
● MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ● ● PAŹDZIERNIK 2022 ● NR 10/2022 (94)

CCooddzziieennnniiee  nnoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  nnaa  wwwwww..eecchhooggoorrzzoowwaa..ppll

r  e  k  l  a  m  a

r  e  k  l  a  m  a

Nikt tu nie dba o to, aby miasto było skomunikowa-
ne z krajem, ani też za bardzo z Berlinem, ponieważ
każdy kolejny rozkład jazdy, w którym urzędnicy
muszą coś pomajstrować, jest tak ustawiany, żeby
pociąg z Gorzowa do Kostrzyna dotarł dla przykładu
trzy lub pięć minut po wyjeździe pociągu do stolicy
Niemiec.

Nie da się wyjechać z Gorzowa w kierunku
Zbąszynka po 19.30. Pociągi do Kostrzyna i Krzyża
są tak ustawione, że spędza się długie godziny na
czekaniu na połączenie. O dojeździe do centrum
kraju nie wspominam. Dlatego z rozbawianiem przyj-
muję miejskie dywagacje, bo inaczej tego nazwać
nie można, na temat połączenia do Szczecina czy
uruchomienia połączenia do Poznania przez Między-
chód – choć ja jestem jego wielkim zwolennikiem.

Może dobrze by było zadbać o to co, co jest,
sprawdzić, że to będą realne i potrzebne połączenia,
a potem mówić o kolejnych – takich, które wymagają
kasy – vide do Szczecina czy Poznania via Między-
chód.

Mam kilkoro znajomych, którzy są pasjonatami ko-
lejnictwa – znają rozkłady, linie, pociągi i miliony rze-
czy związanych z kolejami właśnie. No i ich zdaniem
kraj nasz wykazał się zwyczajnym mistrzostwem
świata, jeśli chodzi o wyrównywanie stanu linii kole-
jowych. Wyrównał do tych, które ostały się po zabo-
rze rosyjskim, czyli do ściany wschodniej. Zlikwido-
wał natomiast gęstą siatkę sprawnie działających na
ziemiach zyskanych po II wojnie, tych zyskanych od
Niemiec. Bo po co ma być za dobrze?

RENATA OCHWAT

Cmentarz Świętokrzyski 
– zapomniana nekropolia
Cmentarz został założony przy katolickim  kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, który powstał
w latach 1854-1855. Więcej na s. 13.

Bo i po co?
Gorzów jest komunikacyjną czarną dziurą. 
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ww  1.10
1960 r. - wznowił działalność
Teatr im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie.
2001 r. - w wyniku eksplozji
pyłu aluminiowego w wytwórni
Italian Look na terenie Stilonu
8 osób odniosło obrażenia, w
tym 7 ciężko; spośród nich
zmarło 5 osób.
ww  5.10.
1985 r. zm. Piotr Wysocki (87
l.), powstaniec wielkopolski,
pierwszy po wojnie prezydent
Gorzowa (1945-1947), następ-
nie prezydent Piły i starosta
powiatowy w Szczytnie. 
ww  6.10.
2001 r. - gorzowianom udo-
stępniono po raz pierwszy lodo-
wisko na „Słowiance”.
ww  9.10.
1969 r.  - w obecności prawie
17 tys. kibiców, co było rekor-
dem frekwencji, na stadionie
przy ul. Śląskiej rozegrany zos-
tał międzynarodowy mecz to-
warzyski, w którym Stal Go-
rzów, jako nowo kreowany
mistrz Polski, pokonał mistrza
ligi angielskiej Poole Pirates
48:30.
1901 r. ur. się Irena Byrska,
aktorka i reżyser teatralny, b.
dyrektor gorzowskiego teatru,
(1963-1966), zm. w 1997 r.
ww  10.10.
1968 r. - na stadionie Stali - po
raz pierwszy przy świetle elek-
trycznym - rozegrano między-
państwowy mecz Polska -
ZSRR, w którym padł wynik re-
misowy 39:39; klasą dla siebie
był Edmund Migoś, który zgro-
madził komplet 12 p.
ww  11.10.
1929 r. ur. się Teresa Klimek,
wdowa po Władysławie, em.
nauczycielka i działaczka cha-
rytatywna, założycielka Towa-
rzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta, prezes Klubu Inteli-
gencji Katolickiej, honorowy
obywatel miasta, zm. w 2013 r.
ww  12.10.
1857 r. - uruchomiono linię ko-
lejową Kostrzyn - Gorzów -
Krzyż, stanowiącą fragment
tzw. Kolei Wschodniej, wielkiej
magistrali kolejowej między
Berlinem a Królewcem;
początek gorzowskiego węzła
kolejowego. 
2013 r. zm. hm. Sylwester Ku-
czyński (65 l.), działacz harcer-
ski, turystyczny i żeglarski,
pierwszy komandor Harcerskie-
go Klubu Żeglarski „Panta
Rhei”, b. komendant hufca ZHP
(1980-1985), b. kierownik Klu-
bu Nauczycielskiego (1989-
2012), b. radny (1984-1990);
zginął w katastrofie śmigłowca
k. Nowego Miasta n. Wartą.
1938 r. ur. się  Andrzej Pogo-
rzelski, b. żużlowiec i trener,
jeden z najbardziej zasłużonych
zawodników Stali  (1961-1973),
zm. 16 października 2020 r. 
ww  13.10.
1979 r. - odbyła się premiera
czarnej komedii Janusza Kra-
sińskiego „Czapa czyli śmierć
na raty” w reż. Bohdana Miku-
cia i w scenografii Aleksandra
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- Panie komendancie,
ktoœ widzi, ¿e na jego po-
dwórku albo w parku czy
innym publicznym miejscu
stworzy³ siê nielegalny
œmietnik. Co powinien zro-
biæ?

- Zawiadomiæ Stra¿
Miejsk¹. Jesteœmy tak¹
s³u¿b¹, która jest po to, aby
reagowaæ w takich przypad-
kach. O wszystkich takich
nieprawid³owoœciach trzeba
do nas zg³aszaæ. Mo¿na oso-
biœcie, mo¿na telefonicznie
czy drog¹ mailow¹. Dobrze
jest do zg³oszenia do³¹czyæ
zdjêcie. Adresy i telefony
mo¿na znaleŸæ na oficjalnej
stronie Urzêdu Miasta. 
- Co w takim przypadku
Stra¿ Miejska robi?

- Ustala, kto wyrzuci³ odpa-
dy, zrobi³ œmietnik w miejscu
publicznym. Zgodnie z
Uchwa³¹ o utrzymaniu czys-
toœci i porz¹dku na terenie
miasta Gorzowa odpady na-
le¿y gromadziæ w przystoso-

wanych do tego pojemnikach
lub workach. Sk³adowanie
inaczej jest wykroczeniem i
jest zagro¿one kar¹ do 5 tys.
z³. Jeœli chodzi o gruz, odpa-
dy budowalne, resztki pore-
montowe, zu¿yte kafelki, mi-
ski klozetowe, jednym
s³owem wszystko, co nam
pozostaje po porz¹dkach po-
remontowych - tego nie
mo¿na sk³adaæ w ogólno-
dostêpnych pojemnikach, a
w specjalnie do tego celu wy-
najêtych kontenerach. Jeœli
ktoœ nie chce wynaj¹æ spe-

cjalnego pojemnika, mo¿e
sam takie odpady dostarczyæ
do Chróœcika. Jednak nie
wolno mu ich wyrzuciæ byle
gdzie. 
- Jak czêsto Stra¿ Miejska
interweniuje w takich przy-
padkach?

- Kilka do kilkunastu razy w
miesi¹cu. Wbrew pozorom
Gorzów to jednak jest miasto
wojewódzkie, w którym miesz-
ka znacznie wiêcej ludzi ni¿
podawane oficjalnie 110 tysi-
êcy i naprawdê jest co robiæ.

RENATA OCHWAT

Straż Miejska interweniuje po
kilkanaście razy w miesiącu
Trzy pytania do Andrzeja Jasiñskiego, komendanta Stra¿y Miejskiej w Gorzowie
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Dla gorzowskiej Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej rekordowym by³ rok
2019. Niestety, rekord zosta³
zatrzymany na pocz¹tku
2020 roku przez pandemiê
wirusa COVID, który zatrzy-
ma³ w domach wszystkich, w
tym tak¿e czytelników
ksi¹¿ek. 

Jednak jak pokazuj¹ dane
statyczny za pierwsze pó³ro-
cze obecnego roku, ksi¹¿ni-
ca zaczyna znów notowaæ
zwy¿ki zarówno samych czy-
telników, jak i ró¿nych sposo-
bów korzystania z zasobów
bibliotecznych. 

I tak, liczba czytelników za
pierwsze pó³rocze 2022 roku
wynios³a 14 371. By³a o 4
tys. ni¿sza, ni¿ w rekordo-
wym 2019, ale wy¿sza o 2
tys. w stosunku do analo-
gicznego okresu ubieg³ego
roku. I tak siê te¿ maj¹
wszystkie inne wskaŸniki -
jak choæby liczba odwiedzin
w bibliotekach - w tym roku
62 250, w ubieg³ym 58 474,
liczba wypo¿yczeni na ze-
wn¹trz - w tym roku 160 461,
w analogicznym okresie
ubieg³ego roku - 159 557 czy
liczba wypo¿yczeni na ze-
wn¹trz - tu zbiory bibliotecz-

ne plus ksi¹¿ki elektroniczne
dostêpne zdalnie - 198 877
w porównaniu do ubieg³ego
roku, kiedy to by³o 187 570,
a w uznawanym za rekordo-
wy 2019 rok w analogicznym
czasie by³o ich 169 679. 

Zdaniem dyrekcji biblioteki,
wszystko wskazuje, ¿e czy-

telnictwo wróci do rekordo-
wych czasów.

Zdaniem bibliotekarzy,
trendy czytelnicze najlepiej
pokazuje badanie zrobione
przez Bibliotekê Narodow¹
w marcu tego roku, a kon-
kluzje wynikaj¹ce z tych ba-
dañ s¹ nastêpuj¹ce: Czytel-

nictwo ksi¹¿ek w Polsce
wraca do - zarejestrowane-
go w badaniach z roku 2019
- stanu sprzed pandemii
COVID-19. Hipoteza o se-
zonowym charakterze prak-
tyk lekturowych, zale¿nym
od pory roku, nie potwier-
dzi³a siê - czas przeprowa-

dzenia badañ czytelnictwa
ksi¹¿ek nie wp³ywa w spo-
sób zasadniczy na uzyski-
wane wyniki. Odsetek osób
czytaj¹cych ksi¹¿ki roœnie
wraz z poziomem wy-
kszta³cenia, a maleje wraz z
wiekiem. Czêœciej czytaj¹
kobiety ni¿ mê¿czyŸni.
Ksi¹¿ki w formatach cyfro-
wych wci¹¿ stanowi¹ nie-
wielki procent wyborów lek-
turowych. Polacy naj-
chêtniej siêgaj¹ po literaturê
gatunkow¹, zw³aszcza sen-
sacyjno-kryminaln¹ i ro-
mansowo-obyczajow¹. Na
tym polu polscy autorzy z
powodzeniem konkuruj¹ z
zagranicznymi. Wspó³czes-
na literatura wysokoarty-
styczna ma stosunkowo
niewielkie grono odbiorców,
czytane s¹ przede wszyst-
kim utwory Olgi Tokarczuk i
Szczepana Twardocha.
Wœród wybieranych ksi¹¿ek
wyró¿niaj¹ siê publikacje
niebeletrystyczne - z jednej
strony jest to literatura non-
fiction (wspomnienia, bio-
grafie, reporta¿e, relacje z
podró¿y), z drugiej publika-
cje naukowe, popularno-
naukowe i podrêczniki.

ROCH

Czytelnicy wracają do książek
Systematycznie wzrasta liczba czytelników, odwiedzin w bibliotekach i wypo¿yczeni ksi¹¿ek. 

Dla gorzowskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej rekordowym był rok 2019.
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Planowana przebudowa
We³nianego Rynku i ulicy
Hawelañskiej to nie tylko wy-
miana nawierzchni. W pro-
jekcie, w tym niezbyt roz-
leg³ym obszarze, zaplano-
wano nasadzenia a¿ 27
drzew. To poprawi walory
ekologiczne i estetyczne tej
czêœci miasta. 

W pierwszym etapie na
We³nianym Rynku posadzo-
nych zostanie 10 drzew, a 7

na Hawelañskiej. W drugim,
kolejnych 10 od Studni Cza-
rownic w stronê Jagie³³y. 

Modernizacja zapewni rów-
nie¿ lepsze odwodnienie,
wybudowanie bezpiecznych
zjazdów dla rowerzystów i
wózków. Na bardziej funkcjo-
nalne i oszczêdne zostanie
przebudowane oœwietlenie
uliczne. Pojawi¹ siê te¿ no-
we ³awki i stojaki rowerowe. 

RED

W centrum będzie
więcej zieleni
Na Hawelañskiej i We³nianym Rynku pojawi siê
27 nowych drzew.

W pierwszym etapie na Wełnianym Rynku posadzonych
zostanie 10 drzew, a 7 na Hawelańskiej
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- Panie profesorze, co siê
wydarzy³o w Gorzowie 31
sierpnia 1982 roku?

- Mieliœmy do czynienia z
bardzo ciekawym, bardzo
wa¿nym zrywem spo³ecz-
nym, który sytuowa³ nasze
miasto w pierwszej lidze.
Doœæ powiedzieæ, ¿e tego
samego dnia, w drug¹ rocz-
nicê podpisania Porozumieñ
Sierpniowych w Gdañsku,
my wystartowaliœmy w takiej
lidze jak: Gdañsk, Wroc³aw,
Poznañ czy Warszawa, czyli
najwiêksze polskie miasta.
Pokazuje to, ¿e si³a opozycji
i stopieñ jej zorganizowania
oraz ludzi w okresie Karna-
wa³u Solidarnoœci, zrywu
spo³ecznego 1980-1981 do
wprowadzenia stanu wojen-
nego 13 grudnia 1981 roku,
by³ w Gorzowie bardzo wy-
soki. 
- To piêkne s³owa. Ale co
siê faktycznie wydarzy³o
tego dnia w Gorzowie?

- Oczywiœcie. Zaczê³o siê
to w godzinach tu¿
popo³udniowych. Ludzie,
mam na myœli gorzowian,
zgromadzili siê pod katedr¹,
przed krzy¿em, który by³ de-
dykowany przypomnieniu
porozumieñ sierpniowych. I
w pokojowej demonstracji
chcieli wykrzyczeæ swój pro-
test przeciwko represjom
zwi¹zanym ze stanem wo-
jennym, czyli wszystkim, co
siê z tym wi¹za³o.
- Czyli?
- Czyli wyrzucaniem z pra-

cy, aresztowaniami opozycji,
nêkaniem i innymi rzeczami,
które ówczesna w³adza czy-
ni³a.
- I co siê dzia³o dalej?
- Po paru godzinach nadje-

cha³o ZOMO (Zmotoryzowa-
ne Odwody Milicji Obywatel-
skiej - red.) i inne formacje
milicyjne i zaczêli ludzi trak-
towaæ armatkami wodnymi.
Obecni tam uczestnicy spot-

kania zaczêli uciekaæ, ale te¿
to, co trzeba koniecznie
przypomnieæ, do katedry
zosta³y wrzucone dwie petar-
dy. I to jest bardzo wa¿ny
epizod z relacjach miêdzy
pañstwem a Koœcio³em i to w
skali ca³ego kraju. Dziœ ju¿
nie ma œladów po tym akcie,
ale te dwie petardy, które
ZOMO wówczas wrzuci³o do
koœcio³a i to, ¿e usi³owali wy-
ci¹gaæ ludzi, którzy siê w ko-
œciele schronili, spowodo-
wa³o protest ówczesnego
biskupa gorzowskiego Wil-
helma Pluty oraz ówczesne-
go proboszcza katedry, ksi-
êdza W³adys³awa Sygnato-
wicza. I to te¿ by³a g³oœna
sprawa w skali ca³ego kraju. 
- I to by³ koniec wyda-
rzeñ?

- Nie, to siê nie skoñczy³o
u¿yciem armatek wodnych
przez ZOMO. Milicja przega-
nia³a ludzi w centrum, ale te¿
gonili ludzi, którzy uciekali
przez most, na Zawarcie. I ta
gonitwa za ludŸmi trwa³a
ca³y dzieñ. Warto te¿ powie-
dzieæ o tym, ¿e oni - milicja i
jej s³u¿by - wrzucali gaz ³za-
wi¹cy tak¿e do klatek scho-
dowych przy ul. Obotryckiej. 
- Naprawdê ZOMO stoso-
wa³o gaz ³zawi¹cy na
zwyk³ych ludzi?

- Tak, sam jestem tego
œwiadkiem. Tak by³o przy
Obotryckiej 12 A. Jestem
œwiadkiem, bo tam miesz-
ka³em i tego doœwiadczy³em.
Nastêpnego dnia, czyli 1
wrzeœnia inaugurowa³em rok
szkolny jako pierwszoklasis-
ta. I przez klatkê schodow¹
mama moja mnie przepro-
wadza³a z g³ow¹ owiniêt¹
czymœ, co mia³o chroniæ
przed resztkami gazu. 
- We wspomnieniach in-
nych gorzowian dzieñ 1
wrzeœnia, czyli dzieñ po,
zapisa³ siê tym, ¿e milicja
masowo kontrolowa³a lu-
dzi w tramwajach i autobu-
sach, patrz¹c na rêce -
chodzi³o o to, czy nie by³y
poparzone od odrzucania
pojemników z gazem.

- Bardzo mo¿liwe, bo ta
w³adza robi³a ró¿ne dziwne
rzeczy. Bardzo mo¿liwe.
- Co zdecydowa³o, ¿e
w³aœnie w Gorzowie do-
sz³o do takich wyst¹pieñ
przeciwko w³adzy? W Go-
rzowie, a nie w Zielonej
Górze, nie we Wroc³awiu, a
w³aœnie w naszym mie-
œcie?

- Myœlê, ¿e dlatego, i¿ tutaj
Solidarnoœæ by³a dobrze i
bardzo prê¿nie zorganizowa-
na. Gorzów by³ naprawdê

bardzo silnym oœrodkiem So-
lidarnoœci na mapie ca³ej
Polski. Jakby popatrzeæ na
miasta œredniej wielkoœci, to
Gorzów mia³ wówczas
palmê pierwszeñstwa. Du¿o
w tej kwestii dawa³o otocze-
nie. Proszê spojrzeæ - na
po³udniu Wroc³aw, na pó³no-
cy Szczecin a na wschodzie
Poznañ. Celowo pomijam,
ale te¿ zgodnie z historyczn¹
prawd¹, Zielon¹ Górê, gdzie
nie dzia³o siê w tych kwes-
tiach prawie nic. Sam To-
masz Lis siê do tego nic kie-
dyœ odnosi³. 
- Tam, mam na myœli
po³udnie województwa,
Zielon¹ Górê, chyba nie
by³o mocnego ruchu soli-
darnoœciowego.

- Oczywiœcie. By³, bo by³,
ale nie by³ tak mocno zorga-
nizowany jak tu. A skoro przy
kwestiach dzia³alnoœci pod-
ziemnej, to warto przypo-
mnieæ, ¿e to w naszym mie-
œcie, w Gorzowie powsta³a
sobie, w Karnawale Solidar-
noœci, Polska Partia Demo-
kratyczna. Takie inicjatywy
oddolne siê tu zawi¹zywa³y.
Partiê powo³a³ do ¿ycia me-
cenas Stanis³aw ¯ytkowski. I
dla porz¹dku, nie za³o¿yli-
œmy ruchu Wolnoœæ i Pokój,
nie za³o¿yliœmy Ruchu M³od-
zie¿y Niezale¿nej, ale te i
jeszcze inne organizacje
by³y w naszym mieœcie bar-
dzo prê¿ne przez ca³¹ de-
kadê lat 80. XX wieku. 
- Panie profesorze, co siê
sta³o z pamiêci¹ o tych wy-
darzeniach?

- Niestety, wiedza siê za-
tar³a. Na pewno bardzo Ÿle
siê sta³o, ¿e siê nie dopraco-
waliœmy filmu dokumentalne-
go o tych wydarzeniach. Je-
œli siê porównujemy do Zielo-
nej Góry, to przywo³am tutaj,
w dobry sposób jako znako-
mity przyk³ad, jak zielonogó-
rzanie zapromowali tak zwa-
ne wydarzenia zielonogór-
skie, czyli atak na tamtejszy
Dom Katolicki, który siê wy-
darzy³ 30 maja 1960 roku. I
ten dokument mo¿na zna-
leŸæ w Internecie, ale bywa
pokazywany w kana³ach his-
torycznych ró¿nych telewizji.
Mnie bardzo brakuje czegoœ
takiego i myœlê, ¿e w³aœnie
brak takiego dokumentu po-
woduje, ¿e wiedza w Gorzo-
wie siê zaciera i praktycznie
nie istnieje w œwiadomoœci
ogólnopolskiej. 
- Nieco pan wyprzedzi³
moje pytanie, które brzmi,
czy ta data generalnie
funkcjonuje w jakikolwiek
sposób w spo³ecze-
ñstwie?

- Nie funkcjonuje. Jest
ograniczona do krêgów lu-
dzi, którzy ¿yli w tamtym
czasie, dla których pokole-

niowo jest to niesamowicie
wa¿ne wydarzenie formacyj-
ne. Funkcjonuje dla znaw-
ców tematu i tylko tyle. Nato-
miast w takiej przestrzeni co-
dziennej Gorzowa, czy w
pamiêci miasta po 1945 roku
powinna to byæ jedna z fun-
damentalnych dat, takich ka-
mieni czy kroków milowych
w najnowszej, polskiej histo-
rii Gorzowa. Dlatego te¿ po-
trzebny jest apel o stworze-
nie filmu dokumentalnego o
tamtych wydarzeniach. Pa-
miêtam, ¿e redaktor Zbig-
niew Bodnar coœ w tym te-
macie robi³, coœ ju¿ zaczê³o
powstawaæ, ale tylko tyle. A
wydaje mi siê, ¿e to miastu
powinno zale¿eæ na takim
upamiêtnieniu tych wyda-
rzeñ. Bo w³aœnie przy pomo-
cy takiego filmu mo¿na by
wydarzenia sierpniowe go-
rzowskie wypromowaæ w
przestrzeni publicznej ogól-
nopolskiej. 
- I ostatnie pytanie. Na
skwerze, zreszt¹ imienia
tego wydarzenia, powsta³a
instalacja dedykowana te-
mu wydarzeniu. Pana zda-
niem jest to sensowny
sposób upamiêtniania ta-
kich wydarzeñ? Stawianie
instalacji? A mo¿e zrobiæ
w³aœnie film, wydaæ
ksi¹¿kê, przeprowadziæ
lekcje edukacyjne?

- Ale¿ zdecydowanie tak.
Oczywiœcie, ¿e lepiej zrobiæ
dobry dokument, który zo-
stanie na zawsze w pamiêci i
bêdzie ca³y czas prezentacj¹
tego wydarzanie i swoistym
komentarzem. Bo jak wiado-
mo, w Internecie nic nie gi-
nie. Za chwile uka¿e siê
ksi¹¿ka wi¹¿¹ca siê z tymi
wydarzeniami - i to jest zna-
komity ruch. No i to, co pani
wymieni³a - dzia³alnoœæ na
rzecz m³odego pokolenia i
tego, ¿eby w naszej lokal-
nej historii, na lekcjach,
gdy bêdzie omawiany te-
mat Solidarnoœci powie-
dzieæ o tych wydarzeniach,
które s¹ zreszt¹ piêkn¹, lo-
kaln¹ ilustracj¹ tego, na
czym polega spo³eczna
niezgoda na ucisk pañstwa
opresyjnego. Nie musimy
tylko i wy³¹cznie siêgaæ do
wydarzeñ ogólnopolskich.
Oczywiœcie jak Solidar-
noœæ, to Porozumienia
Gdañskie, podpis Lecha
Wa³êsy i Mieczys³awa Ja-
gielskiego, ale u nas musi
byæ miejsce na ten 31
sierpnia 1982 roku. Do te-
go jest potrzebny wzmian-
kowany ju¿ kilkukrotnie
film, który tê nasz¹ go-
rzowsk¹ narracjê poniesie
w Polskê.
- Bardzo panu dziêkujê za
rozmowê i obyœmy siê ta-
kiego filmu doczekali.

Fogla (1910-1996), który wy-
stąpił też w roli Kuźmy, partne-
rował mu Stanisław Gałecki ja-
ko Oleś; na 19 spektaklach
sztukę tę obejrzało 6613 osób.
1989 r.  - inż. Jan Kupczyk
(1948-1994) rozpoczął uliczną
sprzedaż masła na Wełnianym
Rynku, oferując towar po ce-
nach niższych niż „Społem”; w
ten sposób stał się pionierem
handlu ulicznego w Gorzowie.
ww  14.10.
1980 r. - w podziemiach pawi-
lonu przy ul. Chełmońskiego
otwarto Klub „U Szefa”.
1908 r. zm. Klaudiusz Maurycy
Jerzy Alkiewicz (77 l.), szlach-
cic polski pochodzenia tatar-
skiego z Nowej Wsi pod Ble-
dzewem, oficer pruski garnizo-
nu landsberskiego, działacz w
parafii katolickiej w Gorzowie,
fundator cmentarza przy ul.
Warszawskiej, gdzie do dziś
znajduje się jego grób.
2009 r. zm. Kazimierz Furman
(60 l.), poeta.
ww  15.10.
1914 r. - pierwszy pociąg prze-
jechał po gorzowskim wiaduk-
cie, zakończono  też przebudo-
wę  dworca głównego.
ww  16.10.
2000 r. - oddano do użytku no-
we rondo na ul. Walczaka. 
ww  19.10.
2004 r. - w Gorzowie otwarto
skate-park w Parku Kopernika.
1990 r. zm. Leon Kruszona (81
l.), pionier miasta, b. wicepre-
zydent Gorzowa (1945-1949),
organizator i pierwszy przewod-
niczący gorzowskiej organizacji
PPS (1945-1948).
ww  20.10.
1986 r. - rozpoczął działalność
nowo wybudowany szpital wo-
jewódzki przy ul. Dekerta.
ww  22.10.
1999 r.  - otwarto Watral Sweet
Center, urządzone przez Ry-
szarda Watrala w 11-piętrowym
wieżowcu niedoszłego akade-
mika  AWF.
2007 r. zm. - Bożydar Bibrowicz
(63 l.), działacz społeczny,
żeglarz, założyciel Ligi Obywa-
telskiej na Siedlicach i Nowego
Towarzystwo Upiększania
Miasta, inicjator „Kapsuły cza-
su”.
ww  23.10.
1959 r - zarządzeniem Dyrekto-
ra Generalnego Zjednoczenia
Przemysłu Sprzętu Mechanicz-
nego Zakładom Mechanicznym
„Gorzów” powierzono całko-
witą produkcję ciągników C-
451; w tym samym roku rozpo-
częto też produkcję ciągnika
gąsienicowego Mazur D-40
2002 r. - oddano do użytku
pierwszą część mariny, czyli
portu jachtowego, urządzonego
na terenie dawnego portu
drzewnego, obok Mostu Lubu-
skiego.
ww  24.10.
1994 r. zm. Edward Pilarczyk
(59 l.), b. żużlowiec i legendar-
ny mechanik motocyklowy.
ww  25.10.
1926 r. - oddano do użytku no-
wy most na Warcie, trzykrotnie
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Powinniśmy nakręcić film 
Z prof. dr. hab. Paw³em Leszczyñskim, wyk³adowc¹ Akademii im. Jakuba z Parady¿a oraz prezesem Gorzowskiego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia Renata Ochwat

Prof. P. Leszczyński: Gorzów był naprawdę bardzo silnym
ośrodkiem Solidarności na mapie całej Polski
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Odsłonięcia dokonano w
obecności prezydent RP
Andrzeja Dudy. W zamyśle
twórców instalacja ta ma
właśnie być takim lustrem,
metaforą możliwości prze-
jrzenia się w historii, zoba-
czenia, co tam się wów-
czas wydarzyło i skonfron-
towania siebie z tym
widokiem – pamięcią, wy-
obrażeniem, zamysłem. In-
stalacja stoi na skwerze,
który od ubiegłego roku
nosi dokładnie taką samą
nazwę – Skwer 31 Sierpnia

1982 roku. Jest podświet-
lona, co dodaje dodatko-

wych efektów po zmroku. 
ROCH

Oglądanie siebie w lustrze historii
30 sierpnia 2022 r. ods³oniêta zosta³a instalacja, która upamiêtnia
wypadki sierpniowe 1982 roku. 

Instalacja ta stoi także na skwerze, który od ubiegłego roku
nosi dokładnie taką samą nazwę – Skwer 31 Sierpnia 1982 roku
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odbudowywany lub przebudo-
wywany, dziś Most Staromiej-
ski.
2007 r. - wieczornym bezpłat-
nym seansem anim. komedii
amerykańskiej „Ratatuj” kino
„Kopernik” zakończyło swą 32-
letnią działalność.
1848 r. ur. się - Max Bahr, syn
landsberskiego kupca, fabry-
kant, działacz społeczny,
założyciel fabryki juty, fundator
obiektów publicznych, honoro-
wy obywatel miasta, zm. w
1930 r.
1933 r. ur. się Hieronim Świer-
czyński, architekt,
współzałożyciel Gorzowskiego
Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego i jednodniówki ,,Zie-
mia Gorzowska”, twórca m. in.
kościoła w Kostrzynie, zm. w
2004 r.
ww  26.10.
2000 r. - w Gorzowie otwarty
został, wówczas największy na
Ziemi Lubuskiej, dom handlo-
wy „Panorama” Ireny i
Zdzisława Kałamagów; w bu-
dynku tym uruchomiono pierw-
sze w regionie schody rucho-
me. 
2007 r. - ruszyło multikino „He-
lios” w „Askanie”.
1960 r. zm. Edward Stapf (46
l.), lekarz-chirurg, ordynator i
dyrektor szpitala w Gorzowie
(1953-1958), autor pierwszej w
historii Gorzowa operacji na
otwartym sercu,  przewod-
niczący społecznego komitetu
budowy pomnika Adama  Mic-
kiewicza.
ww  27.10.
1945 r. - odbyło się zebranie
założycielskie Gorzowskiego
Towarzystwa Łowieckiego, na
czele którego stanął Włodzi-
mierz Korsak.
ww  28.10.
1945 r. - ks. Edmund Nowicki,
administrator apostolski Ka-
mieński, Lubuski i Prałatury
Pilskiej, dokonał ingresu do
gorzowskiej katedry. 
1971 - odbyła się inauguracja
pierwszego roku akademickie-
go w gorzowskiej filii WSWF.
1992 r. zm. - Zdzisław Mo-
rawski (66 l.), pisarz, poeta i
dramaturg, działacz gorzow-
ski, współzałożyciel GTSK i
GTK.
ww  29.10.
1980 - otwarty został Klub „Pod
filarami”, którego kierowni-
kiem był wówczas Zbigniew Si-
wek, po którym pałeczkę
przejął Bogusław Dziekański;
data ta uchodzi za początek
obecnego Jazz Klubu „Pod fila-
rami”.
1924 r. ur. się  - Zbigniew Her-
bert, jeden z najwybitniejszych
polskich poetów, dramaturg, b.
kierownik literacki Teatru im.
Osterwy (1965-1966), patron
gorzowskiej biblioteki, zm. w
1998 r. 
ww  31.10.
1977 r. - linia tramwajowa nr 1
został przedłużona do Wiep-
rzyc, jednocześnie uruchomio-
no linię nr 4 na trasie pętla
przy „Silwanie” - Dworzec. n
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Dla mnie jeden z najwiêk-
szych fenomenów na go-
rzowskiej scenie muzycznej
ostatnich lat. Inicjatywa od-
dolna, nie wymuszona ¿ad-
nymi dzia³aniami administra-
cyjnymi, wypali³a jak ¿adna
inna na mapie kulturalnej
Gorzowa. Jej si³¹ s¹ osoby
zara¿one pasj¹ do wspólne-
go muzykowania i co cieszy,
w tym m³odzi maj¹cy oko³o
20 lat. Ca³y ten organizm na
co dzieñ spaja saksofonista
Robert Matykiewicz, zara-
zem za³o¿yciel big-bandu w
2018 roku, wspierany przez
puzonistê Marcina
Stró¿yka. Przez rok orkiest-
ra funkcjonowa³a pod nazw¹
Antigua Big-Band.

Kiedyœ w styczniu 2019
roku pojawili siê w klubie w
wyniku perturbacji z próba-
mi w innej instytucji. Jak zo-
baczy³em, jak pracuj¹ ty-
dzieñ w tydzieñ, to po mie-
si¹cu powtórzy³em metodê,
któr¹ zastosowa³em na
prze³omie lat dziewiêædzie-
si¹tych i dwutysiêcznych,
kiedy to od podstaw budo-
wa³em wówczas, jak to
umownie nazwa³em, Go-
rzowsk¹ M³od¹ Scenê Jaz-
zow¹ w oparciu o
wyk³adowców Ma³ej Akade-
mii Jazzu (MAJ), animuj¹c
w ten sposób przestrzeñ
muzyczn¹ dla m³odych
adeptów sztuki jazzowej na-
szego miasta. 

Kiedy muzycy big-bandu
pojawili siê w klubie, popro-
si³em Roberta, ¿eby napisa³
parê s³ów o orkiestrze. W
tekœcie zawar³ takie zdanie:
,,Od stycznia 2019 r. pod

swoje strzechy przyj¹³ nas
Jazz Club Pod Filarami…
Okaza³o siê, ¿e  nieœwiado-
mie wróciliœmy do matecz-
nika, gdy¿ wielu muzyków
wywodzi siê z Ma³ej Akade-
mii Jazzu”. Dodam, ¿e gita-
rzysta orkiestry Daniel Ma-
ternik pod wp³ywem audycji
MAJ, prowadzonej przez gi-
tarzystê Piotra Lemañskie-
go, zafascynowa³ siê gr¹ na
gitarze. Okaza³o siê, ¿e jed-
no spotkanie w dwuletnim
cyklu akademii zadecydo-
wa³o o przysz³ej pasji Da-
niela. To niejedyny taki
przypadek w praktyce
d³ugiego trwania, jak dzisiaj
okreœla si¹ nasz¹ MAJ. Te-
raz po latach stoj¹ wspólnie
na scenie… mo¿na powie-
dzieæ: mistrz i jego uczeñ.
Spotykam na festiwalach

jazzowych w Warszawie czy
we Wroc³awiu m³odych go-
rzowian, którzy tam studio-
wali a obecnie pracuj¹, i
którzy na mój widok mówi¹
„gdyby nie pan, to by nas na
tym festiwalu nie by³o”. Za
ich edukacji szkolnej  w Go-
rzowie, ziarna MAJ zosta³y
rzucone, by z czasem u
nich zakie³kowaæ.

W ksi¹¿ce o akademii Je-
dzie Pan Jazz. Edukacja jaz-
zowa i popkulturowa w per-
spektywie antropologicznej,
autorstwa Andrzeja
Bia³kowskiego i Wojciecha
Burszty, jest wielce wymow-
ny fragment, od strony 13 do
16, z ksi¹¿ki Josefa Škvo-
reckiego, Scherzo capric-
cioso (Weso³a fantazja na te-
mat Dvoøáka). Mówi o tym,
jak czêsto jedno spotkanie z

czymœ w muzyce wybitnym,
poruszaj¹cym pozostaje w
pamiêci s³uchacza na wiele,
wiele lat i jest punktem od-
niesienia do muzycznego
postrzegania œwiata.

Jak wspomnia³em, naj-
pierw na pok³ad prób big-
bandu, od lutego do maja
2019 roku, wprowadzi³em
wyk³adowców MAJ, którzy w
tym czasie realizowali spot-
kania z m³odzie¿¹ w gorzow-
skich szko³ach, a od jesieni
2019 roku opiekê meryto-
ryczn¹ nad orkiestr¹ zapro-
ponowa³em gorzowianom,
dr. Bartoszowi Pernalowi,
na sta³e obecnie miesz-
kaj¹cemu  we Wroc³awiu,
wspó³pracuj¹cemu z uczel-
niami muzycznymi i wieloma
projektami bigbandowymi w
Polsce, i Markowi Konar-

skiemu, który w ubieg³ym
roku podj¹³ studia doktoran-
ckie na Akademii Muzycznej
w Poznaniu. Dodam, ¿e oni
te¿ znaleŸli siê w jazzie za
spraw¹ Ma³ej Akademii Jaz-
zu.

BOGUS³AW DZIEKAÑSKI

Marek Konarski pięknie
ciągnie muzykę w górę

Obecnie orkiestra pracuje
nad nowym programem
zwi¹zanym z piosenkami
Wasowskiego i Przybory w
aran¿acji Bartosza. Pomimo
wakacji co tydzieñ w Fila-
rach muzycy orkiestry spo-
tykaj¹ siê na próbach.
Pierwsza ods³ona tego pro-
gramu w ramach Dobry
Wieczór Gorzów ju¿ 4 wrze-
œnia z udzia³em
œpiewaj¹cych aktorów go-
rzowskiego teatru. W pe³ni
nowy repertuar zostanie za-
prezentowany w gorzow-
skim teatrze 15 paŸdzierni-
ka. Big-band wespr¹, a
w³aœciwie ju¿ nawi¹zali sta³¹
wspó³pracê, wyk³adowcy
MAJ: Piotr Lemañski i wo-
kalista Leszek Dranicki
oraz raper Bart³omiej Sku-
bisz ,,Eskaubei”.

W czasie wakacji popro-
si³em Batosza Pernala, ¿eby
podzieli³ siê swoimi przemy-
œleniami zwi¹zanymi z filaro-
wym big-bandem w kontek-
œcie jego wspó³pracy z taki-
mi orkiestrami. Kto jak kto,
ale Bartek na tym zna siê
najlepiej, o czym w na-
stêpnym wydaniu „Echa Go-
rzowa”.

BOGUS³AW DZIEKAÑSKI

Jest w big-bandzie jakaś siła
Parafrazuj¹c s³owa piosenki, ¿e ,,Jest w orkiestrach dêtych jakaœ si³a”, mo¿na je odnieœæ tak¿e do orkiestry Filary Jazz Big-Band.

Filary Jazz Big-Band po koncercie z piosenkami Wasowskiego i Przybory
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Coraz wiêcej i coraz cie-
kawszych ksi¹¿ek pojawia
siê w ofercie biblioteki. Ju¿
po ukraiñsku jest „Soñka” Ty-
tusa Karpowicza - polska
wspó³czesna powieœæ nagro-
dzona Nike. Ale ukraiñscy
czytelnicy mog¹ tez siêgn¹æ
po klasykê fantasy jak choæby
Hobbita J.R.R Tolkiena czy
krymina³y Stevena Kinga. 

Polskie domy wydawnicze
coraz bardziej wychodz¹ na-
przeciw du¿ej diasporze, któ-
ra zamieszka³a w Polsce po
rozpoczêciu wojny w Ukrai-
nie 24 lutego tego roku.

Od samego pocz¹tku woj-
ny, ale jeszcze i kilka lat
wczeœniej o potrzeby czytel-
nicze Ukraiñców miesz-
kaj¹cych w Gorzowie i okoli-
cach dba³a i dba Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka
Publiczna, która mia³a sta³¹

pó³kê z ksi¹¿kami w ich jêzy-
ku. Od chwili rozpoczêcia
wojny, kiedy diaspora za-

czê³a siê powiêkszaæ,
Ksi¹¿nica zintensyfikowa³a
pozyskiwanie dla niej litera-

tury - i to literatury zarówno
dla dzieci, jak i dla
doros³ych.

Systematycznie i regularnie
uzupe³niana jest oferta wy-
dawnicza w jêzyku ukrai-
ñskim. Od pocz¹tku te¿ no-
woœci te s¹ wyeksponowane
na w specjalnych miejscu w
czytelni g³ównej.

Jak t³umaczy S³awomir
Szenwald, dyrektor WiMBP,
misj¹ podstawow¹ bibliotek
jest upowszechnianie czytel-
nictwa, st¹d te¿ oferta dla
ró¿nojêzycznych mieszka-
ñców. Skoro zatem najwiêcej
obcokrajowców mieszkaj¹cych
w Gorzowie mówi po ukraiñs-
ku, misj¹ jest zatem zapewnie-
nie jej literatury w rodzimym
jêzyku.

Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w wy-
po¿yczalni g³ównej s¹ dostêpne
tak¿e ksi¹¿ki po angielsku, nie-
miecku czy francusku oraz
nieliczne w innych jêzykach. 

ROCH

Coraz więcej książek po ukraińsku 
Ju¿ nie tylko ukraiñsk¹ literaturê narodow¹ mog¹ wypo¿yczyæ Ukraiñcy mieszkaj¹cy w Gorzowie. 

Polskie domy wydawnicze coraz bardziej wychodzą naprzeciw dużej diasporze, która
zamieszkała w Polsce po rozpoczęciu wojny w Ukrainie
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- W po³owie wrzeœnia w
Filharmonii Gorzowskiej
odby³a siê Gala Lubuskiego
Lidera Biznesu. Inneko zos-
ta³o nagrodzone w klasie
œrednich przedsiêbiorstw,
w kategorii Spo³eczna Od-
powiedzialnoœæ Biznesu.
Jakie dzia³ania wyró¿niaj¹
Inneko?

- Statuetka, któr¹ otrzymali-
œmy ma ogromne znaczenie,
poniewa¿ pokazuje, ¿e reali-
zowana przez nas strategia
Spó³ki, zmierza we w³aœci-
wym kierunku, co spotka³o
siê z uznaniem kapitu³y kon-
kursu. Jest to wyró¿nienie dla
ca³ego zespo³u, któremu ser-
decznie dziêkujê i gratulujê!
Inneko stawia na odpowie-
dzialny biznes w kilku obsza-
rach: etyka biznesu, klienci,
pracownicy, spo³eczeñstwo
oraz œrodowisko. Najlepiej
obrazuj¹ to jednak konkretne
dzia³ania. Przede wszystkim
inwestujemy w kapita³ ludzki.
Planujemy kariery zawodo-
we, szkolenia, dbamy by pra-
cownicy wszystkich szczebli
mieli szansê na podnoszenie
swoich kwalifikacji zawodo-
wych. Jesteœmy spó³k¹
miejsk¹, dlatego wa¿ne s¹
dla nas relacje z mieszkañca-
mi. W ramach projektu Dobry
S¹siad wspó³pracujemy z
mieszkañcami dzielnicy
Chróœcik, przy realizacji pro-
jektów edukacyjnych. Nasi
pracownicy chêtnie w³¹czaj¹
siê w inicjatywy ekologiczne.
Razem z mieszkañcami
sprz¹tamy brzegi Warty, a z
naszymi s¹siadami z K³oda-
wy - okoliczne lasy. Zebrane
podczas akcji odpady, odbie-
ramy i zagospodarowujemy
bezp³atnie.

- Dodatkowo Inneko wy-
ró¿nia siê prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. 

- Organizujemy wiele inicja-
tyw, dziêki którym pomoc tra-
fia do najbardziej potrze-
buj¹cych i ubogich gorzo-
wian, a tak¿e do osób
niepe³nosprawnych oraz
przebywaj¹cych w hospi-
cjum. To dziêki postawie na-
szych pracowników ju¿ nie-
jednokrotnie uda³o siê nam
zrobiæ coœ dobrego, a czêsto i

pozornie niemo¿liwego.
Obecny w nas duch spo³ecz-
ników motywuje równie¿ do
opieki nad zwierzêtami. Dzi-
êki temu porzucone w schro-
nisku czworonogi mog¹ li-
czyæ na wsparcie.   
- Przy ulicy Targowej go-

towa jest ju¿ niemal nowa
siedziba Gorzowskiego
Oœrodka Technologiczne-
go. S³yszymy zapowiedzi,
¿e prowadzony przez
spó³kê Inkubator Przedsi-

êbiorczoœci bêdzie komple-
ksowo wspiera³ przedsi-
êbiorców oraz rozwój inno-
wacji. A dok³adniej? 

- Jesteœmy na koñcowym
etapie prac budowlanych i od
paŸdziernika planowany jest
start dzia³alnoœci pod nowym
adresem. Sama przepro-
wadzka i bardzo dobry stan-
dard nowych pomieszczeñ, to
zaledwie wstêp do zmian. Te
najwa¿niejsze dotycz¹ kon-
kretnej idei, która dotyczy

bezpoœrednio przedsiêbior-
ców. Zyskaj¹ oni profesjonal-
ne wsparcie w ubieganiu siê
o dofinansowania oraz udzia³
w organizowaniu wyjazdów
studyjnych. Inkubator Przed-
siêbiorczoœci stworzy dostêp
m.in. do sal konferencyjnych,
stref kreatywnych, show roo-
mu oraz nowych technologii.
Laboratoria stacjonarne
zwi¹zane z biologi¹ pozo-
stan¹ w Stanowicach. Lokali-
zacjê zmieni zaplecze roboty-
ki oraz wszystkie elementy
zwi¹zane z przemys³em. Jes-
tem przekonany, ¿e Gorzow-
ski Oœrodek Technologiczny
czeka dynamiczny rozkwit,
który pozwoli wejœæ w proce-
sy startupów, czyli tworzenia
od pomys³u do produktu.
Równolegle bêd¹ kontynuo-
wane projekty badawczo-roz-
wojowe oraz wdro¿eniowe.
Liczê na zwiêkszenie zasiêgu
w tym zakresie z regionalne-
go na ogólnopolski, a nawet
europejski.
- Jak prognozuje Pan
okres jesienno-zimowy dla
Grupy Kapita³owej Inneko?
Zacznijmy od przygotowañ
do zimy…

- Które zawsze budz¹ sporo
emocji. W Gorzowie to spó³ka
Inneko RCS zajmuje siê
utrzymaniem czystoœci dróg
w mieœcie. Na zbli¿aj¹cy siê
sezon, zadysponowaliœmy je-
denaœcie du¿ych p³ugoposy-
pywarek oraz trzy mniejsze
posypywarki, tysi¹c ton soli,
50 ton chlorków wapnia i za-
pas magazynowy piachu. Do
obs³ugi prac i zdarzeñ mamy
zespó³ 40 pracowników. Trze-
ba te¿ dodaæ, ¿e RCS ma
równie¿ nowe obowi¹zki
zwi¹zane z zapewnieniem

czystoœci w Gorzowie, to
m.in.: sprz¹tanie przystan-
ków autobusowych, miejskich
szalet, œcie¿ek rowerowych
znajduj¹cych siê w ci¹gach
pieszych, opró¿nianie ogól-
nodostêpnych koszy ulicz-
nych, z wy³¹czeniem œcis³ego
centrum oraz dbanie o czys-
toœæ na dwóch deptakach -
Chrobrego i Sikorskiego. 
- A jak wygl¹da rozbudo-
wa cmentarza komunalne-
go przy ul. ¯wirowej, które-
go zarz¹dc¹ jest Inneko
SPZ?

- Na zlecenie Miasta, rozbu-
dowê cmentarza realizuje
spó³ka Gorzowskie Inwesty-
cje Miejskie. Oczywiœcie In-
neko SPZ wspiera tê inicja-
tywê i jako zarz¹dca nekro-
polii ma w tym projekcie
spory udzia³. Teren powiêk-
szy siê niemal o dwa hektary.
Oprócz oko³o 1500 nowych
miejsc na pochówki, powsta-
nie nowa infrastruktura:
oœwietlenie, œcie¿ki dla pie-
szych, ³awki, ogrodzenie,
punkty czerpania wody oraz
gromadzenia odpadów. Poja-
wi¹ siê równie¿ nowe nasa-
dzenia. Miasto zainwesto-
wa³o równie¿ w rozwi¹zania,
które ju¿ na tym etapie spoty-
kaj¹ siê z du¿ym zaintereso-
waniem. Mam tu na myœli po-
wstanie kolumbarium, nad
którym prace powoli dobie-
gaj¹ koñca. Rozbudowywana
czêœæ cmentarza bêdzie
miejscem godnym, estetycz-
nym i zagospodarowanym
zieleni¹. Zgodnie z zapowie-
dziami prace budowlanie
maj¹ siê zakoñczyæ póŸn¹ je-
sieni¹. 
- Dziêkujemy za rozmowê.

(RED.)

Inwestujemy w kapitał ludzki
Rozmowa z Maciejem Symeryakiem, wiceprezesem zarz¹du Inneko sp. z o.o.

M. Symeryak: Nasi pracownicy chętnie włączają się w inicjatywy ekologiczne
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Wymaga te¿ czasu, bo za-
niedbania s¹ kilkudziesiêcio-
letnie. Taki cel, jak elektryfi-
kacja po³¹czeñ to zadanie
strategiczne, wymagaj¹ce
decyzji na szczeblu rz¹do-
wym. Ale s¹ cele, których
realizacja pozwoli na po-
prawê dostêpnoœci kolejowej
Gorzowa w znacznie krót-
szym terminie. Pracuj¹ nad
tym w³adze miasta,
wspó³pracuj¹c  ze specjalis-
tami i innymi samorz¹dami.

Aktualnie w³adze miasta i
pracownicy urzêdu koncen-
truj¹ siê na kilku wa¿nych
projektach. Trzy pierwsze s¹
stricte kolejowe. Pierwszy
dotyczy przebudowy linii ko-
lejowej 273 i rozpoczêtego
przez PKP studium wykonal-
noœci  dla odcinka Rzepin -

Szczecin Podjuchy, dla któ-
rego prezydent Gorzowa
zg³osi³ propozycjê zaprojek-
towania i wybudowania no-
wych torów stacyjnych, tzw.
³¹cznicy. 

Drugi projekt dotyczy po-
prawy dostêpnoœci kolejowej
Gorzowa i Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego jest
uruchomienie linii komuni-
kacyjnej Gorzów - Miêdzy-
chód - Poznañ, która pro-
wadzi³aby do gorzowskiej
strefy przemys³owej. Ten
projekt pozwoli³by równie¿
na odbudowê k³adki pieszej
na moœcie kolejowym w
Gorzowie oraz budowê
przystanku kolejowego Go-
rzów Wielkopolski Zachód
na wysokoœci Placu
S³onecznego.

Trzeci projekt to Magistrala
Zachodnia, czyli utworzenie
nowej linii komunikacyjnej na
bazie istniej¹cych linii kolejo-
wych i stworzeniu dwóch
krótkich odcinków. Pozwo-
li³oby to na mo¿liwoœæ
obs³ugi 60 % lubuskiej popu-
lacji przez jedn¹ liniê komu-
nikacyjn¹ Gorzów - Skwie-
rzyna - Miêdzyrzecz - Œwie-
bodzin - Sulechów - Zielona
Góra - Nowa
Sól/¯agañ/¯ary.

W³adze miasta pracuj¹ te¿
nad innym projektem do-
tycz¹cym transportu publicz-
nego przysz³oœci - koncepcj¹
tramwaju dwusystemowego.
Jest to pojazd szynowy
maj¹cy w³aœciwoœci pojazdu
kolejowego i tramwaju.

ŹRÓD³O: UM GORZÓW

Tramwaj dwusystemowy w Gorzowie? 
Poprawa dostêpnoœci komunikacji kolejowej w Gorzowie to zadanie, którego rozwi¹zanie wymaga wspó³pracy wielu instytucji, osób i organizacji.

Na razie musimy się zadowolić tramwajami miejskimi, które po kilkuletniej przerwie wróciły
na tory
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Od 17 sierpnia pacjenci la-
boratorium nie musz¹ ju¿
wchodziæ do szpitala, ¿eby
poddaæ siê badaniom. Nie
musz¹ te¿ odwiedzaæ pocze-
kalni g³ównej, gdzie do tej
pory pobierali bilet do kolejki
oczekuj¹cych.

Działa poczta
pneumatyczną

Ka¿dy, kto ma skierowanie
na badania laboratoryjne al-
bo chce je wykonaæ za
op³at¹, zg³asza siê ju¿ bez-
poœrednio do nowego punktu
pobrañ. Gdzie dok³adanie?
Do charakterystycznego bu-
dynku z jasn¹ elewacj¹, któ-
ry widaæ od ul. Dekerta.
¯eby do niego dotrzeæ, trze-
ba omin¹æ szlaban przy pun-
kcie wydawania wyników ba-
dañ, przejœæ kilkadziesi¹t
metrów i skrêciæ w prawo
przy kolejnym szlabanie.

Punkt pobrañ jest odpowied-
nio oznakowany.

Nowy obiekt to przede
wszystkim wygodna pocze-
kalnia, punkt odbioru mate-
ria³u do badañ oraz trzy
komfortowe stanowiska po-
brañ, a w³aœciwie osobne
pomieszczenia, wypo-
sa¿one m. in. w pocztê
pneumatyczn¹, któr¹ auto-
matycznie, szybko i bez-
piecznie wysy³a probówki
do badañ. - Bez koniecz-
noœci noszenia ich do labo-
ratorium -  mówi Beata Pie-
karska, kierownik Zak³adu
Diagnostyki Laboratoryjnej
w naszym szpitalu.

Punkt pobrañ czynny jest
od poniedzia³ku do pi¹tku od
7.15 do 16.00. Po tych go-
dzinach oraz w soboty i nie-
dziele równie¿ mo¿na wyko-
naæ badania. Trzeba siê
zg³osiæ do holu g³ównego

szpitala i tam pacjent zosta-
nie pokierowany dalej. 

Ponad 1 mln badań
rocznie

Ca³a nasza diagnostyka
zmieni³a miejsce - zosta³a
przeniesiona do przebudowa-
nych pomieszczeñ na pozio-
mie -1 szpitalnego bloku B.
Laboratorium jest teraz tak za-
projektowane, ¿e nie ma tzw.
pustych przebiegów: pracow-
nie s¹ ze sob¹ odpowiednio
po³¹czone a poczta pneuma-
tyczna skraca czas transportu
próbek.

- Sercem laboratorium jest
najnowoczeœniejszy system
immunochemiczno - bioche-
miczny Siemens Healthineers
- mówi kierownik Beata Pie-
karska, specjalista laboratoryj-
nej diagnostyki medycznej.
Supersprzêt jest w stanie wy-
konaæ 70 proc. wszystkich ba-

dañ. Urz¹dzenia nowej gene-
racji gwarantuj¹ precyzjê i
znacznie wiêksz¹ wydajnoœæ
laboratorium. - Oznacza to, ¿e
znacznie krócej czekamy na
wynik. Mamy te¿ mo¿liwoœæ
przeprowadziæ badanie w try-
bie pilnym w pierwszej kolej-
noœci. Próbki, które ju¿ s¹ w
systemie „ustêpuj¹ miejsca”
tej, któr¹ trzeba zrobiæ na cito
- obrazowo t³umaczy kierow-
nik Piekarska.

Nasza diagnostyka robi mie-
siêcznie 100 tysiêcy badañ.
Rocznie daje to ponad 1 mln.
Tym bardziej cieszy ¿e coraz
bli¿ej do przeprowadzki ca³ej
diagnostyki do przebudowa-
nych pomieszczeñ na pozio-
mie -1 szpitalnego bloku B

Rozbudowa laboratorium i
budowa punktu pobrañ ru-
szy³a we wrzeœniu 2021 r.
Kosztowa³a 8,3 mln z³.

WSZW GORZÓW WLKP

W gorzowskim szpitalu działa już
nowoczesne laboratorium
Punkt pobrañ szpitalnego laboratorium od kilku tygodni dzia³a w nowym miejscu.  Kto zg³asza siê np. na badanie krwi, nie musi ju¿ wchodziæ do szpitala! 

Do charakterystycznego budynku z jasną elewacją, który widać od ul. Dekerta, łatwo trafić
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Laboratorium, którym kieruje Beata Piekarska, miesięcznie wykonuje 100 tys. Badań.
Rocznie daje to ponad 1 mln
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r Morfologia - 7 z³, r Morfologia z rozmazem - 9 z³ rOB - 5 z³ rOcena mikro.
rozmazu -12 z³ rRetikulocyty  - 16 z³ rSód/potas - 7 z³ rAmylaza w surowicy
- 12 z³ rAmylaza w moczu - 12 z³, rASPAT - 7 z³ r ALAT - 7 z³,  rBilirubina
ca³kowita - 7 z³, rBia³ko w surowicy - 7 z³, rCRP - 14 z³, rCholesterol - 8 z³,
rCholesterol HDL - 12 z³, rCholesterol LDL - 12 z³, rTrigliceridy - 8 z³,
rHbA1c  - 30 z³, rCK  - 9 z³, rFosfataza alkaliczna - 8 z³, rLDH - 17 z³,
rGazometria - 13 z³, rGGTP  - 7 z³, rGlukoza - 7 z³, rInsulina - 25 z³,
rGlukoza krzywa - 18/28 z³, rKreatynina - 7 z³, rKwas moczowy - 7 z³,
rMocznik - 7 z³, rFosfor - 9 z³, rMagnez  - 8 z³, rWapñ - 7 z³, rWapñ
zjonizowany  - 13 z³, r¯elazo - 8 z³, rTIBC - 12 z³, rAPTT  - 7 z³, rPT/INR -
8 z³, rFibrynogen - 9 z³, rD-Dimer - 27 z³, rAntygen Hbs - 12 z³,
rPrzeciwcia³a anty - Hbs - 34 z³, rAnty-HCV - 30 z³, rCMV-IgM - 25 z³,
rCMV-IgG - 25 z³, rToxo-IgM - 28 z³, rToxo-IgG - 28 z³, rHIV COMBO - 18 z³
, rTSH - 14 z³, rFt3 - 15 z³, rFt4 - 15 z³, rAnty-TPO - 23 z³, rATG - 30 z³,
rFerrytyna - 20 z³, rKortyzol - 20 z³, rBeta - HCG - 27 z³, rEstradiol - 24 z³,
rFSH - 20 z³, rLH - 20 z³, rProgesteron - 23 z³, rProlaktyna - 21 z³,
rProlaktyna test z MCP - 42 z³, rTestosteron - 22 z³, rAFP - 26 z³, rCEA -
24 z³, rCA 15-3 - 32 z³ , rCA 19-9 - 26 z³, rCA 125 - 32 z³, rPSA ca³kowity -
29 z³, rDHEAS - 25 z³, rVit D3  -  38 z³, rVit B12 - 20 z³, rBadanie ogólne
moczu - 7 z³, rBadanie nasienia - 60 z³, rNarkotyki w moczu  - 44 z³, rKa³ -
cysty lambii - 26 z³, rKa³ - jaja paso¿ytów - 15 z³, rKa³ - krew utajona - 15 z³,
reGFR rASO (iloœciowo) - 8 z³, rCzynnik reumat. (RF) - 20 z³, rBorelioza
IgM - 32 z³, rBorelioza IgG - 34 z³.

Badania ze skierowaniem lub za op³at¹
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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

Wyremontowanych zostanie
14 lokali mieszkalnych.  Wœród
nich, 10 - to lokale komunalne
w budynkach zarz¹dzanych
przez ZGM, a 4 - to lokale so-
cjalne w budynku przy ul.
Z³otego Smoka 6.  Remonty
obejm¹ prace ogólnobudowla-
ne, sanitarne i elektryczne i
³¹cznie bêd¹ kosztowaæ po-
nad 800 tysiêcy z³otych.

DEL 

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej
przeprowadzi³ stosowne odbiory, chod-
nik zosta³ udostêpniony do u¿ytkowa-
nia. Wymiana kosztowa³a 20 tys. z³. 

Z inicjatywy radnych zosta³y tak¿e
wykonane prace zwi¹zane z budow¹
zjazdu pomiêdzy budynkami przy ulicy
Matejki 14-15. Bêdzie mo¿na nim do-
je¿d¿aæ do budynków zlokalizowanych
przy Matejki od nr 13do 22. Zbudowano
te¿ chodnik - dojœcie do budynku przy
ulicy Matejki 22. Te prace kosztowa³y
³¹cznie 27 tys. z³. 

(IP) 

Ogromne podwórze opisa-
ne ulicami Borowskiego,
Chrobrego, Krzywoustego i
D¹browskiego zosta³o
oczyszczone z niebezpiecz-
nej i szpetnej rudery. ZGM
jak zapowiada³, tak robi.
Sprz¹ta szpetne budynki.

Kwarta³ opisany ulicami
Borowskiego, Chrobrego,
Krzywoustego i D¹browskie-
go to olbrzymie podwórko
okolone starymi kamienica-
mi i nowymi blokami powsta-
niowymi w miejscach by³ych
budynków. Z ulic nie widaæ,
¿e wewn¹trz stoi sporo
ró¿nych dobudówek, w tym
sta³y te¿ i te, które teraz
w³aœnie zniknê³y. ZGM
t³umaczy³, ¿e koniecznoœæ
wyburzenia tych budynków
wynika z kilku powodów -
bezpieczeñstwa miesz-
kañców, ale  koniecznoœci
uporz¹dkowania spraw
maj¹tkowych. Tak siê bo-
wiem sk³ada³o, ¿e czêœæ
mieszkañców zasobów ko-
munalnych by³a w³aœciwie
pozbawiona dojazdu do
swoich mieszkañ. Jedyny
dojazd istnia³ bowiem przez
bramê wjazdow¹ przy ka-
mienicy przy ul. D¹browskie-
go. Problem polega³ na tym,
¿e akurat ta kamienica na-
le¿y do zewnêtrznej wspól-
noty mieszkaniowej, a ta za-
montowa³a w bramie szla-
ban. I jak mówi³ dyrektor
Pawe³ Nowacki, miêdzy inny-
mi koniecznoœæ zapewnienia
swobodnego dojazdu dla
mieszkañców powodowa³a
podjêcie decyzji o wyburze-
niu szop.

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej konsekwentnie
realizuje plan porz¹dkowa-
nia podwórek. Usuwa z
nich wal¹ce siê szopki, ga-
ra¿e i inne rudery, które tyl-
ko zawadzaj¹ i staj¹ siê
niebezpieczne. Po wybu-
rzeniu du¿ej rudery w kwar-
tale Armii Polskiej - 30
Stycznia - Kosynierów
Gdyñskich - Boles³awa

Krzywoustego przyszed³
czas na kolejn¹ ruderê. Z
du¿ego podwórka przy Ar-
mii Polskiej zniknie teraz
budynek, który powsta³ na
pocz¹tku XX wieku i nie by³
w latach póŸniejszych prze-
budowywany. Przez ostat-
nie 50 lat u¿ytkowania nie
by³ poddawany remontom

poza drobnym pracom kon-
serwacyjnym. Z uwagi na
z³y stan techniczny tego bu-
dynku od ponad 20 lat
wy³¹czono z u¿ytkowania
poddasze u¿ytkowe, a w ro-
ku 2015 Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp. podj¹³ de-
cyzje o przeznaczeniu go
do rozebrania.

W miejscu rozebranego
budynku gospodarczego
ZGM nie przewiduje nowej
zabudowy. Zostanie tylko
czêœæ œciany tylnej do wy-
sokoœci o ok. 2,5 m, która
stanowiæ bêdzie mur gra-
niczny w granicy dzia³ek.
Jednoczeœnie mur ten sta-
nowiæ bêdzie podporê dla

bluszczu pn¹cego siê do-
tychczas po budynku gos-
podarczym.

- I to jest bardzo dobra in-
formacja, bo ju¿ siê ba³am,
¿e ten piêkny bluszcz znik-
nie - mówi jedna z mieszka-
nek kwarta³u. I dodaje, ¿e
bluszcz ten by³ przez d³ugi
czas jedyn¹ ozdob¹ po-
dwórka. Sytuacja siê nieco
zmieni³a, gdy czêœæ zosta³a
uporz¹dkowana i zagospo-
darowana.

Do koñca roku zniknie tez
drewniana weranda przy-
czepiona do budynku przy
Wawrzyniaka 60. Miasto
chce w ten sposób
uporz¹dkowaæ stan dzia³ek
na Zawarciu. Trzeci¹ ru-
der¹, która wkrótce zniknie,
jest szopa z desek, blach i
jeszcze czegoœ. Obiekt ten
znajduje siê na terenie we-
wnêtrznego podwórza w
kwartale ulic Fabryczna -
Budowlani - Œl¹ska - Wa-
ryñskiego i  jest w³asnoœci¹
miasta. O rozbiórce decydu-
je fakt, ¿e od dziesiêciu lat
nie jest u¿ytkowany, ale te¿ i
to, ¿e le¿y na czêœci gruntu,
który nie nale¿y do miasta.

- Bardzo dobrze, ¿e ma-
gistrat porz¹dkuje teren. To
wstyd, ¿eby takie budy
miasto szpeci³y - mówi¹
mieszkañcy.

Ale ZGM przyznaje, ¿e
rozbiórki nie zawsze i nie
wszystkim siê podobaj¹.
Tak by³o w przypadku
pierwszej rozbiórki przy Ar-
mii Polskiej. Nie chcieli jej
mieszkañcy jednego z blo-
ków, bo jak dowodzili, zo-
stanie otwarty wjazd na po-
dwórze i ka¿dy bêdzie sobie
móg³ tam wjechaæ. Choæ ta-
kich g³osów jest ma³o, ale
jednak s¹.

Wszystkie rudery maj¹
znikn¹æ w ci¹gu trzech mie-
siêcy od podpisania umów
na wykonanie robót i kosz-
towaæ maj¹ ponad 80 ty-
siêcy z³otych.

ROCH

Do rozbiórki idą kolejne rudery
ZGM skutecznie walczy z ruderami szpec¹cymi miejsk¹ przestrzeñ. Zniknê³y kolejne szpetne budynki.

ZGM konsekwentnie realizuje plan porządkowania podwórek, usuwa z nich walące się szop-
ki, garaże i inne rudery
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Bluszcz był przez długi czas jedyną ozdobą podwórka przy Armii Polskiej
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Nowy zjazd przy ulicy Matejki 14-15
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Chodniki i zjazdy do posesji
Zakoñczy³y siê prace przy wymianie chodnika przy ulicy GwiaŸdzistej 18 i 20.

Kolejne mieszkania
będą odnowione
ZGM przygotowuje siê do
remontu kolejnych mieszkañ
komunalnych. 
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Informacjê o œmierci Sta-
nis³awa ¯ytkowskiego poda³o
gorzowskie ko³o Towarzystwa
Pomocy im. œw. Brata Alberta,
które wspó³zak³ada³ i którego
by³ prezesem.

Stanis³aw ¯ytkowski urodzi³
siê 1 stycznia 1948 roku w Go-
rzowie. By³ absolwentem pra-
wa na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu,
które skoñczy³ w 1970 roku.
Od zawsze zwi¹zany z opo-
zycj¹ demokratyczn¹. By³
cz³onkiem i aktywnym
dzia³aczem Solidarnoœci. Za
swoj¹ dzia³alnoœæ w stanie wo-
jennym by³ internowany, potem
wiêziony. By³ radnym miejskim,
ale i senatorem I kadencji. Od
1990 roku prowadzi³ w³asn¹
kancelariê adwokacj¹. By³
tak¿e zapalonym turyst¹ i
przewodnikiem w Klubie Tury-
styki Pieszej Nasza Chata.

Pozostawi³ ¿onê, dwóch sy-
nów i czworo wnucz¹t. 

Oto fragmenty archiwalnej
rozmowy ze Stanis³awem ¯yt-
kowskim, która ukaza³a siê w
2014 roku na ³amach portalu
echogorzowa.pl.

Nie mogłem sobie znaleźć
towarzystwa

Ze Stanis³awem ¯ytkow-
skim, gorzowskim prawni-
kiem, by³ym dzia³aczem poli-
tycznym i dzia³aczem
spo³ecznym rozmawia Rena-
ta Ochwat
- Za nami pierwsze wybory
w tym roku. Potem nastêpne
i kolejne. Œledzi pan jeszcze
politykê?

- Staram siê byæ porz¹dnym
obywatelem na tyle, ¿eby wie-
dzieæ, co siê dzieje, wiêc
œledzê. Uwa¿am, ¿e ka¿dy po-
winien mieæ orientacjê. Po to
siê walczy³o o system demo-
kratyczny, ¿eby w nim jakoœ
partycypowaæ. A trudno to ro-
biæ, nie maj¹c jakiejœ elemen-
tarnej wiedzy. 
- No w³aœnie walczy³ pan o
ten ustrój, trochê posiedzia³
w wiêzieniu, trochê by³ inter-
nowany…

-  To te¿ by³o wiêzienie…
- No fakt, te¿. Jak ocenia
pan zatem tê demokracjê z
perspektywy tych 25 lat?

- Dobrze. Nie optymalnie, bo
nie wiem czy idea³y zdarzaj¹
siê na tym œwiecie, ale na tle
innych krajów uwa¿am, ¿e nie
mamy siê czego wstydziæ. A
nawet wrêcz przeciwnie. Ta-
kim przyk³adem najlepiej po-
kazuj¹cym nasze osi¹gniêcia
mo¿e byæ porównanie z tery-
torium NRD, gdzie wpakowa-
no ciê¿kie miliardy marek, a
potem euro, a mimo tego oni
ci¹gle odstaj¹. Trudno oczeki-
waæ, ¿eby akurat Polska do-
kona³a w tym czasie cu-
du.(…).
- Ogl¹da pan tê wielk¹ poli-
tykê…

- Nie ogl¹dam. Czytam.

- No dobrze, œledzi zatem tê
wielk¹ politykê, ale sam
czynnie ju¿ w niej nie bierze
udzia³u. Od jak dawna?

- Od doœæ dawna.
- Czemu?
- No z wielu powodów. I wie-

kowych, i preferencji wybor-
ców, i pewnych zmian politycz-
nych. Du¿o rzeczy siê na to
sk³ada. No ja trochê ¿ycia
poœwiêci³em na politykê, po-
tem jednak te¿ chcia³em zreali-
zowaæ karierê zawodow¹, bo
nie bardzo mi siê uœmiecha³o
¿ycie na ³asce wyborców. Bo
jak wiadomo ich ³aska na
pstrym koniu jeŸdzi i bywa z
ni¹ ró¿nie. To jest sprawa
pierwsza. A druga to taka, ¿e
partia, w której by³em, zosta³a
przez wyborców skreœlona.
Ju¿ dalej nie mia³em ochoty ta-
kiej w polityce uczestniczyæ.
Uwa¿am, ¿e Unia Demokra-
tyczna, i w mniejszym mo¿e
stopniu, ale te¿ Unia Wolnoœci,
to by³y dobre projekty politycz-
ne. Przegraliœmy i czas by³o
siê z tym pogodziæ. No i jesz-
cze jeden wa¿ny aspekt, to na-
sze nieszczêsne wojewódz-
two. Tworzenie polityki w tym
naszym województwie jest w
50% przynajmniej gr¹ perso-
naln¹ miêdzy Gorzowem a
Zielon¹ Gór¹, a mnie taka
przepychanka wcale nie intere-
suje.
- To co, warto by³o siê an-
ga¿owaæ, i warto by³o sie-
dzieæ w „internacie” (po-
wszechne okreœlenie inter-
nowania - red.) i wiêzieniu?

- Jednak tak, bo mo¿na dziœ
spokojnie ¿yæ. Fakt, ¿e jak siê
wie, ¿e mo¿na pójœæ siedzieæ,
to cz³owiek taki spokojny nie
jest. Ale jak siê ju¿ wysz³o i
siê prze¿y³o, to nawet pozos-
taje fajnym wspomnieniem.
Cz³owiek tak ma, ¿e lepiej pa-
miêta te rzeczy lepsze, ni¿
gorsze. Ja jakoœ szczególnie
nie narzekam, bo jakoœ
szczególnie nie ucierpia³em,
jakby ju¿ tak wprost powie-
dzieæ, ale wtedy to by³o
mêcz¹ce, bo przecie¿ ten
dziwny stan (stanu wojennego
i czasu po nim - red.) trwa³
d³u¿ej ni¿ II wojna œwiatowa i
wbrew pozorom trochê ob-
ci¹¿enia siê z tym wi¹za³o.
Ale jak siê ju¿ skoñczy³o, to
by³o OK.
- To w³aœnie w wiêzieniu za-
cz¹³ siê pan uczyæ angiel-
skiego?

- Tak, w „internacie”
zacz¹³em… Chocia¿ kiedyœ
zna³em angielski doœæ dobrze,
ale potem minê³o wiele lat, nie
by³o kontaktu z jêzykiem, ani te¿
potrzeby, bo nie by³o mo¿liwoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem, wiêc
gdzieœ siê zatraci³a umiejêtnoœæ.
Jak trafi³em do „internatu”, posta-
nowi³em, ¿e to nie bêdzie dla
mnie czas stracony. A wrêcz
przeciwnie, ¿e go wykorzystam i
zacz¹³em znów siê uczyæ. Po

wyjœciu jakoœ siê nie
przyk³ada³em, ale jak wiedzia³em,
¿e znów idê do wiêzienia, to przy-
gotowa³em torbê z ksi¹¿kami i
s³ownikami. Ju¿  w wiêzieniu za-
brali mi te rzeczy do depozytu,
musia³em pisaæ do pana naczel-
nika podanie o zgodê, któr¹ on
³askawie wyda³. A przy tym trafi³
mi siê w celi wiêzieñ, kryminalis-
ta, który równie¿ ca³kiem nieŸle
zna³ angielski. Taki zawodowy
z³odziej. Czytaliœmy, rozmawia-
liœmy po angielsku. Fakt, ¿e
nied³ugo, ale zawsze.
- To tam po angielsku czy-
ta³ pan Bibliê?

- Bibliê to czyta³em póŸniej.
Po polsku nie przeczyta³em,
ale po angielsku tak. Ju¿ w
czasach wolnej Polski. Kiedyœ
kupi³em w Warszawie w takim
sklepie Brytyjskiego Towarzy-
stwa Biblijnego wydanie pisa-
ne dla prostych ludzi, t³uma-
czone na wspó³czesny angiel-
ski. Tam nawet miary s¹
podawane w przeliczeniu na
wspó³czesne jednostki, nie iz-
raelskie (œmiech). Za³o¿enie
t³umaczy by³o takie, ¿e Biblia
by³a pisana dla rybaków i in-
nych prostych ludzi i oni mieli

to pismo zrozumieæ. I tak zos-
ta³o to przet³umaczone, aby ry-
bak móg³ przeczytaæ. No wiêc
przeczyta³em. D³ugo to trwa³o,
bo tam s¹ przeró¿ne rozdzia³y,
choæby kilka stron zajmuj¹ ro-
dowody Jezusa, ale
przeczyta³em.
- Jeszcze w czasie politycz-
nej dzia³alnoœci zacz¹³ pan
pomagaæ bezdomnym.

- Zawsze to robi³em. Jestem
cz³onkiem-za³o¿ycielem go-
rzowskiego Towarzystwa Po-
mocy im. Œwiêtego Brata Al-
berta, które powsta³o w 1987 r. 
- I po co to panu by³o? Ad-
wokat, polityk, dzia³acz soli-
darnoœciowy i jeszcze to.

- Politykiem ? to trudno w
tamtym czasie nazwaæ.
- No dobrze, by³ pan opozy-
cjonist¹.

- W momencie, kiedy
zak³adaliœmy ko³o, w tym 1987
roku, nie mia³em zbyt wielkie-
go pojêcia o bezdomnoœci. Dla
mnie wówczas bezdomnoœæ
³¹czy³a siê z 15-letnim czeka-
niem w kolejce po mieszkanie
w spó³dzielni, a nie z patologi¹,
bo tych spraw nie ³¹czy³em. I
dla mnie, kiedy w „Solidar-

noœci” ruszy³ program budowy
spo³eczeñstwa alternatywne-
go, tworzenie niezale¿nych or-
ganizacji, to by³ element jakie-
goœ tam dzia³ania. I tylko tyle.
Dopiero póŸniej, kiedy mog³em
siê temu przyjrzeæ, bezdom-
noœci w szerszym znaczeniu,
zacz¹³em rozró¿niaæ, ¿e bez-
domnoœæ to nie jest brak
mieszkañ, a raczej fakt bardzo
g³êbokiego upadku cz³owieka.
A potem siê tak trafi³o, ¿e spo-
tyka³em tam tak¿e i swoich
przyjació³, miêdzy innym z in-
ternowania czy z Solidarnoœci.
¯ycie jest po prostu ró¿ne. 
- Ale to i tak dziwne. Bo
przecie¿ 1987 rok, to komu-
na, jej schy³ek co prawda,
ale jeszcze. I w tamtym sys-
temie oficjalnie wszyscy
mieli pracê, wszyscy mieli
jakieœ mieszkania, albo sa-
modzielne, albo u rodziców,
a tu nagle pewna grupa ludzi
w Gorzowie dostrzega pro-
blem bezdomnoœci.

- To jest pytanie do nie¿yj¹cej
ju¿ pani Teresy Klimek. To
w³aœnie ona spotka³a cz³owie-
ka na klatce schodowej, on by³
g³êboko uzale¿niony od alko-

holu i bezdomny w³aœnie. To
ona poczu³a potrzebê pomocy
i tak to wygl¹da³o. Pierwsze to-
warzystwo powsta³o we
Wroc³awiu. My o tym wiedzie-
liœmy i zreszt¹ my byliœmy jed-
nym z pierwszych kó³ w Polsce
poza Wroc³awiem. Przy two-
rzeniu ko³a Teresa Klimek wy-
bra³a ludzi, którzy chcieli jej
pomóc, no i wybra³a ludzi
zwi¹zanych z Klubem Inteli-
gencji Katolickiej i „Solidar-
noœci¹”. To by³y jej œrodowiska. 
- Czy to, ¿e uda³o siê wy-
pracowaæ taki model wycho-
dzenia z bezdomnoœæ, jest
sukcesem? Bo przecie¿ sku-
tecznie pomagacie bezdo-
mnym.

- Myœlê, ¿e tak. Nas od po-
cz¹tku nikt nie rozpieszcza³,
uczyliœmy siê sami, jak poma-
gaæ. Wypracowaliœmy sobie
w³asny model. Mamy trzy pla-
cówki: noclegowniê, schroni-
sko i mieszkania treningowe,
gdzie ka¿dy mo¿e popróbowaæ
swego w³asnego sposobu na
wyjœcie z bezdomnoœci. My
tych ludzi dopingujemy do te-
go, aby wyszli od nas. Co roku
przynajmniej kilkanaœcie osób
siê usamodzielnia. Dok³adnej
liczby nie pamiêtam, ale kon-
kretne dane s¹ na naszej stro-
nie internetowej, mo¿na
sprawdziæ. Tam zreszt¹ mo¿na
przeczytaæ o ca³ej naszej
dzia³alnoœci.
- Mija kilka lat. Prawnik,
dzia³acz „Solidarnoœci”, in-
ternowany, wiêziony, poma-
gaj¹cy bezdomnym zostaje
Honorowym Obywatelem
Miasta. Co pan wówczas
czu³?

- Nie wiem. Nie bêdê ukry-
wa³, ¿e by³em zadowolony. Jest
to sympatyczne, ¿e ktoœ to
wszystko dostrzeg³ i doceni³.
Nigdy siê nie ubiega³em o ¿adne
zaszczyty. Nie przewidywa³em,
¿e do czegoœ takiego dojdzie. 
- I co z tego tytu³u pan ma,
darmowe przejazdy tramwa-
jem?

- Nic. Dos³ownie nic, ³¹cznie
z tym, ¿e nawet prezydent
miasta spotkaæ siê ze mn¹ nie
chce, kiedy kilka razy
usi³owa³em siê z nim umówiæ
na spotkanie w sprawach To-
warzystwa Brata Alberta, co
uwa¿am za co najmniej
œmieszne. Podobnie by³o w
przypadku choæby takiej uro-
czystoœci, jak otwarcie Filhar-
monii Gorzowskiej. Ja nie
oczekujê darmowych zapro-
szeñ, chcia³em zap³aciæ za bi-
let i tam byæ, ale kiedy
chcia³em kupiæ bilet, ju¿ go
zwyczajnie nie by³o. No i nie
s³ysza³em IX Symfonii Ludviga
van Beethovena na otwarcie.
Myœlê jednak, ¿e miasto po-
winno wypracowaæ sobie for-
mu³ê, czego oczekuje od Ho-
norowych Obywateli Miasta.
Jak ju¿ mówi³em, usi³owa³em
siê spotkaæ z prezydentem Ta-

deuszem Jêdrzejczakiem w
sprawach towarzystwa. Spoty-
kaliœmy siê przy  ró¿nych okaz-
jach. Poza tym dzwoni³em do
sekretariatu, pani sekretarka
mówi³a, ¿e tak, ¿e po³¹czy, jak
prezydent wróci, i by³o jak za-
wsze. Potem spotka³em prezy-
denta na pogrzebie Eugeniu-
sza Tyranowskiego (równie¿
znany gorzowski prawnik -
red.), i te¿ mówi³em, ¿e
chcia³bym siê spotkaæ.
Us³ysza³em zadzwoñ - bo jes-
teœmy na ty - na komórkê, a ja
na to, ¿e nie mam. Na to
us³ysza³em, ¿e prezydent je-
dzie do Warszawy, ale jak wró-
ci, to siê spotkamy. Ale nie za-
dzwoni³ i siê nie spotkaliœmy.
Potem zadzwoni³em w koñcu
na tê komórkê, us³ysza³em, ¿e
w³aœnie prezydent w³aœnie je-
dzie do urzêdu i jak dojedzie,
to zadzwoni. Widaæ do tej pory
nie dojecha³, bo nie zadzwoni³.
Ju¿ wiêcej siê nie stara³em. 
- No i kolejna kwestia. Pa-
miêtam, jak w listopadzie
2013 roku przysz³am nie-
dzielnym rankiem pod po-
mnik Mickiewicza, sk¹d star-
towa³ na kolejn¹ wycieczkê
Klub Turystyki Pieszej Nasza
Chata i to zaskoczenie. Bo
przewodnikiem klubowym ni
mniej, ni wiêcej, okaza³ siê…
mecenas Stanis³aw ¯ytkow-
ski. Zaskoczy³o mnie to, ¿e
uprawia pan turystykê
piesz¹ i to od lat. Jak to z t¹
turystk¹ jest?

- To ju¿ trwa coœ oko³o 20 lat.
Jesieni¹ bêdzie dok³adnie 20.
Najpierw czyta³em og³oszenia
o wycieczkach klubu i tak so-
bie mówi³em, ¿e siê wybiorê.
No i w koñcu siê wybra³em.
Wtedy by³ przewodnikiem Le-
szek Mandela, poprzedni pre-
zes, bo teraz jest Ma³gorzata
Szymczak. Potem Leszek siê
wycofa³ i tak siê sta³o, ¿e natu-
ralnie zacz¹³em prowadziæ te
wycieczki. Jak chodziliœmy z
Leszkiem, to z regu³y znako-
wanymi szlakami, których
zreszt¹ jest ju¿ coraz mniej. A
ja ustalam sobie trasy takie in-
ne, po chaszczach (co siê
t³umaczy, po zaroœlach i bez-
dro¿ach - red.), w³asne. Sta-
ram siê za ka¿dym razem wy-
myœliæ coœ innego, ¿eby sobie
urozmaicaæ. Turystyka piesza
wi¹¿e te¿ z faktem, ¿e w
1990 roku wszczepiono mi
rozrusznik serca i wtedy oka-
za³o siê, ¿e muszê zacz¹æ
prowadziæ aktywny tryb ¿ycia.
Wiêc kupi³em rower górski i
zacz¹³em jeŸdziæ po lasach.
A ¿e nie mog³em sobie zna-
leŸæ towarzystwa, wiêc
jeŸdzi³em sam. To takie
trochê nudne by³o, bo ani siê
do kogo odezwaæ, czasem
nie da³o siê gdzieœ przeje-
chaæ, wówczas trzeba by³o
ten rower tachaæ, co te¿ nie-
zbyt przyjemne by³o. Dlatego
rower odstawi³em i zacz¹³em

chodziæ. Poszed³em pierwszy
raz i tak to siê zaczê³o.
- Ale chodzenie to nie
wszystko… Przecie¿ pan
p³ywa, mam na myœli sp³ywy
kajakowe, jeŸdzi na nartach,
wiêc rzeczywiœcie prowadzi
pan bardzo aktywne ¿ycie.

- Uwa¿am, ¿e tak powinno
byæ, choæby i po to, ¿eby siê
sad³em nie zarastaæ.
- Kolejne moje spore za-
skoczenie, co do pana oso-
by, odby³o siê w Parady¿u,
kiedy by³am pierwszy raz na
koncercie z cyklu „Muzyka w
Raju” w seminarium du-
chownym naszej diecezji. Bo
oto w jednej z pierwszych
³awek œlicznego barokowego
koœcio³a zobaczy³am pana.
Dlaczego klasyka?

- Na „Muzykê w Raju” je¿d¿ê
od pocz¹tku. Bardzo lubiê to
miejsce, kupujê karnet i
je¿d¿ê. Nie jestem jakimœ tam
wielkim melomanem, znawc¹.
Podziwiam ludzi, którzy potra-
fi¹ rozmawiaæ o muzyce i
m¹drze siê wypowiadaæ. Bar-
dzo lubiê s³uchaæ klasyki.
S³ucham Polskiego Radia Pro-
gram 2, s³ucham muzyki z p³yt.
Od innych rozg³oœni odpêdzi³
mnie ha³as, czyli te cholerne
reklamy co piêæ minut. Dwójka
tego nie ma. Tam te¿ nie ma
tych durnowatych rozmów o ni-
czym, nie ma takiego infantyl-
nego stylu, kiedy s³uchacza
traktuje siê jak idiotê.
- A skoro o muzyce. Choæ
nie uda³o siê panu byæ na
koncercie inauguracyjnym,
to bywa pan w FG?

- Przyznaæ trzeba, ¿e dawno
nie by³em. Moja wina. 
- Minê³o ju¿ trzy lata od jej
otwarcia. Jak pan ocenia po-
wstanie filharmonii w Gorzo-
wie. Potrzebna czy te¿ mo¿e
nie?

- Jest. 
- Nawet za te 133 mln z³?
- Na ten temat nie bêdê siê

wypowiada³, aczkolwiek wybu-
dowanie parkingu tak, ¿e trze-
ba w deszczu przejœæ kawa³ek,
to z lekka absurd. Bo gdzie in-
dziej jest inaczej. Ale filharmo-
nia w takim mieœcie, jak Go-
rzów jest potrzebna. Zdajê so-
bie sprawê, ¿e do takiej
instytucji trzeba dop³acaæ, ale
jest potrzebna. Ale wolê
dop³acaæ do filharmonii ni¿ do
¿u¿la, mimo tego, ¿e na sta-
dion przy Œl¹skiej chodzi du¿o
ludzi.
- Fakt, sporo wiêcej. By³
pan kiedyœ na ¿u¿lu?

- Jako dziecko. I nawet mnie
siê podoba³o. Ale potem, jak
ju¿ by³em na aplikacji, proto-
ko³owa³em sprawê pewnego
¿u¿lowca, wówczas u szczytu
kariery, oskar¿onego o doœæ
ciê¿kie przestêpstwo, no i
wówczas mnie siê zmieni³o
spojrzenie na ten sport. O
szczegó³ach mówiæ nie bêdê,
bo ten cz³owiek ¿yje. (…).

Odszedł wybitny gorzowianin, zasłużony adwokat
17 wrzeœnia zmar³ Stanis³aw ¯ytkowski, Honorowy Obywatel Miasta, znany i zas³u¿ony adwokat, dzia³acz Solidarnoœci, polityk, wiêzieñ sumienia. Mia³ 74 lata.

St. Żytkowski: Jest to sympatyczne, że ktoś to wszystko dostrzegł i docenił
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By³a jedn¹ z najbardziej zna-
nych dzia³aczek Solidarnoœci.

- Stefania Hejmanowska
by³a moim przyjacielem - mó-
wi Wanda Milewska, znana
gorzowska dziennikarka.
Opowiada, ¿e pozna³a pani¹
senator, kiedy ta ju¿ zasiada³a
w senacie w³aœnie. - Spot-
ka³am j¹ w parafii przy ul.
¯eromskiego. Tam siê odby-
wa³y ciekawe spotkania,
miêdzy innymi tam przyjecha³
i spotka³ siê z gorzowianami
Adam Michnik - wspomina
Wanda Milewska. Niedawna
40 rocznica wydarzeñ go-
rzowskich, czyli bitwy ludzi
Solidarnoœci oraz zwyk³ych
gorzowian z milicj¹ i ZOMO
pod katedr¹ jest dobr¹ okazj¹,
aby pani¹ senator znów
wspomnieæ.

Stefania Hejmanowska uro-
dzi³a siê 1 maja 1937 roku w
Poznaniu. Ale jej rodzina tu¿
po wojnie w 1945 roku prze-
prowadzi³a siê do Gorzowa.
Tu przysz³a pani senator
skoñczy³a Technikum Che-
miczne, wówczas jedn¹ z lep-
szych szkó³ w mieœcie. Po
maturze szybko wysz³a za
m¹¿, urodzi³a dwójkê dzieci i
równie szybko zosta³a wdow¹.
Sytuacja ¿yciowa zmusi³a j¹
do podjêcia pracy. W 1966 ro-
ku, ju¿ po œmierci mê¿a za-
czê³a pracê w Stilonie. I to
by³a prze³omowa ze wszech
miar decyzja w jej ¿yciu.

Po sierpniu 1980 roku
wst¹pi³a do „Solidarnoœci”.
By³a cz³onkini¹ prezydium ko-
misji zak³adowej oraz regio-
nalnej komisji wykonawczej
zwi¹zku. Bo jak wspominaj¹
znajomi, Stefania Hejma-
nowska, jak siê czymœ zajmo-
wa³a, to na serio, z du¿ym za-
anga¿owaniem. Nie uznawa³a
pó³œrodków. Dlatego te¿, jak
wielu innych aktywnych
dzia³aczy „Solidarnoœci”,
szybko sta³a siê obiektem ob-
serwacji ówczesnych si³ po-
rz¹dkowych. S³u¿ba Bezpie-
czeñstwa œledzi³a j¹ ca³y czas.

13 grudnia 1981 roku, w noc
stanu wojennego zosta³a in-
ternowana. Do 12 marca
1983 roku siedzia³a w Wawro-
wie pod Gorzowem, Poznaniu
i Go³dapi. Dzieli³a los innych
internowanych, jak œp. Teresa
Klimek czy znana dziennikar-
ka Gra¿yna Pytlak. Jednak in-
ternowanie nie z³ama³o jej
krêgos³upa. Po powrocie z od-
siadki Stefania Hejmanowska
nadal aktywnie dzia³a³a w
podziemiu antykomunistycz-
nym. - Ona by³a niezmiernie
konsekwentna oraz wierna
swoim pogl¹dom politycznym.
To nie by³ cz³owiek-

chor¹giewka - mówi Wanda
Milewska.

No i przyszed³ kolejny feral-
ny dzieñ w ¿yciu przysz³ej pa-
ni senator. 25 sierpnia 1985
roku zosta³a aresztowana w
mieszkaniu córki w czasie
przygotowañ do demonstracji
w rocznicê podpisania Poro-
zumieñ Sierpniowych. Skaza-
no j¹ na 10 miesiêcy pozba-
wienia wolnoœci i osadzono w
wiêzieniu w Krzywañcu. Osta-
tecznie odsiedzia³a siedem
miesiêcy z zas¹dzonego wy-
roku.

- Pani senator od samego
pocz¹tku popiera³a Lecha
Wa³êsê. Zreszt¹ do koñca
¿ycia w niego wierzy³a i bro-
ni³a przed atakami - mówi
Wanda Milewska. Zdjêcia z
ró¿nych czasów zaœwiad-
czaj¹, ¿e Stefania Hejma-
nowska zawsze by³a blisko
prezydenta Wa³êsy.

Bra³a udzia³ w obradach
Okr¹g³ego Sto³u. W wyborach
parlamentarnych 1989 z ra-
mienia Komitetu Obywatel-
skiego zosta³a wybrana na se-
natora I kadencji w wojewódz-
twie gorzowskim. Zasiada³a w
Komisji Gospodarki Narodo-
wej i Komisji Ochrony Œrodo-
wiska oraz Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia. Ca³y czas zreszt¹
podkreœla³a, ¿e cz³owiek i jego
prawa s¹ najwa¿niejsze. Po
zakoñczeniu kadencji senator-
skiej nieco siê wycofa³a z
¿ycia politycznego, ale jednak
nie na tyle, aby ca³kowicie po-
rzuciæ politykê. Za ka¿dym ra-
zem popiera³a dzia³ania Le-
cha Wa³êsy. Aktywnie uczest-
niczy³a bowiem w
kampaniach prezydenckich.
Kiedy prezydent Wa³êsa przy-
je¿d¿a³ z wizytami do Gorzo-
wa, zawsze obok niego by³a
Stefania Hejmanowska.

Po zakoñczeniu kadencji se-
natorskiej Stefania Hejma-
nowska znalaz³a sobie inne
zajêcie. Sta³a siê bowiem pio-

nierk¹ Warsztatów Terapii
Zajêciowej. - Ona pierwsza je
za³o¿y³a. Zgromadzi³a kadrê,
wiedzia³, jak to ma dzia³aæ i
komu te zajêcia maj¹ s³u¿yæ -
wspomina Wanda Milewska.

S³ynne ju¿ w Gorzowie
warsztaty dzia³a³y przy koœcie-
le przy ul. Czereœniowej. Pani
senator nie by³a zwyk³¹ kie-
rowniczk¹. Bardzo dobrze
zna³a swoich podopiecznych,
wiedzia³a o nich wszystko. -
Moja córka tam chodzi³a. Pani
Stefania bardzo du¿o dobrego
robi³a dla wszystkich uczestni-
ków, dba³a o wychowanków,
zgromadzi³a najlepsz¹ z
mo¿liwych kadrê - opowiada
Anna Jasiñska. Warsztaty
prowadzone przez Stefaniê
Hejmanowsk¹ sta³y siê nieja-
ko wzorem dla innych, które
powsta³y póŸniej.

Dzia³a³a w Klubie Inteligencji
Katolickiej, pe³ni³a równie¿
funkcjê wiceprezesa Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich.
- Pani senator kierowa³a siê w
¿yciu zasad¹ wiernoœci wie-
rze, religii, tradycji i moral-
noœci. Z tego wynika³a jej si³a i
to, ¿e liczono siê z jej zda-
niem. Religia, moralnoœæ,
prawda - to by³y podstawy,
którym by³a wierna do koñca
¿ycia - mówi W. Milewska. I nie
raz, nie dwa œciera³y siê w dys-
kusjach na ró¿ne tematy, ale
bez wzajemnego obra¿ania. -
Warto, a nawet trzeba dodaæ,
¿e by³a fantastycznym cz³owie-
kiem, z ogromnym poczuciem
humoru. Potrafi³a rozbawiæ to-
warzystwo smakowitymi aneg-
dotkami - opowiada Wanda
Milewska.

Pani¹ senator zna³o mnó-
stwo osób. Bywa³o jednak, ¿e
Stefania Hejmanowska nie
potrafi³a sobie przypomnieæ
nazwiska. - W ujmuj¹cy spo-
sób zawsze siê do tego przy-
znawa³a. Nie pozowa³a na alfê
i omegê. Zawsze jednak mia³a
dla ka¿dego dobre s³owo -

opowiadaj¹ ci, którzy spotyka-
li j¹ spotykali na ró¿nych uro-
czystoœciach koœcielnych.

Tak wspomina pani¹ senator
Jaros³aw Porwich, by³y pose³ i
cz³owiek demokratycznego
podziemia w latach 80. minio-
nego wieku - Stenia by³a po
prostu wspania³ym cz³owie-
kiem. Pe³ni³a wiele funkcji, an-
ga¿owa³a siê w sprawy
spo³eczne, polityczne, ludz-
kie. Mówi¹c krótko - nie zmar-
nowa³a ¿ycia. Co bardzo
wa¿ne - nie by³a obojêtna. Za-
wsze gotowa do pomocy: ro-
dzinie, znajomym, przyja-
cio³om, potrzebuj¹cym. Nie
by³a obojêtna - na krzywdê
ludzk¹, na niesprawiedliwoœæ,
na zak³amanie. Nie by³a
obojêtna na s³owa: Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna, Solidarnoœæ.
Czêsto chwyta³a mnie za rêkê
filigranow¹ d³oni¹ i patrz¹c
g³êboko w oczy mówi³a mi, co
trzeba jeszcze zrobiæ. Mówi³a
o rzeczach, które by³y bardzo
wa¿ne, a których ja nie do-
strzega³em. Mia³a racjê, wi-
dzia³a wiêcej. Interesowa³a
siê ludŸmi. Bardzo. Bo dla
Steni, cz³owiek by³ najwa¿nie-
jszy.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ Stefa-
nia Hejmanowska w 2001
otrzyma³a Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
a w 2007 Krzy¿ Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski. Ro-
dzinne miasto uhonorowa³o
j¹, nadaj¹c jej imiê dawnej uli-
cy Stanis³awa Cichoñskiego.
Sta³o siê to w 2017 roku, trzy
lata po œmierci pani senator.

Stefania Hejmanowska
zmar³a 5 marca 2014 roku w
rodzinnym Gorzowie. W ostat-
ni¹ drogê na cmentarz komu-
nalny odprowadzili j¹ cz³onko-
wie Solidarnoœci, a mszê
¿a³obn¹ oraz ceremoniê po-
grzebow¹ sprawowa³ legen-
darny duszpasterz Solidar-
noœci, œp. ksi¹dz pra³at Witold
Andrzejewski.
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Stefania Hejmanowska po sierpniu 1980 roku wstąpiła do „Solidarności”
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To nie był człowiek
chorągiewka
Dla Stefanii Hejmanowskiej nie by³o rzeczy niemo¿liwych - tak o pani senator I kadencji mówi¹
ci, którzy j¹ pamiêtaj¹. 

Informacjê o œmierci Sta-
nis³awa ¯ytkowskiego poda³o
gorzowskie ko³o Towarzystwa
Pomocy im. œw. Brata Alberta,
które wspó³zak³ada³ i którego
by³ prezesem.

Stanis³aw ¯ytkowski urodzi³
siê 1 stycznia 1948 roku w Go-
rzowie. By³ absolwentem pra-
wa na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu,
które skoñczy³ w 1970 roku.
Od zawsze zwi¹zany z opo-
zycj¹ demokratyczn¹. By³
cz³onkiem i aktywnym
dzia³aczem Solidarnoœci. Za
swoj¹ dzia³alnoœæ w stanie wo-
jennym by³ internowany, potem
wiêziony. By³ radnym miejskim,
ale i senatorem I kadencji. Od
1990 roku prowadzi³ w³asn¹
kancelariê adwokacj¹. By³
tak¿e zapalonym turyst¹ i
przewodnikiem w Klubie Tury-
styki Pieszej Nasza Chata.

Pozostawi³ ¿onê, dwóch sy-
nów i czworo wnucz¹t. 

Oto fragmenty archiwalnej
rozmowy ze Stanis³awem ¯yt-
kowskim, która ukaza³a siê w
2014 roku na ³amach portalu
echogorzowa.pl.

Nie mogłem sobie znaleźć
towarzystwa

Ze Stanis³awem ¯ytkow-
skim, gorzowskim prawni-
kiem, by³ym dzia³aczem poli-
tycznym i dzia³aczem
spo³ecznym rozmawia Rena-
ta Ochwat
- Za nami pierwsze wybory
w tym roku. Potem nastêpne
i kolejne. Œledzi pan jeszcze
politykê?

- Staram siê byæ porz¹dnym
obywatelem na tyle, ¿eby wie-
dzieæ, co siê dzieje, wiêc
œledzê. Uwa¿am, ¿e ka¿dy po-
winien mieæ orientacjê. Po to
siê walczy³o o system demo-
kratyczny, ¿eby w nim jakoœ
partycypowaæ. A trudno to ro-
biæ, nie maj¹c jakiejœ elemen-
tarnej wiedzy. 
- No w³aœnie walczy³ pan o
ten ustrój, trochê posiedzia³
w wiêzieniu, trochê by³ inter-
nowany…

-  To te¿ by³o wiêzienie…
- No fakt, te¿. Jak ocenia
pan zatem tê demokracjê z
perspektywy tych 25 lat?

- Dobrze. Nie optymalnie, bo
nie wiem czy idea³y zdarzaj¹
siê na tym œwiecie, ale na tle
innych krajów uwa¿am, ¿e nie
mamy siê czego wstydziæ. A
nawet wrêcz przeciwnie. Ta-
kim przyk³adem najlepiej po-
kazuj¹cym nasze osi¹gniêcia
mo¿e byæ porównanie z tery-
torium NRD, gdzie wpakowa-
no ciê¿kie miliardy marek, a
potem euro, a mimo tego oni
ci¹gle odstaj¹. Trudno oczeki-
waæ, ¿eby akurat Polska do-
kona³a w tym czasie cu-
du.(…).
- Ogl¹da pan tê wielk¹ poli-
tykê…

- Nie ogl¹dam. Czytam.

- No dobrze, œledzi zatem tê
wielk¹ politykê, ale sam
czynnie ju¿ w niej nie bierze
udzia³u. Od jak dawna?

- Od doœæ dawna.
- Czemu?
- No z wielu powodów. I wie-

kowych, i preferencji wybor-
ców, i pewnych zmian politycz-
nych. Du¿o rzeczy siê na to
sk³ada. No ja trochê ¿ycia
poœwiêci³em na politykê, po-
tem jednak te¿ chcia³em zreali-
zowaæ karierê zawodow¹, bo
nie bardzo mi siê uœmiecha³o
¿ycie na ³asce wyborców. Bo
jak wiadomo ich ³aska na
pstrym koniu jeŸdzi i bywa z
ni¹ ró¿nie. To jest sprawa
pierwsza. A druga to taka, ¿e
partia, w której by³em, zosta³a
przez wyborców skreœlona.
Ju¿ dalej nie mia³em ochoty ta-
kiej w polityce uczestniczyæ.
Uwa¿am, ¿e Unia Demokra-
tyczna, i w mniejszym mo¿e
stopniu, ale te¿ Unia Wolnoœci,
to by³y dobre projekty politycz-
ne. Przegraliœmy i czas by³o
siê z tym pogodziæ. No i jesz-
cze jeden wa¿ny aspekt, to na-
sze nieszczêsne wojewódz-
two. Tworzenie polityki w tym
naszym województwie jest w
50% przynajmniej gr¹ perso-
naln¹ miêdzy Gorzowem a
Zielon¹ Gór¹, a mnie taka
przepychanka wcale nie intere-
suje.
- To co, warto by³o siê an-
ga¿owaæ, i warto by³o sie-
dzieæ w „internacie” (po-
wszechne okreœlenie inter-
nowania - red.) i wiêzieniu?

- Jednak tak, bo mo¿na dziœ
spokojnie ¿yæ. Fakt, ¿e jak siê
wie, ¿e mo¿na pójœæ siedzieæ,
to cz³owiek taki spokojny nie
jest. Ale jak siê ju¿ wysz³o i
siê prze¿y³o, to nawet pozos-
taje fajnym wspomnieniem.
Cz³owiek tak ma, ¿e lepiej pa-
miêta te rzeczy lepsze, ni¿
gorsze. Ja jakoœ szczególnie
nie narzekam, bo jakoœ
szczególnie nie ucierpia³em,
jakby ju¿ tak wprost powie-
dzieæ, ale wtedy to by³o
mêcz¹ce, bo przecie¿ ten
dziwny stan (stanu wojennego
i czasu po nim - red.) trwa³
d³u¿ej ni¿ II wojna œwiatowa i
wbrew pozorom trochê ob-
ci¹¿enia siê z tym wi¹za³o.
Ale jak siê ju¿ skoñczy³o, to
by³o OK.
- To w³aœnie w wiêzieniu za-
cz¹³ siê pan uczyæ angiel-
skiego?

- Tak, w „internacie”
zacz¹³em… Chocia¿ kiedyœ
zna³em angielski doœæ dobrze,
ale potem minê³o wiele lat, nie
by³o kontaktu z jêzykiem, ani te¿
potrzeby, bo nie by³o mo¿liwoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem, wiêc
gdzieœ siê zatraci³a umiejêtnoœæ.
Jak trafi³em do „internatu”, posta-
nowi³em, ¿e to nie bêdzie dla
mnie czas stracony. A wrêcz
przeciwnie, ¿e go wykorzystam i
zacz¹³em znów siê uczyæ. Po

wyjœciu jakoœ siê nie
przyk³ada³em, ale jak wiedzia³em,
¿e znów idê do wiêzienia, to przy-
gotowa³em torbê z ksi¹¿kami i
s³ownikami. Ju¿  w wiêzieniu za-
brali mi te rzeczy do depozytu,
musia³em pisaæ do pana naczel-
nika podanie o zgodê, któr¹ on
³askawie wyda³. A przy tym trafi³
mi siê w celi wiêzieñ, kryminalis-
ta, który równie¿ ca³kiem nieŸle
zna³ angielski. Taki zawodowy
z³odziej. Czytaliœmy, rozmawia-
liœmy po angielsku. Fakt, ¿e
nied³ugo, ale zawsze.
- To tam po angielsku czy-
ta³ pan Bibliê?

- Bibliê to czyta³em póŸniej.
Po polsku nie przeczyta³em,
ale po angielsku tak. Ju¿ w
czasach wolnej Polski. Kiedyœ
kupi³em w Warszawie w takim
sklepie Brytyjskiego Towarzy-
stwa Biblijnego wydanie pisa-
ne dla prostych ludzi, t³uma-
czone na wspó³czesny angiel-
ski. Tam nawet miary s¹
podawane w przeliczeniu na
wspó³czesne jednostki, nie iz-
raelskie (œmiech). Za³o¿enie
t³umaczy by³o takie, ¿e Biblia
by³a pisana dla rybaków i in-
nych prostych ludzi i oni mieli

to pismo zrozumieæ. I tak zos-
ta³o to przet³umaczone, aby ry-
bak móg³ przeczytaæ. No wiêc
przeczyta³em. D³ugo to trwa³o,
bo tam s¹ przeró¿ne rozdzia³y,
choæby kilka stron zajmuj¹ ro-
dowody Jezusa, ale
przeczyta³em.
- Jeszcze w czasie politycz-
nej dzia³alnoœci zacz¹³ pan
pomagaæ bezdomnym.

- Zawsze to robi³em. Jestem
cz³onkiem-za³o¿ycielem go-
rzowskiego Towarzystwa Po-
mocy im. Œwiêtego Brata Al-
berta, które powsta³o w 1987 r. 
- I po co to panu by³o? Ad-
wokat, polityk, dzia³acz soli-
darnoœciowy i jeszcze to.

- Politykiem ? to trudno w
tamtym czasie nazwaæ.
- No dobrze, by³ pan opozy-
cjonist¹.

- W momencie, kiedy
zak³adaliœmy ko³o, w tym 1987
roku, nie mia³em zbyt wielkie-
go pojêcia o bezdomnoœci. Dla
mnie wówczas bezdomnoœæ
³¹czy³a siê z 15-letnim czeka-
niem w kolejce po mieszkanie
w spó³dzielni, a nie z patologi¹,
bo tych spraw nie ³¹czy³em. I
dla mnie, kiedy w „Solidar-

noœci” ruszy³ program budowy
spo³eczeñstwa alternatywne-
go, tworzenie niezale¿nych or-
ganizacji, to by³ element jakie-
goœ tam dzia³ania. I tylko tyle.
Dopiero póŸniej, kiedy mog³em
siê temu przyjrzeæ, bezdom-
noœci w szerszym znaczeniu,
zacz¹³em rozró¿niaæ, ¿e bez-
domnoœæ to nie jest brak
mieszkañ, a raczej fakt bardzo
g³êbokiego upadku cz³owieka.
A potem siê tak trafi³o, ¿e spo-
tyka³em tam tak¿e i swoich
przyjació³, miêdzy innym z in-
ternowania czy z Solidarnoœci.
¯ycie jest po prostu ró¿ne. 
- Ale to i tak dziwne. Bo
przecie¿ 1987 rok, to komu-
na, jej schy³ek co prawda,
ale jeszcze. I w tamtym sys-
temie oficjalnie wszyscy
mieli pracê, wszyscy mieli
jakieœ mieszkania, albo sa-
modzielne, albo u rodziców,
a tu nagle pewna grupa ludzi
w Gorzowie dostrzega pro-
blem bezdomnoœci.

- To jest pytanie do nie¿yj¹cej
ju¿ pani Teresy Klimek. To
w³aœnie ona spotka³a cz³owie-
ka na klatce schodowej, on by³
g³êboko uzale¿niony od alko-

holu i bezdomny w³aœnie. To
ona poczu³a potrzebê pomocy
i tak to wygl¹da³o. Pierwsze to-
warzystwo powsta³o we
Wroc³awiu. My o tym wiedzie-
liœmy i zreszt¹ my byliœmy jed-
nym z pierwszych kó³ w Polsce
poza Wroc³awiem. Przy two-
rzeniu ko³a Teresa Klimek wy-
bra³a ludzi, którzy chcieli jej
pomóc, no i wybra³a ludzi
zwi¹zanych z Klubem Inteli-
gencji Katolickiej i „Solidar-
noœci¹”. To by³y jej œrodowiska. 
- Czy to, ¿e uda³o siê wy-
pracowaæ taki model wycho-
dzenia z bezdomnoœæ, jest
sukcesem? Bo przecie¿ sku-
tecznie pomagacie bezdo-
mnym.

- Myœlê, ¿e tak. Nas od po-
cz¹tku nikt nie rozpieszcza³,
uczyliœmy siê sami, jak poma-
gaæ. Wypracowaliœmy sobie
w³asny model. Mamy trzy pla-
cówki: noclegowniê, schroni-
sko i mieszkania treningowe,
gdzie ka¿dy mo¿e popróbowaæ
swego w³asnego sposobu na
wyjœcie z bezdomnoœci. My
tych ludzi dopingujemy do te-
go, aby wyszli od nas. Co roku
przynajmniej kilkanaœcie osób
siê usamodzielnia. Dok³adnej
liczby nie pamiêtam, ale kon-
kretne dane s¹ na naszej stro-
nie internetowej, mo¿na
sprawdziæ. Tam zreszt¹ mo¿na
przeczytaæ o ca³ej naszej
dzia³alnoœci.
- Mija kilka lat. Prawnik,
dzia³acz „Solidarnoœci”, in-
ternowany, wiêziony, poma-
gaj¹cy bezdomnym zostaje
Honorowym Obywatelem
Miasta. Co pan wówczas
czu³?

- Nie wiem. Nie bêdê ukry-
wa³, ¿e by³em zadowolony. Jest
to sympatyczne, ¿e ktoœ to
wszystko dostrzeg³ i doceni³.
Nigdy siê nie ubiega³em o ¿adne
zaszczyty. Nie przewidywa³em,
¿e do czegoœ takiego dojdzie. 
- I co z tego tytu³u pan ma,
darmowe przejazdy tramwa-
jem?

- Nic. Dos³ownie nic, ³¹cznie
z tym, ¿e nawet prezydent
miasta spotkaæ siê ze mn¹ nie
chce, kiedy kilka razy
usi³owa³em siê z nim umówiæ
na spotkanie w sprawach To-
warzystwa Brata Alberta, co
uwa¿am za co najmniej
œmieszne. Podobnie by³o w
przypadku choæby takiej uro-
czystoœci, jak otwarcie Filhar-
monii Gorzowskiej. Ja nie
oczekujê darmowych zapro-
szeñ, chcia³em zap³aciæ za bi-
let i tam byæ, ale kiedy
chcia³em kupiæ bilet, ju¿ go
zwyczajnie nie by³o. No i nie
s³ysza³em IX Symfonii Ludviga
van Beethovena na otwarcie.
Myœlê jednak, ¿e miasto po-
winno wypracowaæ sobie for-
mu³ê, czego oczekuje od Ho-
norowych Obywateli Miasta.
Jak ju¿ mówi³em, usi³owa³em
siê spotkaæ z prezydentem Ta-

deuszem Jêdrzejczakiem w
sprawach towarzystwa. Spoty-
kaliœmy siê przy  ró¿nych okaz-
jach. Poza tym dzwoni³em do
sekretariatu, pani sekretarka
mówi³a, ¿e tak, ¿e po³¹czy, jak
prezydent wróci, i by³o jak za-
wsze. Potem spotka³em prezy-
denta na pogrzebie Eugeniu-
sza Tyranowskiego (równie¿
znany gorzowski prawnik -
red.), i te¿ mówi³em, ¿e
chcia³bym siê spotkaæ.
Us³ysza³em zadzwoñ - bo jes-
teœmy na ty - na komórkê, a ja
na to, ¿e nie mam. Na to
us³ysza³em, ¿e prezydent je-
dzie do Warszawy, ale jak wró-
ci, to siê spotkamy. Ale nie za-
dzwoni³ i siê nie spotkaliœmy.
Potem zadzwoni³em w koñcu
na tê komórkê, us³ysza³em, ¿e
w³aœnie prezydent w³aœnie je-
dzie do urzêdu i jak dojedzie,
to zadzwoni. Widaæ do tej pory
nie dojecha³, bo nie zadzwoni³.
Ju¿ wiêcej siê nie stara³em. 
- No i kolejna kwestia. Pa-
miêtam, jak w listopadzie
2013 roku przysz³am nie-
dzielnym rankiem pod po-
mnik Mickiewicza, sk¹d star-
towa³ na kolejn¹ wycieczkê
Klub Turystyki Pieszej Nasza
Chata i to zaskoczenie. Bo
przewodnikiem klubowym ni
mniej, ni wiêcej, okaza³ siê…
mecenas Stanis³aw ¯ytkow-
ski. Zaskoczy³o mnie to, ¿e
uprawia pan turystykê
piesz¹ i to od lat. Jak to z t¹
turystk¹ jest?

- To ju¿ trwa coœ oko³o 20 lat.
Jesieni¹ bêdzie dok³adnie 20.
Najpierw czyta³em og³oszenia
o wycieczkach klubu i tak so-
bie mówi³em, ¿e siê wybiorê.
No i w koñcu siê wybra³em.
Wtedy by³ przewodnikiem Le-
szek Mandela, poprzedni pre-
zes, bo teraz jest Ma³gorzata
Szymczak. Potem Leszek siê
wycofa³ i tak siê sta³o, ¿e natu-
ralnie zacz¹³em prowadziæ te
wycieczki. Jak chodziliœmy z
Leszkiem, to z regu³y znako-
wanymi szlakami, których
zreszt¹ jest ju¿ coraz mniej. A
ja ustalam sobie trasy takie in-
ne, po chaszczach (co siê
t³umaczy, po zaroœlach i bez-
dro¿ach - red.), w³asne. Sta-
ram siê za ka¿dym razem wy-
myœliæ coœ innego, ¿eby sobie
urozmaicaæ. Turystyka piesza
wi¹¿e te¿ z faktem, ¿e w
1990 roku wszczepiono mi
rozrusznik serca i wtedy oka-
za³o siê, ¿e muszê zacz¹æ
prowadziæ aktywny tryb ¿ycia.
Wiêc kupi³em rower górski i
zacz¹³em jeŸdziæ po lasach.
A ¿e nie mog³em sobie zna-
leŸæ towarzystwa, wiêc
jeŸdzi³em sam. To takie
trochê nudne by³o, bo ani siê
do kogo odezwaæ, czasem
nie da³o siê gdzieœ przeje-
chaæ, wówczas trzeba by³o
ten rower tachaæ, co te¿ nie-
zbyt przyjemne by³o. Dlatego
rower odstawi³em i zacz¹³em

chodziæ. Poszed³em pierwszy
raz i tak to siê zaczê³o.
- Ale chodzenie to nie
wszystko… Przecie¿ pan
p³ywa, mam na myœli sp³ywy
kajakowe, jeŸdzi na nartach,
wiêc rzeczywiœcie prowadzi
pan bardzo aktywne ¿ycie.

- Uwa¿am, ¿e tak powinno
byæ, choæby i po to, ¿eby siê
sad³em nie zarastaæ.
- Kolejne moje spore za-
skoczenie, co do pana oso-
by, odby³o siê w Parady¿u,
kiedy by³am pierwszy raz na
koncercie z cyklu „Muzyka w
Raju” w seminarium du-
chownym naszej diecezji. Bo
oto w jednej z pierwszych
³awek œlicznego barokowego
koœcio³a zobaczy³am pana.
Dlaczego klasyka?

- Na „Muzykê w Raju” je¿d¿ê
od pocz¹tku. Bardzo lubiê to
miejsce, kupujê karnet i
je¿d¿ê. Nie jestem jakimœ tam
wielkim melomanem, znawc¹.
Podziwiam ludzi, którzy potra-
fi¹ rozmawiaæ o muzyce i
m¹drze siê wypowiadaæ. Bar-
dzo lubiê s³uchaæ klasyki.
S³ucham Polskiego Radia Pro-
gram 2, s³ucham muzyki z p³yt.
Od innych rozg³oœni odpêdzi³
mnie ha³as, czyli te cholerne
reklamy co piêæ minut. Dwójka
tego nie ma. Tam te¿ nie ma
tych durnowatych rozmów o ni-
czym, nie ma takiego infantyl-
nego stylu, kiedy s³uchacza
traktuje siê jak idiotê.
- A skoro o muzyce. Choæ
nie uda³o siê panu byæ na
koncercie inauguracyjnym,
to bywa pan w FG?

- Przyznaæ trzeba, ¿e dawno
nie by³em. Moja wina. 
- Minê³o ju¿ trzy lata od jej
otwarcia. Jak pan ocenia po-
wstanie filharmonii w Gorzo-
wie. Potrzebna czy te¿ mo¿e
nie?

- Jest. 
- Nawet za te 133 mln z³?
- Na ten temat nie bêdê siê

wypowiada³, aczkolwiek wybu-
dowanie parkingu tak, ¿e trze-
ba w deszczu przejœæ kawa³ek,
to z lekka absurd. Bo gdzie in-
dziej jest inaczej. Ale filharmo-
nia w takim mieœcie, jak Go-
rzów jest potrzebna. Zdajê so-
bie sprawê, ¿e do takiej
instytucji trzeba dop³acaæ, ale
jest potrzebna. Ale wolê
dop³acaæ do filharmonii ni¿ do
¿u¿la, mimo tego, ¿e na sta-
dion przy Œl¹skiej chodzi du¿o
ludzi.
- Fakt, sporo wiêcej. By³
pan kiedyœ na ¿u¿lu?

- Jako dziecko. I nawet mnie
siê podoba³o. Ale potem, jak
ju¿ by³em na aplikacji, proto-
ko³owa³em sprawê pewnego
¿u¿lowca, wówczas u szczytu
kariery, oskar¿onego o doœæ
ciê¿kie przestêpstwo, no i
wówczas mnie siê zmieni³o
spojrzenie na ten sport. O
szczegó³ach mówiæ nie bêdê,
bo ten cz³owiek ¿yje. (…).

Odszedł wybitny gorzowianin, zasłużony adwokat
17 wrzeœnia zmar³ Stanis³aw ¯ytkowski, Honorowy Obywatel Miasta, znany i zas³u¿ony adwokat, dzia³acz Solidarnoœci, polityk, wiêzieñ sumienia. Mia³ 74 lata.
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Jest ju¿ drogo, a wszystkie
znaki w UE wskazuj¹, ¿e
bêdzie jeszcze dro¿ej. Oba-
wiamy siê tej polityki euro-
pejskiej, która przek³ada siê
te¿ na nasz¹ polsk¹  gospo-
darkê. Jak na razie, mimo
15% inflacji,  polska gospo-
darka trzyma siê dobrze,
bezrobocie jedno z
najni¿szych, a nasz rynek
pracy przyj¹³ kilkaset tysiêcy
Ukraiñców, bud¿et pañstwa
jest dalej w dobrej kondycji,
nawet z nadwy¿k¹,  poziom
zad³u¿enia mimo ogromnych
wydatków pañstwa trzyma
siê na dobrym poziomie do
PKB, a ZUS takich wp³ywów
jak teraz jeszcze nigdy nie
mia³. W zasadzie nie ma siê
czym zbytnio martwiæ… Tyl-
ko, ¿e inflacja nie odpusz-
cza, niszczy nasze portfele,
os³abia firmy, a Unia Euro-
pejska nie pod¹¿a wcale w
kierunku z³agodzenia kryzy-
su energetycznego. G³ówne
narzêdzia panowania nad
kryzysem i inflacj¹ znajduj¹
siê w rêkach komisarzy Unii
Europejskiej. Rz¹d Polski
ma w tym wzglêdzie ograni-
czone  mo¿liwoœci tym bar-
dziej, ¿e na wielkie korpora-
cje zagraniczne, które
przejê³y du¿¹ czêœæ polskie-
go rynku, wp³ywu nie ma.
Gaz, ropa, brak wêgla, stal,
cement, farmacja,
wiêkszoœæ cukrowni, chemia
gospodarcza, a przede
wszystkim handel jest w
du¿ej czêœci  w obcych
rêkach i oni dyktuj¹ ceny na-
krêcaj¹ce nam inflacjê i
dro¿yznê.  W lipcu bie¿¹ce-
go roku ceny dóbr i us³ug w
europejskiej strefie euro by³y
wy¿sze o 9% ni¿ rok
wczeœniej i maj¹ tendencjê
wzrostow¹. Ten obszar Eu-
rolandu jest mocno powi¹za-
ny z pozosta³¹ czêœci¹ kra-
jów UE i ma du¿y wp³yw na
wzrost cen, równie¿ w Pol-
sce. W dodatku podczas ko-
ronawirusowej pandemii
gospodarka w EU  zosta³a
mocno przyhamowana i w
wielu koncernach zabrak³o
surowców i podzespo³ów do
produkcji, a firmy
podwy¿sza³y ceny na-
krêcaj¹c spiralê inflacji.
Wprawdzie  Polska znalaz³a
siê w  grupie  najmniej ogar-
niêtych kryzysem, to jednak
nasze ekonomiczne zawory
bezpieczeñstwa mog¹ nie
wytrzymaæ nacisku polityki
Unii Europejskiej, która uza-
le¿ni³a siê od dostaw gazu z
Rosji. Pierwszym gospodar-
czym impulsem kryzysu i in-
flacji by³a jednak pandemia.
Zamykano zak³ady pracy,
szpitale, uniwersytety i
szko³y, w³aœciwie wszystko,
bez wzglêdu czy by³a taka
koniecznoœæ czy nie. To cie-
kawe, ¿e najmniej wirus za-

ra¿a³ w sklepach z alkoho-
lem i w hipermarketach, a
najmocniej w koœcio³ach i
szpitalach, prócz tych  cowi-
dowych. 

Bardzo wa¿n¹  kostk¹ in-
flacyjnego domina by³a i jest
cena przymusowego wyku-
pu prawa do emisji CO2 w
ramach Zielonego £adu.
Jeszcze w 2014 roku cena
uprawnieñ do emisji CO2
wynosi³a ok. 6 euro za tonê,
w 2021 roku spekulanci wy-
windowali na 50 euro, a na
pocz¹tku 2022 roku ju¿ 90
euro za tonê, co musia³o do-
prowadziæ do wzrostu cen
energii. Przejêcie handlu
emisjami CO2 przez speku-
lantów odby³o siê za przy-
zwoleniem UE. Koszt energii
jest jednym z najdro¿szych
elementów ceny ka¿dego
produktu, a najpierw ¿yw-
noœci. Bank PKO BP podaje,
¿e cena uprawnieñ do emisji
CO2 stanowi 3 ca³kowitego
kosztu wytwarzanej obecnie
w Polsce energii. Wêgiel
s³u¿y do produkcji 70 proc.
energii w naszym kraju i jest
wyj¹tkowo emisyjnym w
CO2. By³y  wicepremier i mi-
nister gospodarki Janusz
Steinhoff mówi, ¿e a¿ 60%
kosztów wytwarzania energii
elektrycznej z wêgla stanowi
prawo do emisji CO2 (w:
aleBank.pl). Gdyby UE ogra-
niczy³a spekulacyjny proce-
der w handlu prawem do
emisji CO2 do poziomu 20-
30 euro za tonê, to energia
by³aby 30% tañsza, a infla-
cja cenowa produktów ener-
goch³onnych, szczególnie
¿ywnoœci, spad³aby w UE
mo¿e nawet o po³owê. Cze-
mu wiêc UE nie obni¿y ceny
emisji CO2? Przecie¿
wszystkim by siê polepszy³o
i tylko spekulanci straciliby
ogromne darmowe
pieni¹dze. Ci spekulanci to
g³ówna trans humanistyczna
elita œwiata, przygotowuj¹ca
nam wielki reset. Mówi³ o re-
secie w Davos prof. Klaus
Schwab, prezes  Œwiatowe-
go Forum Gospodarczego,
by³y cz³onek Grupy Bilder-
berg. ¯eby ten wielki reset
wywo³aæ  to musz¹ najpierw
spowodowaæ wielki szok, jak
opisuje Naomi Klein w swej
ksi¹¿ce ”Doktryna szoku” i
chyba w tym kierunku to
idzie. Polska na wêglu sta³a,
ale ju¿  nie stoi, a to naj-
tañsze Ÿród³o do produkcji
energii. Za to, ¿e nie za-
mknêliœmy kopalni Turów
dzisiaj Polska p³aci wysokie
kary, a wêgla  w UE brakuje.
UE doprowadzi³a w Polsce
do redukcji kopalñ wêgla i
drastycznego zmniejszenia
wydobycia. Musimy ok. 11
milionów ton wêgla pilnie im-
portowaæ, a jeszcze niedaw-
no byliœmy jedn¹ z naj-

wiêkszych wêglowych potêg
na œwiecie. Wêgiel na ryn-
kach œwiatowych podro¿a³
ponad 100% i bêdzie nam
dodatkowo napêdza³ inflacjê
po przez wzrost cen pr¹du i
ogrzewania. Nie mamy elek-
trowni atomowych, a kryzys
gospodarczy wzmacnia woj-
na Rosji z niczemu niewinn¹
Ukrain¹, której pomagamy.
A te ró¿ne wiatraki, fotovol-
taika i pompy ciep³a, których
i tak niewiele mamy, nie uzu-
pe³ni¹ deficytu energetycz-
nego. Trzeba je drogo kupo-
waæ w Niemczech i nie zrów-
nowa¿¹ elektrowni
wêglowych. Kilkunastodnio-
wy brak wiatru i zachmurze-
nie spowoduje, ¿e odnawial-
ne Ÿród³a energii (OZE) nie
wyprodukuj¹ nam pr¹du,
szczególnie zim¹. W tym
b³êdnym kole energetycz-
nym komisarz Timmermans
ci¹gle trwa i nakazuje nam
kopalnie wêgla likwido-
waæ…no, trochê odpuœci³
pod presj¹ widma energe-
tycznego  krachu, ale
póŸniej znowu zacznie ener-
getyczne grillowanie Polski.
Przebudowa  naszego sys-
temu energetycznego z na-
stawieniem na OZE, koszto-
waæ by musia³a Polskê kilka-
set miliardów euro, co
doprowadzi³oby do ogrom-
nej biedy Polaków. Na to
przyzwolenia byæ nie mo¿e.
W wielu krajach europej-
skich, tak¿e w Polsce, przy
obecnej polityce  dekarboni-
zacji bieda staje siê bardzo
prawdopodobna. Te najbo-
gatsze maj¹ wystarczaj¹ce
nadwy¿ki finansowe, by w
tym wyœcigu przej¹æ kon-
trolê nad peletonem euro-
pejskiej gospodarki. I o to
chodzi… S³abi odpadn¹, a

bogaci na czele z Niemcami
przejm¹ kontrolê. Inflacja
mo¿e byæ ekonomiczn¹ bro-
ni¹ w rêkach bogatych w
uzale¿nianiu gospodarczym
tych krajów biedniejszych.
Pamiêtam to jeszcze z
wyk³adu prof. Bohdana
Gruchmana na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
To prawda, ¿e w pewnym
zakresie rz¹d przyczyni³
siê do inflacji. Zosta³a uru-
chomiona lista instrumen-
tów pomocowych zwi¹za-
nych z COVID-19, a póŸniej
pomocy zwi¹zanej ze
wzrostem  cen energii. W
rynek, po przez dop³aty z
bud¿etu pañstwa, wprowa-
dzono kilkaset miliardów
z³otych ró¿nych dotacji. To
natychmiast prze³o¿y³o siê
na umiarkowan¹ inflacjê.
Narodowy Bank Polski, nie-
zale¿nie od rz¹du, podniós³
stopy procentowe kredytów.
To z kolei  ograniczy³o iloœæ
pieni¹dza na rynku z kredy-
tów przeznaczonych na in-
westycje. Drogi kredyt
zadzia³a³ prawid³owo. Gdy-
by nie by³o pomocy
pañstwa z bud¿etu to in-
westorzy mieliby k³opoty,
wiele firm zamknê³oby
dzia³alnoœæ, tysi¹ce ludzi
posz³oby na bezrobocie.
Si³a nabywcza ludnoœci
znacznie by spad³a, produ-
cenci towarów rynkowych i
dostawcy surowców musieli-
by obni¿yæ ceny, a to z kolei
prze³o¿y³oby siê na obni¿kê
cen innych produktów, tak¿e
energii i ¿ywnoœci. Podwy¿ki
p³ac rz¹d opodatkowa³by
tak, ¿eby p³ace by³y na
sta³ym poziomie. W takim
modelu ekonomicznym mie-
libyœmy inflacjê opanowan¹.
Tak zrobiono za czasów

Gierka i Jaruzelskiego,
tak¿e za Balcerowicza. Jak
wiemy, inflacje wtedy opano-
wano… Równoczeœnie pra-
wie wszystkie zak³ady pracy,
wielkie fabryki i handel za-
czê³y masowo bankrutowaæ,
a obcy kapita³ tylko na to
czeka³ i przejmowa³ nasz do-
robek narodowy za bezcen
(Kie¿un Witold, Patologia
transformacji, 2012). Obec-
nie by³o inaczej, stopy pro-
centowe NBP podnosi³ suk-
cesywnie, ale równolegle
uruchamiano tarcze antyco-
vidowe, a potem antyinfla-
cyjne i uzupe³niano ubytek
pieni¹dza na rynku. Wzrost
inflacje trochê przyhamowa³,
ale zak³ady nie bankruto-
wa³y, ludzi nie zwalniano,
obcy kapita³ za bezcen nas
nie wykupywa³, si³a nabyw-
cza drastycznie nie spada³a,
ludzie dalej mieli doœæ dobr¹
si³ê nabywcz¹, towar rela-
tywnie nie dro¿a³, a eksport
rós³ do tych krajów, gdzie ta-
kiego manewru finansowego
nie zrobiono. Wprawdzie in-
flacja dalej wynosi kilka-
naœcie procent i nadal daje
siê Polakom i przedsiêbior-
com we znaki, ale bud¿et
ma siê nadal dobrze i operu-
je nawet nadwy¿k¹, wzros³o
zatrudnienie bo rynek pracy
wch³on¹³ ok. szeœæset ty-
siêcy Ukraiñców, przy czym
ZUS nigdy dot¹d nie mia³ ta-
kich wp³ywów. 

Jak na razie dobrej woli ko-
misarze Unii Europejskiej
nie maj¹ i s¹ gotowi swoje
karko³omne plany co do eu-
ropejskiej energetyki i walki
z CO2 dalej kontynuowaæ.
Polska nie ma co liczyæ na
pomoc i uwzglêdnienie jej
s³usznych propozycji. Na
pieni¹dze z UE na Krajowy
Plan Odbudowy (KPO) te¿
nie liczmy i budujmy za
swoje. Niemcy zrobi¹
wszystko, pod pretekstem
umacniania nam sêdziokracji
i fa³szywej praworz¹dnoœci,
¿eby Polskê zanarchizowaæ,
bo  silna Polska nie le¿y w
obszarze niemieckich intere-
sów, podobnie jak Ukraina
dzielnie broni¹ca siê przed
Rosj¹. Osobnym artyku³em
w EchuGorzowa.pl opisze-
my, jak Niemcy zbudowa³y
potêgê na grabie¿y Polski i
dzisiaj nawet nie chc¹c
s³yszeæ o reparacjach i od-
szkodowaniach. Rosji nie
ufamy, ale czy mo¿emy za-
ufaæ Niemcom? Musimy to
rozumieæ i korzystaæ z dobrej
polskiej koniunktury, zabez-
pieczyæ nasz¹ wolnoœæ i nie-
zale¿noœæ, a rozwój opieraæ
o w³asne zasoby finansowe
i wspomagaæ siê kredytami
z w³asnych banków, a mamy
przecie¿ owocn¹
wspó³pracê z Amerykanami,
z Kore¹ Po³udniow¹, Japo-

ni¹ i Angli¹. Wcale nie jes-
teœmy zdani tylko na UE i
Niemcy - musz¹ to zrozu-
mieæ.  

Europa przygotowuje siê
na nadchodz¹c¹ zimê. Sy-
tuacjê energetyczn¹ pogar-
sza wojna Rosji z Ukrain¹.
Kreml ci¹gle przykrêca kurki
ruroci¹gów z paliwem i ga-
zem. Wszystkie pañstwa
maj¹ powa¿ne obawy, czy
im w zimie nie zabraknie ro-
py, ciep³a i pr¹du. Emmanu-
el Macron powiedzia³
Francuzom, ¿e musz¹ szy-
kowaæ siê na poœwiêce-
nia, a potem obwieœci³ im,
¿e nadchodzi „kres ery
obfitoœci”. - To koniec pro-
duktów i technologii, któ-
re wydawa³y siê nam
wiecznie dostêpne; doj-
dzie do przerwania ³añcu-
chów dóbr-powiedzia³
(Wpolityce.pl). Coœ wie
wiêcej, ¿e tak mówi…W
portalu DoRZeczy.pl poda-
no, ¿e PKN Orlen spodzie-
wa siê 3-krotnego wzrostu
cen gazu i 2,6-krotnego
wzrostu cen energii elek-
trycznej w skali roku. Spe-
cjalista Bart³omiej Derski
(w:wysokienapiêcie.pl) mó-
wi, ¿e bez rz¹dowego
wsparcia finansowego od-
biorców gazu czeka nas po-
wa¿ny wzrost cen za ogrze-
wanie. Piekarnie stoj¹ na
skraju bankructwa i przed
podwy¿sz¹ ceny chleba. Z
tak du¿ym wzrostem cen nie
poradzi sobie nawet 70 pro-
cent polskich gospodarstw
domowych. Trzeba siê wiêc
przygotowaæ. Tylko jak?
Niemieckie miasta przygo-
towuj¹ siê na kryzys ener-
getyczny. Zaleca siê
oszczêdzanie pr¹du, gazu
i paliwa. Wiele miej-
scowoœci zmniejsza oœwiet-
lanie ulic, przygotowuje siê
ludzi, ¿e  ogrzewanie miesz-
kañ bêdzie do 17 stopni,
mog¹ wy³¹czaæ pr¹d i ciep³¹
wodê. Zaleca siê posiada-
nie niezbêdników na wypa-
dek wy³¹czeñ pr¹du i
ciep³a. A u nas? Rz¹d
gwarantuje, ¿e w Polsce
taki kryzys nie grozi, bo
jesteœmy przygotowani.
Mo¿liwe…Ale ceny na pew-
no pójd¹ w górê, bo one nie-
wiele od polskiego rz¹du
zale¿¹. Zagro¿enie z Rosji
jest potê¿ne, ale nie
mo¿emy te¿ lekcewa¿yæ te-
go zagro¿enia, które idzie z
³ami¹cej traktat Unii Euro-
pejskiej oraz Niemiec coraz
odwa¿niej sygnalizuj¹cych
swoje przywództwo w Euro-
pie.  Budujmy swoj¹ si³ê
gospodarcz¹ i na wszelki
wypadek przygotujmy siê na
energetyczny kryzys tej zi-
my. Polak przezorny zawsze
ubezpieczony!   

AUGUSTYN WIERNICKI

Czas oszczędzania prądu, gazu i paliwa
Czy kryzys energetyczny ominie Gorzów, a inflacja przestanie nas gnêbiæ? Co czeka nas zimą?

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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Taka uroczysta chwila cze-
ka nas ju¿ 4 paŸdziernika w
Auli im. prof. Stanis³awa Kir-
kora Akademii im. Jakuba z
Parady¿a. Odbêdzie siê tam
inauguracja roku akademic-
kiego. Wezmê w niej udzia³
tym razem w podwójnej roli: i
jako wyk³adowczyni, specja-
listka kszta³cenia na kierun-
ku turystyka i rekreacja, i ja-
ko studentka II roku ratow-
nictwa medycznego.
Dziwne, (nie)prawda? Po
trudnym roku ³¹czenia tych
dwóch, mo¿na rzec, przeciw-
stawnych ról, nauczyciela i
ucznia, mogê œmia³o podzie-
liæ siê z czytelnikami swoimi
refleksjami. I odpowiedzieæ
na pytanie, czy by³o warto,
czy to mo¿liwe? 

Zanim zacznê to zaznaczê,
¿e  decyzjê o zapisaniu siê
na studia podjê³am w ci¹gu
kilku minut, zaraz po tym,
gdy nasza Uczelnia otrzy-
ma³a zgodê z Ministerstwa
Edukacji i Nauki na urucho-
mienie kierunku ratownictwo
medyczne. By³am pierw-
szym kandydatem w syste-
mie elektronicznej rekrutacji.
To zielone œwiat³o by³o syg-
na³em do tego, ¿e przed-
siêwziêcie to siê uda, ¿e jest
to mo¿liwe. W roku poprzed-
nim z ogromn¹ satysfakcj¹
œledzi³am losy kierunku
pielêgniarstwo, który cieszy
siê u nas bardzo du¿ym za-
interesowaniem. Z podzi-
wem i dum¹ przechodzi³am
po salach laboratoryjnych
wyposa¿onych w najnowo-
czeœniejszy sprzêt medycz-
ny, gdzie studenci w
pielêgniarskich uniformach
dodawali niepowtarzalnej at-
mosfery. Podkreœliæ nale¿y,
i¿ zbieg³o siê to z bardzo
ciê¿k¹ sytuacj¹ zwi¹zan¹ ze
stanem zagro¿enia epide-
miologicznego wywo³anego
przez koronawirus (COVID-
19) i problemy s³u¿by zdro-

wia, kiedy zawody
pielêgniarki/pielêgniarza i ra-
townika medycznego nabie-
ra³y niemal mistycznego
znaczenia. Obecnie, po trze-
cim ju¿ roku rekrutacji na
kierunki medyczne, wiemy,
¿e by³o to dla uczelni wa¿ne
wyzwanie. Zainteresowanie
nimi jest bardzo du¿e, a sy-
tuacja, w której jest kilku stu-
dentów na jedno miejsce,
œwiadczy o tym, ¿e uczelnia
sprosta³a tym trudnym wy-
maganiom. Wci¹¿ rozbudo-
wywane s¹ laboratoria prak-
tyczne i trwaj¹ prace nad
uruchomieniem kolejnych
kierunków, w tym kierunku
diagnostyka laboratoryjna.

Mo¿na zastanawiaæ siê za-
tem, co wspólnego ma tury-
styka z ratownictwem?
Pierwsze wra¿enie osób,
które by³y bardzo zaskoczo-
ne moj¹ decyzj¹, w³aœciwie
dziwi³y mnie bardziej ni¿ je

same. Bo jeœli ktoœ zwi¹zany
z bran¿¹ turystyczn¹ prze-
pracowa³ w niej niemal¿e
æwieræ wieku, to doskonale
wie i zdaje sobie sprawê, ¿e
ka¿da podró¿, która jest wy-
zwaniem, szczególnie jeœli
mamy do czynienia z tury-
styk¹ kwalifikowan¹, niesie
ze sob¹ baga¿ odpowie-
dzialnoœci i przygotowania
na ka¿d¹ sytuacjê. Zanim
rozpoczê³am pracê jako
wyk³adowca, bêd¹c jeszcze
studentk¹, pracowa³am z
m³odzie¿¹ jako instruktor
oraz pilot wycieczek. To na
mnie spoczywa³ obowi¹zek
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, wiêc ta go-
towoœæ do jej niesienia by³a
nierozerwalnie wpisana w
pracê w us³ugach turystycz-
nych i rekreacyjnych. Do dziœ
ten baga¿ doœwiadczeñ
zwi¹zany z podró¿owaniem,
organizowaniem wypoczyn-

ku dla dzieci i m³odzie¿y w
górach, nad wod¹, z udziela-
niem pierwszej pomocy oso-
bom, które znalaz³y siê w po-
trzebie, jest dosyæ bogaty.
Dzielê siê nim ze studentami
w trakcie prowadzonych na
uczelni wyk³adów z ratow-
nictwa i bezpieczeñstwa w
turystyce i rekreacji. Przeka-
zujê tak¿e wiedzê z zakresu
fizjologii wysi³ku fizycznego,
kiedy organizm cz³owieka
poddany wysi³kowi, czy to w
trakcie uprawiania sportu,
rekreacji, czy wêdrówki po
górach, powinien byæ odpo-
wiednio monitorowany. Stu-
denci, podejmuj¹c taki kieru-
nek studiów, w przysz³oœci
równie¿ bêd¹ odpowiadaæ
za zdrowie i bezpieczeñstwo
swoich klientów, podopiecz-
nych, dzieci i m³odzie¿y wy-
poczywaj¹cych na obozach i
koloniach. To oni, decyduj¹c
siê na ¿ycie na walizkach, bo

tak wygl¹da praca w bran¿y
turystycznej, bêd¹ te¿
czêœciej œwiadkami wypad-
ków komunikacyjnych. Wie-
lokrotnie prowadz¹c wy-
cieczki w górach, kiedy ryzy-
ko urazów i wypadków
wzrasta, bêd¹ pierwsi na
miejscu zdarzenia, a dodaæ
nale¿y, i¿ szczególnie do
tych miejsc dotarcie s³u¿b
medycznych jest utrudnione.
W modn¹ obecnie turystykê
kwalifikowan¹ wpisany jest
zatem element ryzyka, gdy¿
mamy do czynienia z warun-
kami dla naszych organiz-
mów czêsto ekstremalnymi,
np. uprawiaj¹c narciarstwo,
wspinaczkê, nurkowanie,
¿eglarstwo. Studenci
musz¹ wiêc, oprócz zdoby-
wania wiedzy z zakresu
organizacji i obs³ugi im-
prez turystycznych, byæ
przygotowani do udziele-
nia pierwszej pomocy
przedmedycznej w trud-
nych warunkach i powinni
mieæ œwiadomoœæ, ¿e rów-
nie¿ i tu s³u¿by specjalis-
tyczne nie dotr¹ tak szyb-
ko i od nich zale¿eæ mo¿e
ludzkie ¿ycie. Chc¹c im to
jak najlepiej przekazaæ, w
trakcie trzech lat studiowa-
nia na kierunku turystyka i
rekreacja, wyje¿d¿amy z
nimi w góry, wêdrujemy,
uczymy jeŸdziæ i biegaæ na
nartach, a w sezonie let-
nim p³ywaæ na windsurfin-
gu, jeŸdziæ konno, ¿eglo-
waæ. 

Pogodzenie obydwu tych
kierunków, czyli turystyki i
rekreacji oraz ratownictwa
medycznego wydaje mi siê
jak najbardziej zasadne i co
do dokonanego wyboru nie
mia³am i nie mam dzisiaj
w¹tpliwoœci, choæ samo stu-
diowanie w Uczelni bêd¹cej
miejscem mojej pracy zawo-
dowej, takie w¹tpliwoœci bu-
dzi³o.

Co by³o najtrudniejsze?
Oczywiœcie dyspozycja cza-
sem, rezygnacja z zajêæ
hobbystycznych, ogranicze-
nie wyjazdów. Ale uda³o siê
to pogodziæ, dzisiaj jestem
ju¿ na II roku ratownictwa
medycznego. Przede mn¹
najtrudniejszy rok, bo docho-
dzi wiele zajêæ praktycznych,
tygodnie praktyk w szpitalu,
ale ufam, ¿e przy dobrej or-
ganizacji czasu i wsparciu
najbli¿szych bêdzie to mo¿li-
we.  

Co by³o najwiêkszym za-
skoczeniem dla mnie? Cho-
cia¿ drogê edukacji podczas
20 lat pracy mia³am inten-
sywn¹ (dwa kierunki stu-
diów, doktorat i egzaminy
doktorskie, które wydawa³y
mi siê ostatnie), to jednak
ogromny by³ stres przed
pierwsz¹ kartkówk¹, kiedy
wyk³adowca prowadz¹cy
przedmiot prosi³ o rozsa-
dzenie siê w ³awkach, scho-
wanie wszystkich pomocy
dydaktycznych, pochowa-
nie telefonów i œci¹g, któ-
rych nie mia³am nawet
œmia³oœci zrobiæ. Nie by³o
¿adnej ulgi, zreszt¹, ubie-
raj¹c ratowniczy, studencki
uniform, stara³am siê wcie-
laæ w rolê studentki z pe³ny-
mi prawami i przyznam siê,
¿e dane mi by³o równie¿
poznaæ wszystkie tajniki
studiowania oraz wspó³pra-
cy grupowej podczas zajêæ
prowadzonych zdalnie. By³o
to bardzo ciekawe i jedno-
czeœnie cenne doœwiadcze-
nie. 

Na koniec pozostaje mi
¿yczyæ wszystkim studentom
i pracownikom Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu AJP oraz
ca³ej Uczelni udanego,
pe³nego nowych doœwiad-
czeñ roku akademickiego
2022/2023. Bo marzenia
warto spe³niaæ J

DR ANNA BEZULSKA 
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Po drugiej stronie katedry 
Z pocz¹tkiem paŸdziernika akademickie sale, jak co roku, zape³ni¹ siê studenck¹ braci¹ i us³yszymy Gaudeamus igitur. 



�12 kULTURA Październik 2022 r.

- Odszed³ w spokoju, oto-
czony przyjació³mi - mówi³
Janusz Dreczka, który przy-
jaŸni³ siê z poet¹. Kazimierz
Furman mia³ zaledwie 60 lat.
Umar³ dok³adnie 14 pa-
Ÿdziernika 2009 roku. Zma-
ga³ siê z chorob¹. Jednak
nie wszyscy znali najwiêkszy
sekret Kazimierza Furmana.
Ten cz³owiek, który niczego
siê nie ba³, ba³ siê jednej rze-
czy - lekarzy, medycyny,
bia³ych fartuchów.

A co mi tam będziesz
gadał 

Kiedy Furman zachorowa³,
nikt za bardzo powa¿nie nie
traktowa³ jego choroby, bo
jak wiadomo, poeta by³ hipo-
chondrykiem. A poniewa¿
jak ognia ba³ siê lekarzy,
wiêc leczy³ siê sam. Jakieœ
leki przeciwbólowe, coœ tam
lekkostrawnego. Ale kiedy
sytuacja sta³a siê powa¿na,
trzeba by³o jechaæ do leka-
rza. - A co ty mi tu bêdziesz
gada³ o lekarzach, nigdzie
nie jadê - najpierw dosta³o
siê Bogus³awowi Dzieka-
ñskiemu, szefowi Jazz Klubu
Pod Filarami, gdzie Kazi-
mierz stale rezydowa³.

A kiedy namawiaæ i prosiæ
oraz groziæ zaczêli wszyscy,
Furman tylko fuka³ niezado-
wolony. Ale kiedy w koñcu
przysz³a ta chwila i trzeba
by³o do tego szpitala poje-
chaæ, to Furman z ceregiela-
mi, ale jednak pozwoli³ siê
odwieŸæ do lecznicy w Mi-
êdzyrzeczu. Pojecha³ z nim
Wojciech Karnat z Filarów. I
jakie by³o jego zdziwienie,
kiedy wróci³ do Gorzowa, a
Furman…. ju¿ tu by³.

Scenariusz powtórzy³ siê
chyba ze dwa razy, ale kiedy
w koñcu sytuacja sta³a siê
pilna, poeta w koñcu zacz¹³
siê leczyæ. Zwyczajnie nie
mia³ ju¿ si³ na ucieczki i inne
sztuczki. By³o za póŸno. 

Kazimierz Furman gas³ w
oczach. Jeszcze tylko zd¹¿y³
odebraæ Motyla. Nie chcia³
iœæ do szpitala. Krewni usza-
nowali jego decyzjê. 

Spod Piły do Gorzowa

Przysz³y poeta urodzi³ siê
20 maja 1949 r. w Jêdrzeje-
wie niedaleko Pi³y. Nie by³o
tradycji w rodzinie, nikt nie
przypuszcza³, Nikt w rodzinie
nie przypuszcza³, ¿e to drob-
ne dziecko wyroœnie kiedyœ
na ciekawego poetê, nie
mniej ciekawego cz³owieka,
który stanie siê kimœ
wa¿nym i rozpoznawalnym
w Gorzowie. Sam Kazimierz
Furman zawsze mówi³, ¿e on
tam d³ugo ¿yæ nie bêdzie, bo
tacy jak on szybko od-
chodz¹. I choæ mówi³ to jak-
by ¿artem, sam nie przy-
puszcza³, ¿e bêdzie proro-
kiem w³asnego losu.

Poetą stał się późno

Poeta zadebiutowa³ póŸno.
Mia³ wówczas 25 lat. Bo jak
sam opowiada³, w dzieci-
ñstwie i m³odoœci jakoœ
s³owo wi¹zane zwyczajnie
nie bardzo go interesowa³o.
Zadebiutowa³ w 1974 r. wier-
szem wydrukowanym w
„Nadodrzu”, a pierwszy to-
mik „Powrót do os³upienia”
wyda³ w 1976 r. Od tamtej
pory swoje utwory wysy³a³
na liczne ogólnopolskie kon-
kursy i niemal za ka¿dym ra-
zem zdobywa³ tytu³ laureata
b¹dŸ wyró¿nienie. Do 2005 r.
wygra³ ok. 160 konkursów!, a
poezjê pozornie traktowa³ jak
rzemios³o, na którym mo¿na
zarobiæ. Mawia³ wtedy, ¿e
musi obs³u¿yæ lampkê gór-
nicz¹ albo Popie³uszkê, w
zale¿noœci od tematyki kon-
kursu.

Ale w rzeczywistoœci Fur-
man poezjê traktowa³ bardzo
serio. Niejednemu poloniœcie
wytyka³ braki w wiedzy w tej
dziedzinie. Niejednej wielbi-
cielce t³umaczy³, na czym
polega sens jego twórczoœci.
Choæ niekoniecznie to lubi³.
Bywa³o, ¿e siê naburmusza³ i
nic nie by³o w stanie sk³oniæ
go do rozmowy o literaturze
w ogóle a o poezji w szcze-
gólnoœci. W tej dziedzinie nie
uznawa³ kompromisów,
zreszt¹ jak i w innych te¿.

Poetyckiego rzemios³a
uczy³ siê pocz¹tkowo od
Zdzis³awa Morawskiego. I
choæ w miarê szybko siê z te-
go patronatu wyzwoli³, to jed-
nak ci¹gn¹³ siê on za poet¹
bardzo d³ugo, niemal do ko-
ñca ¿ycia. Kazimierz Furman
d³ugi czas przyznawa³ siê do
patrona, ale pod koniec ¿ycia
sta³e wspominanie mentora
zaczê³o go irytowaæ.

Epizod Medalikowo

Kiedy w Gorzowie zrobi³o
siê Furmanowi za ciasno,

postanowi³ przenieœæ siê do
wiêkszej dwa razy Czêsto-
chowy. Nie bardzo chcia³
t³umaczyæ, sk¹d akurat to
miasto, ale wyjecha³. Wy-
trzyma³ tam tylko rok. Po po-
wrocie z Medalikowa, jak od
tego czasu pogardliwie na-
zywa³ Czêstochowê, t³uma-
czy³, ¿e nie odnalaz³ dla sie-
bie miejsca, bo nie by³o tam,
œrodowiska literackiego. Po-
eta opowiada³, ¿e przez ca³y
rok pozna³ jedynie dwóch
poetów - ojca i syna.

Nigdy ju¿ póŸniej do
Czêstochowy nie jeŸdzi³, nie
bardzo nawet lubi³ wracaæ
wspomnieniami do tamtych
chwil.

Wiersze przy biurku

Po powrocie zamieszka³ w
Santocku, ale te¿ mu nie
bardzo pasowa³o. Bo odbie-
rany by³ jako niegroŸny dzi-
wak, a poza tym nie by³o tam
kiosku z pras¹. A od tej, po-
dobnie jak od piór wiecznych
uzale¿niony by³ od dziecka.
Opowiada³, ¿e kiedyœ jako
ca³kiem smarkaty dzieciak
zachyli³ ojcu 5 z³. - W naj-
bli¿szym kiosku kupi³em so-
bie „Murzi³kê” - takie ruskie
pisemko dla dzieci i wieczne
pióro. I tak mi zosta³o, ko-
niecznoœæ czytania gazet i
pisania piórami - opowiada³
czasami. Ale pisa³ tak¿e
d³ugopisem na kawiarnia-
nych serwetkach. Ceni³ jed-
nak te teksty, które pisa³ pió-
rem i na maszynie do pisa-
nia. Jak mu która czcionka
nie odbi³a, rêcznie wstawia³
znaki. Potem przesiad³ siê i
to bez k³opotów na kompu-
ter, ale pióra nigdy nie porzu-
ci³.

W Santockowych czasach
zacz¹³ pracowaæ na etacie.
Dosta³ bowiem posadê w
dziale informacji i wydaw-
nictw Wojewódzkiego Domu
Kultury. I tu w³aœnie, przy
biurku, pisywa³ swoje wier-

sze. Œmia³ siê, ¿e jest za-
trudniony w charakterze ma-
szynisty. Na etacie spêdzi³
jedynie siedem lat, przez
resztê ¿ycia utrzymywa³ siê
ju¿ tylko z pisania. Wszyscy
znajomi i tak byli pe³ni podzi-
wu, ¿e wytrzyma³ a¿ siedem
lat w jednym miejscu.

Powrót do Gorzowa i
Miągwy

Kiedy ju¿ ostatecznie wróci³
do Gorzowa, zamieszka³
przy ul. Kosynierów Gdy-
ñskich. Razem z nim za-
mieszka³ piêkny czarny coc-
ker spaniel o wdziêcznym
imieniu K³opot. Dziwna to
by³a para. Pan - szczup³y,
niemal chudy, drobny
mê¿czyzna z d³ugimi w³osa-
mi i przepiêkny czarny pies,
wzorzec rasy i tak zreszt¹
utrzymany. S¹siedzi i nie tyl-
ko tak zapamiêtali pana i
psa. K³opot ostatecznie trafi³
do innych w³aœcicieli, a z po-
et¹ zamieszka³y kolejne, ju¿
nie tak rasowe psy. Jego
ostatnia suczka mia³a oficjal-
nie na imiê Romni, ale Fur-
man przechrzci³ j¹ na
Mi¹gwê. Zwierzê reagowa³o
na obydwa miana.

Kazimierz Furman t³uma-
czy³, ¿e wed³ug niego dom
jest zwyczajnie pusty, kiedy
nie ma czworonoga.

Gorzowska bohema

Kazimierz Furman prowa-
dzi³ styl ¿ycia bliski bohemie
- nie dba³ o maj¹tek doczes-
ny ani o s³awê. By³ cz³owie-
kiem wolnym i nieograniczo-
nym przez konwenanse.
Przesiadywa³ w Lamusie,
Letniej, Jazz Clubie Pod Fi-
larami. Du¿o pali³.

PrzyjaŸni³ siê ze wszystkimi
artystami, bywa³ w artystycz-
nych pracowniach gorzow-
skich malarzy. Zasiada³ przy
s³ynnym Stoliku numer Je-
den. Lubi³, jak ju¿ zosta³o po-
wiedziane, wieczne pióra,

których mia³ ca³kiem spor¹
kolekcjê, kocha³ ksi¹¿ki - bib-
lioteki móg³ poecie poza-
zdroœciæ ka¿dy, kto lubi czy-
taæ.

Intrygowa³y go kobiety, z
którymi siê przyjaŸni³, które
kocha³, które go kocha³y, a
których on nie kocha³. Bo to
kobieta w³aœnie by³a
g³ównym tematem jego wier-
szy.

Lubi³ sport. Dla wa¿nych
zawodów lekkoatletycznych
potrafi³ zarwaæ noce. Ale te¿
i wyniki tych najwa¿niejszych
recytowa³, jak inni tabliczkê
mno¿enia. Grywa³ w szachy.

Tu¿, przed œmierci¹, zaled-
wie kilka dni, odebra³ Na-
grodê Kulturaln¹ Prezydenta
„Motyla”. Ucieszy³ siê z niej.

Po œmierci zosta³ pochowa-
ny w Alei Zas³u¿onych na
cmentarzu komunalnym w
Gorzowie Wielkopolskim.

Jakoœ tak jest, ¿e zawsze
na jego grobie pali siê
znicz…

Ostatnia wódka z poetą

Kazimierz Furman d³ugo
czeka³ na nagrodê Motyla,
czyli nagrodê prezydenta
miasta za osi¹gniêcia kultu-
ralne. Dosta³ j¹ w 2009 ro-
ku, na zaledwie dwa tygod-
nie przed œmierci¹. - Zasada
by³a taka, ¿e nie mówimy,
kto dosta³, ¿eby zaskocze-
nie by³o pe³ne. Ale tu spra-
wa siê skomplikowa³a. Kazi-
mierz s³ab³ coraz bardziej.
Nie by³o dobrze. Ustaliliœmy
z Ew¹ Hornik (wówczas dy-
rektor Miejskiego Centrum

Kultury), ¿e powiemy mu o
nagrodzie. Pojechaliœmy do
niego. No i ja mu mówiê, ¿e
dostanie tê nagrodê. Na co
Furman do Ewy, bo tak za-
wsze do niej mówi³ - Mañka,
kup po³ówkê. Na co ja, ¿e to
chyba za du¿o, ¿e kto to wy-
pije. No to Furman - Mañka,
kup æwiartkê. Ostatecznie ja
kieliszek wypi³em, a Kazi-
mierz ju¿ nie da³ rady. Leki
nie pozwoli³y. Mogê wiêc
powiedzieæ, ¿e napi³em siê
z nim jako ostatni - wspomi-
na³ Dziekañski. A inni przy-
jaciele poety tylko dodali, ¿e
kiedy Kazimierz trafi³ na
galê wrêczenia nagrody, by³
ju¿ na wózku, pomaga³ mu
siê poruszaæ Wojciech Kar-
nat z Filarów, a komisja z
nagrod¹ pofatygowa³a siê
do poety.

RzeŸba Kazimierza Fur-
mana autorstwa Andrzeja
Moskaluka, która pojawi³a
siê przy Jazz Clubie Pod Fi-
larami w 1917 r., to osta-
tecznie fundacja i kolejny
dar dla miasta Towarzystwa
Mi³oœników Gorzowa, której
twarzami s¹ mecenas Jerzy
Synowiec, biznesmen Arka-
diusz Grzechociñski i Le-
szek Rybka. To dziêki ich
staraniom uda³o siê osta-
tecznie zebraæ wymagan¹
kwotê, aby gotow¹ ju¿ i od-
lan¹ figurê wykupiæ od od-
lewnika w Rokietnicy. Rze-
Ÿba przeczeka³a tam kilka
lat, poniewa¿ nikt za bardzo
nie mia³ pomys³u, jak zebraæ
brakuj¹c¹ kwotê

RENATA OCHWAT

Kazimierz Furman z nagrodą  w Konkursie im. Zdzisław Morawskiego
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Nie dbał o majątek doczesny ani o sławę
Kazimierz Furman - drobny, wrêcz chudy mê¿czyzna z powiewaj¹cymi w³osami i szalikiem znikn¹³ nagle z pejza¿u miasta. 

Choćbyś chciał
Choæbyœ chcia³ dojœæ tam
Gdzie prowadzi ciê wzrok

Nie dojdziesz
Przed tob¹ zawsze nowa dal
Nigdy nie spojrzysz
Prowadzi ciê twej gwiazdy szlak
Po niebie st¹pasz z ni¹
Zapomnij
Bo kiedy spada jesteœ sam
Wœród w³asnych wspomnieñ

Przed tob¹ ci¹gle nowy œwiat
To za nim têsknisz w ka¿dym œnie
Lecz kiedy w s³oñcu budzisz siê
Ogarnia ciê nieludzki stres
Chcesz siê dogadaæ z takim dniem
I w œwiat iœæ z nim pod rêkê
A czujesz tylko wielki ¿al
I drêcz¹ ciê rozterki

Zachodzisz w g³owê sk¹d ten lêk
Sk¹d w tobie tyle z³oœci
Nie mo¿na wiêcej drêczyæ siê
Poszukaj swej mi³oœci

Naprawdê wielkie szanse masz
By los wzi¹æ w swe rêce
Musisz po prostu sob¹ byæ
Bo ¿ycie nie chce wiêcej 
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- Za nied³ugo 1 listopada
i Wszystkich Œwiêtych, po-
tem dni zaduszne. Co to za
czas?

- Poœwiêcony pamiêci o na-
szych zmar³ych. Choæ trzeba
wiedzieæ, ¿e pierwotnie to
œwiêto obchodzono w innym
terminie. Zmiana daty na-
st¹pi³a w 731 roku, przez
ówczesnego papie¿a i z 13
maja zosta³a przeniesiona
na 1 listopada.
- A czemu nast¹pi³a ta
zmiana?

- Bo ponoæ wówczas, czyli
w maju, zbyt wielu ludzi
przyje¿d¿a³o do Rzymu.
Przy czym ka¿dy pretekst
jest dobry do zmiany. Ale ju¿
nawet w tamtym czasie bar-
dzo mocno obchodzono w
Europie irlandzkie œwiêto
Halloween, które przypada
na 31 paŸdziernika. Byæ
mo¿e celowo wyznaczono
Wszystkich Œwiêtych
w³aœnie na 1 listopada.
- Ale co to za œwiêto jest?
- To jest œwiêto dedykowa-

ne zmar³ym. I wa¿ne, aby
pamiêtaæ, ¿e ka¿da kultura
ma w³aœnie takie œwiêto po-
œwiêcone zmar³ym. I ono jest
obchodzone ró¿nie. Jako et-
nolog mogê powiedzieæ, ¿e
s¹ dwa czynniki wszystkich
œwi¹t dotycz¹cych zmar³ych.
Jeden to rzeczywiœcie pa-
miêæ i chêæ pamiêtania o na-
szych przodkach, podkreœle-
nie ich wa¿noœci, podkreœle-
nia tego, ¿e ¿yj¹ oni w
naszej pamiêci tak d³ugo, jak
my ¿yjemy. A drugi czynnik,
który lepiej widaæ w Hallowe-
en ni¿ katolickim œwiêcie
zmar³ych, to jest nasz lêk
przed œmierci¹. A my ten lêk
prze³amujemy na ró¿ne spo-
soby.
- Jakie dla przyk³adu?
- Albo bawi¹c siê i poka-

zuj¹c, ¿e siê nie boimy. Prze-
cie¿ w Koœciele katolickim
mówi siê, ¿e to nie powinien
byæ smutny czas. Bo to prze-
cie¿ jest nadzieja na nowe
¿ycie. To ¿ycie po œmierci.

Czyli nie powinno byæ to œwi-
êto smutne, a jakoœ siê
przyjê³o, ¿e jest. Ale to jest
w³aœnie próba prze³amania
lêku przed œmierci¹. Potrze-
bujemy tego, siedzi to w nas
i choæ nie myœlimy o tym na
co dzieñ, to jednak lêk przed
œmierci¹ jest. I ten dzieñ ma
nam przypominaæ, ¿e
umrzemy, ale te¿ ma byæ na-
dziej¹, ¿e ktoœ na nas czeka.
I ka¿da religia decyduje, co
to jest.
- W Polsce jeszcze do
niedawna spo³ecznoœæ
romska, która ma w Gorzo-
wie spor¹ diasporê, œwi-
êtowa³a radoœnie.

- Tak, oni bawili siê na gro-
bach. Bo to jest normalne
dla ich kultury. A przecie¿
kiedyœ, kiedyœ sz³o siê z je-
dzeniem na groby. Kojarzy
mnie siê to ze wschodem,
ale by³o tak, ¿e podczas œwi-
êta zmar³ych pi³o siê wódkê,
¿e tych parê kropel strz¹sa-
no z kieliszka na grób na-
szych bliskich. Bywa³o, ¿e

œpiewano na cmentarzu
w³aœnie w ten dzieñ. Ale to
podejœcie siê usztywni³o,
bardziej myœlimy o tym, co
wypada, co nie wypada. Tak
naprawdê, jak ma wygl¹daæ
moment odejœcia i po¿egna-
nia najbli¿szych, ich wspomi-
nanie bierze siê z tradycji,
ale i nakazów religijnych.
- Ale jeœli mówimy o ob-
rzêdach katolickich, to w
takim Meksyku do dziœ
œwiêto zmar³ych to fiesta.

- Fakt, tam jest bardzo ra-
doœnie. Ale tam masz
po³¹czenie dwóch elemen-
tów. Pamiêtaj, ¿e tam siê ro-
bi o³tarzyki zmar³ym ca³e w
kwiatach. Tam zwyczajnie
musisz œpiewaæ. Tam œpie-
wem zapraszasz zmar³ych
do domów. Trzeba pamiêtaæ,
¿e Meksykanie s¹ katolika-
mi, ale przejêli bardzo wiele
ze swoich tradycji, ze swoich
dawnych wierzeñ. I przez to
tak wygl¹da. Tam jest po
prostu zabawa i przywo³ywa-
nie przodków do domu. Te

o³tarzyki, które siê tam robi
to po to, aby przodkowie nie
pomylili domów. I ja to teraz
przerabiam z moimi ucznia-
mi.
- Jak?
- Jest taki film Koko wypro-

dukowany przez Disneya.
On opowiada dok³adnie o
tym, jak ten dzieñ jest ob-
chodzony w Meksyku. To siê
nazywa De los Muertos. I
choæ s¹ katolikami, to jednak
œwiêtuj¹ ten dzieñ tak, jak ro-
biono to kiedyœ - maluj¹ twa-
rze, zapraszaj¹ te dusze do
odwiedzin. Dusze s¹ karmio-
ne. Czyli maj¹ coœ takiego,
co u nas mog³oby siê koja-
rzyæ z obrzêdami dziadów.
- Opowiedz o tym ob-
rzêdzie.

- Dziady obchodzono w
Polsce jeszcze w
pocz¹tkach XX wieku. Przy-
wo³ywano dusze zmar³ych
krewnych. Chodzi³o o za-
pewnienie sobie przychylno-
œci i pomocy. Karmiono owe
dusze, pojono alkoholem -

odbywa³o siê to albo w do-
mach, albo w³aœnie na
cmentarzach. Ale ten zwy-
czaj, ta obyczajowoœæ zos-
ta³a wypchniêta. I radosne
œwiêto pamiêci o zmar³ych
sta³o siê smutnym obycza-
jem chodzenia na cmentarz i
zapalania œwiec.
- No w³aœnie, teraz jest
tak, ¿e kupuje siê doniczkê
z chryzantem¹, jakieœ
œwiece i ju¿.

- Ja bym doda³a jeszcze
jedn¹, naprawdê najwa¿nie-
jsz¹ teraz rzecz, a mianowi-
cie przy tych grobach
zmar³ych, tych z chryzan-
tem¹ i zniczkami spotykamy
siê z rodzinami. I to nadaje
jeszcze sens czegoœ
wy¿szego w tym dniu. Gdyby
tego nie by³o, to rzeczywi-
œcie by³oby jedynie posta-
wienie œwieczek. Ale w³aœnie
to coœ wiêcej, te spotkania
rodzinne nadaj¹ temu œwiêtu
sens. Spotykamy siê z rodzi-
nami, wspominamy tych
zmar³ych. U mnie w domu
jest tak, ¿e idziemy na cmen-
tarz a potem ca³a rodzina
spotyka siê u mojej babci na
takim œwi¹tecznym obiedzie,
czyli mamy swego rodzaju
kultywowanie zmar³ych.
- Polska jest jedynym mi
znanym krajem na œwiecie,
gdzie 1 listopada odbywaj¹
siê masowe pielgrzymki na
cmentarze. Polacy potrafi¹
pojechaæ przez pó³ kraju,
aby na grobach rodziny
postawiæ znicze.

- Oczywiœcie. Nawet te na-
sze zdjêcia póŸnowieczorne
z cmentarzy robi¹ furorê w
Internecie. Bo tego faktycz-
nie nigdzie indziej nie ma.
Nie ma tysiêcy œwiec
pal¹cych siê w jednym miej-
scu. Tak jesteœmy nauczeni.
Bo przecie¿ tradycja te¿ po-
wstaje, zmienia siê, jak i
wszystko. Widaæ to na
przyk³adzie dziadów. Prze-
cie¿ na cmentarz sz³o siê w
nocy, w wigiliê wszystkich
œwiêtych na cmentarz. I

mo¿na by³o ró¿ne dusze wy-
wo³aæ. I te dobre, i te z³e. Ale
mo¿na by³o robiæ inne rze-
czy. To by³ moment z³amania
siê czasu tych ¿ywych i tych
zmar³ych. A przecie¿ gene-
ralnie od tego odeszliœmy.
Obrzêd jest znany, bo o nim
czytamy, ale ju¿ siê go nie
obchodzi.
- Oburzy³oby ciê takie
dziadowskie œwiêtowanie?

- Nie, sk¹d. Ja sama pami-
êtam II Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹ce w Gorzowie i pewne-
go przesympatycznego pana
polonistê, który zabra³ nas
na cmentarz. Umówiliœmy
siê na 18.00 lub 19.00 na
Cmentarzu Œwiêtokrzyskim
przy ul. Warszawskiej i przy
œwietle œwiec czytaliœmy
„Dziady” Adama Mickiewi-
cza. To by³o coœ niesamowi-
tego, pamiêtam do dziœ
wra¿enie.
- Czyli nie powinniœmy
siê oburzaæ, kiedy ktoœ na-
gle zacznie dziadowaæ na
cmentarzu?

- Ja myœlê, ¿e my chyba za
bardzo oceniamy wszystkich
i wszystko naoko³o. Do
wszystkiego stosujemy
w³asn¹ miar¹. Rzuciliœmy siê
ostatnio w³aœnie na Hallowe-
en, na przebrane dzieciaki,
które siê dobrze bawi¹, bo
niby to komercja. Ale na-
wet to polskie œwiêto
zmar³ych jest skomercjali-
zowane, bo przecie¿ tego
znicza kupiæ trzeba i tê
chryzantemê tak¿e. Myœlê,
¿e ka¿dy ma prawo œwiêto-
waæ po swojemu i nie po-
winno nas to oburzaæ. My
potrzebujemy œwiêta, które
prze³amuje nasze lêki i któ-
re w jakiœ sposób nawi¹zu-
je do naszych bliskich. I to
my sami decydujemy, czy
to bêdzie radosne, czy te¿
smutne obchodzenie. Bo
ka¿dy z nas sam kreuje
swoje tradycje. Pozwalaj-
my sobie na to, nie oceniaj-
my innych.
- Dziêkujê bardzo.

M. Wilk-Kang: Jak ma wyglądać moment odejścia i pożegnania najbliższych, ich wspomina-
nie bierze się z tradycji, ale i nakazów religijnych

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um

Święto, które przełamuje nasze lęki 
Z Monik¹ Wilk-Kang, etnologiem, rozmawia Renata Ochwat

W tym samym czasie Klau-
diusz Alkiewicz wykupi³ od
Gustawa Schroedera dzia³kê
o powierzchni oko³o 3,8 ha z
przeznaczeniem na nekro-
poliê. Zajmuje on urozmaico-
ny teren o powierzchni ok.
3,80 ha, ró¿nica miedzy naj-
wy¿szym a najni¿szym pun-
ktem nekropolii wynosi 21
metrów. Cmentarz by³ po-
wiêkszany w roku 1920 i
1945. Cmentarz zosta³ za-
mkniêty 25 wrzeœnia 1962

roku, poniewa¿ miasto
otwar³o obecny cmentarz ko-
munalny przy ul. ¯wirowej

Na zabytkowej nekropolii
pochowanych jest oko³o 7
tys. osób. Z powodu natural-
nej degradacji nie da siê od-
tworzyæ ju¿ oko³o 3,5 tys.
grobów. Na cmentarzu po-
chowany jest m.in. brat
pierwszego prezydenta Lit-
wy Aleksandras Vytautas
Viršila, lotnik, który rozbi³ siê
nieopodal Gorzowa. Pocho-

wani s¹ tak¿e wiêŸniowie
obozu Ravensbrück, którzy
w drodze do ojczyzny zmarli
w Gorzowie, bo nie dali rady
trudom podró¿y. Osobn¹
kwaterê maj¹ powstañcy
wielkopolscy. Wœród najstar-
szych nagrobków daj¹ siê
odczytaæ nazwiska: Johanna
Andrikowski, Johannes Szy-
mañski, Felix u. Gotffried
Przybylski, Hedwig Stanicz-
ki, Gunter Daraszynski, Jo-
sef Murkiewicz, Johan Ma-

chatschek, Bruno Bratkowski
i wiele innych.

Na nekropolii jest równie¿
grób Klaudiusza Alkiewicza,
fundatora cmentarza i jego
¿ony. Tu pochowany jest ksi¹dz
Tadeusz Za³uczkowski, jeden z
biskupów ordynariuszy diecezji
gorzowskiej. Poza tym w³aœnie
tu le¿y Franciszek Walczak,
m³ody milicjant zamordowany
przez Rosjan i patron
najd³u¿szej ulicy w mieœcie. 

REDAKCJA

Cmentarz Świętokrzyski - zapomniana nekropolia
Cmentarz zosta³ za³o¿ony przy katolickim  koœciele p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, który powsta³ w latach 1854-1855. 

Na zabytkowej nekropolii pochowanych jest około 7 tys.
osób, w tym wielu w swoich czasach znanych i zasłużonych
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Bartosz Zmarzlik, w ocenie
kolegi reprezentacyjnego Ma-
cieja Janowskiego, jest kos-
mit¹, który akurat przylecia³
na ziemiê pojeŸdziæ na ¿u¿lu.
Obserwuj¹c ostatnie wystêpy
gorzowianina trudno nie zgo-
dziæ siê ze stwierdzeniem
by³ego mistrza Polski.

Kapitan Moich Bermudów
Stali Gorzów, wygrywaj¹c w
Grand Prix w Malilli wywal-
czy³ trzeci w karierze tytu³ in-
dywidualnego mistrza œwiata
na ¿u¿lu.

- Wiele razy o tym ma-
rzy³em i dokona³em tego -
mówi³ nasz ¿u¿lowiec przed
kamerami Eurosportu. - To
jest niewiarygodne uczucie.
Patrzy³em na ten pierwszy
pó³fina³, w którym jecha³ Leon
Madsen i nie wiedzia³em, co
powiedzieæ tu¿ po nim.
Wszystko siê œwietnie dla
mnie u³o¿y³o. Mia³em czasa-
mi wzloty i upadki, ale w

Grand Prix by³em regularny.
Jestem bardzo szczêœliwy,
poniewa¿ wywalczy³em ju¿
trzy tytu³y mistrzowskie. Wie-

le razy o tym marzy³em i do-
kona³em tego - doda³ i szybko
wyjaœni³, ¿e nie zawsze siê
wygrywa.

- Dlatego jestem naprawdê
dumny ze swojej jazdy, po-
niewa¿ wiem, ile pracy trzeba
w³o¿yæ w te wyniki. Przez

ca³y sezon ciê¿ko pracujemy
w teamie, ale my to bardzo
lubimy - doda³.

Jak potem przyzna³ Bartosz
Zmarzlik, podczas ca³ego
wieczoru by³ bardzo skupiony
na jak najlepszym wykonaniu
swojej pracy. Nie kry³, ¿e bar-
dzo chcia³ rozstrzygn¹æ
sprawê z³otego medalu ju¿ w
Malilli, a nie czekaæ na ostat-
nie zawody w Toruniu.

- By³em mocno skupiony
przed tym wieczorem, ponie-
wa¿ bardzo chcia³em wygraæ
i zostaæ mistrzem œwiata ju¿
przed ostatni¹ rund¹ Grand
Prix w Toruniu. Muszê
och³on¹æ i na spokojnie po-
myœleæ nad tym, czego do-
kona³em. Wszyscy pytali
mnie, jak to bêdzie. Teraz
czujê wielk¹ ulgê. Od czte-
rech lat ten wrzesieñ i pa-
Ÿdziernik s¹ dla mnie bardzo
stresuj¹ce, bo walczy³em o
tytu³ mistrza œwiata, ale ju¿

mogê odetchn¹æ.- mówi³ da-
lej.

Do Szwecji przyjecha³a ca³a
rodzina Bartosza Zmarzlika,
w tym jego malutki synek An-
toœ. - Poprzedni tytu³ zdoby-
wa³em, kiedy by³eœ w brzusz-
ku, teraz sam zobaczy³eœ -
œmia³ siê Zmarzlik patrz¹c w
stronê swojego synka.

- Moja rodzina, moi sponso-
rzy, wszyscy s¹ dla mnie bar-
dzo wa¿ni. Od pocz¹tku mo-
jej kariery s¹ ze mn¹ i czujê,
¿e zawsze walczymy razem i
nie jestem osamotniony. To
naprawdê wa¿ne - podkre-
œli³, a zapytany o cele na
przysz³oœæ i wywalczenie
czwartego tytu³u ju¿ za rok,
odpowiedzia³: - Mam wiele
marzeñ i chcê to zrobiæ, ale
porozmawiamy o tym w
przysz³oœci. Teraz cieszê siê
z dnia dzisiejszego - zako-
ñczy³.

RB
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B. Zmarzlik świętował w Malilli swoje trzecie mistrzostwo świata z rodziną, przyjaciółmi i
współpracownikami
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- Niedawno og³osi³a pani
oficjalnie zakoñczenie karie-
ry motywuj¹c tym, ¿e
chcia³aby wiêcej czasu po-
œwiêciæ rodzinie. A by³y na-
mowy ze strony trenera i
dzia³aczy, aby jednak jeszcze
o kolejny rok przed³u¿yæ bie-
ganie po koszykarskich par-
kietach?

- By³a taka propozycja, aby
jeszcze zagraæ kolejny rok i tre-
ner mia³ argumenty, aby mnie
przekonywaæ. Wspomina³ m.in.
o nowej hali, ¿eby dotrwaæ do
jej oddania, ale mimo wszystko
podjê³am ostateczn¹ decyzjê o
zakoñczeniu kariery sportowej.
Z drugiej strony te¿ do koñca
nie wiadomo, kiedy dok³adnie
ta hala powstanie. Ostatnio
mia³am zabawn¹ historiê, gdy
jecha³am z córk¹ ko³o tej po-
wstaj¹cej hali i zapyta³a mnie -
mamo, a po co oni buduj¹ t¹
now¹ halê jak ty skoñczy³aœ
graæ? Oczywiœcie œwietnie, ¿e
taki nowoczesny obiekt wresz-
cie powstanie, to s¹ zupe³nie
inne perspektywy dla klubów,
dla mieszkañców miasta na
spêdzanie wolnego czasu.
- Spodziewa³a siê pani, roz-
poczynaj¹c przygodê z ko-
szykówk¹, ¿e a¿ tyle sukce-
sów osi¹gnie, ³¹cznie z wy-
stêpami w kadrze narodowej
czy licznymi medalami?

- Krótko odpowiem, ¿e nie.
Rodzice mnie zapisali do klasy
sportowej do Szko³y Podstawo-
wej nr 13, bardziej pod k¹tem
aktywnoœci fizycznej ni¿ jakiejœ
kariery zawodowej. Rodzice
te¿ nie mieli jakiegoœ parcia,
abym gdzieœ zawodowo gra³a.

Potoczy³o siê to jednak tak, ¿e
zosta³am przy koszykówce, a
rodzicom jestem wdziêczna za
to, ¿e póŸniej ca³y czas mnie
wspierali czy zajmowali siê
dzieæmi, gdy wyje¿d¿a³am na
mecze.
- By³ taki moment w historii
gorzowskiej koszykówki,
gdy klub prze¿ywa³ pewien
kryzys organizacyjno-finan-
sowy. By³y wówczas u pani
jakieœ chwile zw¹tpienia i
propozycje zmiany barw klu-
bowych?

- Mo¿e to nie by³y problemy
organizacyjne tylko bardziej fi-
nansowe, zmniejszy³y siê dota-
cje na klub, ale nadal zespó³
wystêpowa³ w najwy¿szej kla-
sie rozgrywkowej. Propozycje
jakieœ by³y, natomiast ja nie
mia³am w sobie takiego prze-
konania, aby opuœciæ Gorzów.
To ju¿ by³ taki etap, ¿e ja
mia³am rodzinê, by³am w ci¹¿y,
a potem klub stan¹³ na nogi. Tu
te¿ mia³am wsparcie ze strony
rodziców, teœciów, zaczê³am
te¿ budowê domu i to wszystko
z³o¿y³o siê na to, ¿e wed³ug
mnie nie by³o sensu wyje¿d¿aæ
z Gorzowa. Tu równie¿ mia³am
swoje wyzwania i nie ¿a³ujê, ¿e
zosta³am w Gorzowie.
- Mnóstwo zawodniczek za-
granicznych przewinê³o siê
przez ca³y ten okres w go-
rzowskim klubie. Pokusi³aby
siê pani, aby wymieæ te trzy
najlepsze pod wzglêdem
sportowym?

- Z pewnoœci¹ Sharnee-Zoll
œwietna zawodniczka, mi³o
wspominam Ludmi³ê Sapow¹
z jej mocnym charakterem, za-

wziêciem i pogl¹dami na to, co
siê robi. Bardzo dobrze prezen-
towa³a Nkolika Anosike w cza-
sach euroligowych. By³o na-
prawdê kilka œwietnych zawod-
niczek.
- Czy wsród tych wielu
spotkañ by³ jakiœ mecz, z
którego by³a pani szczegól-
nie dumna, gdy na koncie
by³o wiele punktów i asyst?

- Z Polkowicami zdoby³am
kiedyœ 17 punktów, ostatnio
zdoby³am po raz pierwszy i
ostatni MVP kolejki za mecz z
Warszaw¹, mi³e wspomnienia
mam z mistrzostw Europy U-
20 z reprezentacj¹ Polski, rów-
nie¿ z wystêpów euroligowych
czy mistrzostw Polski w kate-
gorii juniorek. Natomiast takich
jednych, pojedynczych spotkañ
to cz³owiek nie pamiêta, gdy¿
naprawdê by³o tego sporo.

- W czasie wielu wyjazdów
z kadr¹ oraz klubem by³a
okazja do poznawania no-
wych miejsc i zwiedzania?

- Najczêœciej to by³y hale i lot-
niska, ale by³y oczywiœcie
okazje i czas, aby zobaczyæ
wiele piêknych miejsc. Mi³o
wspominam wyprawê z repre-
zentacj¹ Polski do Stanów
Zjednoczonych. Byliœmy tam
ponad tydzieñ i zobaczyliœmy
wiele ciekawych miejsc oraz
miast takich jak Nowy Jork czy
Waszyngton. W czasie uni-
wersjady w Bangkoku, te¿
uda³o siê wiele zobaczyæ w
ci¹gu trzech tygodni. Do tego
Moskwa czy Jerozolima i inne
miasta w czasie choæby wy-
stêpów euroligowych.
- Odnosi³o siê wra¿enie, ¿e
jest pani ulubion¹ zawod-
niczk¹ trenera Dariusza Ma-

ciejewskiego, który zreszt¹
w samych superlatywach siê
wyra¿a³ o pani. Mo¿e pani to
potwierdziæ?

- To ju¿ raczej pytanie do tre-
nera, wsparcie od trenera
czu³am, ale wiadomo jak to jest
z trenerami. Jak siê gra dobrze,
to jest dobrze, jak siê gra Ÿle to
siê obrywa. By³y ró¿ne mo-
menty lepsze i gorsze, a nieraz
dosta³am burê od trenera. Jes-
tem wdziêczna trenerowi za to,
¿e we mnie wierzy³ i da³ mi
szansê na rozwój poprzez
du¿¹ iloœæ minut na parkiecie.
- Ile zagrywek mia³a pani wy-
uczonych w trakcie meczu?

- By³o tego naprawdê bardzo
du¿o. Ka¿da zagrywka ma
swoj¹ nazwê, gest czy okrzyk.
Od kilku lat jest ju¿ taka spe-
cjalna ksi¹¿ka z zagrywkami,
któr¹ trzeba by³o sobie przy-
swoiæ. Liczba rozwi¹zañ tak-
tycznych by³a te¿ modyfikowa-
na w czasie sezonu pod k¹tem
danego przeciwnika.
- Czy by³a jakaœ zawodnicz-
ka, z któr¹ rozumia³a siê pani
w trakcie gry bez s³ów?

- Wiadomo, ¿e im d³u¿ej z
kimœ siê gra, to ta wspó³praca
wygl¹da lepiej. Wiele lat wspól-
nie gra³yœmy z Justyn¹
¯urowsk¹ i myœlê, ¿e pod ko-
niec mog³yœmy pewne zagrywki
graæ w ciemno. Ostatnio nato-
miast zmiany s¹ bardzo czêste i
zanim siê dobrze poznamy, to
ju¿ jest po³owa sezonu.
- Utrzymuje pani jakiœ kon-
takt z by³ymi kole¿ankami z
zagranicy?

- Mam sporadyczny kontakt z
zawodniczkami z zagranicy,

najczêœciej z Juli¹ Dureik¹, któ-
ra d³u¿ej gra³a w Gorzowie.
- Co pani robi w wolnym
czasie?

- Najczêœciej czas poœwi-
êcam dzieciom, ca³e ¿ycie
zwi¹zana by³am ze sportem i
ten sport przyci¹ga. Niedawno
w³aœnie by³am z dzieæmi na
meczu pi³karzy rêcznych i
myœlê, ¿e ta aktywnoœæ sporto-
wa bêdzie ze mn¹ ca³y czas.
- Pracuje pani od kilku lat w
szkole podstawowej. Jak wy-
gl¹da podejœcie dzieci do zajêæ
wychowania fizycznego?

- Jest problem, mamy grupê
dzieci, które chc¹ æwiczyæ, ale
jest spora grupa osób, która
najlepiej by nic nie robi³a i nie
æwiczy³a. Co by cz³owiek nie
wymyœla³ i nie wiem jak siê
stara³, to niektórych ciê¿ko
zmusiæ do æwiczeñ. Jeszcze
niektórym bardzo przypad³a
nauka zdalna, gdzie ciê¿ko
by³o wyegzekwowaæ æwicze-
nia.
- A czy zg³asza³y siê do pa-
ni partie polityczne, aby
przyk³adowo zosta³a pani
radn¹?

- Nie, nie by³o czegoœ takiego,
zreszt¹ ja jestem daleka od po-
lityki i nie s¹ to moje klimaty.

- Jakie s¹ konkrety co do
pani przysz³oœci, czy mo¿e
by³a jakaœ propozycja z klu-
bu?

- Propozycja z klubu by³a,
rozmawiamy ca³y czas z trene-
rem, s¹ ró¿ne opcje, równie¿
bez klubu. W tej chwili mam
czas, aby odpocz¹æ i zastano-
wiæ siê na spokojnie, co dalej.
- Dziêkujê za rozmowê.

K. Dźwigalska zdobyła całkiem sporo medali i pucharów w
swojej karierze…
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Przyleciał na ziemię pojeździć na żużlu
Jedn¹ rundê przed zakoñczeniem tegorocznych indywidualnych mistrzostw œwiata Bartosz Zmarzlik zapewni³ sobie z³oty medal.

Nie żałuję, że zostałam w Gorzowie
Z Katarzyn¹ DŸwigalsk¹, by³¹ koszykark¹ AZS AJP Gorzów, rozmawia Przemys³aw Dygas
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