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Nie da się inaczej. Trzeba to po-
wiedzieć otwartym tekstem. Mias-
to jest po prostu brudne.  Miasto
jest brudne, bo mieszkańcy zu-
pełnie o nie nie dbają. Nikt nie wi-
dzi problemu w tym, że niemal na
każdym rogu poniewierają się
sterty odpadków. Nikomu nie
przeszkadzają zaśmiecone traw-
niki. Na nikim nie robią wrażenia
sterty niedopałków – wszędzie.
Na nikim już nie robią wrażenia
obskurne i cuchnące okolice
dworca PKP i tego czegoś, co
kiedyś było dworcem PKS.

Śmieci się same nie rozsiewają.
Ktoś je musiał tam zwyczajnie
przynieść i porzucić. Szłam ostat-
nio po centrum. Przede mną para
bardzo młodych ludzi. Chłopak
palił papierosa. Nagle po prostu
wyrzucił niedopałek na chodnik.
Grzecznie zwróciłam uwagę. Nikt
nie chciałby tego usłyszeć, co
usłyszałam ja od ubranego w dro-
gie ciuchy nastolatka. Dziewczy-
nie, która mu towarzyszyła, wstyd
absolutnie nie było.

Milion i jeden raz obiecywałam
sobie, że już się nie odezwę, ale
zawsze ten niewyparzony jęzor
jest szybszy od głowy. Jednak te-
raz podjęłam decyzję. Koniec.
Już nie będę zwracać uwagi.

Chcą ludzie mieszkać w kamien-
nej pustyni zasypanej śmieciami,
proszę bardzo. Niech sobie
mieszkają.

Coraz bardziej jestem pewna,
że w Gorzowie mieszkają jacyś
specjalni ludzie. Bo z jednej stro-
ny oczy by wydrapali, kiedy się
coś na to ich najpiękniejsze w ga-
laktyce miasto powie. Bo jak to
można obrażać ten cudowny Go-
rzów. A z drugiej – dają przyzwo-
lenie na zaśmiecanie, na brudze-
nie, na paćkanie po fasadach.
Mało kogo obchodzi, że jak ma-
gistrat zabiera się za kolejne in-
westycje, to więcej z tego szkody
powstaje niż pożytku – vide już
mocno i nieodwracalnie pobru-
dzone płyty na tak zwanym depta-
ku Sikorskiego, albo asfalt, który
się pofałdował na głównym
skrzyżowaniu w mieście, które
jakby zostało przywrócone do ru-
chu. Takich przykładów można
mnożyć. 

Szkoda tylko, bo jednak miasto
ma przecież urocze zakątki, które
jednak w  jakiejś mierze zostały
zeszpecone – przez bałagan,
przez nietrafione inwestycje,
przez bezhołowie. Zwyczajnie
szkoda.

RENATA OCHWAT

Kardiochirurgia
ciągle bez kontraktu
Zbiórka podpisów pod petycją do ministra zdrowia, poparcie samorządów, spotkania z
mieszkańcami - to nie wszystkie odsłony akcji na rzecz kardiochirurgii. Więcej na s. 7.

Trzeba posprzątać miasto
Chodzę po mieście i widzę obrzydliwy bałagan 
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ww  1.05.
1949 r. - na terenie „Stilonu”
uruchomiona została Tkalnia
Jedwabiu, która dała początek
„Silwanie”, w Roszarni ruszyła
pierwsza maszyna do produkcji
konopi
1972 r. - uruchomiono jednoto-
rową linię tramwajową na
Wieprzyce, zbudowaną na wy-
dzielonym pasie ul. Kostrzyń-
skiej z pętlą przy ul. Warzywnej,
jednocześnie przedłożono do
Wieprzyc linię nr 1; był to
pierwszy tramwaj na Wieprzy-
cach i druga pętla tramwajowa
w mieście. 
1984 r. - debiutujące na mura-
wie piłkarki TKKF Stilon rozeg-
rały na stadionie przy ul.
Dąbrowskiego w obecności 2-3
tys. widzów swój pierwszy
mecz, wygrywając z piłkarkami
w Eisenhüttenstadt 8:2; 4 bram-
ki strzeliła Maria Kwiatkowska,
2 - Dorota Siupka. 
1937 r. ur. się Stefania Hejma-
nowska, b. senator (1989-
1991), emerytowany pracownik
socjalny, działaczka opozycyj-
na, uczestniczka „Okrągłego
Stołu”, zm. w 2014 r. 
2001 r. zm. Edward Kassian (68
l.), znany gorzowski restaura-
tor, b. bokser, trener piłkarski,
ostatni kierownik restauracji
„Sezam”.
ww  3.05.
1999 r. - siatkarze Stilonu po
raz pierwszy w swej historii wy-
walczyli brązowy medal mist-
rzostw Polski
ww  5.05.
1910 r. ur. się Helena Budzan-
Wolska, pionierka miasta, mo-
tocyklistka i pierwsza kobieta-
taksówkarz, działaczka motoklu-
bu Unia i Ligi Kobiet, zm. w
1989 r.
ww  6.05.
1966 r. - Teatr im. Osterwy wy-
stawił farsę Oscara Wilde’a
„Lord z walizki” w reż. Ireny
Górskiej, gdzie po raz ostatni
wystąpił na scenie Witold An-
drzejewski.
ww  7.05.
1946 r. - zarządzeniem mini-
strów Administracji Publicznej i
Ziem Odzyskanych została za-
twierdzona nazwa Gorzów Wiel-
kopolski; wcześniej przez rok
funkcjonowała nazwa Gorzów
nad Wartą.
1967 r. - w związku z przebu-
dową mostu na Warcie wstrzy-
mano komunikację tramwajową
na Zamościu; nigdy już jej nie
przywrócono. 
1916 r. ur. się Karol Herma,
nauczyciel, pionier oświaty go-
rzowskiej, organizator i pierw-
szy dyrektor II LO (1949-1970),
zm. w 1985 r.
1991 r. zm. Władysław J. Cie-
sielski (78 l.), dziennikarz, pio-
nier Gorzowa, założyciel i pre-
zes Gorzowskiego Towarzystwa
Muzycznego, patron Szkoły Mu-
zycznej nr 2.
ww  9.05.
1951 r. - w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
wyprodukowano pierwszą szpu-
lę przędzy nylonowej; umiesz-
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Corocznie latem oœrodek
prowadzony przez Stowarzy-
szenie im. Brata Krystyna z
Gorzowa organizuje m.in.
kolonie dla dzieci z ubogich
rodzin dotkniêtych chorob¹
alkoholizmu. Teraz zosta³
przekszta³cony w miejsce
schronienia dla uchodŸców
wojennych z Ukrainy.

Obecnie przebywa tam po-
nad 200 osób, g³ownie ko-
biet i dzieci oraz dwóch
mê¿czyzn w wieku powy¿ej
70 lat. Wiêkszoœæ pochodzi z
okolic Kijowa. Wœród nich
jest matka z dziesiêciorgiem
dzieci, osoby schorowane.
Jedna ze stwardnieniem roz-
sianym (matka dwójki dzie-
ci). Kilka z cukrzyc¹ i nadci-
œnieniem. Zabrali ze sob¹ je-
dynie to, co by³o pod rêk¹.

Z uwagi na brak ubrañ,
pralki i suszarki dzia³aj¹ non-
stop.

Oœrodek, poza wsparciem
osób, które w nim zamiesz-
kuj¹, prowadzi dodatkowo
bank ¿ywnoœci dla 600
uchodŸców, którzy mog¹ tu
liczyæ na wsparcie i ¿yw-
noœæ.

Nasz Przyjaciel opowiada³,
¿e niektóre matki z dzieæmi
pojecha³y do Berlina. Ale
wróci³y bardzo szybko. Nie-
mcy zaproponowali im
mieszkanie w… barakach.
Tu przynajmniej czuj¹, ¿e
ktoœ siê nimi opiekuje, a nie,
¿e s¹ niewygodnym balas-
tem. Niemniej, sytuacja jest
bardzo trudna.

Mimo zabezpieczenia naj-
bardziej podstawowych po-
trzeb, niezbêdna jest pomoc.
Konieczny jest zakup dodat-
kowych pralek, ubrañ, obu-
wia. Potrzeba pieniêdzy na
lekarstwa.

Trzeba zatrudniæ dwie lub
trzy nauczycielki, które
zajm¹ siê nauczaniem oraz
prowadzeniem zajêæ dodat-
kowych dla dzieci. Na miej-
scu przebywa ponad 200
osób, z czego prawie 90 to
dzieci.

Dodatkowo, jak wszyscy
wiedz¹, ceny energii
gwa³townie skoczy³y, co ge-
neruje ogromne koszty dla
takich miejsc. Dlatego zwra-
cam siê proœb¹ o przekaza-
nie nam datku, którym wes-
przemy dzia³alnoœæ oœrodka.

Proszê o przes³anie pomocy
finansowej w wysokoœci,
jak¹ uznaj¹ Pañstwo za
w³aœciw¹ i s³uszn¹, np.: 30 z³
albo 60 z³ lub 100 z³ czy na-
wet 200 z³ b¹dŸ innej.

Zdajê sobie sprawê, ¿e
wielu z nas ju¿ w ró¿ny spo-
sób zaanga¿owa³o siê w ak-
cje pomocowe dla uchod-
Ÿców z Ukrainy. Wierzê jed-
nak w Pañstwa otwarte i
wspó³czuj¹ce serca. To jest
najtrudniejszy moment dla
tych matek: nie maj¹?jesz-
cze œrodków do ¿ycia (szu-
kaj¹ lub dopiero zaczynaj¹
pracê) i stoj¹?przed niewia-
dom¹ odnoœnie swojej przy-
sz³oœci.

To swoisty egzamin dla nas
- liczê, ¿e zdamy go z ma-
ksymaln¹ ocen¹.

PAWEŁ OZDOBA
PREZES CENTRUM ¯YCIA I

RODZINY

Nie mają jeszcze
środków do życia
Oœrodek Kolonijny Or³a Bia³ego nad jeziorem Lipie w miejscowoœci D³ugie daje schronienie tym, którzy uciekli z Ukrainy.

Ośrodek kolonijny w miejscowości Długie został przekształcony w miejsce schronienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy
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W ośrodku przebywa ponad 200 osób, głownie kobiet i dzieci oraz dwóch mężczyzn w wieku
powyżej 70 lat
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Mają tutaj zapewniony dach na głową oraz całodzienne wyżywienie
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Centrum ¯ycia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695
Warszawa
Nr konta: 32 1240 4432 1111 0011
0433 7056, Bank Pekao SA
Z dopiskiem: „Darowizna na
dzia³alnoœæ statutow¹ Centrum ¯ycia
i Rodziny”
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL32 1240 4432 1111 0011
0433 7056

Dane do przelewu:



czono ją w szkatułce, którą dy-
rektor Henryk Ejchart zawiózł
samolotem do Warszawy wraz
meldunkiem załogi o gotowości
fabryki.
ww  12.05.
1914 r. ur. się dr Edward Stapf,
chirurg i działacz społeczny, b.
dyrektor szpitala miejskiego w
Gorzowie (1953-1958), ordyna-
tor oddziału chirurgicznego, au-
tor pionierskiej  operacji na
otwartym sercu, przewodniczący
komitetu budowy  pomnika Ada-
ma Mickiewicza, zm. w 1960 r.
1929 r. ur. się Marian Kwaśny,
prywatny przedsiębiorca, jeden
z najbogatszych mieszkańców
Gorzowa; w 1959 założył zakład
szycia odzieży damskiej, którą
sprzedawał we własnym sklepie
przy ulicy Wodnej, zajmował się
też hodowlą lisów, nutrii i
pszczół, w 1989 założył kantor
wymiany walut i firmę detekty-
wistyczną, zm. w 1991 r.  
ww  14.05.
1945 r. - w Gorzowie powstał
Kolejarski Klub Sportowy, pó-
źniej znany jako „Kolejarz”, na-
stępnie KKS „Warta”, istniał do
1992 r.
1975 r. zm. Leon Maciejewski
(60 l.), pionier miasta, członek
pierwszej grupy inowrocław-
skiej, założyciel pierwszego w
mieście kiosku z gazetami i pa-
pierosami, współorganizator
spółdzielni „Sizel”.  
ww  15.05.
1993 r. - statek „Joanna”
wypłynął w pierwszy rejs do
Santoka, dając początek
współczesnej flocie rzecznej
miasta. 
ww  16.05.
2007 - Rada Miejska nadał ty-
tuły honorowego obywatela Go-
rzowa Ryszardowi Kaczorow-
skiemu, b. prezydentowi RP na
Wychodźstwie oraz ks. Witoldo-
wi Andrzejewskiemu i  Edwardo-
wi Dębickiemu.
ww  17.05.
1945 r. - uruchomiono pociąg
towarowy do przewożenia lud-
ności cywilnej, był to pierwszy
pociąg cywilny w Gorzowie.
2001 r. - rozpoczęła się akcja
oprysków przeciw meszkom i
komarom; pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w historii mias-
ta, wzbudziło zainteresowanie w
całym kraju
ww  18.05.
1994 r.  - 18 biegaczy z gorzow-
skiego klubu im. Malinowskiego
dobiegło na Monte Cassino w
rocznice zdobycia; start do bie-
gu nastąpił 22.04. w Gorzowie.
2007 r. - uruchomiona została
fontanna w Parku Górczyńskim.
2011 r. - otwarte zostało Cen-
trum Edukacji Artystycznej - Fil-
harmonia Gorzowa.
2013 r. - zamknięta została
księgarnia „Empik”.
1999 r. zm. Tadeusz Kudelski
(45 l.),  gorzowski himalaista;
zginął schodząc ze szczytu Mo-
unt Everest
ww  19.05.
1941 r. ur. się Janusz Słowik,
działacz kultury, b. kierownik i
naczelnik Wydziału Kultury UM
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- Co to jest bikefitting?
- Najproœciej mówi¹c jest to ustawie-

nie roweru do aktualnych mo¿liwoœci
naszego organizmu. Idea Bikefittingu
opiera siê na tym, ¿eby poprawiæ kom-
fort jazdy na rowerze i wyeliminowaæ
dolegliwoœci bólowe. Je¿eli mamy kom-
fort jazdy to wówczas przyjemniej nam
siê spêdza czas na rowerze, osi¹gamy
lepsze wyniki i pokonujemy d³u¿sze
dystanse.
- Na czym on polega?
- Przede wszystkim na wstêpie nale¿y

poznaæ preferencje danej osoby u¿yt-
kuj¹cej rower i do czego ona go potrze-
buje. Dopiero w oparciu o te informacje
prowadzony jest dalszy wywiad, który
pozwala rozpoznaæ profil rowerzysty
oraz charakterystykê jego jazdy. Istotne
s¹ informacje o wszelkich kontuzjach i

rzeczach, które mog¹ ewentualnie
wp³ywaæ na komfort jazdy na rowerze,
poniewa¿ przy procesie ustawiania ma-
my na uwadze te problemy i staramy siê
je wyeliminowaæ. Po wywiadzie prze-
chodzimy do testów fizjologicznych, któ-

re odbywaj¹ siê na kozetce fizjoterapeu-
tycznej. Sprawdzamy wówczas biome-
chaniczne zakresy ruchu. Nastêpnie s¹
testy sprawnoœciowe. Po przejœciu tych
trzech etapów ustawienie roweru zaczy-
namy od ustawienia butów i doboru

wk³adek kolejno przechodz¹c do usta-
wienia siod³a i kierownicy. 
- Dlaczego warto skorzystaæ z bike-
fittingu?
- 70% klientów, którzy decyduj¹ siê z

tego skorzystaæ to osoby, które
zg³aszaj¹ problemy podczas jazdy na
rowerze. Zazwyczaj s¹ to bóle kolan,
karku, ramion, drêtwienie d³oni i stóp.
Bikefitting pomaga im skutecznie po-
zbyæ siê tych uci¹¿liwych dolegliwoœci.
Pozosta³a czêœæ klientów to osoby, któ-
re przychodz¹ profilaktycznie, ¿eby nie
doznaæ kontuzji, czyli chc¹ sobie pra-
wid³owo ustawiæ rower i nie martwiæ siê
o kolana oraz krêgos³up. Komfort jazdy
na rowerze jest bardzo wa¿ny i nale¿y o
niego zadbaæ, a bikefitting jest w tym
pomocny.

DOROTA WALDMANN

Komfort jazdy jest ważny i należy o niego zadbać
Trzy pytania do Marcina Leœko, fizjoterapeuty

- W zesz³ym roku propozycja spa-
cerów tematycznych po Gorzowie
pod has³em „ChodŸMY na spacer”
zosta³a pozytywnie odebrana
przez mieszkañców, czego efektem
by³a spora frekwencja. Pan rów-
nie¿ by³ tym zaskoczony?

- Tak. Myœla³em, ¿e na spacery
bêdzie przychodzi³o maksymalnie po
50-60 osób i jako doœwiadczony prze-
wodnik nie potrzebowa³bym w takim
przypadku sprzêtu nag³oœniaj¹cego.
Okaza³o siê, ¿e chêtnych by³o dwa ra-
zy tyle. Wracaj¹c jeszcze do
ubieg³orocznej pierwszej wycieczki,
nie wszyscy moi goœcie dok³adnie
s³yszeli wtedy o czym opowiada³em.
Nie byli w stanie, tak ich du¿o przy-
sz³o, dlatego drug¹ edycjê rozpoczêli-
œmy od powielenia tego, co by³o w
trakcie tamtego spaceru. Czyli od
zwiedzania katedry i okolic.
- Skoro tyle ju¿ odby³o siê space-
rów, a pan przygotowa³ drug¹
edycjê, czy to oznacza, ¿e Gorzów

ma a¿ tyle ciekawych miejsc do po-
kazania mieszkañcom?

- Tak, nie wszyscy nawet mo¿e
wiedz¹, ¿e mieszkaj¹ obok fanta-
stycznych miejsc. Moj¹ rol¹ jest otwo-
rzyæ im drzwi, pomóc zobaczyæ coœ
fajnego. S¹ te¿ tacy, którzy doskonale
wiedz¹, ¿e mieszkaj¹ obok cieka-
wych miejsc do zobaczenia, ale sami
z siebie nie zawsze potrafi¹ zmotywo-

waæ siê na taki spacer. Najczêœciej
odk³adaj¹, najpierw o miesi¹c, dwa,
potem o rok i tak lata mijaj¹. Dlatego
zachêcam, pomagam, podpowiadam.
Inn¹ spraw¹ jest to, ¿e nie o wszyst-
kich fajnych miejscach potrafimy zna-
leŸæ informacje i wtedy najlepiej jest jak
ktoœ z boku opowie ciekaw¹ historiê. 
- Ile jest planowanych w tym roku
spacerów, jaki jest ich program?

- Jak wspomnia³em, zaczêliœmy od
trzygodzinnego zwiedzania Starego
Rynku, okolicznych uliczek i katedry.
Potem w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê mie-
si¹ca o godzinie 10.00 wyruszamy
spod fontanny Pauckscha na Starym
Rynku, ¿eby przypatrzeæ siê innym
gorzowskim atrakcjom. W wakacje
bêdziemy musieli skorzystaæ z trans-
portu publicznego, ale o bilety proszê
siê nie martwiæ, zostan¹ zabezpieczo-
ne. Od razu zapowiadam, ¿e wiêk-
szoœæ tych spacerów odbêdzie siê do
nowych miejsc, a wiêc zapraszam
tak¿e tych, którzy chodzili ze mn¹ w ze-
sz³ym roku i niech przyci¹gn¹ oni kolej-
nych znajomych i cz³onków rodzin.
Bêd¹ tak¿e pewne powtórzenia, lecz
zwracam uwagê, ¿e samo zwiedzanie
to jest jeden plus, drugim plusem s¹
spacery, a trzecim towarzystwo. Mo¿na
spotkaæ u nas wiele ciekawych osób,
chodz¹c wspólnie mo¿emy trochê siê
rozerwaæ, poœmiaæ. Jest bardzo fajnie.

RB

Mieszkamy obok fantastycznych miejsc
Trzy pytania do Zbigniewa Rudziñskiego, krajoznawcy, podró¿nika, autora przewodników turystycznych
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- Przy okazji Wiosennej Masy Rowe-
rowej, do uczestników wydarzenia tra-
fi³a mapa rowerowa Gorzowa i nasze-
go powiatu. Czy tylko do tej grupy jest
ona skierowana?

- Nie, do wszystkich zainteresowanych,
ale w pierwszej kolejnoœci z tej mapy ko-
rzystaæ bêd¹ oczywiœcie gorzowianie i
mieszkañcy s¹siednich gmin. Mapa
bêdzie równie¿ wa¿na dla rowerzys-
tów, którzy z chêci¹ przyje¿d¿aj¹ do
nas ju¿ od jakiegoœ czasu czy bêd¹
przyje¿d¿aæ, chc¹c poznaæ uroki miej-
skich i podmiejskich tras turystycz-
nych. Mam nadziejê, ¿e dziêki tej ma-
pie bêd¹ mogli odkryæ nowe tereny. W
mieœcie mamy prawie 70 km œcie¿ek
rowerowych, na terenie powiatu jest
ich du¿o wiêcej i na mapie zosta³y wy-
znaczone nie tylko istniej¹ce drogi, ale
te¿ ³¹czniki, którymi mo¿na przedos-
taæ siê z jednej trasy na drug¹. Zazna-
czone zosta³y równie¿ atrakcje tury-
styczne, ¿eby zachêciæ rowerzystów do

poznawania i odkrywania ciekawych
miejsc.
- Co by³o najtrudniejsze w trakcie
przygotowywania mapy?

- Zinwentaryzowanie wszystkich dróg
rowerowych, szczególnie znajduj¹cych
siê w powiecie gorzowskim. Te w mieœcie
mamy dobrze rozpracowane, gorzej by³o
z tymi w poszczególnych gminach, gdzie

to ró¿nie wygl¹da³o. Dlatego ca³a nasza
praca nad przygotowaniem mapy trwa³a
blisko rok. Sporo te¿ jeŸdziliœmy w tere-
nie, chc¹c naocznie sprawdziæ stan po-
szczególnych dróg. Kolejna sprawa,
któr¹ trzeba by³o siê zaj¹æ, to opracowa-
nie ju¿ konkretnych tras i tutaj skorzystali-
œmy z bogatej wiedzy szefa gorzowskie-
go PTTK-u Zbigniewa Rudziñskiego, któ-

ry z racji swojego tak¿e doœwiadczenia
wskaza³ nam najciekawsze miejsca. Jes-
tem przekonany, ¿e wybór ten spodoba
siê tym mieszkañcom, którzy skorzystaj¹
z podpowiedzi, jak¹ niesie w sobie ma-
pa. Mogê tutaj powiedzieæ, ¿e je¿eli cho-
dzi o sam Gorzów, to mamy wyznaczone
cztery trasy, ka¿da id¹ca w innym kierun-
ku geograficznym. Ich d³ugoœæ zosta³a
wyznaczona w granicach 20-30 kilomet-
rów. Te w powiecie s¹ d³u¿sze. Mo¿na
ponadto ³¹czyæ je, jak ktoœ bêdzie mia³
ochotê wybraæ na d³u¿sze wycieczki.
- Czy planowana jest wersja mapy w
formie elektronicznej?

- Oczywiœcie, pojawi siê ona na Geo-
portalu i ta wersja bêdzie na bie¿¹co uzu-
pe³niania. Ka¿dy nowy odcinek drogi ro-
werowej bêdzie na bie¿¹co nanoszony.
W przypadku mapy drukowanej takich
mo¿liwoœci nie ma, dlatego co jakiœ czas
postaramy siê j¹ aktualizowaæ poprzez
nowe wydanie.

RB

Prace nad mapą trwały blisko rok
Trzy pytania do Paw³a Najdory, inspektora w Wydziale Dróg UM oraz cz³onka Stowarzyszenia Rowerowy Gorzów
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w Gorzowie (1971-1977, (1983-
1995), b. zastępca dyrektora
teatru (1977-1878), współtwór-
ca i inicjator wielu przedsięw-
zięć kulturalnych w mieście,
zm. w 1995 r. 
ww  20.05.
1925 r. ur. się Janusz Hrybacz,
ps. „Grom”, „Jur”, „Sędzia”,
„Zawisza”, nauczyciel, komba-
tant, pionier Gorzowa,
współzałożyciel i b. prezes od-
działu Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej, zm. w
2009
1949 r. ur. się Kazimierz Fur-
man, poeta, zm. w 2009 r.
ww  21.05.
2005 r. - zabytkowy
lodołamacz „Kuna” wypłynął w
pierwszy po remoncie rejs do
Santoka.
ww  23.05.
1997 r. - przy ul. Jagiellończy-
ka otwarto nowoczesny urząd
pocztowy.
1831 r. ur. się Klaudiusz  Mau-
rycy Jerzy Alkiewicz, syn
dzierżawcy Nowej Wsi k. Ble-
dzewa, szlachcic polski pocho-
dzenia tatarskiego i oficer pru-
ski, działacz w parafii katolic-
kiej w Gorzowie, zm. w 1908 r.
i został  pochowany na cmen-
tarzu świętokrzyskim, którego
był jednym  z fundatorów. 
ww  25.05.
1967 r. - papież Paweł VI za
pośrednictwem Kongregacji
Konsystorialnej wyodrębnił
polskie jednostki administracji
kościelnej na Ziemiach Za-
chodnich, przyznając ich
rządcom status administrato-
rów apostolskich ad nutum
Sanctae Sedis; w ten sposób
Ordynariat Gorzowski ponow-
nie podniesiony został do rangi
Administracji Apostolskiej.
ww  26.05.
1979 r. - Jan Świderski, grając
rolę Cześnika w „Zemście”,
rozpoczął występy gościnne w
gorzowskim teatrze. 
ww  28.05.
1922 r. zm. Karl Teike (58 l.),
niem. muzyk i kompozytor,
ostatnio woźny powiatowy przy
landsberskiej landraturze,  au-
tor marszów, m.in. popularne-
go w świecie marsza „Alte Ka-
meraden”.
ww  30.05.
1994 r. - w Gorzowie odbyła
się uroczystość, w czasie któ-
rej tytułami „Sprawiedliwych
wśród narodów świata” uhono-
rowani zostali: Zofia i Piotr
Czerniakowscy i ich córka Le-
chosława Ostrowska, Michał
Czuba, Danuta Czubek, Anna i
Jan Kowalczykowie, Weronika
Kowalska i jej córka Maria
Wolfram, Janina i Julian Rost-
kowscy i ich córka Michalina
Sołowiej.
2008 r. - oficjalnie otwarto taj-
wańską fabrykę monitorów TPV
Displays.
ww  31.05.
1997 r. - rozpoczęła się piąta,
11-dniowa oficjalna piel-
grzymka Jana Pawła II do Pol-
ski, w trakcie której odwiedził
m.in. Gorzów n
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- W styczniu Gorzowski
Rynek Hurtowy obchodzi³
25-lecie dzia³alnoœci. W ja-
kiej kondycji znajduje siê
spó³ka?

- Powiedzia³abym, ¿e na-
dal jesteœmy niespe³nieni,
ale mamy w sobie du¿o
energii; bêdziemy dalej siê
rozwijaæ i to na wielu p³asz-
czyznach. W tej chwili pro-
wadzimy kilka inwestycji,
które w nied³ugim czasie za-
koñczymy, dziêki którym
jeszcze bardziej bêdziemy
poszerzaæ nasz¹ dzia³al-
noœæ.
- W jakim kierunku pójd¹
te zmiany?

- W naszych obiektach
przy ul. Targowej przygoto-
wujemy kolejne powierzch-
nie handlowe pod wynajem
dla sklepów. Ci, którzy od-
wiedzaj¹ nasz¹ halê, bo
znajduj¹ce siê tam sklepy
ca³y czas pracuj¹, widz¹ w
jak du¿ym zakresie s¹ tam
teraz prowadzone prace bu-
dowlane.  To jedna z naj-
wiêkszych inwestycji w his-
torii firmy. Druga ma zwi¹zek
z poszerzeniem komunalne-
go cmentarza i utworzeniem
nowych miejsc handlowych.
Wiadomo ju¿, ¿e pojawi¹ siê
nowe wejœcia do nekropolii i
zabiegamy o utworzenie no-
wej przestrzeni dla najem-
ców. To nie wszystko, bo
systematycznie przejmuje-
my od miasta ró¿ne inne za-
dania i zapewne podobnie
bêdzie w tym roku. To efekt
m.in. pozytywnych ocen, ja-
kie zebraliœmy m.in. za przy-
gotowanie w grudniu ozdób
œwi¹tecznych i dekoracji
przy ulicy Sikorskiego.
- Przez minione æwier-
æwiecze GRH przechodzi³
ró¿ne koleje losu. Pami-
êtam, jak pojawia³y siê
g³osy za jego likwidacj¹.
Dzisiaj chyba nikt ju¿ o
tym nie mówi?

- To opinie z dalekiej prze-
sz³oœci, dziœ zupe³nie nie-
aktualne. Mamy œwietny ze-
spó³, a wszelkie nasze
dzia³ania w ro¿nych obsza-
rach, w tym marketingowe,
doprowadzi³y do tego, ¿e na-
sza podstawowa dzia³al-
noœæ, czyli prowadzenie tar-
gowiska, ma siê znakomicie.
Postawiliœmy na promocjê
lokalnych producentów i to
spowodowa³o, ¿e dzisiaj ry-
neczek przy Jerzego jest
bardzo oblegany.
- Jak bardzo?
- Dam prosty przyk³ad.

Jeszcze kilka lat temu w
okresie zimowym targowisko
by³o zajête w po³owie,
wszyscy czekali na przyjœcie
wiosny. Dziêki naszym wy-
si³kom dzisiaj nawet w stycz-
niu i w lutym mamy wynajête
wszystkie miejsca do hand-
lu. Poszerzyliœmy te¿ ofertê

o jeszcze jeden dzieñ, bo
handel jest prowadzony
tak¿e w soboty.
- A jak zmieni³y siê gusta
kupuj¹cych?

- Radykalnie. ¯eby
zape³niæ ryneczek hand-
luj¹cymi musieliœmy za-
chêciæ kupuj¹cych, przeko-
naæ ich, ¿e lokalne produkty
pod ka¿dym wzglêdem s¹
bardzo dobre, wartoœciowe,
smaczne i atrakcyjne ceno-
wo. Jeszcze kilka lat temu
na rynek przyje¿d¿ali ci, co
przyje¿d¿ali zawsze. Brako-
wa³o nowego klienta. To bar-
dzo mocno zmieni³o siê, co
potwierdzaj¹ nam handlow-
cy. Naprawdê cieszymy siê,
¿e to targowisko z takiego
zwyk³ego, miejskiego, prze-
kszta³ci³o siê w miejsce,
gdzie robienie zakupów
sta³o siê mod¹. I to nie s¹
moje s³owa, ale wielu ludzi.
W tym wielu znanych gorzo-
wian, którzy czêsto do nas
przyje¿d¿aj¹, ¿eby kupiæ
œwie¿e owoce czy warzywa.
- Mo¿e to efekt zmiany
stylu ¿ywienia?

- Na pewno, ale to dobrze,
¿e siê do tego przyczyniamy.
Przypomnê, ¿e z naszymi
akcjami promocyjnymi je-
Ÿdzimy po ca³ym mieœcie. W
ubieg³ym roku ze zdrowymi
kanapkami wybraliœmy siê
a¿ na Manhattan i przekona-
liœmy wtedy trochê osób,
aby po œwie¿e owoce i wa-
rzywa przynajmniej raz w ty-
godniu przyje¿d¿a³y na Za-
warcie, na Jerzego.
- Ka¿dy rok niesie ze
sob¹ nowe has³o w
dzia³alnoœci spó³ki. Przed
rokiem by³o to ,,Rok wa-
rzyw i owoców’’. W tym ro-
ku GRH postawi³o na pro-
ste, ale ciekawe powiedze-
nie ,,Zdrowo i lokalnie od
25 lat’’.

- Tym krótkim stwierdze-
niem chcemy z jednej strony
przypominaæ klientom o na-
szym piêknym jubileuszu, a
z drugiej ca³y czas wskazy-
waæ na nasz¹ lokalnoœæ,
je¿eli chodzi o produkty rol-
ne.
- A co ze œwiêtowaniem
jubileuszu? Wiadomo, ¿e
na przeszkodzie stanê³a
pandemia, ale rok jest
d³ugi.

- Je¿eli wszystko potoczy
siê zgodnie z naszymi pla-
nami, to pod koniec czerwca
przewidujemy du¿e wyda-
rzenie kulinarne, które
bêdzie skierowane do
mieszkañców z okazji na-
szego jubileuszu. Nie za-
braknie nas 2 lipca, na „uro-
dzinach” miasta. Bêdzie
sporo niespodzianek, skie-
rowanych te¿ do goœci z Pol-
ski, ale aby siê uda³y, jesz-
cze za wczeœnie, abym o
nich mówi³a.
- Skoro mowa o eventach
trzeba zwróciæ uwagê, ¿e
w ostatnich latach sporo
takich wydarzeñ organizu-
jecie we wspó³pracy z Ze-
spo³em Szkó³ Gastrono-
micznych. Jak do tego do-
sz³o?

- Pomys³ sformalizowali-
œmy podpisaniem umowy o
wspó³pracy, w obecnoœci
prezydenta Jacka Wójcickie-
go, we wrzeœniu 2020 roku.
Dzisiaj wiem, ¿e by³ to strza³
w dziesi¹tkê; my promujemy
zdrow¹ ¿ywnoœæ, po-
chodz¹c¹ od lokalnych do-
stawców, a gorzowscy
uczniowie i ich nauczyciele,
znani szefowie kuchni,
tworz¹ z niej smaczne i
zdrowe jedzenie.

Nam bardzo zale¿y na po-
kazaniu umiejêtnoœci i do-
robku uczniów „gastronomi-
ka”. To s¹ utalentowani

m³odzi ludzie, a ich miasto
jest najlepszym miejscem do
ich promocji. Jako spó³ka
wspieramy te¿ organizacjê
ró¿nych konkursów kulinar-
nych, odbywaj¹cych siê z
inicjatywy szko³y. Tradycj¹
ju¿ siê sta³o, ¿e jesteœmy
fundatorami nagród w kon-
kursach cukierniczych, bo
bardzo nam zale¿y na rozwi-
janiu tego zawodu.
- Sk¹d bior¹ siê pomys³y
na tematykê wspólnych
dzia³añ z producentami i
uczniami?

- Nie uwierzy pan; czêsto
pochodz¹ od handluj¹cych
na ryneczku i od ich klien-
tów, dlatego najczêœciej
w³aœnie tam gotujemy.
Wspiera nas Urz¹d Miasta w
Gorzowie, bo wiele rzeczy
robimy razem. Przyk³adem
niech bêdzie czêstowanie
œwie¿ymi owocami uczestni-
ków koncertów z cyklu
„Dobry wieczór Gorzów”,
czy wyje¿d¿aj¹cych na wy-
cieczkê Pionierów Miasta.
- Je¿eli roœnie liczna
handlowców i klientów na
ryneczku przy Jerzego, to
jaka bêdzie przysz³oœæ te-
go miejsca, ¿eby zadowo-
liæ wszystkich chêtnych?

- Nie widzimy potrzeby,
przynajmniej na obecnym
etapie, wychodzenia z na-
sz¹ propozycj¹ w inne
miejsca, gdy¿ handel osied-
lowy w Gorzowie jest w
miarê wypracowany, dzia³a
dobrze, a i pewna tradycja
te¿ siê wytworzy³a i nie na-
le¿y w ni¹ ingerowaæ. 
- Dzisiaj modne staj¹ siê
tak zwane eko-rynki. Czy
coœ takiego w przypadku
GRH wchodzi³oby w ra-
chubê?

-  Rzeczywiœcie spotykam
siê z pytaniem, czy nie po-
winniœmy zorganizowaæ w

inne dni lub w innym miej-
scu, rynku ekologicznego.
Ale przecie¿ na naszym ry-
neczku jest tak du¿o pro-
ducentów ekologicznej
¿ywnoœci, ¿e tworzenie
czegoœ zupe³nie nowego
by³oby powielaniem tego
co ju¿ mamy. U nas eko-
targi s¹ w ka¿dy ponie-
dzia³ek, œrodê, pi¹tek i so-
botê… (œmiech)
- Powtórzê jednak wcze-
œniejsze pytanie, co w ta-
kim razie zrobiæ, ¿eby za-
dowoliæ handlowców i
klientów w sytuacji, kiedy
rynek nie mo¿e ju¿ przyj¹æ
wiêcej chêtnych?

- Je¿eli zainteresowanie
nasz¹ ofert¹ bêdzie stale
ros³o, to w porozumieniu z
miastem bêdziemy szukali
satysfakcjonuj¹cego roz-
wi¹zania. Mo¿e wyd³u¿ymy
godziny handlu, mo¿e wpro-
wadzimy kolejny dzieñ tygo-
dnia jako targowy. Na pewno
bêdziemy reagowali adek-
watnie do sytuacji i aby za-
dowoliæ klientów, bo oni w
tym wszystkim s¹
najwa¿niejsi.(…).
- Jak na co dzieñ wy-
gl¹da porz¹dek na bulwa-
rze, za który GRH odpo-
wiada, od chwili wprowa-
dzenia uchwa³y
zezwalaj¹cej na spo¿ywa-
nie tam piwa?

- Sezon zimowy bardzo siê
ró¿ni od sezonu letniego; zi-
ma nie sprzyja biesiadowa-
niu nad rzek¹, wiosn¹ czy
latem jest inaczej. Wy-
chodzê z za³o¿enia, ¿e lu-
dzi trzeba zachêcaæ do
utrzymywania porz¹dku,
edukacja jest lepsza ni¿ ka-
ranie. Samym karaniem
niewiele wskóramy i dlate-
go ca³y czas zachêcamy do
dbania o porz¹dku. A prze-
cie¿ niewiele trzeba, wy-
starczy w³o¿yæ butelkê czy
puszkê do kosza. I coraz
czêœciej obserwujemy, ¿e
mieszkañcy zostawiaj¹ po
sobie porz¹dek, a kosze s¹
pe³ne. Wiosn¹ na pewno
dostawimy kolejne pojemni-
ki, w tym z podzia³em na
frakcje.
- Kiedyœ w wodzie l¹do-
wa³y umieszczone na bul-
warze ko³a ratownicze. Jak
to w ostatnim czasie wy-
gl¹da³o?

- Nie mieliœmy ¿adnych in-
cydentów, wczeœniejsze
apele poskutkowa³y, bo
uœwiadomi³y wszystkim, ¿e
takie ko³o mo¿e w ka¿dej
chwili komuœ uratowaæ
¿ycie.
-  Co z Januszem, który
zim¹ znikn¹³ z bulwaru?

- Janusz by³ w renowacji i
ju¿ siedzi w swoim fotelu.
Razem z innymi gorzowia-
nami czeka³ na wiosnê.
- Dziêkujê za rozmowê.

Ryneczek przy Jerzego jest oblegany
Z Agat¹ Dusiñsk¹, prezesem Gorzowskiego Rynku Hurtowego, rozmawia Robert Borowy

A. Dusińska: Na naszym ryneczku jest dużo producentów ekologicznej żywności oraz kwia-
tów na każdą okazję
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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

Jak t³umacz¹ w ZGM, jest
to konieczne, aby dbaæ
w³aœciwie o infrastrukturê.

- Stawki wzros³y o 80 gro-
szy w lokalach komunalnych
i obecnie wynosz¹ 8,61 z³ za
metr kwadratowy. Podobnie
jest z lokalami socjalnymi,
gdzie teraz p³aci siê 4,30 z³
za metr. Natomiast w loka-
lach przejœciowych ta kwota
wynosi 2,15 z³ za metr - wyli-
cza Pawe³ Nowacki, dyrek-
tor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej.

Poprzednio stawka za metr
mieszkania komunalnego
wynosi³a 7,81 z³. - Podwy¿ki

wynikaj¹ miêdzy innymi z
uregulowañ prawnych, które
nakazuj¹ nam podnosiæ
stawki tak, aby wynosi³y one
2 procent wartoœci odtworze-
niowej - t³umaczy Pawe³ No-
wacki.

Na podwy¿ki wp³yw maj¹
tak¿e podwy¿ki cen surow-
ców, materia³ów i us³ug. ZGM
wszystkie prace, które prowa-
dzi w zasobie komunalnym,
czyli w ca³ym mieœcie, robi to
si³ami zewnêtrznymi, czyli po
wygranych przez dan¹ firmê
przetargach.

- Jeœli id¹ w górê p³ace mi-
nimalne, to si³¹ rzeczy id¹

te¿ koszty us³ug. A jak do te-
go dodaæ koszty materia³ów
budowlanych, które wystrze-
li³y w kosmos, to mo¿na so-
bie wyobraziæ potrzeby - wy-
jaœnia Pawe³ Nowacki. I do-
daje, ¿e ZGM musi d¹¿yæ do
tego, aby czynsz by³ ad-
ekwatny do tego, co siê dzie-
je na rynku pracy i surow-
ców.

- Za ka¿dym razem ka¿d¹
podwy¿kê t³umaczymy
mieszkañcom, którzy zwy-
czajnie maj¹ prawo wie-
dzieæ, jak siê kszta³tuj¹
op³aty i z czego wynikaj¹ -
mówi dyrektor ZGM.

Okazuje siê, ¿e ZGM w
ostatnich latach, miêdzy in-
nymi z tytu³u wy¿szych czyn-
szów doœæ du¿o inwestuje w
zasób i ratowanie substancji
miejskiej. - Tylko w ubieg³ym
roku przeznaczyliœmy ponad
5 mln z³ na konieczne re-
monty. Tak¿e w tym roku
mamy za³o¿on¹ tak¹ kwotê -
mówi Pawe³ Nowacki.

Zgodnie z zasadami, po
zakoñczeniu I pó³rocza ZGM
zrobi analizê kosztów i wy-
datków ju¿ po wprowadzeniu
podwy¿szonych czynszów.
Do tego dojdzie tak¿e po-
ziom windykacji d³ugów. -

Jeœli siê oka¿e, ¿e poziom
wp³ywów jest odpowiedni, to
na remonty przeznaczymy
kolejne kwoty - mówi dyrek-
tor ZGM.

A mieszkañcy zasobów ko-
munalnych ju¿ z wolna do-
strzegaj¹ wzrost nak³adów
na remonty, bo kolejne inwe-
stycje widaæ - widaæ remon-
towane elewacje, remonto-
wane dachy. Mniej widaæ re-
montów klatek schodowych
czy te¿ tylnych elewacji wy-
chodz¹cych na podwórka,
których z roku na rok przyby-
wa.

ROCH

Wzrosły stawki czynszów
w lokalach komunalnych
Od marca znów wzros³y stawki czynszów za lokale komunalne. 

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej ujawnia swoje tego-
roczne plany.

- Planujemy przeprowadziæ
remont kapitalny trzech bu-
dynków mieszkalnych. To
Grobla 26, 26a i Podmiejska
47 - charakterystyczny budy-
nek przy zjeŸdzie z mostu -
mówi Pawe³ Nowacki,  dy-
rektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej.

ZGM przyjmuje zasadê, ¿e
jak zaczyna prace przy danej
kamienicy, to przede wszyst-
kim najwa¿niejsze jest wy-
miana pokrycia dachowego,
wzmocnienie spêkanych
œcian, remont balkonów,
w³aœciwa izolacja fundamen-
tów a nast¹pienie termomo-
dernizacja budynku.  Dopiero
po wykonaniu tych najistot-
niejszych, ale i jednoczeœnie
najbardziej kosztownych re-
montów przyjdzie czas na
rzeczy kolejne, wewn¹trz bu-

dynku jak wymiana zu¿ytych
instalacji czy roboty malar-
skie klatki schodowej. - Nie
ma sensu prowadziæ remon-
tów inaczej, nale¿y zacz¹æ
od podstaw, zabezpieczyæ
obiekt przed zalewaniem czy
wyprowadzeniem wilgoci, a
potem dopiero wykonywaæ

mniejsze prace - t³umaczy
dyrektor ZGM. 

Ju¿ te¿ wiadomo, ¿e do re-
montu pójd¹ kolejne budynki,
które by³y objête programem
KAWKA, czyli doprowadzono
do nich miejskie ciep³o i
miejsk¹ ciep³¹ wodê. To ka-
mienice przy ul. Drzyma³y 28

i 32 oraz przy Wyszyñskiego
29. - Ze wzglêdu jednak na
to, ¿e le¿¹ one w obrêbie No-
wego Miasta, czyli w obsza-
rze wpisanym do rejestru za-
bytków, musimy najpierw
uzgodniæ szczegó³y remon-
tów z konserwatorem zabyt-
ków. Prace przygotowawcze
trwaj¹, zleciliœmy miêdzy in-
nymi programy prac konser-
watorskich - mówi dyrektor
ZGM.

W za³o¿eniach ZGM s¹
równie¿ projekty otwierania
siê na potrzeby osób nie-
pe³nosprawnych. - Chcemy
likwidowaæ bariery architek-
toniczne i u³atwiæ dostêp.
Je¿eli nie wyst¹pi¹ przeszko-
dy natury technicznej, zamie-
rzamy zbudowaæ pochylniê
dla wózków inwalidzkich pro-
wadz¹c¹ do naszej g³ównej
siedziby przy We³nianym
Rynku. Ponadto chcemy wy-
remontowaæ i dostosowaæ

pomieszczenie toalety na
parterze oraz przygotowaæ
punkt przyjêæ interesantów.
W kolejnych latach marzy
nam siê zainstalowanie win-
dy, co ju¿ wiemy nie bêdzie
takie proste - mówi Pawe³
Nowacki i dodaje, ¿e akurat
winda to kwestia przysz³oœci.

W planach s¹ tak¿e po-
rz¹dki w kolejnych
kwarta³ach na Nowym Mie-
œcie. Tu zaplanowano m.in.
wyburzenie ruder zlokalizo-
wanych w kwartale opisa-
nym ulicami Krzywoustego i
Kosynierów Gdyñskich. - Co
jest istotne, do przetargu
zg³osi³o siê znacznie wiêcej
firm, które zaoferowa³y wyko-
nanie prac poni¿ej naszych
oczekiwañ. To dobry progno-
styk, bo oszczêdzamy czêœæ
pieniêdzy na kolejne po-
rz¹dki - mówi Pawe³ Nowac-
ki.

ROCH

Szykuje się całkiem sporo remontów
Kilka budynków przejdzie remonty kapitalne. Trochê podwórek zyska now¹ twarz. 

Jednym z budynków przygotowywanych do remontu jest ten
przy ul. Drzymały 32 
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Nad ca³ym podwórkiem na
Nowym Mieœcie unios³y siê
ob³oki bia³ego py³u. Oczywi-
œcie z powodu zburzenia
szopek i innych pokracznych
budynków w kwartale ulic 30
Stycznia, Armii Polskiej,
Krzywoustego i Kosynierów
Gdyñskich. Zmursza³e œcia-
ny wcale nie stawia³y oporu i
niemal natychmiast poka-
za³o siê przejœcie do Kosy-
nierów Gdyñskich. Szopki
straszy³y w pó³nocno-za-
chodnim krañcu du¿ego po-

dwórza przy wjeŸdzie od
strony ul. Krzywoustego.

Z jednej strony przylepione
s¹ do nowszych od nich i
u¿ywanych gara¿y - muro-
wanych i nakrytych pap¹ bu-
dynków, z drugiej do tak¿e
wykorzystywanej hali sporto-
wej. I jak t³umacz¹ specjali-
œci z Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej, o ile samo
wyburzenie ruder nie jest
problemem, to zabezpiecze-
nie stoj¹cych budynków wy-
maga wiedzy budowlanej.

Po wyburzeniu podwórko
musi zostaæ uporz¹dkowa-
ne, czyli ca³y gruz inne po-
zosta³oœci po ruderach
musz¹ znikn¹æ, a teren po-
zostawiony w stopniu ma-
ksymalnie czystym.

- Nareszcie ktoœ siê wzi¹³
za te paskudztwa - ciesz¹
siê okoliczni mieszkañcy i
opowiadaj¹, ¿e czas œwiet-
noœci takich szopek dawno
min¹³. Kilka lat temu wal¹ce
siê budowle od reszty po-
dwórka odgrodzono p³otem z

siatki, a teraz w koñcu do-
czeka³y siê burzenia.

W tym kwartale to ju¿ dru-
gie w krótkim czasie burzenie
wal¹cych siê szopek, niegdyœ
wykorzystywanych na sk³ady
opa³u i innych rupiecie lokato-
rów okolicznych kamienic.
Jednak w ostatnich 20-30 la-
tach zmieni³ siê styl mieszka-
nia w centrum miasta i takie
podwórkowe szopki przesta³y
byæ wykorzystywane.

- Chcielibyœmy uporz¹dko-
waæ kwarta³y jak najszybciej,

ale to wymaga pieniêdzy. W
ramach posiadanych œrod-
ków bêdziemy siê starali sys-
tematycznie to robiæ - zapo-
wiada³ Pawe³ Nowacki, dy-
rektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. Doda³, ¿e to
jest tak¿e jedno z oczekiwañ
mieszkañców tych kamienic.

Co powstanie w miejsce
szopek? Czêœæ mieszka-
ñców ma nadziejê, ¿e na po-
dwórku przybêdzie trochê
zieleni.

ROCH

Po szopkach zostanie wspomnienie
Koparka wielk¹ ³y¿k¹ zburzy³a zmursza³y mur, a potem ceg³y za³adowa³a do stoj¹cej obok ciê¿arówki. 
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Co to za paliwo i dlaczego
ta inwestycja jest wa¿na?

- Idziemy z duchem czasu.
CNG to jedno z najbardziej
ekologicznych paliw, jakie
znajduje siê na rynku i przez
to zapewnia realne
obni¿enie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery -
mówi prezes miejskiej spó³ki
£ukasz Marcinkiewicz i po
chwili przytacza parametry. -
Podczas spalania wytwarza
siê prawie 100 procent mniej
py³ów ni¿ w przypadku oleju
napêdowego. To nie wszyst-
ko, bo o 30 procent mniej
jest te¿ tlenków azotu i dwu-
tlenku wêgla i choæby z tego
powodu jest bardziej przyjaz-

ny dla œrodowiska ni¿ benzy-
na czy olej napêdowy - do-
daje.

Paliwo CNG jest to gaz
ziemny, sprê¿ony pod wyso-
kim ciœnieniem 20-25 barów.
Jest do tego du¿o tañsze,
usprawnia sprawnoœæ silnika
co powoduje zmniejszenie
emisji ha³asu w porównaniu
do silników diesla nawet o 30
procent. INNEKO obecnie
posiada dwa du¿e samocho-
dy do odbierania odpadów
komunalnych, które s¹ na-
pêdzane na ten rodzaj pali-
wa. Postawiona stacja ju¿
s³u¿y do ich nape³niania. Sa-
mo nape³nianie jest proce-
sem wielogodzinnym,

trwaj¹cym oko³o 8-10 go-
dzin, natomiast pe³ne zatan-
kowanie powinno wystarczyæ
na dwa dni pracy danej
œmieciarki. Stacja znajduje
siê za dawn¹ stacj¹ paliw
PKS-u, a koszt jej postawie-
nia to 60 tysiêcy z³otych.

- Wiêcej o tych
szczegó³ach bêdzie mo¿na
powiedzieæ po sprawdzeniu
wszystkiego w praktyce,
gdy¿ jest to dla nas nowoœæ -
kontynuuje prezes. - Nie tyl-
ko dla nas, ale ca³ego woje-
wództwa, bo nikt jeszcze nie
zainwestowa³ w tego rodzaju
stacjê. Na razie bêdzie ona
s³u¿y³a naszym potrzebom,
natomiast nie wykluczamy w

przysz³oœci otwarcia siê na
klientów zewnêtrznych, ale
raczej poprzez wybudowanie
nowej, du¿o wiêkszej stacji -
t³umaczy, co jest zwi¹zane z
ma³¹ iloœci¹ samochodów.  

W kraju na razie pojazdów
napêdzanych tego rodzajem
paliwem mamy trzy tysi¹ce,
a postawionych stacji zaled-
wie 25, z czego ¿adnej w
województwie lubuskim. Ta
w INNEKO jest pierwsz¹.
Porównuj¹c do innych krajów
Unii Europejskiej infrastruk-
tura stacji gazu ziemnego w
Polsce dopiero raczkuje. Ry-
nek ten mocno natomiast
rozwija siê przyk³adowo w
Niemczech, gdzie jest ponad

800 stacji, w Czechach,
gdzie jest ponad 200 miejsc
tankowania, ale te¿ w Brazy-
lii czy Argentynie. 

Prezes Marcinkiewicz
zwraca uwagê, ¿e obecnie w
flocie INNEKO znajduj¹ siê
samochody na olej napêdo-
wy, ale z najwy¿sz¹ norm¹
spalania czyli Euro 6, na
gaz, a tak¿e pojazdy o na-
pêdzie elektrycznym. Te
ostatnie s¹ jednak bardzo dro-
gie, gdy¿ ich ceny dochodz¹
do dwóch milionów z³otych.
Pojazdy na gaz jest dwukrot-
nie tañsze. W sumie popular-
nych œmieciarek firma posiada
20, do tego dochodz¹ pojazdy
wspomagaj¹ce.

- Wype³niamy wszystkie
normy, choæby z tego powo-
du, ¿e zamawiaj¹cy us³ugi
wywozu odpadów - Zwi¹zek
Celowy Gmin MG-6 - wyma-
ga, ¿eby tabor by³ dostoso-
wany do warunków wyni-
kaj¹cych z ustawy o elektro-
mobilnoœci. W tej chwili nie
chcia³bym jeszcze nadmier-
nie wybiegaæ w przysz³oœæ,
ale kolejne nasze inwestycje
bêd¹ zapewne w okreœlonej
czêœci nakierowane na ku-
powanie pojazdów zasila-
nych paliwem CNG. S¹ one
atrakcyjne równie¿ cenowo
w porównaniu do elektrycz-
nych - zauwa¿a.

RB

Przesz³y gruntown¹ reno-
wacjê i s¹ ozdob¹ g³ównej
œwi¹tyni miasta.

- Jeszcze tylko ¿eby uru-
chomiono zegar, a bêdzie
komplet - mówi¹ gorzowia-
nie, którzy przystaj¹, aby
choæ chwilkê popatrzeæ na
nowe drzwi, które w koñcu
znalaz³y siê na swoim miej-
scu. 

Remont drzwi da³ to, ¿e
przede wszystkim mo¿na
podziwiaæ solidny, dêbowy
budulec, z którego odrzwia
zosta³y wykonane. Najbar-
dziej szlachetne drewno, ja-
kie mo¿na pozyskaæ na tym
terenie by³o i jest bardzo dro-
gie. Dlatego wykorzystywa-
no je w budynkach takich jak
koœcio³y czy szlacheckie sie-
dziby. 

Poza tym odnowiono
wszystkie elementy metalo-
we, w tym tak¿e setki æwie-
ków, jakie zosta³y wbite w te
drzwi. Znacznie czytelniej-

sze s¹ herby Berlina i Bran-
denburgii znajduj¹ce siê w
górnych partiach tych drzwi.
Nieco myl¹ce s¹ z³ocenia
guzów przy zawiasach, ale i
one siê podobaj¹.

Wytrawny zbieracz kated-
ralnych tajemnic mo¿e sobie
te¿ do pokaŸnego rejestru
dopisaæ jeszcze jedn¹. Po

renowacji na zamku do
potê¿nego klucza - od strony
wewnêtrznej ukaza³ siê bo-
wiem œw. Jerzy walcz¹cy ze
smokiem. Delikatna kreska
reliefu do tej pory by³a prak-
tycznie niewidoczna.

Jak pisze konserwator za-
bytków B³a¿ej Skaziñski w
artykule „Wystrój i wypo-

sa¿enie koœcio³a Mariackie-
go do roku 1945” pomiesz-
czonym w w wydanej ³aœnie
przez Archiwum Pañstwowe
w Gorzowie ksi¹¿ce „W
g³ównym nurcie dziejów. Ka-
tedra Wniebowziêcia NMP w
Gorzowie Wielkopolskim od
koñca XIII wieku do roku
2017” - drzwi katedralne

osta³y ufundowane w 1917 r.
Zrealizowa³a je firma Ben-
dix&Soehne AG z ówczes-
nego Landsbergu. Neogo-
tyckie dwuskrzyd³owe drzwi
wykonano w drewnie dêbo-
wym i ozdobiono ¿elaznymi
okuciami. W zwieñczeniu
wprowadzono krzy¿ równo-
ramienny, a w górnych par-

tiach skrzyde³ herby Berlina i
Brandenburgii. Na licu skrzy-
de³ umieszczono ¿elazne,
niekiedy srebrzone lub
z³ocone gwoŸdzie, nabywa-
ne w wyznaczonych pun-
ktach i przybijane do drzwi.

To œlad patriotyzmu Nie-
mców w czasach I wojny
œwiatowej. Ka¿dy, kto nie
bra³ udzia³u w walkach móg³
wspomóc ojczyznê w inny
sposób. Wystarczy³o w wy-
znaczonym sklepie kupiæ
gwoŸdzie i wbiæ je w drzwi
dzisiejszej katedry. Wynik by³
zaskakuj¹cy. Sprzedano 250
gwoŸdzi stalowych, 82 po-
srebrzane i 66 poz³acanych.
Uda³o siê zebraæ 10.445,6
marek. Dodatkowo 720 ma-
rek da³a sprzeda¿ okoliczno-
œciowych pocztówek.

Drzwi, podobnie jak i ca³a
katedra przetrwa³y II wojnê
œwiatow¹ oraz tragiczny
po¿ar w 2017 roku.

RED.

Paliwo przyjazne środowisku
W bazie INNEKO RCS przy ul. Podmiejskiej pojawi³a siê stacja do nape³niania pojazdów paliwem CNG. 

Ponadstuletnie odrzwia wróciły do katedry
Ju¿ mo¿na znów podziwiaæ dzie³o sztuki u¿ytkowej, jakim bez w¹tpienia s¹ wielkie drzwi wiod¹ce do katedry. 

Wielkie drzwi wiodące do katedry są ozdobą głównej
świątyni miasta

Fo
t. 
Re
na
ta
 O
ch
wa
t

Napełnianie trwa około 8-10 godzin i wystarcza na dwa dni pracy śmieciarki
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Po renowacji na zamku do potężnego klucza - od strony
wewnętrznej ukazał się św. Jerzy walczący ze smokiem
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Prezes Ł. Marcinkiewicz: Zamawiający usługi wywozu odpadów wymaga, żeby tabor był
dostosowany do warunków wynikających z ustawy o elektromobilności
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Szpital zmierza uruchomiæ
oddzia³ mimo braku kontraktu
z NFZ. Sam chce p³aciæ za le-
czenie pacjentów do czasu, a¿
dostanie dofinansowanie.

- Nasze województwo ma
najwy¿szy wskaŸnik umieral-
noœci z powodu chorób uk³adu
kr¹¿enia wœród pacjentów po-
ni¿ej 64 ¿ycia! Dlatego, nieza-
le¿nie od starañ o uzyskanie
kontraktu z NFZ, chcemy uru-
chomiæ oddzia³. Nie chcemy
wiêcej œmierci pacjentów, któ-
rym nie mo¿emy pomóc - mó-
wi Jerzy Ostrouch, prezes za-
rz¹du Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp. Mimo braku
kontraktu z NFZ szpital planuje
uruchomiæ oddzia³ kardiochi-
rurgii i pokrywaæ koszty lecze-
nia pacjentów, dopóki bêdzie
to mo¿liwe. 

8 mln zł na ratowanie
pacjentów

Decyzjê lecznicy popiera
marsza³ek województwa lubu-
skiego El¿bieta Anna Polak. -
Nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e w
takim wielospecjalistycznym
szpitalu, jak gorzowski, kardio-
logia nie mo¿e funkcjonowaæ
bez kardiochirurgii. Zbyt d³ugo
czekamy na og³oszenie kon-
kursu przez NFZ. Jest roz-
wi¹zanie tej sytuacji - mówi³a
marsza³ek Polak na konferen-
cji prasowej poœwiêconej pla-
nom szpitala. 

Zarz¹d lecznicy szacuje, ¿e
na samo uruchomienie kardio-
chirurgii musi wydaæ 1,6 mln z³
(skompletowanie zespo³u i
sprzêtu), natomiast utrzymanie
oddzia³u do koñca roku to
koszt rzêdu 8 mln z³. Szpital
jest jednak zdecydowany po-
nieœæ koszty i leczyæ pacjen-
tów.

- Albo chcemy, ¿eby szpital w
Gorzowie Wlkp. by³ ma³ym po-
wiatowym szpitalem, albo
chcemy, ¿eby zajmowa³ siê
kompleksowo pacjentem z
ciê¿kimi chorobami. W naj-
bli¿szej okolicy nie ma drugie-
go, który móg³by nas zast¹piæ
w wykonywaniu skomplikowa-
nych procedur - mówi Robert
Surowiec, wiceprezes szpitala. 

Akcja w całym regionie

Niestandardowe postêpowa-
nie gorzowskiej lecznicy to
efekt wielomiesiêcznych, bez-
skutecznych, starañ o urucho-
mienie oddzia³u kardiochirurgii,
który mia³by kontrakt z NFZ. 

Ju¿ w kwietniu zesz³ego roku
szpital zatrudni³ czterech spe-
cjalistów, deklaruj¹c, ¿e w
ka¿dej chwili mo¿e zacz¹æ le-
czyæ pacjentów. W sprawie
konkursu dla oddzia³u pisa³
najpierw do NFZ, potem do
wojewody lubuskiego, w koñcu
do ministra zdrowia. Odpo-
wiedŸ lubuskiego oddzia³u fun-
duszu i wojewody zawsze by³a
taka sama: w Lubuskiem wy-

starczy jeden oddzia³ kardio-
chirurgii. 

Problem w tym, ¿e ten od-
dzia³ (prowadzony przez pry-
watn¹ spó³kê Medinet, która
ma kontrakt z NFZ) jest w No-
wej Soli. Dla mieszkañców
pó³nocnej czêœci województwa
to za daleko. Czarê goryczy
przela³a œmieræ pacjentki, która
wymaga³a pilnej operacji kar-
diochirurgicznej, ale nie
zd¹¿y³a na ni¹ dojechaæ. 

- Nie mo¿emy siê z tym po-
godziæ - mówili wówczas kar-
diochirurdzy, gotowi do pracy i
od miesiêcy czekaj¹cy na uru-
chomienie oddzia³u, który zos-
ta³ ju¿ nawet zarejestrowany
(wpisany do Rejestru Podmio-
tów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ
Lecznicz¹).

Postawiony pod œcian¹ go-
rzowski szpital zacz¹³ kampa-
niê spo³eczn¹ na rzecz kardio-
chirurgii. W ca³ym regionie roz-
wiesi³ billboardy z has³em: Tu
chodzi o Twoje ¿ycie, a na stro-
nie internetowej umieœci³ pe-
tycjê do ministra zdrowia. Ju¿
na starcie podpisa³o j¹ ponad
2 tys. osób. Teraz to ponad 11
tys. W zbiórkê podpisów - nie
tylko w internecie - w³¹czy³y siê
gorzowskie instytucje kultury, a
nawet galerie handlowe. Nie
wspominaj¹c o wolontariu-
szach, którzy chodzili z formu-
larzami po osiedlach. 

Stanowisko popieraj¹ce sta-
rania szpitala jednog³oœnie

przyjêli gorzowscy radni.
Wiêkszoœci¹ g³osów prze-
sz³o w Sejmiku Lubuskim, a
to tylko pocz¹tek d³ugiej lis-
ty wsparcia od samorz¹dów.
Do podpisywania petycji za-
chêcali nawet znani aktorzy
Hanna Œleszyñska i Artur
Barciœ, wspó³pracuj¹cy z
gorzowskim teatrem Oster-
wy. Ambasadorem akcji zos-
ta³ ¿u¿lowy mistrz œwiata
Bartosz Zmarzlik czy bp Ta-
deusz Lityñski, ordynariusz
diecezji zielonogórsko - go-
rzowskiej. 

Konsultanci nie są przeciw

Skala poparcia przesz³a
najœmielsze oczekiwania za-
rz¹du szpitala. - To najlepszy
dowód na to, jak bardzo po-
trzebujemy kardiochirurgii -
mówi¹ prezesi lecznicy. 

Jeszcze w lutym spotkali siê
z prof. Romualdem Cicho-
niem, konsultantem woje-
wódzkim w dziedzinie kardio-
chirurgii i jednoczeœnie pre-
zesem spó³ki Medinet, która
prowadzi oddzia³ w Nowej
Soli. To w³aœnie na nega-
tywn¹ opiniê prof. Cichonia
powo³ywa³ siê prof. Jacek
Ró¿añski, konsultant krajowy.
Obaj dziœ mówi¹, ¿e oddzia³
w Gorzowie w niczym by im
nie przeszkadza³. - Jeœli uda
siê go zorganizowaæ, to ja nic
do tego nie mam - oznajmi³
prof. Ró¿añski na nadzwy-

czajnej sesji Sejmiku Lubu-
skiego. 

Prof. Cichoñ na spotkaniu z
zarz¹dem gorzowskiego
szpitala te¿ zwraca³ uwagê,
na problemy, jakie wi¹¿¹ siê z
uruchomieniem oddzia³u. Za-
deklarowa³ jednak pomoc i
konsultacje. - Nie ma me-
dycznych przeszkód, ¿eby
uruchomiæ oddzia³. Mimo to
wojewoda i NFZ nie zmie-
niaj¹ stanowiska - mówi¹ pre-
zesi gorzowskiego szpitala. 

W sprawie gorzowskiej kar-
diochirurgii interpelacje

sk³adali pos³owie, m.in. Moni-
ka Wielichowska, Krystyna
Sibiñska, Anita Kucharska-
Dziedzic, Katarzyna Osos i
Waldemar S³ugocki. Starania
szpitala wspiera europose³
El¿bieta Rafalska. - Jestem
gotowa do dalszej wspó³pra-
cy, która zmierza do powsta-
nia oddzia³u kardiochirurgii,
który by³by finansowany ze
œrodków Narodowego Fundu-
szu Zdrowia - napisa³a do za-
rz¹du lecznicy. 

Tekst/zdjêcia: Mat. 
WSZW W GORZOWIE WLKP.  

Kardiochirurgia ciągle bez kontraktu
Zbiórka podpisów pod petycj¹ do ministra zdrowia, poparcie samorz¹dów, spotkania z mieszkañcami - to nie wszystkie ods³ony akcji na rzecz kardiochirurgii. 

Kardiochirurdzy są gotowi operować pacjentów. Na zdjęciu (od lewej): dr n. med. Paweł
Ślozowski, dr n. med. Szymon Waligórski, dr n. med. Seweryn Grudniewicz i lek. med.
Oktawiusz Mirecki
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Petycja w internecie to jedno, ale podpis można był też złożyć osobiście, choćby w galerii
Nova Park w Gorzowie. W lutym stała tam urna do głosowania. W sumie „papierowe” formu-
larze podpisało niemal 3 tys. osób
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Poparcie z Drezdenka jest szczególnie ważne, ponieważ
mieszkańcy powiatu strzelecko - drezdeneckiego są w naj-
trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do kardiochirur-
ga. Dojazd do Nowej Soli oznacza co najmniej dwugodzinną
podróż
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- Jak wygl¹da twoja nie-
dziela?
- Teraz ju¿ mniej pracowi-

cie. Moja niedziela zaczyna
siê w sobotê wieczorem
msz¹ œw. w Gorzowie przy ul.
Osadniczej. W koœciele msze
œwiête odprawiane w soboty
po godzinie 16.00 traktowane
s¹ ju¿ jako niedzielne. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e pracuj¹c
w koœciele, niedzieli ma siê
pó³tora. Natomiast w tê rze-
czywist¹ niedzielê wy-
je¿d¿am z domu po godzinie
8.00 i wracam przed 14.00.
Od stycznia jestem zatrud-
niona w parafii Œwiêtego An-
drzeja Boboli w Ulimiu, u ksi-
êdza Waldemara Grzyba. Tu
w niedzielê po po³udniu nie
ma ju¿ mszy. Zaczynam za-
tem  msz¹ o 9.00 w
Dzier¿owie, potem o 10.30
jest msza œw. w Gorzowie
przy ul. Osadniczej (£ago-
dzin), a o 12.00 msza œwiêta
w Ulimiu, razem z zespo³em
Serce Uwielbienia. Ale w po-
przedniej parafii jak zaczy-
na³am o 7.30, to wycho-
dzi³am o 21.00.
- I co tam robi³aœ?
- Gra³am i œpiewa³am, tylko.

Prowadzi³am muzykê liturgii,
z mszy na mszê, a w nie-
dzielê by³o ich ³¹cznie sie-
dem. Mia³am przerwê na
obiad, ale po po³udniu by³y
jeszcze trzy msze. 
- Jak wygl¹da praca orga-
nistki?

- Wspaniale!
- Niemo¿liwe.
- Mo¿liwe. Ja mam takie

zdanie, ¿e jak ktoœ wykonuje
pracê, któr¹ kocha, to jest
tak, jakby siê nie pracowa³o. I
ja siê dok³adnie tak czujê. Mi-
mo bezwzglêdnego „tempe-
raturowego” ch³odu ko-
œcio³ów, gdzie bez grzejnika i
herbaty w termosie ani rusz,
bêd¹c na kilku mszach z
rzêdu (œmiech). Teraz nie
mam mo¿liwoœci grania na
Eucharystii codziennie, ale
nigdy nie by³o to dla mnie
problemem. Wrêcz przeciw-
nie. By³am na wielu
nabo¿eñstwach, na których
nie musia³am, ale sam fakt,
¿e mog³am s³u¿yæ, to ju¿ by³
ten bonus. Dla mnie to nie
jest praca, dla mnie to pasja.
- Jak zosta³aœ organistk¹?
- To by³o dwa i pó³ roku te-

mu. Mój syn przygotowywa³
siê do przyjêcia sakramentu
Pierwszej Komunii Œwiêtej.
Siostra zakonna, która opie-
kowa³a dzieæmi, zapyta³a,
który z rodziców zaœpiewa
psalm. No i jak to zazwyczaj
bywa, nikogo chêtnego nie
by³o. Wszyscy pochowali siê
za plecami innych. Na to mój

Wojtuœ - mamo, zaœpiewaj,
zrób to dla mnie… Co by³o
robiæ, musia³am siê zg³osiæ. I
jak ju¿ zaœpiewa³am, to tak
zosta³am. Przypomnia³y mi
siê dawne lata, kiedy
dzia³a³am w diakonii muzycz-
nej prowadzonej w katedrze
przez mojego obecnego
„szefa” ksiêdza Waldka, i za-
têskni³am za tym, za-
têskni³am za muzyk¹ w ko-
œciele. A w ogóle niesamowi-
te jest to, ¿e po tych
kilkunastu latach, spotka³am
tych samych ludzi, z którymi
kiedyœ w³aœnie u ksiêdza
Grzyba œpiewa³am. Tylko te-
raz widujemy siê nie w kate-
drze, a w Ulimiu. Czas zato-
czy³ ko³o. W ka¿dym razie
decyzja o tym, ¿eby prze-
bran¿owiæ siê w organistkê,
zapad³a w mojej g³owie szyb-
ko. Mia³am wiele obaw i
czu³am oczywiœcie wielki
strach, szczególnie, ¿e kom-
pletnie nie zna³am zasad li-
turgii. Moja liturgiczna wiedza
zamkniêta by³a w takim
du¿ym odrêcznie napisanym
zeszycie, gdzie wielkimi lite-
rami opisana by³a msza œw.
krok po kroku. 
- Czyli?
- Dla przyk³adu - Wejœcie,

ksi¹dz œpiewa: „W Imiê Ojca i
Syna i Ducha Œwiêtego”, ja
odpowiadam „Amen”. Ksi¹dz
œpiewa: „Pan z Wami”, ja od-
powiadam: „I z duchem Two-
im”. I tak by³a opisana ca³a
msza. Na pocz¹tku by³am

przera¿ona, bo co? Ksi¹dz
wyjdzie, a ja co? A jak bêdzie
wezwanie, którego jeszcze
nie znam, to co mam graæ?
Co odpowiadaæ? A jak nie
trafiê w dŸwiêk, w tonacjê, i
odpowiem ni¿ej albo wy¿ej
ni¿ trzeba? Przez pierwsze
msze to serce wali³o mi ze
strachu jak szalone. Ale z
czasem wszystkiego siê nau-
czy³am.
- Ale praca organisty to
jednak nie jest typowa pra-
ca dla kobiety. 

- Faktycznie, nie jest typo-
wa. I pada³y zreszt¹ takie ar-
gumenty ze strony moich bli-
skich, ¿e ja  jestem przede
wszystkim mam¹, nie mogê
mieæ ca³ej niedzieli zajêtej.
Tak samo zreszt¹ ze œwiêta-
mi, które te¿ siê generalnie
spêdza w koœciele. I to jest
prawda. Ale z drugiej strony
zawsze jest coœ za coœ. Fak-
tycznie, weekendy spêdza
siê w koœciele, ale gdybym
nie pracowa³a na cztery eta-
ty, to w ci¹gu dnia mia³abym
du¿o czasu, ¿eby dzieci za-
wieŸæ do szko³y, z tej szko³y
odebraæ, ugotowaæ obiad i
posprz¹taæ. Bo jak sz³am na
mszê na 8.00 rano, to potem
kolejn¹ mia³am na 18.30. Ale
z tym czasem ró¿nie bywa,
bo w ci¹gu dnia zdarzaj¹ siê
pogrzeby, na których organis-
ta te¿ jest potrzebny. Inna
rzecz, ¿e ja pracujê te¿ w
przedszkolach, gdzie uczê
graæ w szachy, a popo³udnia-

mi w Pracowni Dzia³añ Arty-
stycznych „Portato” jako nau-
czycielka gry na pianinie i na
gitarze. Mo¿na mnie te¿ spot-
kaæ za biurkiem w „Viva
Ubezpieczenia” przy ul. Bo-
rowskiego. Ale sama sobie te
godziny pracy ustala³am i
ustalam. 
- Co trzeba mieæ, aby zos-
taæ organist¹?

- CV organisty to jest to, czy
dobrze gra i œpiewa. Pro-
boszcz mo¿e oczywiœcie za-
pytaæ o wykszta³cenie, o stu-
dia organistowskie (ja za-
czê³am dwuletnie studium w
Szczecinie i uwa¿am, ¿e to
by³ strza³ w dziesi¹tkê, bo
zajêcia s¹ bardzo przydatne,
a do Szczecina niedaleko).
Ale je¿eli organista dobrze
gra i dobrze œpiewa - to jakie
tu trzeba cv? Ja skoñczy³am
pierwszy stopieñ szko³y mu-
zycznej. I potem pianino nie
by³o mi w pracy potrzebne.
Praktycznie nie gra³am. Raz
siê zdarzy³o, jak pracowa³am
w Teatrze Osterwy, ¿e dyrek-
tor Jan Tomaszewicz wpad³
na pomys³ filmu o kulisach
pracy teatru. Wtedy wymy-
œli³yœmy z Natali¹ Sask¹,
moj¹ kole¿ank¹ „z jednego
biurka”, ¿e ona zatañczy, a ja
zagram i zaœpiewam do „Pio-
senki ksiê¿ycowej”. Ale tak
na powa¿nie to klawisze wró-
ci³y do mnie zupe³nie niedaw-
no. 
- Ola, to jednak niez³a wol-
ta. Zaczyna³aœ od dzienni-
karstwa, potem pracowa³aœ
w teatrze, pracujesz w
szkole muzycznej, zajmu-
jesz siê kredytami i ubez-
pieczeniami i teraz masz -
organistka. 

- Tak to jest, ¿e mo¿na siê
wszystkiego nauczyæ. Trzeba
tylko chcieæ i s³uchaæ siebie. 
- No i jeszcze jesteœ prze-
cie¿ te¿ szachistk¹. Sk¹d w
tym wszystkim szachy?

- Mój Tata jest trenerem
szachowym, brat to równie¿
szachista, wiêc to by³o na-
turalne, bo szachy by³y w
domu zawsze. Zreszt¹ mo-
jego by³ego mê¿a pozna³am
na turnieju szachowym w
Czechach. I jak siê przepro-
wadzi³am do Gorzowa, to
szachy sta³y siê wa¿nym
sk³adnikiem ¿ycia. Andrzej
„¿yje szachami”, to jego
najwiêksza pasja, zreszt¹ z
tego ma chleb, stwierdzi³am
wiêc kiedyœ, ¿e ja te¿ mogê.
Nie w takim wymiarze jak
on oczywiœcie, ale pomy-
œla³am wtedy, ¿e skoro po-
trafiê graæ w szachy, to cze-
mu nie zacz¹æ uczyæ tej
sztuki. I tak 12 lat temu za-
czê³y siê „Szachowe Nuty”

dla przedszkolaków. A dzie-
ci, które ju¿ coœ potrafi¹ i
chc¹ wiêcej, mog¹ rozwijaæ
siê w Klubie Szachowym „Sti-
lon”. 
- Wbrew pozorom szachy i
muzyka maj¹ ze sob¹ wiele
wspólnego. Wymagaj¹ pre-
cyzyjnego, logicznego my-
œlenia. 

- Jest taki znany cytat, ¿e
„od muzyki piêkniejsza jest
tylko cisza”. A „Szachowe
Nuty” to te¿ przecie¿
po³¹czenie muzyki i ciszy.
Wiesz, ja na ka¿de zajêcia do
przedszkola zabieram gitarê.
Bo nawet siedz¹c przy sza-
chownicy, gdzie musi byæ ci-
sza i skupienie, to dzieci
musz¹ mieæ chwilkê odde-
chu. A najlepszym oddechem
jest muzyka. 
- Ja nie mam z³udzeñ. Pa-
miêtam jak ze trzy lata te-
mu Internetem zatrz¹sn¹³
filmik, w którym to twój syn
m³odszy Antoœ œpiewa³
pewn¹ wa¿n¹ piosenkê.

- Tak. Mój Antoœ by³ fanem,
zreszt¹ nadal jest, Ani z Zie-
lonego Wzgórza wystawianej
w naszym Teatrze. Nie
umiem powiedzieæ, ile razy
byliœmy na tym spektaklu. I
taki malutki czteroletni Antoœ
zna³ te wszystkie piosenki
œpiewane przez naszych ak-
torów. I sepleni¹c, takim s³od-
kim g³osem œpiewa³ pe³en
emocji: Oklutna, z³a dziewcy-
na, tyœ cólce da³a wina!…To
by³o piêkne.
- Muzyczna rodzina? Sza-
chowa rodzina?

- I muzyczna, i szachowa.
Teraz muzyczna jeszcze bar-
dziej, bo z racji zawodu. Wy-
ci¹gnê³am znów instrumenty
- gitarê i pianino. A jak ju¿
stoj¹ na wierzchu, to Antoœ
co chwilkê siada. I ciêgle tam
coœ po swojemu, ale ze
s³uchu, bo jeszcze nie z nut,
gra. Mnie niestety nie wystar-
cza czasu, aby go uczyæ. Ale
on siada i gra. Ostatnio kol-
êdy, bo taki czas. I jest taki
dumny z siebie. Ja zreszt¹ z
niego te¿. 
- ¯yczy³abyœ dziewczy-
nom, ¿eby zostawa³y orga-
nistkami?

- Ja bym ¿yczy³a dziewczy-
nom, ¿eby nie ba³y siê zmie-
niaæ swego ¿ycia. Nic nie
dzieje siê przypadkiem. I
czasem nawet taka zmiana,
której mo¿e i nie chcemy, któ-
ra wydaje nam siê koñcem
œwiata - po czasie okazuje
siê wyjœæ nam na dobre. A
jak¹ to daje moc! Nie ma siê
czego baæ. Najwy¿ej wszyst-
ko siê zmieni. 
- Bardzo ci dziêkujê za
rozmowê.

- W³oskie, niemieckie, francu-
skie, polskie, które? 

- W³oskie i polskie. W³oskie i
polskie arie, bo o nich mowa. To
s¹ moje ulubione.
- Dlaczego w³aœnie te?
- Do tej pory by³y mi najbli¿sze.

Dla rozwoju m³odego œpiewaka
najbardziej przychylne. Ale wiem,
tak wiem, ¿e trzeba œpiewaæ je
wszystkie. 
- Aleksander, œpiewasz bary-
tonem, to akurat doœæ rzadki
g³os. Jak to siê sta³o, ¿e zos-
ta³eœ œpiewakiem?

- To by³o niesamowite. Odkrycie
wewn¹trz mnie, ¿e mogê œpie-
waæ. I to odkrycie mo¿na œmia³o
przypisaæ pani Beacie Gramzie,
nauczycielce w Szkole Muzycz-
nej przy ul. Chrobrego i jednocze-
œnie znakomitej œpiewaczce. 
- Aleksander, ale to tak nie
dzia³a. Dziecko ma lat piêæ i
œpiewa, i wie, ¿e bêdzie œpie-
wakiem?

- Ja nie wiedzia³em. Ze mn¹
by³o tak, ¿e od dziecka gra³em na
ró¿nych instrumentach. Zawsze
mnie ci¹gnê³o do gry. Ta ca³a his-
toria zaczê³a siê od pianina w sa-
lonie babci. Nie szczêdzi³em ro-
dzinie ró¿nych moich wystêpów.
- Katowa³eœ rodzinê…
(œmiech).

- Tak, katowa³em (œmiech). Po-
tem mama przyuwa¿y³a, ¿e jed-
nak gram. Zdawa³em nawet do
szko³y muzycznej, ale rodzice
stwierdzili, ¿e jeszcze czytaæ
dobrze nie umiem, wiêc co do-
piero czytaæ nuty. Zrezygnowali-
œmy wiêc z tego fortepianu i za-
czêliœmy od czegoœ prostszego,
czyli fletu prostego. No i rodzice
zdecydowali, ¿e bêd¹ to prywat-
ne lekcje, a nauczycielk¹ zos-
ta³a pani Jadwiga Kos, dyrygen-
tka chóru Cantabile. Tak to siê
w³aœnie zaczê³o. A potem za-
cz¹³em rosn¹æ i wyros³em z te-
go prostego instrumentu. Wy-
myœli³em sobie kolejny. 
- Kontrabas?
- Nie, nie. Saksofon. Gra³em

na tym instrumencie. Sko-
ñczy³em Szko³ê Muzyczn¹ I
Stopnia przy ul. Teatralnej w kla-
sie pana Jacka Wieczorka i w
dyplomowej klasie pani Justyny
G³a¿ewskiej. Ale pod koniec te-
go saksofonu podkusi³o mnie,
aby spróbowaæ jeszcze wiêk-
szego instrumentu, czyli orga-
nów. Najwiêkszy, jakby nie pat-
rzeæ, król. By³em s³uchaczem
Diecezjalnego Studium Organis-
towskiego w Zielonej Górze.
Podczas koñcówki gimnazjum i
liceum doje¿d¿a³em co sobotê
na zajêcia. Potem przysz³a ma-
tura i musia³em zrezygnowaæ z
organów, bo trzeba by³o coœ wy-
braæ. 

- A gdzie tu miejsce na
œpiew? 

- No w³aœnie teraz. Bo jak
gra³em na organach, to zaczê³y
siê chóry. Obok chóru w Szkole
Muzycznej, ju¿ przy Chrobrego,
by³ chór w studium. Warto doda,
¿e chór lub orkiestra to przedmiot
obowi¹zkowy w Szkole Muzycz-
nej. Ja wybra³em chór. Zaczy-
na³em jako ch³opiêcy sopranik.
Po mutacji g³os siê ustawi³ jako
baryton. I tak trafi³em do pani
Beaty Gramzy. I wówczas za-
pad³a decyzja -co ja tam mam z
tym saksofonem robiæ czy nawet
w tych organach, jak mo¿na œpie-
waæ. To dostarcza³o mi i nadal
dostarcza najwiêkszej frajdy. 
- A potem trafi³eœ na studia
wokalne we Wroc³awiu. I za-
cz¹³eœ siê pokazywaæ w
ró¿nych projektach, zacz¹³eœ
wystêpowaæ. To jest chyba
mêcz¹ce?

- Jak siê kocha to, co siê robi,
wówczas to nie mêczy. 
- Jak wygl¹da zwyk³y dzieñ
œpiewaka?

- Ró¿nie, choæ ostatnio zaczy-
nam myœleæ, ¿e popadam w ru-
tynê, bo zwyczajnie trzeba du¿o
æwiczyæ. Mam mnóstwo ró¿nych
zajêæ zwi¹zanych ze œpiewem. A
poniewa¿ biorê udzia³ w ró¿nych
projektów, to do zajêæ akademic-
kich dok³ada siê tak¿e olbrzymia
liczba prób z bardzo ró¿nymi mu-
zykami. Jednym s³owem bardzo
du¿o ró¿nych zajêæ, które oczywi-
œcie mo¿na i trzeba pogodziæ. W
tym wszystkim wspiera mnie mój
profesor Bogdan Makal. 
- Przeciêtnemu cz³owiekowi
wydaje siê, ¿e jeœli ktoœ ma ta-
lent, jest obdarzony dobrym
g³osem, to wychodzi na scenê,

bierze nuty i tekst do rêki i ju¿.
Naprawdê tak jest?

- Nic bardziej mylnego. Jest to
wiele godzin spêdzonych w æwi-
czeniówce, tak¿e wiele godzin
spêdzonych na zajêciach. To
wiele godzi ¿mudnej nauki, po-
wtarzania ró¿nych fraz. Do tego
dochodzi zapoznawanie siê z
biografiami ró¿nych kompozyto-
rów, bo przecie¿ nie wszystkich
da siê poznaæ na wyk³adzie. 
- ¯yjemy w dobie zarazy. A
jak spojrzeæ na twój kalendarz
za ostatni rok, to ty ca³y czas
pracujesz, gdzieœ wystêpujesz.

- Kiedy zaczyna³a siê pande-
mia, by³em przera¿ony. Bo przy-
sz³oœæ jawi³a siê okropnie i
strasznie. W tej pierwszej fazie
pandemii wróci³em do Gorzowa. I
nagle okaza³o siê, ¿e wszystkie
instytucje kultury tu w Gorzowie
okaza³y mi ogromne wsparcie
przy projektach on line, czy live,
jak dla przyk³adu zim¹ na dwo-
rze. 
- Czyli?
- Zimowe œpiewanie arii i du-

etów na Rynku. By³ œnieg i mróz.
Byliœmy w rêkawiczkach, czap-
kach i grubych szalikach, a œpie-
wa³em razem z Roksan¹ Maciej-
czuk, ale œpiewaliœmy. Przyszli lu-
dzie, którzy byli spragnieni tego i
tak razem cieszyliœmy siê z tego
œwiêta zakochanych, bo to by³y
Walentynki. 
- No w³aœnie. Przecie¿ ty
masz ju¿ w Gorzowie swój fan
club. Jak siê czuje m³ody ar-
tysta, który wie, ¿e s¹ ludzie,
którzy jad¹ na jego koncert do
Lubniewic na Zamek, przy-
chodz¹ do Filharmonii, id¹ do
Biblioteki czy Muzeum, ¿eby
w³aœnie pos³uchaæ. Ale te¿

je¿d¿¹ do Wroc³awia czy w in-
ne miejsca.

- Jest to niesamowite. To nie-
zwyk³e, ale ja wiem, ¿e ci ludzi mi
ufaj¹, bo wiedz¹, ¿e za ka¿dym
razem bêdzie to coœ ciekawego.
A ja czujê bardzo du¿e wsparcie.
Ja wiem, ¿e dziêki temu i z nim
mogê siê lepiej rozwijaæ. Ile razy
wychodzê na scenê, to zwyczaj-
nie wiem, po co ja to robiê, po co
siê tyle uczê, dlaczego tyle
je¿d¿ê. Oczywiœcie, s¹ inne
miejsca, gdzie œpiewam, ale tutaj
jest zawsze najcieplejsze przyj-
êcie. 
- Czyli mo¿e nie jest to praw-
da, ¿e Gorzów jest g³uchym
miastem?

- Zdecydowanie nie. Przecie¿
publicznoœæ nam siê ca³y czas
powiêksza. Przecie¿ niedawno
by³ koncert w Lubniewicach, w
Zamku ksi¹¿¹t Lubomirskich, re-
cital arii w³oskich i …
- Zabrak³o biletów.
- Tak, zabrak³o biletów. Sprze-

da³y siê w trzy dni. By³o 20 dosta-
wek. Podczas koncertu w Filhar-
monii te¿ zabrak³o biletów. 
- Jakie jest twoje najwiêksze
marzenie? Jaka sala koncerto-
wa, jaki repertuar?

- Ja tak nie myœlê. Stawiam
ma³e kroki. Wybieram sobie
drobne cele, które realizujê. Dla
przyk³adu - zaœpiewaæ d³ugi,
pe³en recital, czyli 70 minut pro-
gramu. No i siê uda³o i to nie-
zwykle, bo premiera by³a w Berli-
nie. Potem ten recital by³ wielo-
krotnie powtarzany w ca³ej
Polsce. Ma³e cele, ma³e kroki, ale
ca³y czas do przodu. 
- Zatem tego ci ¿yczê. Ma³ych
kroków do du¿ej s³awy. Dzi-
êkujê bardzo za rozmowê.

A. Modzelan: Jak ktoś wykonuje pracę, którą kocha, to jest
tak, jakby się nie pracowało
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Nie ma się czego bać
Z Aleksandr¹ Modzelan, organistk¹, nauczycielk¹, by³¹ dziennikark¹ rozmawia Renata Ochwat
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Zaczęło się od pianina
w salonie babci
Z Aleksandrem Kaczuk-Jagielnikiem, œpiewakiem operowym, rozmawia Renata Ochwat



Jedni maluj¹ pejza¿e, inni
je¿d¿¹ na rowerze, a jesz-
cze inni kolekcjonuj¹ rze-
czy zabytkowe, które maj¹
wartoœæ sentymentaln¹ i
kulturow¹. Kolekcjonerstwo
siêga czasów staro¿ytnych.
Grono swoich zwolenników
ma tak¿e w naszym mie-
œcie. Nale¿y do nich, m.in.
Franciszek Iwko.

- Moja przygoda z kolek-
cjonerstwem rozpoczê³a
siê, gdy mia³em 10 lat -
wspomina Franciszek Iwko.
- Zaczyna³em tak, jak wiêk-
szoœæ osób, od znaczków i
monet. Z czasem w miarê
mo¿liwoœci poznawczych,
ale przede wszystkim fi-
nansowych dochodzi³y rów-
nie¿ inne rzeczy - dodaje.

Pan Franciszek w swoich
zbiorach posiada g³ównie
monety, ale znajd¹ siê tam
tak¿e stare zegary oraz
drobne rzeczy ze srebra.

-  Moneta jest najbardziej
popularna. M³odzi ludzie
zawsze rozpoczynaj¹ ko-
lekcjonerstwo od znaczków
i monet. Najwiêcej monet
pochodzi z okresu, gdzie
pieni¹dz mia³ pokrycie w
z³ocie i srebrze - wyjaœnia.

Podczas studiów nasz
rozmówca mia³ kilkuletni¹
przerwê w kolekcjonowa-
niu, ale tu¿ po zamieszka-
niu w Gorzowie powróci³ do
swojej pasji, która do dziœ
jest nieod³¹cznym elemen-
tem jego ¿ycia.

- Od 1980 roku zacz¹³em
interesowaæ siê kolekcjo-
nerstwem zorganizowa-
nym, które wówczas zapo-
cz¹tkowa³o w Gorzowie
dziêki wsparciu Zielonogór-
skiego Stowarzyszenia Ko-
lekcjonerów Gustatores. W
1985 roku gorzowscy ko-
lekcjonerzy zwo³ali zebra-

nie za³o¿ycielskie i zosta³
utworzony Gorzowski Klub
Kolekcjonerów, który funk-
cjonuje do dziœ - kontynu-
uje.

Gorzowski Klub Kolekcjo-
nerów jest cz³onkiem Pol-
skiej Federacji Organizacji
Kolekcjonerskich z sie-
dzib¹ w Krakowie. Od 2013
roku dzia³a pod patronatem
wojewody lubuskiego. Do
jego g³ównych zadañ na-
le¿y, m.in. niedopuszczenie
do zniszczenia zabytków
kultury materialnej, propa-
gowanie idei kolekcjoner-
stwa przedmiotów zabytko-
wych oraz dzie³ sztuki, a
tak¿e podejmowanie
dzia³añ maj¹cy rozwijaæ tê
dziedzinê wœród mieszka-
ñców. Pierwszym preze-
sem klubu by³ Stanis³aw
D¹browski, a nastêpnie
Rajmund Chmielewski.
Od 2005 roku na czele
GKK stoi Franciszek Iwko.

- W Klubie dzia³am od po-
cz¹tku jego istnienia. Po
20-letnim sta¿u cz³onkow-
skim zast¹pi³em na stano-
wisku prezesa Rajmunda
Chmielewskiego i tê funk-
cjê pe³niê do dziœ - podkre-
œli³ nasz rozmówca.

Od 1990 roku w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê mie-
si¹ca Gorzowski Klub Ko-
lekcjonerów organizuje
gie³dê kolekcjonersk¹, któ-
ra jest doskona³¹ okazj¹ do
zaprezentowania swoich
eksponatów oraz ich wy-
miany. Od 20 lat miejscem
wystaw jest Miejskie Cen-
trum Kultury przy ul. Drzy-
ma³y 26.

- Na gie³dach jest naj-
wiêksza mo¿liwoœæ zapo-
znania siê z nowinkami,
wymiany spostrze¿eñ, po-
niewa¿ nie ma kolekcjone-

rów zbieraj¹cych takie sa-
me rzeczy. Ka¿dy ma inny
profil oraz zainteresowania
- wyjaœni³ nam prezes.

Zanim jednak w Gorzowie
rozpoczêto organizowaæ
tzw. gie³dy kolekcjonerskie,
cz³onkowie GKK jeŸdzili na
wystawy do Zielonej Góry.
To w³aœnie tam gorzowscy
kolekcjonerzy czerpali
wzorce i nabierali doœwiad-
czenia.

Aktualnie Gorzowski Klub
Kolekcjonerów  liczy 55
cz³onków, którzy posiadaj¹
bogate zbiory historyczno-
kulturowe. Wœród najpopu-
larniejszych eksponatów
mo¿na znaleŸæ monety,
porcelanê, militaria, obra-
zy, stare zegary, medale, a
tak¿e pocztówki.

Jednym z zagorza³ych
pasjonatów kolekcjoner-
stwa rodem z Gorzowa by³
nie¿yj¹cy ju¿ Zbigniew
Szafkowski.

- Nasz by³y wiceprezes,
Zbyszek Szafkowski mia³
powa¿ne osi¹gniêcia w ko-
lekcjonerstwie, by³ dusz¹
naszego klubu i jego wizy-
tówk¹. Organizowa³ mnó-
stwo wystaw w szko³ach,
bibliotekach i muzeum. Mia³
potê¿ne zbiory tematyczne,
które  prezentowa³  z okazji
ró¿nych œwi¹t. Niestety, od-
szed³ od nas rok temu. To
dla nas wielka strata - zako-
ñczy³ Franciszek Iwko.

Gorzowski Klub Kolekcjo-
nerów cieszy siê du¿ym
uznaniem w œrodowisku.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzy-
ma³ najwy¿sze odznacze-
nie kolekcjonerskie w kraju,
czyli Z³oty Pierœcieñ Het-
mana Kolekcjonerów Pol-
skich Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego.

DOROTA WALDMANN
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- W³oskie, niemieckie, francu-
skie, polskie, które? 

- W³oskie i polskie. W³oskie i
polskie arie, bo o nich mowa. To
s¹ moje ulubione.
- Dlaczego w³aœnie te?
- Do tej pory by³y mi najbli¿sze.

Dla rozwoju m³odego œpiewaka
najbardziej przychylne. Ale wiem,
tak wiem, ¿e trzeba œpiewaæ je
wszystkie. 
- Aleksander, œpiewasz bary-
tonem, to akurat doœæ rzadki
g³os. Jak to siê sta³o, ¿e zos-
ta³eœ œpiewakiem?

- To by³o niesamowite. Odkrycie
wewn¹trz mnie, ¿e mogê œpie-
waæ. I to odkrycie mo¿na œmia³o
przypisaæ pani Beacie Gramzie,
nauczycielce w Szkole Muzycz-
nej przy ul. Chrobrego i jednocze-
œnie znakomitej œpiewaczce. 
- Aleksander, ale to tak nie
dzia³a. Dziecko ma lat piêæ i
œpiewa, i wie, ¿e bêdzie œpie-
wakiem?

- Ja nie wiedzia³em. Ze mn¹
by³o tak, ¿e od dziecka gra³em na
ró¿nych instrumentach. Zawsze
mnie ci¹gnê³o do gry. Ta ca³a his-
toria zaczê³a siê od pianina w sa-
lonie babci. Nie szczêdzi³em ro-
dzinie ró¿nych moich wystêpów.
- Katowa³eœ rodzinê…
(œmiech).

- Tak, katowa³em (œmiech). Po-
tem mama przyuwa¿y³a, ¿e jed-
nak gram. Zdawa³em nawet do
szko³y muzycznej, ale rodzice
stwierdzili, ¿e jeszcze czytaæ
dobrze nie umiem, wiêc co do-
piero czytaæ nuty. Zrezygnowali-
œmy wiêc z tego fortepianu i za-
czêliœmy od czegoœ prostszego,
czyli fletu prostego. No i rodzice
zdecydowali, ¿e bêd¹ to prywat-
ne lekcje, a nauczycielk¹ zos-
ta³a pani Jadwiga Kos, dyrygen-
tka chóru Cantabile. Tak to siê
w³aœnie zaczê³o. A potem za-
cz¹³em rosn¹æ i wyros³em z te-
go prostego instrumentu. Wy-
myœli³em sobie kolejny. 
- Kontrabas?
- Nie, nie. Saksofon. Gra³em

na tym instrumencie. Sko-
ñczy³em Szko³ê Muzyczn¹ I
Stopnia przy ul. Teatralnej w kla-
sie pana Jacka Wieczorka i w
dyplomowej klasie pani Justyny
G³a¿ewskiej. Ale pod koniec te-
go saksofonu podkusi³o mnie,
aby spróbowaæ jeszcze wiêk-
szego instrumentu, czyli orga-
nów. Najwiêkszy, jakby nie pat-
rzeæ, król. By³em s³uchaczem
Diecezjalnego Studium Organis-
towskiego w Zielonej Górze.
Podczas koñcówki gimnazjum i
liceum doje¿d¿a³em co sobotê
na zajêcia. Potem przysz³a ma-
tura i musia³em zrezygnowaæ z
organów, bo trzeba by³o coœ wy-
braæ. 

- A gdzie tu miejsce na
œpiew? 

- No w³aœnie teraz. Bo jak
gra³em na organach, to zaczê³y
siê chóry. Obok chóru w Szkole
Muzycznej, ju¿ przy Chrobrego,
by³ chór w studium. Warto doda,
¿e chór lub orkiestra to przedmiot
obowi¹zkowy w Szkole Muzycz-
nej. Ja wybra³em chór. Zaczy-
na³em jako ch³opiêcy sopranik.
Po mutacji g³os siê ustawi³ jako
baryton. I tak trafi³em do pani
Beaty Gramzy. I wówczas za-
pad³a decyzja -co ja tam mam z
tym saksofonem robiæ czy nawet
w tych organach, jak mo¿na œpie-
waæ. To dostarcza³o mi i nadal
dostarcza najwiêkszej frajdy. 
- A potem trafi³eœ na studia
wokalne we Wroc³awiu. I za-
cz¹³eœ siê pokazywaæ w
ró¿nych projektach, zacz¹³eœ
wystêpowaæ. To jest chyba
mêcz¹ce?

- Jak siê kocha to, co siê robi,
wówczas to nie mêczy. 
- Jak wygl¹da zwyk³y dzieñ
œpiewaka?

- Ró¿nie, choæ ostatnio zaczy-
nam myœleæ, ¿e popadam w ru-
tynê, bo zwyczajnie trzeba du¿o
æwiczyæ. Mam mnóstwo ró¿nych
zajêæ zwi¹zanych ze œpiewem. A
poniewa¿ biorê udzia³ w ró¿nych
projektów, to do zajêæ akademic-
kich dok³ada siê tak¿e olbrzymia
liczba prób z bardzo ró¿nymi mu-
zykami. Jednym s³owem bardzo
du¿o ró¿nych zajêæ, które oczywi-
œcie mo¿na i trzeba pogodziæ. W
tym wszystkim wspiera mnie mój
profesor Bogdan Makal. 
- Przeciêtnemu cz³owiekowi
wydaje siê, ¿e jeœli ktoœ ma ta-
lent, jest obdarzony dobrym
g³osem, to wychodzi na scenê,

bierze nuty i tekst do rêki i ju¿.
Naprawdê tak jest?

- Nic bardziej mylnego. Jest to
wiele godzin spêdzonych w æwi-
czeniówce, tak¿e wiele godzin
spêdzonych na zajêciach. To
wiele godzi ¿mudnej nauki, po-
wtarzania ró¿nych fraz. Do tego
dochodzi zapoznawanie siê z
biografiami ró¿nych kompozyto-
rów, bo przecie¿ nie wszystkich
da siê poznaæ na wyk³adzie. 
- ¯yjemy w dobie zarazy. A
jak spojrzeæ na twój kalendarz
za ostatni rok, to ty ca³y czas
pracujesz, gdzieœ wystêpujesz.

- Kiedy zaczyna³a siê pande-
mia, by³em przera¿ony. Bo przy-
sz³oœæ jawi³a siê okropnie i
strasznie. W tej pierwszej fazie
pandemii wróci³em do Gorzowa. I
nagle okaza³o siê, ¿e wszystkie
instytucje kultury tu w Gorzowie
okaza³y mi ogromne wsparcie
przy projektach on line, czy live,
jak dla przyk³adu zim¹ na dwo-
rze. 
- Czyli?
- Zimowe œpiewanie arii i du-

etów na Rynku. By³ œnieg i mróz.
Byliœmy w rêkawiczkach, czap-
kach i grubych szalikach, a œpie-
wa³em razem z Roksan¹ Maciej-
czuk, ale œpiewaliœmy. Przyszli lu-
dzie, którzy byli spragnieni tego i
tak razem cieszyliœmy siê z tego
œwiêta zakochanych, bo to by³y
Walentynki. 
- No w³aœnie. Przecie¿ ty
masz ju¿ w Gorzowie swój fan
club. Jak siê czuje m³ody ar-
tysta, który wie, ¿e s¹ ludzie,
którzy jad¹ na jego koncert do
Lubniewic na Zamek, przy-
chodz¹ do Filharmonii, id¹ do
Biblioteki czy Muzeum, ¿eby
w³aœnie pos³uchaæ. Ale te¿

je¿d¿¹ do Wroc³awia czy w in-
ne miejsca.

- Jest to niesamowite. To nie-
zwyk³e, ale ja wiem, ¿e ci ludzi mi
ufaj¹, bo wiedz¹, ¿e za ka¿dym
razem bêdzie to coœ ciekawego.
A ja czujê bardzo du¿e wsparcie.
Ja wiem, ¿e dziêki temu i z nim
mogê siê lepiej rozwijaæ. Ile razy
wychodzê na scenê, to zwyczaj-
nie wiem, po co ja to robiê, po co
siê tyle uczê, dlaczego tyle
je¿d¿ê. Oczywiœcie, s¹ inne
miejsca, gdzie œpiewam, ale tutaj
jest zawsze najcieplejsze przyj-
êcie. 
- Czyli mo¿e nie jest to praw-
da, ¿e Gorzów jest g³uchym
miastem?

- Zdecydowanie nie. Przecie¿
publicznoœæ nam siê ca³y czas
powiêksza. Przecie¿ niedawno
by³ koncert w Lubniewicach, w
Zamku ksi¹¿¹t Lubomirskich, re-
cital arii w³oskich i …
- Zabrak³o biletów.
- Tak, zabrak³o biletów. Sprze-

da³y siê w trzy dni. By³o 20 dosta-
wek. Podczas koncertu w Filhar-
monii te¿ zabrak³o biletów. 
- Jakie jest twoje najwiêksze
marzenie? Jaka sala koncerto-
wa, jaki repertuar?

- Ja tak nie myœlê. Stawiam
ma³e kroki. Wybieram sobie
drobne cele, które realizujê. Dla
przyk³adu - zaœpiewaæ d³ugi,
pe³en recital, czyli 70 minut pro-
gramu. No i siê uda³o i to nie-
zwykle, bo premiera by³a w Berli-
nie. Potem ten recital by³ wielo-
krotnie powtarzany w ca³ej
Polsce. Ma³e cele, ma³e kroki, ale
ca³y czas do przodu. 
- Zatem tego ci ¿yczê. Ma³ych
kroków do du¿ej s³awy. Dzi-
êkujê bardzo za rozmowê.

F. Iwko w swoich zbiorach posiada głównie monety, ale ma także stare zegary oraz drobne
rzeczy ze srebra
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A. Kaczuk-Jagielnik: Ile razy wychodzę na scenę, to zwyczajnie wiem, po co ja to robię
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Zaczęło się od pianina
w salonie babci
Z Aleksandrem Kaczuk-Jagielnikiem, œpiewakiem operowym, rozmawia Renata Ochwat

Znaczki, monety,
stare zegary…
Pasja pozwala zrelaksowaæ siê po ciê¿kim dniu w pracy lub szkole.
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- Skoñczy³a siê pandemia
koronawiarusa. Jak klub
przeszed³ przez ten czas?

- Pod wzglêdem zdrowot-
nym mo¿na powiedzieæ, ¿e
bezpiecznie. Tylko jedna
osoba od nas zachorowa³a.
Natomiast wykorzystaliœmy
ten czas na naprawê tego, co
trzeba by³o naprawiæ. Co
by³o trzeba nowego kupiæ, to
kupiliœmy. Ale te¿ w tym cza-
sie nagraliœmy p³ytê. Ale kie-
dy o tym mówiê teraz, w kon-
tekœcie obecnych wydarzeñ,
to ten czas jawi siê jako sza-
lenie odleg³y. 
- Co masz na myœli?
- To, ¿e jakby to nie by³a

prawda, ¿e by³a jakaœ pande-
mia. Dziœ mamy na g³owie o
wiele wiêkszy problem
zwi¹zany z dzia³aniami wo-
jennymi na wschodzie Euro-
py i nap³ywem uchodŸców z
Ukrainy. I zobacz, wszystko
zrobiliœmy, cieszyliœmy siê,
¿e na nowo wystartujemy, a
tu znów zaczê³o siê ostre pi-
kowanie w dó³. 
- I kolejne pojêcie, które
musisz wyt³umaczyæ. Co to
znaczy pikowanie w dó³?

- Kiedyœ ludzie chodzili po
tym mieœcie. Teraz tak na-
prawdê chodz¹ m³odzi, ale
widaæ ich generalnie w week-
endy. Od poniedzia³ku do
czwartku miasto po po³udniu
pustoszeje. Mieszkam i pra-
cujê w samym centrum i to
widzê.  
- Mówisz, ¿e Gorzów sta³
siê pustym miastem?

- Mo¿e nie pustym, tylko
miastem, które przesta³o wy-
chodziæ z domu. Na
szczêœcie wychodzi w week-
endy. Ale mo¿e z drugiej
strony jest to znak czasów.
Pamiêtam, jak wiele lat temu
by³em w Herfordzie, naszym
mieœcie partnerskim, mniej-
szym trochê od Gorzowa, to
by³em zdziwiony, ¿e po
18.00 tam ¿ywego ducha na
ulicach nie by³o. To teraz i u
nas siê dzieje, taki znak
przemian wiêzi spo³ecznych
i ekonomicznych. Tak¿e
przemiany mentalne na-
stêpuj¹. Oznaczaæ to, ¿e lu-
dzie bêd¹ wychodziæ na wy-
darzenia, na eventy, ale
¿eby wyjœæ z domu w ci¹gu
tygodnia, to raczej nie. A z
drugiej strony, jak tu wyjœæ z
domu, kiedy siê wybudo-
wa³aœ pod Gorzowem. Masz
dwójkê dzieci. Trzeba doje-
chaæ z nimi na jakieœ dodat-
kowe zajêcia, zakupy, ró¿ne
rzeczy. Jednym s³owem,
wielu ludzi zwyczajnie
wyp³ynê³o z miasta. Ten pro-
blem te¿ dotyczy miesz-
kañców miasta.

- Masz na myœli, ¿e jes-
teœmy uwik³ani w obo-
wi¹zki?

- Dok³adnie. Kiedyœ ludzie
wychodzili z pracy i przesta-
wali z ni¹ mieæ kontakt, tele-
fon by³ na kablu i to nie w
ka¿dym domu, nie by³o tele-
fonów komórkowych, nie by³o
laptopów w których masz te-
raz swoj¹ pracê, nie by³o te-
go przyœpieszenia cyfrowego
i œwiata wirtualnego. 
- Chcesz powiedzieæ, ¿e
najwiêkszy wp³yw na rela-
cje spo³eczne ma telefon
komórkowy?

- To pewien przyk³ad. Na-
sze ¿ycie zdominowa³y tech-
nologie cyfrowe one nas
wch³aniaj¹, zaw³aszczaj¹ na-
sz¹ wyobraŸni¹. Wygraj¹ ci,
którzy przed tym siê obroni¹ i
nie zamkn¹ siê w œwiecie
wirtualnym, wyjd¹ ze œwiata
lustrzanego, jaki funduje
nam cyfrowa sieæ. Ale zwróæ
uwagê, ¿e nadchodzi, a
w³aœciwe ju¿ jest, pokolenie
Z, które siê wychowa³o na
smartfonach, komputerach.
To jest ich kontakt z rzeczy-
wistoœci¹. Oni miedzy sob¹
kontaktuj¹ siê przez smartfo-
ny, palce ci¹gle na klawiatu-
rze w sms-ach, oczy w face-
booku. I w tych œwiatach wir-
tualnych siê zamykaj¹. Jak
do tego do³o¿ysz to, co spo-
wodowa³a pandemia, w tym
wzmocnienie oddzia³ywani
sieci na m³ode pokolenie, sy-
tuacja ekonomiczna, zmiany
klimatyczne, które ta wojna
pog³êbia, to powoduje zamêt
w naszych umys³ach, prze-
strach i niepewnoœæ - to
wszystko siê nak³ada na taki
a nie inny koloryt miasta.
Gdyby tu mo¿e by³y ze dwie
silne uczelnie, by³a ta m³od-
zie¿ powy¿ej szko³y œredniej,
to mo¿e by³by jakiœ rejwach.

Ale mo¿e te¿ i nie, bo dla
przyk³adu w Poznaniu wybu-
dowano du¿e centrum aka-
demickie i siê okaza³o, ¿e
centrum miasta, Stary Ry-
nek, który do tej chwili têtni³
¿yciem, opustosza³. Bo stu-
denci siedz¹ u siebie w swo-
im centrum, a w³aœciwie w
swoich œwiatach wirtualnych.
Nasz œwiat, ten twój i mój,
znika. Idzie nowa epoka, za
któr¹ nasz mózg nie nad¹¿a.
Postêp technologiczny jest
szybszy od mo¿liwoœci per-
cepcji ludzkiego mózgu. I
jeszcze jedno. Zast¹pienie fi-
zycznych relacji spo³ecznych
relacjami w œwiecie wirtual-
nym nadmierne korzystanie z
nowych technologii, brak
kontaktu z natur¹ szkodzi do-
brostanowi spo³ecznemu i
emocjonalnemu cz³owieka.
- Jak to znika nasz œwiat?
- No znika. Pojawia siê no-

wa jakoœæ, chyba nie lep-
sza. Przed wspó³czesnym
pokoleniem wiêcej za-
gro¿eñ, o których mówi³em
wczeœniej, i wyzwañ, jakich
nie by³o przed nami. Zmiany
klimatu zrodz¹ kolejne glo-
balne problemy, w tym wiel-
ki ruch migracyjny. Czy tych
innych, którzy przyjd¹ z inn¹
kultur¹ bêdziemy umieli
przyj¹æ we w³asnym kraju,
innych krajach? Coœ mi siê
wydaje, ¿e ta woja na Ukrai-
nie nie bêdzie ostatni¹
wojn¹. 
- Ale przecie¿ ty masz do
czynienia z bardzo m³ody-
mi ludŸmi. Przecie¿ pod-
czas audycji Ma³ej Akade-
mii Jazzu spotykasz tych
m³odych ludzi, tych z no-
wego œwiata.

- Tak, spotykam. I powiem,
¿e dla mnie dziœ wa¿niejsze
jest prowadzenie Ma³ej Aka-
demii ni¿ zrobienie koncertu. 

- Jak to? 
- Koncert jest sta³ym ele-

mentem mojej aktywnoœci.
Kostki s¹ pouk³adane. 
- Znudzi³a ci siê rola pro-
ducenta?

- Nie, ale ¿eby ktoœ tê pro-
dukcjê obejrza³, potrzeba wi-
downi. A tê sobie trzeba wy-
chowaæ. Dlatego tak wa¿na
jest MAJ. Przez dwa lata, bo
tyle trwa cykl Akademii, biorê
na swoje barki m³odych ludzi
i razem z kolegami-muzyka-
mi staramy siê ich otworzyæ
na œwiat, na muzykê, wzbu-
dziæ w nich pewne emocje.
Wiesz, staram siê im te¿
uœwiadomiæ to coœ, co nau-
kowcy nazwali debilizmem
internetowym. W trakcie
spotkañ z m³odzie¿¹ czêsto
mam swoje piêæ minut. Tak
jak Brad Terry w latach 90.
na naszej akademii pod ko-
niec spotkania z m³odymi
s³uchaczami opowiada³ o
szkodliwoœci palenia papie-
rosów i roli koncernów tyto-
niowych w tym biznesie, tak
ja im mówiê o zagro¿eniach
wynikaj¹cych z zamkniêci siê
w œwieci on-line i o algoryt-
mach, które zaw³aszczaj¹ ich
wyobraŸni¹. A przecie¿ ma-
my œwiat off-line, realny który
nas otacza, o którym nie
mo¿emy zapominaæ. 
- Mo¿esz wyt³umaczyæ,
co to jest debilizm interne-
towy?

- Polega to na tym, ¿e jak
ktoœ ma dziœ przykrêciæ
œrubkê to wchodzi do wujka
Google i pisze - chcê przy-
krêciæ œrubkê. No i wujek Go-
ogle mu to wszystko podpo-
wie. Bo on sam nie pomyœli
swoj¹ g³ow¹, ¿eby wzi¹æ œru-
bokrêt i sam to zrobi. Bo nie
wie, co to œrubokrêt, co to
wkrêtak, a ten rowek czy
krzy¿yk na wkrêcie do cze-

goœ s³u¿y. Ja oczywiœcie
upraszczam, ale œwiat dziœ
dok³adnie tak wygl¹da. Nau-
ka ju¿ ten proces opisa³a.
Przestajemy æwiczyæ w³asny
mózg. To Ÿle wró¿y na przy-
sz³oœæ.
- A jak m³odzie¿ reaguj¹
na Ma³¹ Akademiê Jazzu
po tej doœæ d³ugiej prze-
rwie?

- Tak, jakby nie by³o prze-
rwy. Ale ucieszy³o mnie, ¿e
od kadry pedagogicznej
s³yszê - fajnie, ¿e jesteœcie,
fajnie, ¿e wróciliœcie. Ozna-
cza to dla mnie, ¿e Akade-
mia jest potrzebna. Jest to
wyci¹gnie m³odzie¿y z pan-
demicznego czasu. S¹ potar-
gani psychicznie, emocjonal-
nie, spo³ecznie przez pande-
miê i zdalne nauczanie.
Wracaj¹c z MAJ do szkó³
stawiamy na budowanie na
nowo relacji z nimi i budzenie
w nich emocjonalnoœci,
wra¿liwoœci na otaczaj¹cych
ich œwiat. To siê sprawdza i
to mnie motywuje do tej ak-
tywnoœci. Ma³o tego, a jak
widzê, ¿e to dzia³a, ¿e idzie,
to mnie siê robi miêkko w
oczach. Bo to znaczy, ¿e ta
robota ma sens. I co wa¿ne,
od tego roku Ma³a Akademia
jest w czterech szko³ach
œrednich.
- Znakomita informacja
zatem. 

- Mamy trzy ogólniaki - I, II,
IV oraz mój elektryk. Cieszê
siê, ¿e mogliœmy wróciæ na
pok³ad tych szkó³. Kiedyœ ju¿
tam byliœmy, ale przysz³a re-
forma, licea sta³y siê trzylet-
nie i zwyczajnie nie by³o jak
robiæ Akademii. Teraz znów
mogliœmy wróciæ. Super siê
ogl¹da takich nastolatków,
których mo¿na w jazz
wkrêcaæ, ale te¿ opowiadaæ
o wspó³czesnej popkulturze
muzycznej, bo ta popkultura
jest ich œwiatem, który wyrós³
z muzyki afroamerykañskiej
z czego nie zdaj¹ sobie spra-
wy. Bo dzisiaj MAJ to nie tyl-
ko jazz, to szersza opowieœæ
o wspó³czesnym œwiecie.
- Czyli mo¿na powiedzieæ,
¿e jazz jeszcze nie umar³ i
jego publicznoœæ rów-
nie¿…

- Z tym jazzem jest tak, ¿e
ci¹gle siê on zmienia. Jest
odbiciem czasów w jakim
jest tworzony. Powiem tak,
ka¿de pokolenia ma swój
jazz. Ale ten mój, twój jazz
umiera. 
- Znów jakaœ zagadka.
- Umiera ten jazz, na któ-

rym ja siê wychowa³em. Od-
chodz¹ z tego œwiata wielcy
kreatorzy tej muzyki, którzy
wynieœli t¹ sztukê na wy¿yny.

Na ich muzyce budowa³em
swoj¹ osobowoœæ, wra¿li-
woœæ i postrzeganie œwiata.
Budowa³em siebie na kodzie
jêzykowym, emocjonalnym i
habitusie tej muzyki, który
tworzy blues, jazz tradycyjny,
swing, jazz nowoczesny, w
tym  miêdzy innymi Luis
Armstrong, Charlie Parker,
Miles Davis, Wayne Shorter,
John Coltrane, Chick Corea,
Herbie Hancock, Joe Zawi-
nul i wielu innych wielkich.
Jako przyk³ad powiem, ¿e
Leopold Tyrmand kocha³ jazz
okrutnie. Ale kiedy siê poja-
wi³ be-bop, on siê od jazzu
odwróci³, bo siê nie potrafi³
odnaleŸæ w tej nowej estety-
ce. Dzisiejszy zdarza siê ¿e
jazz to czêsto muzyka dla
muzyków, a nie dla fanów.
Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e
jazz umar³ na uczelniach i
jest to prawda. Wiêkszoœæ
wielkich kreatorów jazzu to
byli ludzie, którzy sami do-
chodzili do tego, co grali.
Niektórzy z nich owszem,
liznêli szkó³, chodzili do nich,
ale jazz by³ ich odkryciem,
pokazaniem czegoœ nowego.
Teraz jest tak, ¿e te obszary
zosta³y opisane, zdefiniowa-
ne i maksymalnie dostêpne.
Jazzu nie nauczy ciebie
uczelnia, ona da ci warsztat,
nauczy technik, ale jazz trze-
ba mieæ w sobie.
- Czyli?
- Chcesz pos³uchaæ Mar-

cusa Millera, wystarczy
wejœæ w sieæ i wyskakuje ci
dziesi¹tki p³yt ró¿nych p³yt,
nagrañ video. A myœmy siê
wychowywali w czasach
analogowych. Trzeba by³o
najpierw p³ytê dostaæ, ku-
piæ, potem pos³uchaæ. Albo
nagraæ muzykê z radia. A
dziœ wszystko, a nawet
wiêcej jest w zasiêgu rêki.
Wiesz,  spotykam m³odych
muzyków, którzy graj¹ jazz,
ale nie maj¹ ¿adnej œwia-
domoœci, czym ten jazz
jest. A to jest przecie¿ muzy-
ka wolnoœci i wolnej kreacji.
Natomiast wielu m³odych nie
ma absolutnie tej œwiado-
moœci. Kiedyœ ka¿dy, kto
wchodzi³ w jazz, zna³ p³yty,
wykonawców z danej epoki,
style. A oni teraz znaj¹ wy-
brany utwór z p³yty. Nie
ca³oœæ, tylko utwór. Takie cza-
sy. Tyle tylko, ¿e ja w takim
œwiecie za bardzo nie chcê
funkcjonowaæ, bo on siê robi
p³aski. Lecz z drugiej stro-
ny, jazz nie zna litoœci jak
powiedzia³ kiedyœ Tomasz
Stañko, wiêc ci¹gle chcê
siê zmagaæ z tym œwiatem i
iœæ do przodu.
- Dziêki bardzo. 

Gorzów stał się miastem, które
przestało wychodzić z domów
Z Bogus³awem Dziekañskim, dyrektorem Jazz Clubu Pod Filarami, rozmawia Renata Ochwat

B. Dziekański: Przestajemy ćwiczyć własny mózg. To źle wróży na przyszłośćD. Lukianowa:
Ciągle nas ktoś zasila, a potrzeby są ogromne
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Badania istoty wspó³czesne-
go bezpieczeñstwa w naszym
regionie prowadzone s¹ przez
grupê pracowników naukowych
i studentów Wydzia³u Admini-
stracji i Bezpieczeñstwa Naro-
dowego Akademii im. Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie Wielko-
polskim. Jednoczeœnie absol-
wenci studiów na kierunku bez-
pieczeñstwo narodowe s¹ przy-
gotowani do podjêcia pracy w
strukturach administracji pub-
licznej, zespo³ach reagowania
kryzysowego, w strukturach
s³u¿b mundurowych, w organi-
zacjach i instytucjach: politycz-
nych, edukacyjnych, samo-
rz¹dowych, kulturalnych, zain-
teresowanych problematyk¹
bezpieczeñstwa, a tak¿e w od-
powiadaj¹cej tej p³aszczyŸnie
dzia³alnoœci gospodarczej.

Autor artyku³u jest pracowni-
kiem Wydzia³u i jako cel przyj¹³
przedstawienie istoty
wspó³czesnego pojmowania
bezpieczeñstwa w kontekœcie
postêpuj¹cego rozwoju cywili-
zacji, od momentu pojawienia
siê cz³owieka na Ziemi.

Pojawienie siê cz³owieka - is-
toty myœl¹cej, by³o niezwyk³ym
zjawiskiem w dziejach Ziemi.
Surowe œrodowisko rz¹dz¹ce
siê prawami natury spowodo-
wa³o, ¿e cz³owiek od razu mu-
sia³ zmierzyæ siê z potê¿nymi
si³ami natury, które próbowa³
opanowaæ. Naturalne d¹¿enie
do przetrwania instynktownie
podpowiada³o mu, jak radziæ
sobie w trudnych sytuacjach,
jak znaleŸæ po¿ywienie i schro-
nienie, upolowaæ zwierzê czy
rozpaliæ ogieñ. W miarê jak po-
pulacja powiêksza³a siê i ros³a
w si³ê, naturalnym sta³o siê za-
pewnienie sobie i grupie bez-
pieczeñstwa. Bezpieczeñstwa
pojmowanego g³ównie jako za-
pewnienie jedzenia, spokoju,
³adu, równoœci, szacunku, spra-
wiedliwego podzia³u
obowi¹zków, warunków do wy-
chowania potomstwa. Wraz z
biegiem czasu i rozwoju cywili-
zacyjnego, pojmowanie bezpie-
czeñstwa zmienia³o siê, ponie-
wa¿ pojawia³y siê nowe za-
gro¿enia. Zagro¿enia te

generuje g³ównie rozwój cywili-
zacyjny i d¹¿enie cz³owieka do
wygodniejszego ¿ycia. Dzisiaj
nadal cz³owiek, aby istnieæ, mu-
si siê broniæ i chroniæ. Wynika to
z jego natury i konstrukcji biolo-
gicznej. 

Wspó³czeœnie podstaw¹ ist-
nienia cz³owieka, ca³ych
spo³ecznoœci, w tym spo³ecz-
noœci zorganizowanych w
pañstwa lub organizacje
miêdzynarodowe s¹ dwie sfery,
do których z powodzeniem zali-
czyæ mo¿na bezpieczeñstwo i
rozwój. Te dwie sfery wzajem-
nie siê warunkuj¹; bez bezpie-
czeñstwa nie ma mowy o roz-
woju, rozwój natomiast u³atwia
zapewnianie bezpieczeñstwa.
Baz¹ w tym duecie pozostaje
jednak bezpieczeñstwo. Co-
dzienne ¿ycie w ka¿dym ob-
szarze - ekonomicznym,
spo³ecznym czy politycznym,
dyktuje postrzeganie bezpie-
czeñstwa jako nadrzêdn¹ po-
trzebê cz³owieka, jako coœ, co
jest niezbêdne do zachowania
¿ycia i rozwoju, wychowania
potomstwa, a w konsekwencji
jako priorytetowy cel egzysten-

cjalny. Bezpieczeñstwo trakto-
wane jest jako wartoœæ, która
znajduje siê w krêgu wartoœci
najwa¿niejszych. Stanowi fun-
dament do kreowania i
pielêgnowania wartoœci ducho-
wych oraz materialnych. Jest
warunkiem osi¹gniêcia pozos-
ta³ych wartoœci.

Nie ma dzisiaj obszaru
dzia³alnoœci cz³owieka, zarów-
no materialnej, jak i niematerial-
nej, w którym bezpieczeñstwo
nie odgrywa³oby kluczowej roli.
St¹d te¿ pojêcie to jest wielo-
znaczne. Wœród mnogoœci in-
terpretacji, typologii i klasyfikacji
najczêœciej postrzegane jest w
ujêciu negatywnym lub pozy-
tywnym, zawsze jednak w rela-
cji do niebezpieczeñstwa - za-
gro¿enia. 

Samo s³owo „bezpie-
czeñstwo” nale¿y dzisiaj do
tych, które u¿ywane jest coraz
czêœciej. S³u¿y ono do dook-
reœlenia obszarów zwi¹zanych
z ¿yciem i trwaniem cz³owieka.
Bezpieczeñstwo dzisiaj to stan
bez niepokojów lub zagro¿eñ,
stan daj¹cy cz³owiekowi poczu-
cie pewnoœci i gwarancji zacho-

wania swobód rozwojowych.
Sposoby rozumienia bezpie-
czeñstwa nieustannie ewoluuj¹
w zale¿noœci od warunków
¿ycia i sytuacji kreuj¹cej warun-
ki ¿ycia. Pojêcie bezpie-
czeñstwa poszerza powstanie
pañstw, szczególnie o takie
wartoœci jak zachowanie pokoju
miêdzy narodami i pañstwami
w aspekcie militarnym, politycz-
nym i spo³ecznym.

Bezpieczeñstwo doczeka³o
siê te¿ wielu definicji. Naj-
czêœciej jednak definiuje siê je
jako stan, czyli osi¹gniêty po-
ziom poczucia bezpie-
czeñstwa, i proces oznaczaj¹cy
dzia³ania ukierunkowane na za-
pewnianie osi¹gniêtego poczu-
cia bezpieczeñstwa. Oznacza
to, ¿e bezpieczeñstwo jest
dobrem pozwalaj¹cym na roz-
winiêcie aktywnoœci indywidual-
nej i spo³ecznej, ale dobrem nie
danym na zawsze, dobrem, o
które trzeba dbaæ, zabiegaæ i
podejmowaæ kosztowne
dzia³ania dla jego utrzymania.
Podmiotem bezpieczeñstwa
mog¹ byæ pojedyncze osoby,
grupy spo³eczne, narody czy

te¿ ca³a ludzkoœæ w takich ob-
szarach sektorowych, jak np.:
bezpieczeñstwo ekonomiczne,
spo³eczne, militarne, ekologicz-
ne, informacyjne, publiczne itp. 

Wspó³czeœnie bezpie-
czeñstwo mo¿na osi¹gaæ, ko-
rzystaj¹c z szerokiej gamy do-
stêpnych œrodków. S³u¿¹ temu
dobra publiczne, agendy
rz¹dowe i organa pañstwa. Za-
pewniaj¹ one ochronê perso-
naln¹, ochronê w³asnoœci,
obronê narodow¹, powszechn¹
oœwiatê czy ochronê zdro-
wotn¹. Z funkcji pañstwa wyni-
ka bardzo szeroki wachlarz po-
winnoœci wzglêdem ca³ego
spo³eczeñstwa jako ogó³u oby-
wateli i ka¿dego z osobna.
Ka¿de pañstwo posiada w³aœci-
wy dla siebie ustrój polityczny
okreœlaj¹cy strukturê organiza-
cyjn¹ pañstwa, kompetencje i
okreœlone prawem wzajemne
zale¿noœci organów pañstwa,
formy sprawowania w³adzy
publicznej, kompetencje orga-
nów w³adzy w pañstwie oraz
metody jej wykonywania. Ze
wzglêdu na to, ¿e suwerenem
ka¿dego pañstwa demokra-
tycznego jest jego
spo³eczeñstwo, to zapewnienie
bezpieczeñstwa przede
wszystkim spo³eczeñstwu jako
ca³oœci jest najwa¿niejsz¹ po-
winnoœci¹ pañstwa. Pañstwo
gwarantuje podstawowe prawa,
wolnoœci i obowi¹zki obywateli
oraz precyzuje formy i metody
ich udzia³u w realizowaniu
w³adzy pañstwowej. 

Nieustannie trwaj¹ce konflik-
ty, ataki terrorystyczne czy mi-
gracje sk³aniaj¹ do ci¹g³ych roz-
wa¿añ nad sposobami zapew-
nienia bezpieczeñstwa. II wojna
œwiatowa pozostawi³a w
pañstwach europejskich siln¹
potrzebê zapewnienia bezpie-
czeñstwa. Utworzono wiele
miêdzynarodowych organizacji,
których zadaniem jest zapobie-
ganie konfliktom i budowanie
bezpieczeñstwa. Niestety
dzia³alnoœæ tych organizacji wy-
daje siê byæ jednak niewystar-
czaj¹ca. Wspó³czesna Europa
boryka siê z problemem migra-
cji i krwawych konfliktów, np. w

Ukrainie czy Syrii i wywo³an¹
tymi konfliktami migracj¹ ludzi.
Tak¿e ró¿nice kulturowe, religij-
ne i spo³eczne s¹ przyczyn¹
zmniejszania siê poczucia bez-
pieczeñstwa. 

W opinii niektórych rz¹dów
pañstw i organizacji miêdzyna-
rodowych najlepszym sposo-
bem na przywracanie ³adu
spo³ecznego i zapobieganie za-
gro¿eniom jest edukacja
spo³eczna. Edukacja jest roz-
wojem, podczas którego
cz³owiek zdobywa wiedzê i wy-
kszta³cenie. Na edukacjê
sk³adaj¹ siê wychowanie,
kszta³cenie i socjalizacja. Edu-
kacja, jak twierdzi R. Stêpiêñ,
rozumiana jest jako „okreœlony
system dydaktyczno-wycho-
wawczej dzia³alnoœci rodziny,
szko³y, wojska, œrodków maso-
wego przekazu, organizacji
m³odzie¿owych i stowarzyszeñ,
zak³adów pracy oraz instytucji
pañstwowych i samorz¹do-
wych, ukierunkowanej na
kszta³cenie systemu wartoœci,
upowszechnienie wiadomoœci i
kszta³cenie umiejêtnoœci
wa¿nych dla zapewnienia bez-
pieczeñstwa”.

Podsumowuj¹c, wspó³czesne
pojêcie „bezpieczeñstwa” ma
znacznie szerszy wymiar ni¿ w
przesz³oœci. Bezpieczeñstwo to
kategoria wielowymiarowa i
musi byæ rozpatrywana w kon-
tekœcie stosunku pañstwa do
obywateli, wspó³zale¿noœci
miêdzy pañstwami oraz wobec
norm i zasad moralnych. W
obecnym œwiecie zagro¿eñ
przybywa, poniewa¿ jako
spo³eczeñstwo kierujemy siê
zazwyczaj tylko zyskiem i wy-
god¹. A to nie jest dobra droga.
Powinniœmy jako
spo³eczeñstwo kierowaæ siê
zdrowym rozs¹dkiem i uœwia-
domiæ sobie, jak wa¿na dla na-
szego bezpieczeñstwa jest
zmiana myœlenia. Nowe czasy,
nowe wyzwania i szanse wy-
magaj¹ refleksji nad tym, jak
mamy siê przeorganizowaæ, by
podejmowaæ wspólne przed-
siêwziêcia w celu poprawy
w³asnego bezpieczeñstwa.

DR ZDZIS³AW MAŒLAK
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Bezpieczeństwo dzisiaj. Co to takiego?
Wspó³czeœnie bezpieczeñstwo mo¿na osi¹gaæ, korzystaj¹c z szerokiej gamy dostêpnych œrodków.
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Podczas konferencji ja³ta-
ñskiej (II.1945) zapad³a de-
cyzja ustanowienia zachod-
niej granicy Polski, gdzie Go-
rzów Wlkp. i Ziemia Lubuska
powróci³a w nowych polskich
granicach. Tegoroczna 77.
rocznica zakoñczenia II woj-
ny œwiatowej przywo³uje
szczególnie bolesne  wspom-
nienia dla wielu ¿yj¹cych
œwiadków tamtych wojennych
i powojennych dni. Pionierzy i
Dzieci Wojny wspominaj¹, jak
wczesn¹ wiosn¹ 1945 roku
rozpoczê³y siê przesiedlenia
ich rodzin z polskich kresów
wschodnich na odzyskane
ziemie zachodnie. Na Ziemiê
Lubusk¹, do Gorzowa Wlkp.
przyje¿d¿a³y ca³e transporty,
po kilka rodzin w jednym to-
warowym wagonie, razem ze
zwierzêtami i niewielkim do-
bytkiem, jaki mogli zabraæ ze
sob¹. Tu zastali w miastach
zwa³y gruzów, spl¹drowane
przez wojska sowieckie i ra-
busiów poniemieckie miesz-
kania, a na wsi puste spi¿ar-
nie i brak wszystkiego, co
niezbêdne do ¿ycia. 

To prawda, ¿e Armia Czer-
wona zakoñczy³a niemieck¹
okupacjê w Polsce. Równo-
czeœnie ta sama Armia, któr¹
nadzorowa³a policyjna forma-
cje NKWD, nie zapewni³a
bezpieczeñstwa na ziemiach
odzyskanych i pe³nej niepo-
dleg³oœci. Zaczê³a siê so-
wiecka niewola Polski i ma-
sowe represje stalinowskiego
aparatu w³adzy. Tajna milicja i
polityczny aparat  przejmowa³
kontrolê nad Polsk¹.
Wdra¿ano od samego po-
cz¹tku satelicki model za-
le¿noœci Polski od bolszewic-
kiego i ateistycznego pa-
ñstwa. Armia Czerwona po
przekroczeniu polskiej grani-
cy w Sarnach na Wo³yniu 3
stycznia 1944 r.  nie zacho-
wywa³a siê jak sojusznik, ale
jak zdobywca i okupant.
Jedn¹ z konsekwencji zaj-
êcia ziem polskich przez
Rosjan sta³o siê upodob-
nienie mechanizmów spra-
wowania w³adzy do modelu
sowieckiego opartego na
policji politycznej. Od po-
cz¹tku Urz¹d Bezpiecze-
ñstwa siêga³ po kadry wy-
szkolone w NKWD. Obiekty
UB by³y typowymi katownia-
mi. Dziesi¹tki tysiêcy Pola-
ków straci³o w nich, lub przez
nie ¿ycie, a kilkaset tysiêcy
zdrowie. £¹czny bilans aresz-
towañ dokonanych przez
NKWD i polski UB, na terenie
Polski lubelskiej, tylko za
okres od paŸdziernika do ko-
ñca 1944 r. to 13 tys. osób, z
tego 70% za przynale¿noœæ
do AK. 

Ofensywa styczniowa w
1945 r. doprowadzi³a do zaj-
êcia w trzy miesi¹ce ca³oœci

ziem II RP i zorganizowania
tam represji osób uznanych
za „wrogów”. W ³¹cznym bi-
lansie aresztowañ dokona-
nych przez sowietów na zie-
miach polskich (bez ziem
wcielonych do ZSRS) wyka-
zano a¿ 215 tys. osób.
NKWD zorganizowa³o sieæ
wiêzieñ, w których œmieræ
ponios³o tysi¹ce Polaków. 

Do dziœ nie zbilansowano
wszystkich zbrodni sowiec-
kich w latach 1944-45, a w
ogóle przemilczano zbrodnie
okresu póŸniejszego, nawet
te do lat siedemdziesi¹tych.
Na pewno ofiar by³y tysi¹ce.
Polacy ginêli z r¹k komunis-
tów „przy okazji” rabunków
polskiego mienia, gdy protes-
towali przeciw „w³adzy ludo-
wej”, w obronie osób krzyw-
dzonych, gwa³conych kobiet
czy kolektywizacji gospodarki
rolnej. Te ofiary komuniœci
przez lata ukrywali. Poza re-
presjami politycznymi, Pol-
skê poddano w 1945 r. eks-
ploatacji ekonomicznej.
Przybra³a ona formê wywozu
Polaków na roboty, a tak¿e
masowego zaboru mienia,
wywo¿enia do Rosji ca³ych
fabryk, maszyn, wagonów,
parowozów, a nawet elemen-
tów mostów i trakcji kolejo-
wych. Przemarsz miliono-
wych rzesz czerwonoarmis-
tów skutkowa³ masowymi
kradzie¿ami mienia prywat-
nego i publicznego. Bezmyœl-
nie dewastowano, wyburzano
ca³e œródmieœcia miast i ich
infrastrukturê. Ten obraz ma-
sowych krzywd wyzwolicieli
utrwali³ siê w pamiêci naocz-
nych œwiadków, z których
jeszcze wielu ¿yje z grupy
Dzieci Wojny. Oficjalnie te
krzywdy by³y skrywane i cen-
zurowane, co do dziœ utrud-
nia sporz¹dzenie ich pe³nego
bilansu. Mamy jednak liczne
relacje œwiadków i raporty,
które pozwalaj¹ stwierdziæ,
¿e bandyckie zachowania
czerwonoarmistów by³y
norm¹. Jeden ze œwiadków
tamtych czasów opowiada:
„Jako ma³y ch³opiec  za naj-
lepsz¹ zabawê  mia³em cho-
dzenie po gruzach zniszczo-
nych domów, zbiera³em
ró¿ne rzeczy pozostawione
przez niemieckich ¿o³nie-
rzach, a niewypa³ów, stosów
prochu, trotylu i ró¿nej amuni-
cji by³o wszêdzie pod dostat-
kiem. Do lasu chodziæ dzie-
ciom nie by³o wolno, bo tam
by³y niewypa³y, a w szkole
mówiono, nawet pod koniec
lat 50-tych, ¿e grasuj¹ tam
„bandyci”. Dzisiaj wiemy, ¿e
byli to ukrywaj¹cy siê w lubu-
skich lasach partyzanci i
¿o³nierze AK, którzy z lasów
œwiêtokrzyskich uciekli przed
³apankami na zachód z
myœl¹, ¿e tu siê ukryj¹. Inni

œwiadkowie  wspominaj¹, ¿e
miasta i fabryki by³y zrujno-
wane, studnie zniszczone, po
wodê trzeba by³o chodziæ  po-
nad kilometr, pr¹du nie by³o,
sklepy puste i ludzie bez pie-
niêdzy. Wiele rodzin oczeki-
wa³o na swych najbli¿szych,
którzy nie wrócili z niewoli, z
robót przymusowych czy z
obozów zag³ady i wywózek w
g³¹b Rosji. Dzieci sieroty
przejmowa³y funkcjê swoich
nieobecnych rodziców,
ch³opcy na wsi musieli siê
zmierzyæ z obowi¹zkami nie-
obecnych ojców, których nie
pamiêtali i czêsto ju¿ nie zo-
baczyli. Dla dzieci, którym
szko³ê przerwa³a wojna, na
naukê by³o ju¿ za póŸno, a do
szko³y posy³ano raczej te
najm³odsze, bo starsze przej-
mowa³y obowi¹zki domowe.
„Na wsi, ale i te¿ na
obrze¿ach Gorzowa Wlkp.
ka¿dy coœ w swojej obórce
chowa³, na ogrodzie i polu
uprawia³, a na zimê zapasy
szykowa³. O dobrych butach i
ubraniu nie by³o co marzyæ.
W dodatku by³ stalinizm, bie-
da, zastraszone spo³ecze-
ñstwo i przeœladowania UB ” -
tak opowiada jeden z go-
rzowskich œwiadków. 
Dzisiejsze Dzieci Wojny to
w wiêkszoœci pokolenie
skrzywdzonych wojn¹ na-
szych babæ i dziadków,
mo¿e naszych rodziców,
którzy w dniu wybuchu wojny
nie mieli 18 lat, urodzili siê w
czasie II wojny œwiatowej na
terenach w³¹czonych do III
Rzeszy Niemieckiej, na oku-
powanych ziemiach wschod-
nich, w Generalnej Guberni,
na zsy³kach w g³¹b ZSRR, w
obozach zag³ady, na przymu-
sowych robotach ich rodzi-
ców w Niemczech i na Sybe-
rii. Krzywdy i cierpienia wy-

rz¹dzone dzieciom pod-
czas II wojny œwiatowej s¹
bezsporne i do dnia dzisiej-
szego bez zadoœæuczynie-
nia przez sprawców tego
bestialstwa - hitlerowskich
Niemiec, a nastêpnie bol-
szewickiej Rosji. Od nich
powinniœmy siê domagaæ sto-
sownych odszkodowañ, któ-
rych nie wyegzekwowa³y ko-
munistyczne rz¹dy  i te libe-
ralne, które nie mia³y woli
nawet o tym Niemcom
wspomnieæ. Straty wojenne i
pod okupacj¹ niemieck¹ by³y
ogromne. Zniszczono nam
ponad 162 000 budynków
mieszkalnych, 353 876 za-
gród wiejskich 14 000 fabryk,
ponad 84 000 warsztatów
rzemieœlniczych i 968 000
gospodarstw domowych.
Straty wojenne Warszawy
wynios³y 85% - Stolicê Polski
zamieniono w wielkie gruzo-
wisko. Warto odwiedziæ Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego by t¹ tragediê zoba-
czyæ w dokumentach.
Zniszczono 72% zabudowy
mieszkalnej Polski, zniszczo-
no i ukradziono 90% dóbr
kultury narodowej i zabytków.
Zniszczono muzea, teatry, ki-
na i domy kultury, koœcio³y i
biblioteki. Zniszczono 22 mi-
liony ksi¹¿ek. Niemcy zrabo-
wa³y Polsce  616 000 dzie³
sztuki o wartoœci 11 mld dola-
rów (wg kursu z 2001 r).
Zniszczyli nam szko³y i uni-
wersytety, szpitale, oœrodki
zdrowia i sanatoria. Niemcy
zniszczyli nam 65% prze-
mys³u chemicznego i 64%
poligraficznego, 60% elektro-
technicznego i ponad 55%
odzie¿owego, 53% spo¿yw-
czego i 48% metalowego.
Zniszczyli polskie rolnictwo,
hodowlê i lasy. Zagrabili lub
zniszczyli 2465 lokomotyw,

6250 wagonów, 64 statki,.
Zniszczono 5 948 km torów
kolejowych, 47 767 metrów
bie¿¹cych mostów kolejo-
wych i wiaduktów oraz 14
900 km dróg o twardej na-
wierzchni i 15 500 metrów
mostów drogowych. To tylko
niewielki wycinek z katalogu
strat wojennych Polski.  Biuro
Odszkodowañ Wojennych
przy Prezydium Rady Mini-
strów po II wojnie œwiatowej
oszacowa³o wartoœæ strat wo-
jennych Polski powsta³ych w
wyniku okupacji i dzia³añ wo-
jennych Niemiec (wartoœæ z
roku 2004) na ok.700 miliar-
dów dolarów amerykañskich.
Straty wojenne Warszawy
wynosz¹ 54 miliardy dolarów.
Tych pieniêdzy nam dzisiaj
ci¹gle brakuje. Trzeba Nie-
mcom o tym przypominaæ by
nie byli pyszni i zarozumiali.
Polska mia³a siê z tej ruiny
ju¿ nie podnieœæ, a jednak z
tych „popio³ów” powsta³a
wielkim wysi³kiem niczym na-
rodowy cudu. Wiele „ran” do
dzisiaj jeszcze siê nie zabli-
Ÿni³o. Polska ponios³a rela-
tywnie najwiêksze wojenne
straty osobowe. Pod oku-
pacj¹ niemieck¹ œmieræ po-
nios³o 2,7 miliona ludnoœci
polskiej i ok. 2,7 miliona
obywateli polskich narodo-
woœci ¿ydowskiej, w tym w
niemieckich obozach kon-
centracyjnych zamordowa-
no ponad 1,86 mln polskich
¯ydów.  Zginê³o 2,2 miliony
dzieci, w tym milion to dzie-
ci ¿ydowskie, kilkaset tysi-
êcy zosta³o okaleczonych
fizycznie i psychicznie
przez okupantów niemiec-
kich.  Prawie 2 miliony
dzieci zosta³o osieroco-
nych z piêtnem œwiadków
bestialstwa wobec ich ro-
dziców i najbli¿szych.
Dzieci by³y ofiarami gesta-
po, tylko niektóre prze¿y³y
obozy masowej zag³ady i
pracy przymusowej. By³y
poddawane nieludzkim eks-
perymentom, wyniszczane
g³odem i ciê¿k¹ ponad ich
si³y prac¹ fizyczn¹, upoka-
rzane i nierzadko gwa³cone.
W okrutny sposób by³y za-
bierane rodzicom, co przez
Miêdzynarodowy Trybuna³ w
Norymberdze uznane zos-
ta³o za zbrodnie. Niemcy
ukradli polskim matkom do
germanizacji ponad 200 tysi-
êcy dzieci, a tylko 15% po-
wróci³o do Polski. Dzieci wy-
wo¿one do obozów w g³êbi
Rosji i na Syberiê prze¿y³y
koszmar deportacji, a pó-
Ÿniej przesiedleñ w bydl-
êcych wagonach, w warun-
kach ur¹gaj¹cych zasadom
sanitarnym i higieny osobis-
tej, wiele na wygnaniu i po
drodze umar³o. By³y Ma³ymi
¯o³nierzami i Warszawskimi

Powstañcami, by³y œwiadka-
mi niemieckich egzekucji i
³apanek. Dozna³y cierpieñ fi-
zycznych i psychicznych,
g³odu, zimna, nieprzespa-
nych nocy, pozbawione pra-
wa do kszta³cenia i zdobycia
zawodu.  Nierzadko by³y po-
czête w wyniku gwa³tu przez
¿o³nierzy niemieckich, a
czêsto i  sowieckich. 

Szczególny przyk³ad bes-
tialstwa mia³ miejsce w kon-
centracyjnym obozie pracy w
£odzi - jedynym tego rodzaju
w okupowanej Europie,
gdzie 8 tys. polskich dzieci
by³o zmuszone do ciê¿kiej
pracy, Dzieci Zamojszczyzny
wywo¿ono do niemieckich
rodzin w III Rzeszy i tak je
germanizowano, ¿e wiêk-
szoœæ z nich nie wiedzia³a o
swoim polskim pochodzeniu.
Po wojnie wiele dzieci roz-
poczê³o tu³aczkê, poszuki-
wanie najbli¿szych i walczy³o
o przetrwanie. Zmaga³y siê
w wyrównaniu utraconych
szans edukacyjnych i zawo-
dowych, co uda³o siê tylko
nielicznym. To w³aœnie
Dzieci Wojny maj¹ ogrom-
ny wk³ad w odbudowê
zniszczonej Polski, to na-
sze babcie i dziadkowie,
seniorzy powy¿ej 77 roku
¿ycia, których wg  danych
GUS jest w Polsce jeszcze
ok. 3 mln. Dzieci Wojny w
zdecydowanej wiêkszoœci
nie uzyska³y od Niemców
¿adnego zadoœæuczynie-
nia mimo bezspornie naj-
wiêkszego rachunku
krzywd. O tym zawsze
bêdziemy Niemcom przypo-
minaæ.

Poprzez polskie i nasze go-
rzowskie Dzieci Wojny mamy
szansê umocniæ pamiêæ his-
toryczn¹ wykorzystuj¹c ich
jako jeszcze ¿yj¹cych œwiad-
ków tamtych wojennych i po-
wojennych tragicznych dni.
Polskie Dzieci Wojny
jeszcze do niedawna by³y
zapomniane w publicysty-
ce, pracach naukowych, w
œrodkach przekazu, w pod-
rêcznikach szkolnych, a w
polskiej polityce historycz-
nej prawie nieobecne.
Jeszcze nie tak dawno pró-
bowano ograniczaæ historiê z
nauczania szkolnego, szcze-
gólnie o okresie II wojny
Œwiatowej. Dlaczego?
Czy¿by dzia³a³o w Polsce tak
potê¿ne lobby proniemiec-
kie?  Niemcy, jako sprawcy,
koniecznie chc¹ wygasiæ his-
toryczne wspominanie II woj-
ny œwiatowej. ¯yj¹ jeszcze
Polskie Dzieci Wojny, a jest
ich ju¿ coraz mniej, to  nasze
babcie i dziadkowie, którzy
pamiêæ o wojennej gehennie
przekazuj¹ wnukom w depo-
zycie dla kolejnych pokoleñ.

AUGUSTYN WIERNICKI

Krzywdy długo skrywane i cenzurowane
Druga wojna œwiatowa zakoñczy³a siê noc¹ 8 maja 1945 roku aktem kapitulacji hitlerowskich Niemiec, przyjêtym przez tzw. Wielk¹ Trójkê, tj. USA,
Angliê i Zwi¹zek Radziecki. 

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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KSSSE swoimi dzia³aniami
stymulujê krajow¹ gospo-
darkê, tak aby wci¹¿ po-
wstawa³y nowe miejsca pra-
cy dziêki kolejnym inwesty-
cjom. Zwolnienia podatkowe
udzielane przez KSSSE s¹
obecnie najwiêksz¹ do-
stêpn¹ ulg¹ finansow¹ w
Polsce.  KSSSE oferuje
równie¿ bogaty wybór w
pe³ni przygotowanych tere-
nów inwestycyjnych. Wspar-
cie Rz¹du RP i lokalnych
samorz¹dów sprawia, ¿e
strefa zapewnia nowym in-
westorom przyjazne i bez-
pieczne warunki do inwesto-
wania. Dziêki powsta³ej w
2018 roku Polskiej Strefie
Inwestycji ulgê podatkow¹
mo¿na ju¿ uzyskaæ na tere-
nie ca³ej Polski, niezale¿nie
od wielkoœci przedsiêbior-
stwa. Nowe inwestycje z
sektora przemys³u i nowo-
czesnych us³ug mog¹ byæ
realizowane na dowolnym
gruncie, zgodnie z g³ówn¹
zasad¹ PSI- ca³a Polska
Stref¹ Ekonomiczn¹.

W tym roku Kostrzyñsko-
S³ubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, podobnie jak
pozosta³e strefy, obchodzi
25-lecie swojego funkcjono-
wania. Z tej okazji 17 lutego
K-S SSE zorganizowa³o pod
patronatem Premiera RP
konferencjê: Silna Polska,
Siln¹ Gospodark¹. Kompas
dla przedsiêbiorstw Polski
Zachodniej”. Goœcili na niej
zarówno przedstawiciele
w³adz rz¹dowych i samo-
rz¹dowych, przedsiêbiorcy,
partnerzy oraz wszyscy za-
interesowani budowaniem
silnej gospodarki. Forum
gospodarcze zgromadzi³o w
Filharmonii ponad 500 osób
i kolejnych kilkaset osób ob-
serwowa³o relacjê na ¿ywo
w internecie.

Do kalendarza wraca rów-
nie¿ cykliczne spotkanie K-

S SSE z inwestorami i part-
nerami biznesowymi na co-
rocznej konferencji w Mierz-
êcinie 26-27 maja. Z kolei
na wrzesieñ zaplanowana
jest ponownie  konferencja
ekonomiczna w gorzowskiej
filharmonii. To wyj¹tkowy
rok dla Kostrzyñsko-S³ubic-
kiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej pod wieloma
wzglêdami.

Po ubieg³ym roku, rekordo-
wym  pod k¹tem iloœci inwe-
stycji (59 decyzji o wspar-
ciu) oraz pod k¹tem warto-
œci inwestycji (5,3 mld pln)
nasta³y czasy jeszcze trud-
niejsze, ni¿ mog³o nam siê
wydawaæ w czasie pande-

mii.  Wojna na Ukrainie w
czasie, gdy gospodarki na-
dal cierpi¹ po zmianach
spowodowanych pandemi¹,
to sytuacja bez precedensu.

K-S SSE zaanga¿owa³o
siê intensywnie w pomoc
dla ogarniêtej wojn¹ Ukrai-
ny, przekazuj¹c na ten cel
200.000 z³. Na proœbê Mi-
nisterstwa Rozwoju i Tech-
nologii monitorujemy sy-
tuacjê na rynku pracy wœród
naszych inwestorów. Pod-
jêliœmy w tym celu
wspó³pracê z firm¹ Idea HR,
aby móc szybko zareago-
waæ na gwa³towne ruchy ta-
kie jak redukcje zatrudnie-
nia w zwi¹zku z zakoñczo-

nymi wspó³pracami, zerwa-
nymi ³añcuchami dostaw
czy spadkiem zamówieñ.
Dotychczas wiêkszoœæ in-
westorów deklarowa³o utrzy-
manie a nawet zwiêkszanie
zatrudnienia.  K-S SSE
bêdzie jednak trzymaæ rêkê
na pulsie, aby w przypadku
redukcji etatów w danym
zak³adzie pracy, móc z
³atwoœci¹ zapewniæ pracow-
nikom nowe miejsce pracy,
w miejscu, gdzie istnieje na
to zapotrzebowanie. Dziêki
zebranym od inwestorów in-
formacjom mo¿liwe bêdzie
skuteczne koordynowanie
takich dzia³añ, aby zapew-
niæ stabilnoœæ personaln¹,

zarówno inwestorom jak
równie¿ samym pracowni-
kom.

K-S SSE wziê³o równie¿
udzia³ w bezpoœrednich
zbiórkach dla potrze-
buj¹cych, zaanga¿owa³o
siê równie¿ osobiœcie  w
przewiezienie do woje-
wództwa lubuskiego, ucie-
kaj¹cych z Ukrainy rodzin
z dzieæmi. Inwestorzy re-
gularnie w ostatnim czasie
otrzymuj¹ maile z proœbami
o informacje w temacie
wp³ywu obecnej sytuacji na
ich przedsiêbiorstwa czy
przysz³e inwestycje.

Dzia³ania strefy to jednak
wci¹¿ w g³ównej mierze pra-

ca z inwestorami i napêdza-
nie gospodarki, dziêki
wsparciu nowych inwestycji.
Od pocz¹tku roku widaæ
zdecydowanie spowolnie-
nie. Przyczyni³a siê do tego
z pewnoœci¹ nie tylko pan-
demia, wojna, jak równie¿
zmiana przepisów, które
obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
2022 roku. Dla przyk³adu, w
Wielkopolsce nie doœæ, ¿e
obni¿ono poziom wsparcia
o 5%, to du¿e przedsiêbior-
stwo nie mo¿e ju¿ otrzymaæ
zwolnienia z podatku CIT
dla nowej inwestycji czy
reinwestycji, jedynie w przy-
padku, gdy jest to ca³kowi-
cie nowa dzia³alnoœæ. W tym
silnie gospodarczo rejonie,
duzi przedsiêbiorcy bêd¹
musieli poradziæ sobie bez
wsparcie strefowego.
Wsparcie w Wielkopolsce
dla ca³ej reszty zosta³o ob-
ni¿one, a na kolejne lata za-
powiadane s¹ kolejne ob-
ni¿enia.

Zachêcamy do zapoznania
siê ze wszystkimi zmianami
na naszym terenie od-
dzia³ywania i ich wp³ywem na
pomoc publiczn¹ . Zaintere-
sowanych tematem pomocy
publicznej dla nowych inwe-
stycji, zapraszamy serdecz-
nie do kontaktu mailowego
lub telefonicznego ze stref¹:
+48 95 721 98 00;
info@kssse.pl.  Polecamy
równie¿ obserwowanie me-
diów spo³ecznoœciowych
KSSSE takich jak Facebook
czy Linkedin, gdzie strefa re-
gularnie informuje o do-
stêpnych i darmowych szko-
leniach czy webinarach, trak-
tuj¹cych zazwyczaj o
zmianach przepisów, nowych
regulacjach i ich interpreta-
cjach. To ogromna dawka
bardzo przydatnej wiedzy,
która mo¿e u³atwiæ funkcjo-
nowanie przedsiêbiorcom.

KSSSE

Na konferencji zorganizowanej przez KSSSE gościli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedsiębiorcy,
partnerzy oraz wszyscy zainteresowani budowaniem silnej gospodarki
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Wspieramy nie tylko gospodarkę
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje zasiêgiem swojego oddzia³ywania Województwo Lubuskie, Zachodniopomorskie i

Wielkopolskie i jest tym samym jedn¹ z wiêkszych i najszybciej rozwijaj¹cych siê stref w kraju. 
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- Nauka zdalna, izolacja,
brak kontaktów z rówieœni-
kami znacz¹co odcisnê³y
piêtno na psychice
najm³odszych. Z jakimi pro-
blemami borykaj¹ siê dzieci
po dwuletniej pandemii?

- Skutkiem izolacji jest prze-
de wszystkim wszechogar-
niaj¹cy lêk, bo gdy rozpoczê³a
siê pandemia wszyscy, bez
wzglêdu na wiek, byliœmy
zlêknieni, co bêdzie dalej. Do
problemów psychiatrycznych
u dzieci i adolescentów, z jaki-
mi najczêœciej spotyka³am siê
w praktyce klinicznej nale¿¹
ró¿nego rodzaju zaburzenia
lêkowe, nastroju, od¿ywania
oraz trudnoœci w zakresie
kontroli emocji i impulsów. Izo-
lacja sprawi³a, ¿e u dzieci, któ-
re ju¿ wczeœniej by³y lêkliwe,
nieœmia³e lub czu³y siê odrzu-
cone, problemy psychiczne
siê jeszcze nasili³y. Jest to nie
tylko lêk przed nieprzewidy-
walnoœci¹ sytuacji, ale rów-
nie¿ lêk przed innymi ludŸmi.
Kolejn¹ trudnoœci¹ s¹ proble-
my z zachowaniem, o których
mówi¹ sami rodzice. Pojawia
siê niestabilnoœæ emocjonal-
na, zaburzenia i wahania na-
strojów.
- Dzieci nie radz¹ sobie z
t¹ ca³¹ sytuacj¹, co poka-
zuj¹ przera¿aj¹ce statysty-
ki. Coraz wiêcej m³odych
osób próbuje odebraæ so-
bie ¿ycie.

- Niestety, to prawda. Praco-
wa³am jeszcze do niedawna w
szpitalu i rzeczywiœcie mogê
potwierdziæ, ¿e zaobserwowa-
liœmy znacz¹cy wzrost liczby
prób samobójczych wœród
dzieci. Ka¿dego tygodnia tych
prób samobójczych by³o tyle,
jak nigdy wczeœniej. To by³o
naprawdê przera¿aj¹ce.
- Dlaczego dzieci podej-
muj¹ siê tak drastycznych
kroków?

- Poniewa¿ uznaj¹, ¿e nikt i
nic nie jest im w stanie po-

móc, uwa¿aj¹ siê za przy-
czynê problemów rodzinnych i
w ich ocenie najlepszym roz-
wi¹zaniem jest rezygnacja z
¿ycia.
- Jakie pierwsze sygna³y
powinny wzbudziæ niepokój
wœród rodziców?

- Niepokoiæ powinna ka¿da
znaczna zmiana zachowania,
ale zdarza siê, ¿e zmiany s¹
tak dyskretne, ¿e mog¹
umkn¹æ uwadze opiekunów.
Na pewno lêk przed innymi
ludŸmi, unikanie kontaktów
spo³ecznych, niechêæ do wy-
chodzenia z domu, to s¹ za-
chowania, które powinny za-
niepokoiæ i zwróciæ uwagê ro-
dziców. Ponadto, kiedy
dziecko jest apatyczne, mniej
je, nie ma energii, to powinny
byæ dla nas sygna³y alarmo-
we, ¿e coœ dzieje siê niedo-
brego.
- Po pandemii przysz³a ko-
lejna trauma… wojna. Jak
rozmawiaæ o niej z dzieæmi?

- Wszystko jest uzale¿nione
od wieku rozwojowego dziec-
ka. Inaczej bêdziemy rozma-
wiaæ z 16-latkiem, który ju¿ ro-
zumie czym jest wojna, ¿e
mo¿na na niej ponieœæ
œmieræ, a inaczej z kilkuletnim
dzieckiem, które jeszcze nie
rozumie czym jest œmieræ lub
myœli, ¿e jest zjawiskiem tym-
czasowym i odwracalnym.
Dziecko jest istot¹ myœl¹c¹,
dlatego nie wolno jego
ok³amywaæ, mówiæ, ¿e nic siê
nie dzieje i wy³¹czaæ nerwowo
telewizor, bo ono i tak wyczu-
wa nasze niepokoje. Nale¿y
ze spokojem, rozwa¿nie,
u¿ywaj¹c jêzyka adekwatne-
go do wieku dziecka wyt³uma-
czyæ zaistnia³¹ sytuacjê, zwe-
ryfikowaæ informacje jakie ju¿
posiada z Internetu lub od ró-
wieœników, tak by mo¿liwie jak
najbardziej zredukowaæ uczu-
cie niepokoju. Skoncentrowaæ
siê na chwili obecnej, tym, ¿e
naszego kraju nikt nie zaata-

kowa³ i zapewniæ, ¿e w ka¿dej
chwili mo¿e uzyskaæ od nas
wsparcie, mo¿e podzieliæ siê
emocjami i zapytaæ, jeœli
bêdzie mia³o w¹tpliwoœci. W
przypadku m³odszych dzieci
mo¿na pos³u¿yæ siê metafora-
mi i bajkami. Mamy dostêp do
bajek terapeutycznych, w któ-
rych jest zawarty motyw kon-
fliktu, czy nawet wojny. Star-
sze dzieci znaj¹ ju¿ to zjawi-
sko z lekcji historii w szkole.
Ponadto, nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wrêcz koniecznym rozwojowo
jest stopniowe zaznajamianie
dziecka z zawi³oœciami tego
œwiata, a tak¿e z konstruktem
z³a. Jednoczeœnie tê wiedzê
mo¿na u¿yæ do kszta³towania
w dziecku zachowañ altruisty-
cznych i na przyk³ad zaan-
ga¿owaæ siê we wspólne pa-
kowanie paczek dla uchod-
Ÿców.
- Jak odbudowaæ zdrowie
psychiczne dzieci oraz
m³odzie¿y po pandemii?

- Mo¿na odbudowaæ syste-
mowo, ale pytanie, czy w za-
istnia³ej sytuacji globalnej
bêdzie to mo¿liwe. Czy bêd¹
œrodki i przestrzeñ, by organi-
zowaæ ró¿nego rodzaju od-
dzia³ywania terapeutyczne,
które pozwol¹ dzieciom
uczestniczyæ w zajêciach z in-
nymi osobami, uczyæ siê roz-
poznawaæ i kontrolowaæ w³as-
ne emocje, czy zachowywaæ
w bardziej funkcjonalny spo-
sób. Najwa¿niejsz¹ spraw¹
jest jednak to, ¿eby zwiêkszyæ
nak³ad finansowy na psychiat-
riê dzieciêc¹. Œrodowiska te-
rapeutyczne walcz¹ o to, ¿eby
podnieœæ wycenê œwiadczenia
psychologicznego, poniewa¿
ju¿ i tak mamy olbrzymi pro-
blem z kadr¹ specjalistyczn¹
w lecznictwie systemowym i
odp³ywem specjalistów na ry-
nek prywatny. Brakuje psy-
chiatrów dzieci i m³odzie¿y,
wobec czego nie ma kto zaj¹æ
siê narastaj¹cymi problemami
ze zdrowiem psychicznym
najm³odszych. A nawi¹zuj¹c
do obecnej sytuacji w Ukrai-
nie, przed specjalistami w za-
kresie zdrowia psychicznego,
poza i tak ogromnym prze-
ci¹¿eniem polskiego systemu,
staæ bêdzie równie¿ opieka
nad dzieæmi, które uciek³y
przed wojn¹ i doœwiadczy³y jej
okrucieñstwa. To wielkie wy-
zwania dla polskiej s³u¿by
zdrowia.
- Jak mog¹ pomóc dzie-
ciom najbli¿si?

- Byæ blisko dziecka i wyka-
zywaæ zainteresowanie jego
osob¹. Pamiêtajmy o tym, ¿e
niektóre próby samobójcze s¹
skrajn¹ form¹ zakomunikowa-
nia cierpienia i wo³ania o po-
moc. Dostrzegajmy nasze
dzieci, rozmawiajmy z nimi,
poœwiêcajmy, jak najwiêcej
czasu. Nie wynagradzajmy
dzieci kupnem zabawki, czy
s³odyczy, a wspólnym cza-
sem. Starajmy siê odkrywaæ z

nimi pasje i zainteresowania,
ale te¿ nie na si³ê. Przeforso-
waæ dziecko jest bardzo ³atwo,
a póŸniej pojawiaj¹ siê proble-
my. Wielokrotnie konsulto-
wa³am dzieci, które by³y tak
bardzo przeci¹¿one zajêciami
pozalekcyjnymi, ¿e psychicz-
nie nie by³y w stanie tego
udŸwign¹æ, poniewa¿ mia³y
odczucie, ¿e rodzice maj¹ wo-
bec nich bardzo du¿e oczeki-
wania. Pamiêtajmy, nie têdy
droga, dzieci te¿ maj¹ swoje
ograniczenia i pod ¿adnym
pozorem nie przeci¹¿ajmy ich
delikatnej psychiki.
- Z jakimi jeszcze przypad-
kami spotka³a siê pani w
swojej praktyce?

- Przypadki prób samobój-
czych adolescentów wœród
osób nieheteronormatywnych.
Wynika to z faktu, ¿e ¿yjemy w
kraju, w którym nie s¹ one do
koñca akceptowane. Te osoby
czuj¹ siê odmienne i odrzuco-
ne spo³ecznie, przez co bory-
kaj¹ siê z ró¿nego rodzaju za-
burzeniami psychicznymi. Cza-
sem ich osobowoœæ nie rozwija
siê prawid³owo, a zachowanie
staje siê bardzo impulsywne.
Warto uœwiadamiaæ ludzi i mó-
wiæ g³oœno o akceptacji. Pro-
blemy tej m³odzie¿y, o której
wspomnia³am bior¹ siê w³aœnie
z odrzucenia przez innych.

- Myœlê, ¿e nie wszyscy
wiedz¹, dlatego zapytam.
Kim s¹ osoby nieheteronor-
matywne?

- Bardzo upraszczaj¹c, bo
sfera ludzkiej seksualnoœci i
to¿samoœci p³ciowej jest nie-
zwykle z³o¿ona, osoby niehe-
teronormatywne s¹ innej
orientacji psychoseksualnej
ni¿ najczêœciej wystêpuj¹ca u
ludzi heteroseksualnoœæ, a w
tej grupie wyró¿nia siê te¿
osoby niebinarne, które nie
chc¹ okreœlaæ swojej p³ciowo-
œci w kategoriach mêskoœci
lub kobiecoœci.

- Dziêkujê za rozmowê.

Z. Walkowiak: Skutkiem izolacji jest przede wszystkim wszechogarniający lęk
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Nie wynagradzajmy dzieci kupnem zabawek
Z Zuzann¹ Walkowiak, psychologiem i psychoterapeut¹ poznawczo-behawioralnym, rozmawia Dorota Waldmann
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W tym roku rywalizacja o
medale ruszy³a 30 kwietnia
w chorwackim Gorican, ma
natomiast zakoñczyæ siê 5
listopada w Australii, ale na-
dal nie znamy lokalizacji
ostatniego turnieju i nie wia-
domo, czy w ogóle do niego
dojdzie. Jak twierdzi szef
Discovery Sports Francois
Ribeiro, je¿eli nie uda siê
znaleŸæ lokalizacji na dru-
giej pó³kuli, to byæ mo¿e po-
szukiwania skrêc¹ do Sta-
nów Zjednoczonych, ale
wtedy najszybciej Grand
Prix zawita tam za dwa lata.
Wiadomo natomiast, ¿e naj-
lepsi ¿u¿lowcy œwiata nie
pojad¹ 9 lipca w rosyjskim
Togliatti. Zawody zosta³y
bardzo szybko odwo³ane po
tym, jak wojska rosyjskie
napad³y zbrojnie na Ukra-
inê. 

Z tego samego powodu
zawieszono prawo startu w
Grand Prix dwóm rosyjskim
zawodnikom, aktualnemu
mistrzowi œwiata Artiomowi
£agucie oraz br¹zowemu
medaliœcie Emilowi Sajfut-
dinowowi. Francois Ribeiro
nie kryje rozczarowania
brakiem tych ¿u¿lowców.
T³umaczy jednak, ¿e choæ
jest mu ¿al, ¿e nie ujrzymy
ich na starcie, to decyzja
FIM w tej sprawie nie po-
zostawia w¹tpliwoœci. Za-
równo £aguta, jak i Sajfutdi-
now nie mog¹ pojechaæ te¿
na innej licencji. - Po prostu
urodzili siê w z³ym kraju -
skomentowa³.

W³adze œwiatowego ¿u¿la
nie sprecyzowa³y jednak
d³ugoœci zawieszenia, co
niektórzy odczytuj¹, ¿e obaj
¿u¿lowcy w ka¿dej chwili
mog¹ powróciæ do jazdy,
ale jeœli nast¹pi to po kilku
turniejach, ich szanse na
osi¹gniêcie dobrego wyniku
sportowego bêd¹ wtedy
niewielkie.

W miejsce Rosjan sta³ymi
uczestnikami Grand Prix
zostali Jack Holder i Da-
niel Bewley. Obaj s¹ œwia-
domi, ¿e w ka¿dej chwili
mog¹ zostaæ… zast¹pieni
przez £agutê i Sajfutdino-
wa. Je¿eli tak by siê sta³o,
mielibyœmy spory ba³agan i
wówczas ca³a czwórka za-
wodników nie bêdzie liczy³a
siê w walce o medale.
Szkoda, ¿e od razu nie zde-
cydowano siê wykluczyæ
Rosjan przynajmniej na se-
zon, wtedy wszelkie niejas-
noœci by³yby szybko wyja-
œnione.

Którzy w tym roku zawod-
nicy mog¹ pokusiæ siê o
miejsce na podium na zako-
ñczenie rozgrywek? Na
pewno bardzo siln¹ nacj¹
bêd¹ Polacy. Nie tylko
maj¹cy apetyt na trzecie
z³oto Bartosz Zmarzlik,

który jest faworytem wielu
kibiców, ale przede wszyst-
kim marz¹cy o staniêciu na
podium Maciej Janowski.
Wroc³awianin do Grand Prix
ma wyj¹tkowego pecha. Ju¿
czterokrotnie ociera³ siê o
podium, plasuj¹c siê na
czwartych miejscach na za-
koñczenie rywalizacji. Cie-
kawi równie¿ postawa
by³ego wicemistrza œwiata z
2017 roku Patryka Dudka.
Wychowanek Falubazu Zie-
lona Góra, obecnie
je¿d¿¹cy w Apatorze Toruñ,
powraca do cyklu po rocz-
nej przerwie. Czy ten odpo-
czynek da mu dodatkowej
energii do skutecznej jaz-
dy? Zapewne tak, ale kon-
kurencja jest bardzo silna i
o medal w jego przypadku
bêdzie trudno. Pozostaje
jeszcze debiutant Pawe³
Przedpe³ski. Dla niego ma-
rzeniem bêdzie utrzymanie
siê w cyklu, ale szansê ma
niewielkie.

Po trzech uczestników w
rozgrywkach maj¹ Austra-
lia, Wielka Brytania oraz
Dania. W przypadku ,,Kan-
gurów’’ najwiêcej do powie-
dzenia w walce o najwy¿sz¹
lokatê powinien mieæ mistrz
œwiata sprzed piêciu lat Ja-
son Doyle. Choæ trzeba
zwróciæ uwagê, ¿e o ile w li-
dze polskiej jeŸdzi on naj-
czêœciej bardzo dobrze, o
tyle w Grand Prix w ostat-
nich czterech sezonach nie
b³yszcza³. By³ nierówny, tyl-
ko piêæ razy w tym okresie
stan¹³ na podium poszcze-
gólnych turniejów, ¿adnego
z nich nie wygrywaj¹c. Cie-
kawe, czy w tym roku znaj-

dzie w sobie odpowiedni¹
motywacjê. 

Dwaj nastêpni to 26-latko-
wie Max Fricke i wspom-
niany Jack Holder. Obaj
maj¹ sporo talentu, ale
jeszcze nie dojrzeli do walki
o wysokie miejsca. Ten
pierwszy ma ju¿ trochê do-
œwiadczenia, zaliczy³ 17 wy-
stêpów, raz nawet wygra³ w
Toruniu, ale to wci¹¿ za
ma³o, ¿eby zaliczyæ go do
grona faworytów. Dla m³od-
szego z braci Holderów jaz-
da w Grand Prix to bêdzie
nowoœæ, choæ mia³ ju¿
okazjê trzykrotnie pokazaæ
siê na torze. Raz u siebie w
Melbourne w 2016 roku i
dwukrotnie w 2020 roku w
Toruniu. 

Je¿eli chodzi o Brytyjczy-
ków, to tutaj g³ówn¹
postaci¹ jest trzykrotny
mistrz œwiata Tai Woffin-
den. Jego najwiêksz¹ za-
let¹ jest doœwiadczenie i
je¿eli tylko wszystko mu za-
gra, jak sobie zaplanuje, to
jest w stanie ponownie
w³¹czyæ siê do walki o me-
dal. Od 2013 roku, poza
jednym sezonem, kiedy
mia³ kontuzjê, ka¿dorazowo
albo zdobywa medal albo
jest bardzo bliski tego wyni-
ku. W przypadku 24-letnie-
go Roberta Lamberta i rok
m³odszego Daniela Bewley
mo¿na w³aœciwie to samo
napisaæ, co przy dwóch
m³odszych Australijczykach.
Bardziej doœwiadczony jest
Lambert, ma za sob¹ 21
wystêpów w Grand Prix, ale
jeszcze nie stan¹³ na po-
dium, nie pojecha³ nawet w
¿adnym finale. Bewley poje-

cha³ tylko jeden wyœcig na
legendarnym stadionie w
Cardiff, ale by³o to cztery la-
ta temu. 

Du¿o do powiedzenia
mog¹ mieæ w tym sezonie
Duñczycy, szczególnie
wci¹¿ g³odny wymarzonego
sukcesu Leon Madsen. 34-
latek po wywalczeniu wice-
mistrzostwa œwiata w 2019
roku od razu zapowiedzia³,
¿e siêgniêcie przez niego
po najcenniejszy laur to
kwestia czasu. Ten czas
jednak leci, a on nie mo¿e
nawet zbli¿yæ siê do tamte-
go sukcesu. Przed dwoma
laty by³ pi¹ty, a przed ro-
kiem siódmy. Niektórzy
wskazuj¹, ¿e czas Madsena
powoli siê koñczy i daj¹
wiêksze szanse na dobre
osi¹gniêcie Mikkelowi Mi-
chelsenowi. Zawodnik na
co dzieñ je¿d¿¹cy w lubel-
skim Motorze ma smyka³kê
do ¿u¿la, z roku na rok pre-
zentuje siê coraz bardziej
dojrzale i kto wie, czy nie
nadchodzi jego czas. Jego
rówieœnik (obaj maj¹ po 28
lat) Anders Thomsen chy-
ba wolniej dojrzewa sporto-
wa od rodaka i jeszcze w
tym roku zapewne nie za-
walczy o medal, aczkolwiek
to jest tylko sport i ka¿de
rozstrzygniêacie jest mo¿li-
we.

W gronie sta³ych uczestni-
ków mamy jeszcze dwie
gwiazdy œwiatowego ¿u¿la.
Fredrik Lindgren od kilku
sezonów walczy o z³oto
mistrzostw œwiata, ale na
razie musia³ zadowoliæ siê
dwoma br¹zowymi medala-
mi z lat 2018 i 2020. Zasta-

nawia bardzo natomiast
Martin Vaculik, zawodnik
przez wielu uwa¿any za
¿u¿lowca o ogromnych
mo¿liwoœciach, ale nie
radz¹cego sobie w Grand
Prix. W najlepszym swoim
sezonie, przed trzema laty
by³ pi¹ty w koñcowej klasyfi-
kacji. Czy w tym sezonie
bêdzie lepiej? Zobaczy-
my…

Przypomnijmy, ¿e od
bie¿¹cego sezonu cykl
Speedway Grand Prix trafi³
pod skrzyd³a nowego pro-
motora, grupy Discovery.
Czy pójd¹ za tym
powa¿niejsze zmiany orga-
nizacyjne? Wspomniany
szef Discovery Sports Fran-
cois Ribeiro zapowiada, ¿e
tak. Jedn¹ z nich
przyk³adowo bêdzie bada-
nie… bicia serca zawodni-
ków w czasie jazdy. 

- Kibice podczas relacji
znajd¹ u nas dodatkowe
materia³y, kamery z boksów
czy filmy dokumentalne. Zo-
baczymy zawodników w ich
domach, podczas treningów
w si³owni oraz w podró¿y
czy na torze. Migawki
znajd¹ siê w ka¿dy wtorko-
wy wieczór na antenie Eu-
rosportu - przyznaje Fran-
cois Ribeiro na ³amach bry-
tyjskiego Speedway Star.

25 czerwca Grand Prix za-
wita w Gorzowie. Organiza-
torem zawodów bêdzie
klub, nied³ugo ruszy sprze-
daæ biletów na te zawody.
Wiadomo równie¿, ¿e klub
bêdzie wnioskowa³ o „dzik¹
kartê” dla Szymona Wo-
Ÿniaka. 

ROBERT BOROWY

Trudna rola faworyta z Gorzowa
Czy Bartosz Zmarzlik wywalczy w tym roku trzeci w karierze z³oty medal indywidualnych mistrzostw œwiata? 

Tegoroczni uczestnicy Grand Prix na gorzowskim torze 
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95. Bartosz Zmarzlik (Polska)
71. Maciej Janowski (Polska)
66. Fredrik Lindgren (Szwecja)
108. Tai Woffinden (Wielka Brytania)
30. Leon Madsen (Dania)
46. Max Fricke (Australia)
69. Jason Doyle (Australia)
505. Robert Lambert (Wielka
Brytania)
105. Anders Thomsen (Dania)
54. Martin Vaculik (S³owacja)
323. Pawel Przedpelski (Polska)
155. Mikkel Michelsen (Dania)
692. Patryk Dudek (Polska)
25. Jack Holder (Australia)
99. Dan Bewley (Wielka Brytania)
30 kwietnia, Gorican (Chorwacja)
14 maja, Warszawa
28 maja, Praga (Czechy)

4 czerwca, Teterow (Niemcy)
25 czerwca, Gorzów
13 sierpnia, Cardiff (Walia)
27 sierpnia, Wroc³aw
10 wrzeœnia, Vojens (Dania)
17 wrzeœnia, Malilla (Szwecja)
1 paŸdziernika, Toruñ
5 listopada, Oceania

Lista startowa SGP 2022:

Terminarz SGP 2022:

SPROSTOWANIE
„Stal Gorzów w tym se-

zonie celuje w mistrzo-
stwo Polski”

Pod takim tytułem ukazał
się w poprzednim numerze
artykuł, którego autorstwo
błędnie przypisaliśmy Ro-
bertowi Borowemu. Autorką
publikacji jest jednak Dorota
Waldmann. Przepraszamy.
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