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Z radością więc zgodzili się na ,,wrzut-
kę’’ projektu uchwały w tej sprawie pod-
czas listopadowej sesji. „Wrzutka’’ to
zgłoszenie projektu uchwały tuż przed
przyjęciem porządku obrad. Czasami
jest taka konieczność, ale w przypadku
projektu podwyższającego diety radnych
oczywiście jej nie było. Prezydent, mógł
spokojnie uczynić to tydzień wcześniej,
ale tego nie zrobił, żeby uniknąć dłuższej
awantury w mediach społecznościo-
wych. Prezydent widocznie  uznał, że
jak szybko uchwała podwyższająca die-
ty zostanie przegłosowana, to po kilku
dniach temat umrze. 

O ile solidna podwyżka pensji dla pre-
zydenta (około 7 tysięcy brutto) nie po-
winna wzbudzać większych kontrowers-
ji, bo kilka lat temu funkcyjnym samo-
rządowcom ustawowo obniżono płace, o
tyle bardzo znacząca podwyżka dla rad-
nych zdecydowanie wzbudza. Mówimy
bowiem tutaj o podwyżce na poziomie
około 1,6 tysiąca złotych miesięcznie na
każdego radnego. W skali roku daje to
480 tysięcy więcej niż do tej pory. Na ty-
le musimy się, jako mieszkańcy złożyć,
żeby zadowolić 25-osobową grupę.

Nowe stawki wywołały oburzenie.
Zwłaszcza, że większość radnych częs-
to powtarza, że poszła pracować do ra-
dy miasta dla ludzi; są nawet tacy, którzy
twierdzili, iż najchętniej czyniliby to

społecznie, a teraz pierwsi podnieśli rę-
kę w trakcie glosowania. Kiedyś poprzez
pojęcie ,,dieta radnego’’ rozumiano
zwrot utraconych zarobków wyni-
kających z prowadzenia działalności
radnego. Inaczej mówiąc, chodziło o to,
że wybierając się na sesję lub komisję
radny tracił pieniądze w ramach nie-
obecności w pracy. Dlatego ta dieta nie
była zbyt duża. Dzisiaj stała się bardzo
dobrą płacą, zwolnioną jeszcze w dużej
części z podatku. Co prawda nie wszys-
cy głosowali za przyjęciem tej uchwały,
ale niesmak pozostał. 

Przyjęcie nowych stawek zbiegło się z
ogłoszeniem nowego projektu budżetu
Gorzowa na 2022 rok, gdzie zapisano
202-milionowy deficyt. Tego samego
dnia co głosowano podwyżki pojawiła
się wiadomość, że sąd administracyjny
uchylił decyzję wojewody lubuskiego,
który zakwestionował uchwałę parkin-
gową. Oznacza to, że wiosną prawdopo-
dobnie strefa zostanie rozszerzona,
znacząco wzrosną bilety parkingowe, ale
i abonamenty dla tych, co mieszkają w
centrum miasta i mają samochód. Już
niektórzy mówią wprost, że teraz rozu-
mieją, dlaczego to wszystko idzie w tym
kierunku. Przecież trzeba pokryć z cze-
goś podwyżkę dla radnych, skoro budżet
ma duży deficyt.

ROBERT BOROWY

Tak ładnie to tylko 
na osiedlu Słonecznym  
Malutki parczek plus do tego malowidło na ścianie budynku sprawiły, że znów
kawałeczek osiedla Słonecznego stał się ładny. Mieszkańcy innych zakątków
miasta też chcą urządzać podobne miejsca. Więcej na s. 6

A niesmak pozostał
Gorzowskim radnym bardzo się śpieszyło do podwyższenia sobie diet. 
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ww  1.01.
1905 r. - urodził się Jan Korcz,
artysta-malarz, pionier Gorzo-
wa, organizator słynnej ,,aka-
demii pana Jana’” dla plasty-
ków-amatorów, zm. w 1984  r.  
1950 r. - w Gorzowie wznowio-
no komunikację tramwajową.
ww  2.01.
1960 r. - wznowiono komunika-
cję autobusową, uruchamiając
pierwszą po wojnie linię auto-
busową; na trasę linii 101 Mar-
cinkowskiego-Śląska wyjechało
pięć autobusów San.
1960 r. - powołany został Pań-
stwowy Teatr im. Juliusza
Osterwy w Gorzowie, jako 117
scena państwowa w kraju; przy-
gotowania do premiery trwały
dziewięć miesięcy.
ww  5.01.
1997 r. - siatkarze Stilonu zdo-
byli Puchar Polski; największe
osiągnięcie sportowe w 50-le-
ciu klubu.
ww  7.01.
1958 r. - zm. ks. bp Teodor
Bensch (55 l.), pierwszy admi-
nistrator apostolski diecezji
warmińskiej, od grudnia 1956
r. ordynariusz gorzowski. 
ww  9.01.
1910 r. - ur. ks. Wilhelm Pluta,
od 1958 r. biskup gorzowski,
zm. w 1986 r.
ww  10.01.
1914 r. - pierwsza lokomotywa
przejechała nowo zbudowany
wiaduktem.
ww  11.01.
1992 r. - zm. Edward Jancarz
(45 l.), najwybitniejszy gorzow-
ski żużlowiec, zawodnik Stali
Gorzów (1965-1985) i Wimble-
donu (1977-1983), 12-krotny
medalista MŚ, 11-krotny
uczestnik IMŚ, dwukrotny
mistrz Polski w 1975 i 1983,
trzykrotny zdobywca „Złotego
Kasku”.
ww  13.01.
1968 r. - w pięciolecie pierw-
szego meczu hokejowego - na
nowo zbudowanym „Lodostilu”
przy ul. Pomorskiej rozegrano
pierwsze spotkanie drużyn ho-
kejowych, w którym zawodnicy
Stilonu Gorzów ulegli Sparcie
Szczecin 1:16.
2009 r. - zm. Aleksander Dzilne
(80 l.), b. prezes KS Stal (1967-
1972), pionier miasta, budow-
niczy stadionu żużlowego. 
ww  15.01.
1938 r. - ur. Ryszard Sawicki,
b. działacz opozycyjny, b. dy-
rektor szpitala (1991-1997),
pierwszy przewodniczący RM,
jeden z organizatorów sportu
niepełnosprawnych w Polsce,
zm. w 2000 r. 
ww  17.01.
1944 r. - ur. Henryka Żbik-Nie-
rubiec, artystka plastyk, specja-
lizująca się w tkaninie arty-
stycznej, zm. w 2001 r. 
1996 r. - zm. Aleksander Fogiel
(86 l.), b. aktor gorzowski
(1979-1980), odtwórca m.in.
roli Maćka z Bogdańca w filmo-
wej wersji „Krzyżaków” Ale-
ksandra Forda i sołtysa w „Sa-
mych swoich” Sylwestra Chę-
cińskiego.. 
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Poprawiono po³¹czenia z War-
szaw¹. Pojawi³ siê tak¿e d³ugo
oczekiwany poci¹g w kierunku
po³udniowym, który przez naj-
bli¿sze miesi¹ce bêdzie kurso-
wa³ w formule… autobusowej
komunikacji zastêpczej. Na
os³odê dostaliœmy dworcowe
wychodki ToiToi, które jak dwie
dumne wie¿e dope³niaj¹ ..met-
ropolitarnego” wizerunku go-
rzowskiego dworca. Jaka kolej
takie sanitariaty, chcia³oby siê
powiedzieæ.

¯ycie na naszym dworcu wy-
gas³o dwadzieœcia lat temu.
Dziœ to miejsce bardziej przypo-

mina kostnicê ni¿ wêze³ komu-
nikacyjny. Gdyby nie przela-
tuj¹ce muchy, tudzie¿ ogrze-
waj¹cy siê w dworcowej pocze-
kalni koneserzy tanich win, od
godzin popo³udniowych dwo-
rzec by³by w praktyce martwy,
jak galerie handlowe w nie-
chlubnych czasach totalnego
lockdown’u.

Mo¿na rzec, ¿e powy¿szy
stan rzeczy to ponad dwudzies-
toletni dorobek gospodarzy re-
gionu. Polityków tak prawicy, jak
lewicy. Rz¹dzili niemal wszyscy.
Przez ponad dwadzieœcia lat
nie podjêto w Warszawie sku-

tecznych dzia³añ na rzecz walki
z kolejowym wykluczeniem. Po-
za nielicznymi wyj¹tkami. Jakiœ
sukces to ocalenie estakady
przez niechybn¹ katastrof¹ bu-
dowlan¹ oraz ,,utrzymywanie
na powierzchni” po³¹czeñ regio-
nalnych - chocia¿ te pozosta-
wiaj¹ wiele do ¿yczenia.

Po³¹czenia dalekobie¿ne, w
praktyce od dawien dawna
,,le¿¹ na ³opatkach”. Klasie poli-
tycznej to najwyraŸniej nie prze-
szkadza. Wiêkszoœæ do War-
szawy udaje siê wygodnym sa-
mochodem. Chyba, ¿e ktoœ lubi
adrenalinê lub d³ugie godziny

spêdzane w dworcowych po-
czekalniach.

Nie dziwiê siê mieszkañcom,
którzy z koniecznoœci porzucili
kolej. Niestety, w gorzowskich
realiach najlepiej sprawdza siê
w³asny samochód. Przynaj-
mniej do czasu, a¿ z perspekty-
wy Warszawy ktoœ dostrze¿e
nasz¹ opustosza³¹ stacyjkê i
bezradnoœæ pasa¿erów. To wy-
maga konsekwencji, uporu i za-
anga¿owania.

Co do budynku gorzowskiego
dworca. S¹ plany modernizacji.
Zarówno po stronie miasta
(centrum przesiadkowe), jak i

kolei. Mo¿e uda siê, zanim ude-
rzy w nas kryzysowe tsunami.
Sam budynek to nie wszystko.
Kluczowa jest infrastruktura ko-
lejowa (szlaki) oraz po³¹czenia.
Zwa¿ywszy na ,,trudne relacje”
z Komisj¹ Europejsk¹, co wi¹¿e
siê z wstrzymaniem czêœci fun-
duszy europejskich,  tylko pat-
rzeæ jak plany elektryfikacji
Ostbahn’u trafi¹ do zamra¿arki
na kolejne 10-20 lat. Oby nie…
Teraz albo nigdy.

ROBERT TRÊBOWICZ
Ekonomista, specjalista ds. PR. Twórca

Forum Interesów Komunikacyjnych
Gorzowa

Dworcowe ToiToi, czyli wizerunek kolei w Gorzowie
Od 12 grudnia na kolei mamy nowy rozk³ad jazdy. Wiêkszych rewolucji na gorzowskich torach nie ma.

Wczesny wieczór, choæ
ciemno. Niewielka stacyjka,
która kiedyœ by³a ca³kiem spo-
ra. Za jak¹œ chwilkê ma przy-
jechaæ poci¹g ze stolicy kraju
do stolicy kulawego woje-
wództwa.

Nagle g³os z megafonu - Po-
ci¹g z Warszawy opóŸniony
jest o 40 minut. OpóŸnienie
mo¿e ulec zmianie. Za niedo-
godnoœci przepraszamy.

Szlag i wszystkie plagi.
Znów. Ale co zrobiæ. Czekam.
I nie wiem, ¿e za chwilkê zro-
bi siê kabaret. Bo nagle jak z
podziemi wyrasta dwóch ko-
lesi pod dobr¹ dat¹ i choæ „in-
formacji nie udziela siê”, to
oni chc¹ wiedzieæ, gdzie jest
ten zgubiony poci¹g, bo ich
koleœ tam jedzie. Informacja,
co to nie udziela siê,  t³uma-
czy, ¿e gdzieœ jest, mo¿e w

Zb¹szynku, a mo¿e ju¿ w Mi-
êdzyrzeczu. W jakiejœ kolejo-
wej przestrzeni na pewno.
Kolesie decyduj¹, ¿e 40 minut
to jednak du¿o i oddalaj¹ siê
w sobie tylko znanym kierun-
ku. Za nied³ug¹ chwilkê do in-
formacji, co to nie udziela siê,

przychodzi pan ze œlicznym
psem. Ja wabiê psa, a pan
s³yszy, ¿e no có¿, poci¹g opó-
Ÿniony, ale dobrze, ¿e jedzie,
bo bywa, ¿e nie jedzie i wtedy
jest klops.

No i w koñcu jest. Trzy wa-
gony ci¹gniête przez kla-

syczn¹ lokomotywê
wje¿d¿aj¹ na stacyjkê.  Jadê.
Jadê i dumam. Co siê do jas-
nej Anielki porobi³o z t¹ nie-
gdyœ sztandarow¹ instytucj¹?
Poci¹gi je¿d¿¹ lub nie. Nie,
bo siê dla przyk³adu wszyst-
kie dwie lokomotywy popsu³y,
a ta trzecia, co to przyjecha³a,
¿eby odci¹gn¹æ te dwie popsu-
te, popsu³a siê w Górkach No-
teckich czy jakimœ innym Sar-
binowie. Na dworcu w Mieœcie
nad Trzema Rzekami wygl¹da
jakby to nigdy dworzec nie by³.
Zawsze jest loteria - kasa
bêdzie czynna, czy te¿ trzeba
lataæ po bilety w poszukiwaniu
pañstwa konduktorów. Zreszt¹
oni super s¹, bo maj¹ du¿o
cierpliwoœci do coraz bardziej
wkurzonych podró¿nych.

Podobne obrazki
prze¿ywam co jakiœ czas, co-

raz czêœciej zreszt¹. I zasta-
nawia mnie, co tu jest gra-
ne. Czemu w XXI wieku nie
mo¿na jakoœ ustawiæ kolei
tak, jak to by³o w 20-leciu
miêdzywojennym czy te¿
jak jest dziœ u naszych
s¹siadów, gdzie bahny i vla-
ki je¿d¿¹ czêsto, punktual-
nie i generalnie jakoœ to try-
bi.

Niegdyœ jeden ze znaków
firmowych pañstwa sta³ siê
œmieszn¹ wydmuszk¹
z³o¿on¹ z miliona spó³ek i
spó³eczek bez odpowie-
dzialnoœci ¿adnej wobec
najwa¿niejszego klienta, ja-
kim jest podró¿ny.

I pomyœleæ, ¿e w 20-leciu
miêdzywojennym w Polsce
regulowano wed³ug poci¹gów
zegarki.

RENATA OCHWAT 

Jedzie pociąg z daleka
Zawsze jest to ruletka, zawsze nie wiadomo, czy siê uda. ¯adne zaklêcia nie pomagaj¹. 

Czemu w XXI wieku nie można jakoś ustawić kolei tak, jak
to było w 20-leciu międzywojennym?

Fo
t. 
Re
na
ta
 O
ch
wa
t

To liczby, które okreœlaj¹
Gminny Program Rewitaliza-
cji Gorzów 2025+, który piêæ
lat temu przyjêli w formie
uchwa³y gorzowscy radni. W
miêdzyczasie program by³
aktualizowany. Zosta³ wzbo-
gacony o wytyczne do-
tycz¹ce miejscowych planów
rewitalizacji oraz diagnozê
sprawdzaj¹c¹, przeprowa-
dzon¹ po trzech latach pro-
wadzenia procesu.

Przez minione piêæ lat
zrealizowaliœmy przedsiêwzi-
êcia, których namacalne
efekty sta³y siê w mieœcie lu-
biane, rozpoznawalne i

chêtnie u¿ytkowane. S¹ to
m.in. „Kwadrat”, œcie¿ka

wzd³u¿ K³odawki, œcie¿ka
nad Wart¹ - przed³u¿enie

Bulwaru Wschodniego. Wy-
konano równie¿ wiele za-
dañ, które choæ mniej wi-
doczne na co dzieñ, stano-
wi¹ wa¿ny element
procesu rewitalizacji. S¹ to
m.in. opracowanie i
wdro¿enie programu roz-
wi¹zywania problemów
zad³u¿enia czynszowego,
czy rozwój us³ug wsparcia
na obszarze rewitalizacji.

Wiele przedsiêwziêæ jest
obecnie w trakcie realiza-
cji, czêsto w bardzo za-
awansowanym stopniu, a
czêœæ czeka jeszcze na
swoj¹ kolej. Dok³adniej

rzecz ujmuj¹c, do tej pory
pe³nej realizacji doczeka³o
siê 13 przedsiêwziêæ, 26 jest
w trakcie realizacji, a szeœæ
czeka na uruchomienie. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, ¿e re-
witalizacja to nie pojedyncze
dzia³anie a proces, którego
w³aœciwe owoce dojrzej¹ po
nieco d³u¿szym czasie.
Wa¿ne jest bowiem od-
dzia³ywanie realizowanych
zadañ i inwestycji na ca³y
obszar rewitalizacji i jego
mieszkañców. (…).

ANNA PÊKALSKA
Biuro Konsultacji Spo³ecznych i

Rewitalizacji UM

Wiele przedsięwzięć jest w trakcie realizacji
5 celów strategicznych, 37 celów szczegó³owych oraz 45 przedsiêwziêæ.

Jednym z rewitalizacyjnych przedsięwzięć była przebudowa
słynnego „Kwadratu”
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2013 r. - zm. Marian Klaus (86
l.), kompozytor, instrumentalis-
ta, stroiciel instrumentów, bard
dawnej „Casablanki”. 
ww  19.01.
1949 r. - Leon Kruszona, pio-
nier i pierwszy wiceprezydenta
miasta  został zmuszony do
ustąpienia ze stanowiska.
ww  20.01.
2000 r. - zm. Władysław Klimek
(73 l.), nauczyciel fizyki, espe-
rantysta, działacz katolicki, b.
radny (1990-1994), b. prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej,
działacz „Wspólnoty Polskiej”.
ww  21.01.
1985 r. - u zbiegu ul. Pomor-
skiej i Podmiejskiej doszło do
karambolu pięciu wozów tram-
wajowych, w którym obrażenia
odniosło dziewięć osób.
ww  22.01.
1986 r. - zm. ks. bp Wilhelm
Pluta (76 l.), od 1958 r. admi-
nistrator apostolski, a od 1972
r. ordynariusz diecezji gorzow-
skiej; zginął w wypadku samo-
chodowym.
ww  27.01.
1986 r. - z udziałem prymasa
Józefa Glempa odbył się po-
grzeb bp. Wilhelma Pluty; jego
ciało złożone zostało w grobow-
cu wymurowanym w przedsion-
ku katedry. 
1997 r. - zm. Irena Byrska (96
l.), aktorka, reżyser teatralny i
pedagog, b. dyrektor dyrektor
Teatru im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie (1963-1966).
ww  29.01.
1971 r. doszło do zamachu
bombowego na budynek Sądu
Powiatowego przy ul. Mieszka I
42, eksplozja zdemolowała pięć
pomieszczeń na wysokim parte-
rze.
1994 r. w Gorzowie uruchomio-
no pierwsze anteny przekaźni-
kowe telefonii komórkowej. 
ww  30.01.
1945 r. oddziały sowieckie za-
jęły Gorzów; wg niektórych
świadków pierwsze czołgi
zwiadowcze wkroczyły do
miasta 30 stycznia od strony
obecnej ul. Konstytucji 3 Maja,
stąd jej powojenna nazwa Ar-
mii Czerwonej; miasto zajęte
zostało przez pododdziały 32
korpusu piechoty 5 Armii Ude-
rzeniowej, jej dowódcą był
gen. płk. Nikołaj Erastowicz
Bierzarin (1904-45), później
pierwszy komendant wojenny
Berlina. 
1995 r. w Gorzowie po raz
pierwszy obchodzono Dzień Pa-
mięci i Pojednania.
ww  31.01.
1948 r. - Państwowe Zakłady
Inżynierii nr 3 przejęły obiekty
byłej fabryki maszyn i odlewni
żeliwa H. Pauckscha między ul.
Jerzego i Grobla oraz byłej fab-
ryki Gustava. Schrödera przy ul.
Przemysłowej 13-16, gdzie
znajdowała się główna siedziba
późniejszych Zakładów Mecha-
nicznych.
2010 r. - nad Kłodawką przy ul.
Chrobrego odsłonięto pomniki
malarzy Jana Korcza i Ernsta
Henselera. n
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- Jakie to uczucie byæ
jednym z Trzech Króli?

- Tak naprawdê za ka¿dym
razem odczuwam stres, po-
niewa¿ nie jestem profesjo-
nalnym aktorem, a wy-
stêpujê przed spor¹ rzesz¹
ludzi. Muszê prze³amaæ w
sobie pewne bariery, ¿eby
móc siê pokazaæ i odezwaæ.
Przed ka¿dym wyst¹pie-
niem jest strach i trema.
- Dlaczego podj¹³ siê pan
tego wyzwania?

- Zosta³em poproszony o
to. Szczerze mówi¹c by³em
lekko zaskoczony t¹ propo-
zycj¹. Zgodzi³em siê dlate-
go, ¿e jest to dobry sposób
na pokazanie tego, ¿e wiara
chrzeœcijañska jeszcze nie
umar³a i jest wœród gorzo-
wian. Jest to równie¿ spo-
sób na to, aby pokazaæ, ¿e
jest siê osob¹ wierz¹c¹. To
jest przyjemne podzielenie
siê swoj¹ wiar¹.
- D³ugo zastanawia³ siê
pan nad t¹ propozycj¹?

- Nie podj¹³em decyzji od
razu, ale te¿ nie zastana-
wia³em siê zbyt d³ugo. Nie
mam ¿adnego doœwiadcze-
nia scenicznego, wiêc po-
wiem szczerze, ¿e trochê
siê ba³em.
- Proszê przypomnieæ,
od ilu lat w Gorzowie or-
ganizowany jest Orszak
Trzech Króli?

- Od szeœciu. Pierwsza
edycja by³a w 2015 roku.
- Kto by³ pomys³odawc¹?
- Stowarzyszenie Brata

Krystyna, które od dawna
stara³o siê o organizacjê Or-
szaku Trzech Króli, jeszcze

za kadencji poprzedniego
prezydenta. W Polsce Or-
szak Trzech Króli pojawi³ siê
siedem lat temu i tak na-
prawdê Gorzów bardzo
szybko podj¹³ tê inicjatywê.
- Jaka jest idea gorzow-
skiego Orszaku?

- Przede wszystkim jest to
wydarzenie, które jednoczy
mieszkañców i wynika z kul-
tury polskiej oraz wiary
chrzeœcijañskiej. Jest to za-
chêta do tego, aby gorzo-
wianie spotkali siê przy
wspólnych wartoœciach.
- Mieszkañcy miasta ak-
tywnie uczestnicz¹ w Or-
szaku Trzech Króli?

- Tak, ale bardziej nale¿y
powiedzieæ uczestniczyli, bo
w mininym roku, ze wzglêdu
na pandemiê, Orszak

Trzech Króli polega³ na
przejœciu przez ulice Gorzo-
wa tylko trzech aktorów. W
tym roku Orszak oczywiœcie
jest planowany, ale stoi pod
znakiem zapytania. Organi-
zatorzy obawiaj¹ siê covido-
wych restrykcji, które mog¹
uniemo¿liwiæ zorganizowa-
nie tego przedsiêwziêcia.
Do koñca nie wiemy, jak to
bêdzie wygl¹da³o, sytuacja
zmienia siê dynamicznie.
- Z roku na roku liczba
mieszkañców bior¹cych
udzia³ w Orszaku roœnie?

- Tak. Z roku na rok widzie-
liœmy, ¿e Orszak cieszy³ siê
coraz wiêksz¹ popularno-
œci¹ wœród mieszkañców,
którzy licznie brali w nim
udzia³. Zwiêksza³y siê rów-
nie¿ atrakcje orszakowe.

Pojawia³y siê nowe posta-
cie, auta, a nawet i konie.
Tak naprawdê w to przed-
siêwziêcie by³y
zaanga¿owane ró¿ne œrodo-
wiska. Konie by³y
wypo¿yczone ze stadniny,
której pracownicy stworzyli
grupê rekonstrukcyjn¹, która
przejecha³a na koniach
przez Gorzów. Jest to wyda-
rzenie, które jednoczy ró¿ne
œrodowiska.
- Ile czasu zajmuje orga-
nizacja wydarzenia?

- Na przygotowanie potrze-
ba pó³ roku. Do g³ównych
zadañ nale¿y m.in. przygo-
towanie ulotek, zabezpie-
czenie ochrony Orszaku,
czyli s³u¿b pomocniczych.
Nastêpnie trzeba zorganizo-
waæ spotkanie z tymi lud-

Ÿmi. Kolejny etap to poszu-
kiwanie aktorów, próby scen
odgrywanych podczas Or-
szaku. Muszê podkreœliæ
fakt, ¿e to nie s¹ profesjo-
nalni aktorzy. Aktorami s¹
ludzie z Gorzowa, którzy do-
stali propozycjê odegrania
ról i siê zgodzili, bo chcieli
zrobiæ coœ dla miasta i jego
mieszkañców.
- Jak zachêci pan osoby,
które jeszcze nie uczestni-
czy³y w Orszaku Trzech
Króli, do wziêcia w nim
udzia³u?

- Warto wzi¹æ udzia³, po-
niewa¿ jest to wydarzenie
na skalê ogólnopolsk¹. Jest
to okazja, aby zobaczyæ na-
rodziny Jezusa Chrystusa
przedstawione w inny spo-
sób. Z roku na rok jest co-
raz ciekawiej, s¹ nowe
scenki, które s¹ dopasowy-
wane do obecnej rzeczywis-
toœci. W przedostatnim Or-
szaku na dworze Króla He-
roda by³y przeró¿ne
postacie, m.in. fryzjerka i
aktorka. Scenarzyœci sta-
raj¹ siê pokazaæ narodziny
Chrystusa w sposób
wspó³czesny. Zapraszam,
bo jest to przede wszystkim
mo¿liwoœæ spotkania z inny-
mi ludŸmi i wspólne podzie-
lenie siê radoœci¹. Ca³y Or-
szak Trzech Króli jest dzie-
leniem siê radoœci¹ z
narodzin Chrystusa. Tym
bardziej zachêcam do spot-
kania, gdy¿ w ostatnim cza-
sie by³o du¿o spo³ecznej
izolacji spowodowanej pan-
demi¹.
- Dziêkujê za rozmowê.

Przyjemne podzielenie się
swoją wiarą
Ze Stanis³awem Lewandowskim, cz³onkiem Gorzowskiego Towarzystwa Kulturalno-Spo³ecznego, rozmawia Dorota Waldmann
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Stanisław Lewandowski w Orszaku Trzech Króli… 

Napisa³am ju¿ jakiœ czas
temu, ¿e brakiem czegokol-
wiek jest stawianie tego
urz¹dzenia na œrodku chod-
ników. I siê rozpêta³a praw-
dziwa dyskusja. I bardzo
dobrze, znaczy, ¿e nie tylko
mnie to cholerstwo porzuco-
ne w poprzek chodników w
mieœcie przeszkadza.

Oczywiœcie ludzie siê po-
dzielili na dwie grupy. Jedni
pisali, ¿e jasne, ¿e w mieœcie
wszystko wszystkim prze-
szkadza, ¿e Ochwat jest
g³upia, bo walczy z nowinka-
mi technicznymi i cóœ w po-
dobie. Inni pisali, ¿e maj¹
dok³adnie takie same odczu-
cia. ¯e dra¿ni ich porzucanie
tych jednoœladów gdzie po-

padnie oraz ¿e nale¿y coœ z
tym zrobiæ.

Ma³o tego. Nawet na ulicy
zaczepi³o mnie trochê lu-

dzi, którzy mówili mi -
dobrze, ¿e piszesz/pani pi-
sze o tym problemie. I
wszyscy podnosili jedno -

nie jesteœmy przeciwko hu-
lajnogom na ulicach, tylko
przeciwko porzucaniu ich
byle gdzie, jak popadnie
na chodnikach i na mniej-
szych uliczkach. Pada³y
ostre s³owa o braku wycho-
wania, o braku empatii
spo³ecznej, o braku eduka-
cji. Ludzie, którym przysz³o
pokonywaæ przeszkodê w
postaci porzuconej elek-
trycznej hulajnogi, jednak
ciê¿kiego i piszcz¹cego
elektronicznie urz¹dzenia,
absolutnie nie walcz¹ z
postêpem i nowinkami,
walcz¹ z bylejakoœci¹ za-
chowañ w sferze publicz-
nej. Bo w³aœnie od takich
rzeczy siê zaczyna, od

k³adzenia nóg w butach na
kanapach w poci¹gu, od
plucia na chodniki przez
wulgarne dziewczyny, od
pozostawiania hulajnóg jak
leci, bo co mnie to obcho-
dzi, mój czas siê skoñczy³.

By³am zdumiona reakcj¹.
Zdumiona i zbudowana
jednoczeœnie. Oznacza to
bowiem, ¿e nie otêpieliœmy
ostatecznie i pewne rzeczy
budz¹ nasz sprzeciw. I bar-
dzo dobrze.

Bo jak siê okazuje, jak
ktoœ chce, to potrafi. Potra-
fi ustawiæ hulaj tak, ¿e ni-
komu nie przeszkadza. I
tylko o to w tym wszystkim
chodzi.

RENATA OCHWAT

Do hulajnóg na ulicach wracam
Myœla³am, ¿e jak przyjd¹ œniegi i mrozy, to to zniknie. 

Brakiem czegokolwiek jest stawianie tego urządzenia na
środku chodników
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- Pytaj¹c siê pana przed ro-
kiem o plany spó³ki na 2021
rok w odpowiedzi
us³ysza³em, ¿e jeœli czegoœ
mo¿na byæ pewnym, to…
niepewnoœci. A wiêc, jakie
one by³y?

- Ka¿dy kolejny miesi¹c niós³
ze sob¹ du¿¹ niepewnoœæ ze
wzglêdu na pandemiê. Ona tak
naprawdê kieruje naszym
¿yciem od dwóch lat i ka¿dego
dnia musimy zmagaæ siê z
ró¿nymi problemami logistycz-
nymi, zagro¿eniem covidowym
i innymi czynnikami. Proszê
pamiêtaæ, ¿e wiele instytucji,
firm zamra¿a³y swoj¹ dzia³al-
noœæ w chwilach wprowadza-
nia lockdownu, my tego nie
mogliœmy zrobiæ. Ca³y czas od-
bieramy odpady, linia sortowni-
cza nie stanê³a ani na jeden
dzieñ. 
- Jakie by³y i s¹ nadal naj-
wiêksze zagro¿enia z tym
zwi¹zane?

- Otwieraj¹c ka¿dy kolejny
worek z odpadami nie wiemy,
co tam mo¿e siê znajdowaæ.
Przecie¿ wiele tych worków po-
chodzi od osób zara¿onych,
ale my nie wiemy, które to s¹ i
ci¹gle mamy obawy, ¿eby nie
dosz³o w naszej firmie do ma-
sowego zara¿enia. Jeden cho-
ry pracownik móg³by w zasa-
dzie wstrzymaæ ca³¹ liniê sor-
townicz¹. Wystarczy, ¿e zarazi
kilka osób, te nastêpne i nie-
szczêœcie gotowe. By³ pomys³
ze strony firm odpadowych,
¿eby czasowo w okresach naj-
trudniejszych pandemicznie
deponowaæ odpady bezpo-
œrednio na sk³adowisku bez
sortowania. Nie spotka³o siê to
z przychylnoœci¹ ze strony wo-
jewody, bo tylko on móg³
podj¹æ tak¹ decyzjê. 
- S¹ w firmie wdro¿one pro-
cedury na wypadek pojawie-
nia siê koronawirusa?

- Zabezpieczyliœmy pracowni-
ków w œrodki ochrony maksy-
malnie, na ile mo¿na. Mieliœmy
w³asne, szybkie testy, jak tylko
ktoœ Ÿle siê poczu³, mia³ stan
podgor¹czkowy natychmiast
by³ odsy³any do domu. Prak-
tycznie wszyscy, którzy chcieli,
zostali zaszczepieni, a ca³¹
akcjê zorganizowaliœmy we
w³asnym zakresie. I nadal do
ca³oœci podchodzimy racjonal-
nie, z najwiêksz¹ doz¹ odpo-
wiedzialnoœci. Bo wiemy, czym
grozi nawet najmniejsza epide-
mia w firmie. Jak na razie, od-

pukaæ, wszystko funkcjonuje
dobrze, nie by³o praktycznie
powa¿niejszych absencji, choæ
oczywiœcie pojedyncze osoby
przechorowa³y covid.
- Jak rozumiem, z pande-
mi¹ sobie radzicie dzielnie,
ale czy radzicie sobie ze sta-
le rosn¹cymi kosztami pro-
wadzenia dzia³alnoœci?

- Przez trzy kwarta³y by³o
dobrze, ale to co wydarzy³o siê
w ostatnich miesi¹cach napa-
wa nas du¿ym zmartwieniem,
gdy¿ nie mamy na to wp³ywu.
Pierwsza sprawa to szalony
wzrost kosztów energii. W
postêpowaniu przetargowym
na zakup energii na 2022 rok,
gdzie pojawi³o siê szeœciu do-
stawców najni¿sza oferta by³a o
85 procent wy¿sza od tego-
rocznych cen. Druga
podwy¿ka, która ma ogromny
wp³yw na nasze koszty to ceny
ropy do samochodów wy-
wo¿¹cych odpady i zajmuj¹ce
siê utrzymaniem porz¹dku na
drogach, bo tym równie¿ siê
zajmujemy. Dzisiaj mamy po-
wy¿ej szeœciu z³otych, a przed
rokiem by³y miesi¹ce, i¿ ta cena
niewiele przekracza³a cztery
z³ote. Te podwy¿ki bardzo
wp³ywaj¹ na rentownoœæ naszej
firmy. I nie wiemy, co bêdzie da-
lej. A do tego rozkrêcaj¹ca siê
inflacja i zwi¹zana z tym presja
na wy¿sze p³ace.
- Dzia³alnoœæ INNEKO jest
bardzo szeroka. Wspomnia³
pan o utrzymaniu gorzow-
skich dróg w czystoœci. Ma-
my akurat zimê i tak z rêk¹
na sercu drogowcy czasami
pana zaskakuj¹?

- Je¿eli tak, to tylko pozytyw-
nie. Ca³y czas staramy siê pod-
nosiæ nasz standard i kontrolu-

jemy te¿ pracowników. Wice-
prezes naszej spó³ki Maciej Sy-
meryak potrafi wsi¹œæ o drugiej
w nocy w samochód i objechaæ
miasto, chc¹c zobaczyæ, jak
wygl¹da odœnie¿anie. To nasza
troska aby by³o bezpiecznie.
- Gorzów po tym wzglêdem
jest trudnym miastem dla
drogowców, choæ œniegu u
nas w ostatnich latach by³o
niewiele? 

- Jest trudnym. Pamiêtajmy,
¿e œnieg nie jest jedynym pro-
blemem. Bazujemy na dwóch
autoryzowanych prognozach
pogody i je¿eli wiemy, ¿e w no-
cy ma byæ przejœcie z dodatniej
na ujemn¹ temperaturê, to ju¿
nasze samochody wyje¿d¿aj¹
posypywaæ drogi, ¿eby wy-
je¿d¿aj¹cy rano kierowcy do
pracy nie natrafili na popularne
szklanki drogowe. Spójrzmy na
gorzowskie statystyki policyjne.
W ostatnich latach wyraŸnie
zmniejszy³a siê liczba drobnych
st³uczeñ wynikaj¹cych w³aœnie
z oblodzonych dróg. Nie
wszyscy mo¿e zdaj¹ sobie z
tego sprawê, ¿e dzia³amy pre-
wencyjnie, gdy¿ wa¿niejsze
jest zapobieganie. Posypywa-
nie zmro¿onej jezdni przynosi
s³abszy efekt. Kierowcy zaœ
czêsto oceniaj¹ nas tylko przez
pryzmat padaj¹cego œniegu i
tempa jego usuwania nie za-
wsze czyni¹ to obiektywne.
- Kolejnym wa¿nym zada-
niem jest administrowanie
cmentarzem. W³aœnie szyku-
je siê jego powiêkszenie i ju¿
s³ychaæ g³osy, ¿e bêdzie to
wi¹za³o siê z wycink¹ drzew.
Jak du¿o ich trafi pod
ostrze?

- Inwestorem powiêkszenia
terenu cmentarza o kolejne

dwa hektary jest miasto, a od-
bêdzie siê to kosztem starego
poligonu. Jest to dzia³anie nie-
zbêdne, iloœæ miejsc na po-
chówki stale maleje, widaæ to
szczególnie w ostatnim ,,covi-
dowym’’ okresie. Natomiast
mogê uspokoiæ wszystkich, ¿e
wycinane zostan¹ zaroœla, sa-
mosiejki i drzewa nie maj¹ce
ju¿ istotnej wartoœci przyrodni-
czej ze wzglêdu na ich wiel-
koœæ i stan. Natomiast drzewa
maj¹ce wartoœæ przyrodnicz¹,
które nie bêd¹ kolidowaæ z pro-
jektowan¹ inwestycj¹ pozo-
stan¹, gdy¿ bêd¹ od razu sta-
nowiæ wartoœciowy element
krajobrazowy. Wiadomo, ¿e
cmentarz jest smutnym miejs-
cem, ale zawsze to przyjemniej
jest, jak wokó³ mogi³ znajduje
siê du¿o ³adniej zieleni.
- Jak wygl¹da sytuacja z
uruchamianiem inkubatora
przedsiêbiorczoœci i powol-
nymi przenosinami Gorzow-
skiego Oœrodka Technolo-
gicznego na ul. Targow¹?

- Zmierzamy do szczêœliwego
koñca, nic z naszych projektów
nie jest zagro¿one i wiosn¹ pla-
nujemy uroczyste otwarcie no-
wej lokalizacji, w której zacznie
dzia³aæ Gorzowski Oœrodek
Technologiczny i ruszy tak¿e
inkubator. Na razie trwaj¹ pra-
ce wykoñczeniowe.
- A jaki to by³ rok dla
dzia³alnoœci pola golfowe-
go? 

- Trudny ze wzglêdu na okre-
sy jego zamkniêcia lub mocno
ograniczonej dzia³alnoœci. Mu-
sieliœmy stosowaæ siê do
obostrzeñ, ale zdo³aliœmy prze-
prowadziæ kilkanaœcie turnie-
jów, prowadzona by³a szkó³ka
dla adeptów, juniorów i co

wa¿ne dla seniorów. Klienci in-
dywidualni równie¿ mogli sobie
sporo pograæ. Co cieszy, coraz
wiêcej gorzowian odkrywa nie-
zwyk³e walory pola golfowego
na Zawarciu. Liczê, ¿e 2022
rok bêdzie nieco ³askawszy w
obszarze obostrzeñ dla pola
golfowego.
- Panie prezesie, co jest
najtrudniejsze w prowadze-
niu miejskiej spó³ki o tak
szerokim spektrum dzia³al-
noœci?

- Praca w takim miejscu jest
pasjonuj¹ca, poniewa¿ ka¿dy
dzieñ przynosi przynajmniej po
kilka innych, nowych, czêsto
nietypowych ,,niespodzianek’’.
Najczêœciej s¹ to liczne proble-
my sporego kalibru, które trze-
ba rozwi¹zaæ na cito. Iloœæ za-
dañ jest wiêc przeogromna,
poniewa¿ tak naprawdê tych
spó³ek mamy kilka. To nie jest
jedna dzia³alnoœæ. W ka¿dej z
tych spó³ek jest kilkadziesi¹t
ró¿nych procesów, po kilkana-
œcie problemów dziennie i na
samym koñcu trzeba podj¹æ
decyzjê, które z tych pilnych
,,niespodzianek’’ nale¿y roz-
wi¹zaæ w pierwszej kolejnoœci.  
- Jest jakiœ klucz tego wy-
boru?

- Tak dobrze to nie ma. Trzeba
wybraæ te najistotniejsze, bior¹c
w pierwszej kolejnoœci pod
uwagê konsekwencje. S¹ sy-
tuacje, ¿e od³o¿enie sprawy na
dzieñ, dwa mo¿e spowodowaæ
powa¿ne turbulencje, np. finan-
sowe. Dlatego tak¿e wa¿ne jest
wyczucie, doœwiadczenie,
dobra wspó³praca, ¿eby potra-
fiæ wybraæ te problemy o naj-
wy¿szym stopniu pilnoœci. 
- Wybiegnijmy jeszcze
mocno w przysz³oœæ, ponie-
wa¿ kilka miesiêcy temu po-
jawi³a siê informacja o chêci
budowy przez nasze miasto
spalarni odpadów. Rozma-
wialiœmy ju¿ o tym przy
okazji podpisania listu inten-
cyjnego pomiêdzy Miastem i
PGE. Ciekawi mnie, czy pro-
jekt ten nabiera rozpêdu,
choæ wiem, ¿e ca³oœæ ewen-
tualnej inwestycji jest
roz³o¿ona przynajmniej na
osiem lat?

- Zgodnie z kierunkiem wyty-
czonym przez Prezydenta Go-
rzowa staramy siê w INNEKO,
¿eby wszystkie nasze dzia³ania
zmierza³y do dba³oœci o nasze
otoczenie i nios³y w sobie my-
œlenie równie¿ o przysz³ych po-

koleniach. Instalacja eko-
ciep³owni wpisuje siê w tê stra-
tegiê i st¹d pojawi³a siê inicjaty-
wa jej budowy. Na razie znajdu-
jemy siê na etapie analizy
prowadzonej w tym kierunki po-
lityki Unii Europejskiej, gdy¿ wi-
dzimy rosn¹c¹ przychylnoœæ
dla tych dzia³añ, traktowanych
jako ostatnie ogniwo gospodar-
ki odpadami. Dlatego w tej
chwili dzia³ania trzeba prowa-
dziæ m¹drze, bez nadmiernego
poœpiechu. Pamiêtajmy, ¿e naj-
wiêkszym problemem te¿ bar-
dzo du¿ej i trudnej inwestycji s¹
Ÿród³a finansowania. Wa¿nym
rozstrzygniêciem bêdzie ustale-
nie, czy tego rodzaju instalacje
powinny powstawaæ w sposób
kompleksowy, g³ównie w kra-
jach wschodnich, gdzie jest ich
niedobór. Czekamy na kierunek
dzia³añ Unii w tej sprawie. 
- A jaki dla INNEKO bêdzie
2022 rok?

- Mamy kilka obszarów roz-
wojowych, o niektórych ju¿ po-
wiedzieliœmy, jak choæby po-
wiêkszenie cmentarza, aczkol-
wiek podkreœlê raz jeszcze, ¿e
sam¹ inwestycj¹ zajmuje siê
Miasto. Za moment, znamien-
ne przeniesienie Gorzowskie-
go Oœrodka Technologicznego
ze Stanowic do Gorzowa. Prio-
rytetem s¹ dalej dzia³ania
zwi¹zane z zagospodarowa-
niem odpadów, ale powiem
wprost, i¿ mamy kilka cieka-
wych inicjatyw, o których dzisiaj
jeszcze nie mogê szeroko mó-
wiæ. Potraktujemy to jako pew-
ne niespodzianki i ¿eby nie za-
peszyæ dodam tylko, ze bêd¹
one mi³e dla nas wszystkich.
Ponadto w 2022 bêdziemy do-
datkowo zajmowaæ siê utrzy-
maniem deptaku przy Kate-
drze, co wcale nie musi byæ za-
daniem prostym, ale
postaramy siê zrobiæ wszystko
profesjonalnie. Dalej bêdziemy
aktywni w obszarze spo³ecz-
nym, o którym w tej rozmowie
du¿o nie mówiliœmy, ale po-
przez dzia³ania czynimy to
praktycznie ka¿dego dnia.
Najwa¿niejsze jednak nie tylko
na 2022 rok, ale na co dzieñ
jest utrzymanie wysokiej jako-
œci naszych dzia³añ, bo to ma
bezpoœredni wp³yw na miesz-
kañców. Dlatego nie chcemy
narzucaæ sobie kolejnych za-
dañ, chcemy podnosiæ sobie
poprzeczkê dla tych obecnie
realizowanych.
- Dziêkujê za rozmowê.

Praca w takim miejscu jest pasjonująca
Z £ukaszem Marcinkiewiczem, prezesem INNEKO, rozmawia Robert Borowy

Ł. Marcinkiewicz: To co wydarzyło się w ostatnich miesiącach napawa nas dużym zmartwieniem
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Na tym nie koniec „nowinek
technicznych” prosto z bloku
operacyjnego.  Gorzowski
szpital bowiem stawia na no-
woczesne technologie. W
styczniu mija rok, od kiedy
Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie - ja-
ko jeden z zaledwie kilku-
nastu oœrodków w kraju -
mo¿e siê pochwaliæ robotem
chirurgicznym da Vinci. W
dodatku model X ma tylko
kilka lecznic, a jedynie dwie -
w tym nasza  - maj¹ robota z
endoskopem +, czyli wy¿szej
generacji optyk¹.

Perfekcyjny da Vinci 

Na pocz¹tku roku wszyst-
kie te zalety robota by³y
wy³¹cznie teori¹. A¿ do ma-
ja, gdy pierwszy zespó³ spe-
cjalistów gorzowskiego szpi-
tala zdoby³ certyfikat z
obs³ugi da Vinci. Dr n. med.
Piotr Petrasz i lek. Marcin
Ga³êski, czyli szefostwo Od-
dzia³u Urologii i Onkologii
Urologicznej, zaraz po egza-
minach przeprowadzi³o
pierwsz¹ w historii lecznicy
operacjê z zastosowaniem
robota. 

- Dziêki systemowi da Vinci
mo¿emy nie tylko skutecz-
nie, niemal z zegarmist-
rzowsk¹ precyzj¹, usun¹æ
nowotwór, ale tak¿e maksy-
malnie zawêziæ obszar inter-
wencji chirurgicznej, co
przek³ada siê na skrócenie
czasu pobytu w szpitalu i
skróceniu okresu rekonwa-
lescencji - mówi³ dr Petrasz
krótko po historycznej pro-
statektomii radykalnej. Trzy
dni po skomplikowanej ope-
racji 63-letni pacjent móg³
wróciæ do domu. 

Do urologów operuj¹cych z
robotem szybko do³¹czyli
specjaliœci z oddzia³u chirur-
gii oraz ginekologii. Da Vinci
pozwoli³ zoperowaæ m.in.
przebite jelito 76-letniego pa-
na Stanis³awa, który najpew-

niej po³kn¹³ koœæ kurczaka.
Jak wyjaœnia³ lek. Maciej
Skrzypek, operuj¹cy w asy-
œcie Marka Nowaka, trady-
cyjny zabieg oznacza³by

wiêksze ryzyko powik³añ,
rozleg³e blizny i d³ug¹ rekon-
walescencjê. „Po robocie”
pacjent w trzy doby stan¹³ na
nogi.

- Zastosowanie technik ro-
botycznych daje pacjentkom
wiele korzyœci: trac¹ mniej
krwi, po operacji odczuwaj¹
mniejszy ból, a rany goj¹ siê

szybciej - mówi³ lek. Krzysz-
tof Kaczmarek, kierownik od-
dzia³u po³o¿niczo-ginekolo-
gicznego. Razem z lek. Mag-
dalen¹ Krzemiñsk¹ stworzy³
kolejny zespó³ specjalistów
od robota. Dziœ da Vinci re-
gularnie „operuje”.

Gogle i hologramy

Premierê na bloku opera-
cyjnym mia³ te¿ system wi-
zualizacji danych medycz-
nych w postaci interaktyw-
nych hologramów 3D. Po tê
nowoczesn¹ technologiê
siêgn¹³ dr n. med. Krzysztof
Chrobrowski i jego zespo³u z
Oddzia³u Ortopedii, Trauma-
tologii i Onkologii Narz¹du
Ruchu. 

W po³owie listopada orto-
pedzi zoperowali pacjenta
ze skomplikowanym z³ama-
niem miednicy. Mê¿czyzna
najpierw zosta³ poddany
szczegó³owej diagnostyce
obrazowej, w tym tak¿e to-
mografii komputerowej. Po
niej obraz m.in. miednicy
zosta³ przekonwertowany na
obraz 3D. - W ten sposób
uzyskaliœmy bardzo dok³ad-
ne odwzorowanie intere-
suj¹cego nas obszaru cia³a.
Do miednicy w modelu 3D
mieliœmy dostêp przez ca³y
czas trwania operacji dziêki
zastosowaniu gogli VR - wy-
jaœnia³ dr Chrobrowski. 

Co ciekawe, gogle wy-
œwietla³y trójwymiarowe ob-
razy, gdy tylko za¿yczy³ so-
bie tego specjalista. -
Wszystko przy pomocy ges-
tów i komend g³osowych,
bez utraty sterylnoœci i ko-
niecznoœci wspó³pracy z do-
datkowym technikiem - mó-
wi³ dr Chrobrowski. 

Nie jest wykluczone, ¿e
zabiegi z wykorzystaniem
technologii holograficznej
czêœciej bêd¹ przeprowa-
dzane w szpitalu. Pozwalaj¹
one w pe³ni kontrolowaæ to,
co dzieje siê na stole opera-

cyjnym i daj¹ obraz
niemo¿liwy do uzyskania
podczas klasycznych opera-
cji. Do tego skracaj¹ zabie-
gi, zmniejszaj¹ ryzyko infek-
cji i pozwalaj¹ pacjentom
szybciej wróciæ do formy.

Spyglass, czyli luneta 

Inn¹ nowoœci¹, jaka poja-
wi³a siê w tym roku w szpita-
lu, jest cholangiopankreato-
skop Spyglass (z ang. lune-
ta). - To urz¹dzenie, które
stosuje siê g³ównie w diag-
nostyce zwê¿eñ dróg ¿ó³cio-
wych i trzustkowych o nie-
okreœlonym charakterze.
Jest te¿ bardzo przydatne w
leczeniu du¿ych z³ogów
dróg ¿ó³ciowych i przewodu
Wirsunga, których nie da siê
usun¹æ innymi metodami -
mówi³ Marek Buszkiewicz,
endoskopista z Oddzia³ Chi-
rurgii Ogólnej i Onkologicz-
nej z Pododdzia³em Chirur-
gii Naczyniowej. Doktor
Buszkiewicz jako pierwszy
w szpitalu u¿y³ cholangio-
pankreatoskopu. 

Unikalna konstrukcja
urz¹dzenia umo¿liwia zagi-
êcie koñcówki roboczej o
180 stopni i dotarcie nie-
mal do wszystkich roz-
ga³êzieñ drzewa ¿ó³ciowe-
go (o œrednicy min 3 mm).
Kana³ roboczy œrednicy 1,2
mm, pozwala na wprowa-
dzenie do dróg ¿ó³ciowych
kleszczy biopsyjnych lub
lasera. - Podczas zabiegu,
poprzez kana³ biopsyjny
wprowadza siê do dróg
¿ó³ciowych cieniutki jedno-
razowy endoskop. Ma on
na koñcu Ÿród³o œwiat³a,
kamerê i kana³ biopsyjny.
Mo¿emy dok³adnie obej-
rzeæ ka¿dy centymetr dróg
¿ó³ciowych i podj¹æ
dzia³anie - wyjaœnia³ doktor
Buszkiewicz.

Materia³ Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp.

Operacja z użyciem robota da Vinci. Na pierwszym planie lek. Marcin Gałęski i instrumenta-
riuszka Krystyna Maj-Helicka. W tle przy konsoli operatora dr n. med. Piotr Petrasz
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Pierwsze zabiegi z użyciem holangiopankreatoskopu Spyglass lek. Marek Buszkiewicz
(pierwszy z prawej) wykonał pod okiem dra n. med. Andrzeja Baniukiewicza z
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Roboty i hologramy w akcji 
Miniony  rok up³yn¹³ pod znakiem operacji z zastosowaniem robota chirurgicznego da Vinci. 
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Mieszkañcy innych
zak¹tków miasta te¿ chc¹
urz¹dzaæ podobne miejsca.   

- Najpierw powsta³ park
kieszonkowy, a potem mural
do niego nawi¹zuj¹cy - mó-
wi Damian Madaliñski, kie-
rownik Administracji Do-
mów Mieszkalnych nr 5,
który z sukcesem porz¹dku-
je najbardziej zapaækane
osiedle S³oneczne.

Parki kieszonkowe -
moda z wielkich miast

Pierwszy park kieszonko-
wy, czyli skrawek zieleni za-
mieniony w miejsce wypo-
czynku powsta³ w Gorzowie
w³aœnie na osiedlu S³onecz-
nym. Przy jego powstawa-
niu udzia³ wziêli sami
mieszkañcy i to w ró¿nym
wieku. Przy pracach ziele-
niarskich pracowali te¿
uczniowie s¹siedniej Szko³y
Podstawowej. W œliczne
miejsce zamieni³ siê zadba-
ny i omijany przez wszyst-
kich skwer. Miejsce do za-
gospodarowania wskazali
sami mieszkañcy i sami
przy zmianach pracowali.

Parki kieszonkowe wymy-
œlili mieszkañcy nowojor-
skiego Manhattanu w 1967
roku, kiedy to betonow¹ pu-
styniê zabudowan¹ wysoko-
œciowcami zaczêli zamie-
niaæ w malutkie, przyjazne
ludziom skwerki z zieleni¹.
Moda szybko zaczê³a siê
rozprzestrzeniaæ na inne
wielkie miasta. Pierwszy
park kieszonkowy w Polsce
powsta³ w 2016 roku w Kra-

kowie. I st¹d idea zaczê³a
siê przeszczepiaæ na inne
miasta.

Choæ jak podkreœlaj¹
znawcy, jeœli spojrzeæ na
polskie osiedla z wielkiej
p³yty, to takie parki - miejs-
ca z zagospodarowanymi
plamami zieleni powstawa³y

ju¿ znacznie szybciej i by³y
one prywatnymi inicjatywa-
mi samych mieszkañców,
którym brakowa³o zieleni
w³aœnie.

Na pamiątkę kina Muza

Wœród najnowszych, sko-
ñczony i przykuwaj¹cych

uwagê murali s¹ te z Janem
Himilsbachem oraz Panem
Kleksem, czyli Piotrem
Fronczewskim w tej roli i na-
pisami odnosz¹cym siê do
nieistniej¹cego ju¿ kina Mu-
za. - To takie podtrzymanie
tradycji, informacja, ¿e kino
tu by³o - mówi Damian Ma-
daliñski.

Te murale ju¿ zd¹¿y³y za-
chwyciæ i samych mieszka-
ñców, ale i tak¿e tych, co lu-
bi¹ dokumentowaæ malunki
pojawiaj¹ce siê w prze-
strzeni miejskiej.

- Zw³aszcza ujmuj¹cy jest
ten z Janem Himilisba-
chem. Dziœ ju¿ ma³o kto o
nim pamiêta, a szkoda -
mówi¹ okoliczni mieszka-
ñcy.

Obecnie trwaj¹ ostatnie
prace przy muralu
nawi¹zuj¹cym do parku kie-
szonkowego. - Pojawi¹ siê
roœliny, jarzêbina czerwona.
Oczywiœcie pracuje przy
nim Pawe³ Krawiecki - mówi
kierownik ADM nr 5. I doda-
je, ¿e jak ju¿ siê pojawiaj¹
murale, to okoliczni s¹siedzi
o nie dbaj¹, nie dochodzi do
prób niszczenia czy zama-
lowywania.

Christa Wolf czeka na
swój

Kierownik ADM nr 5 przy-
znaje, na razie ma listê ma-
rzeñ i planów, które chcia³by
przeprowadziæ. - To jest tak,
¿e spotykamy siê z jak¹œ
wspólnot¹ i nagle jak
pstrykniêcie palcami poja-
wia siê pomys³ - to mo¿e

zróbmy - mówi Damian Ma-
daliñski.

Tak jest z kamienic¹ przy
placu S³onecznym 5, domu,
w którym mieszka³a Christa
Wolf, pisarka, autorka
„Wzorców dzieciñstwa”.

- Mieszkañcy chc¹, ale
trzeba pomyœleæ, jak to zro-
biæ. Ten budynek czeka na
ocieplenie, potrzebni by byli
te¿ sponsorzy - mówi Da-
mian Madaliñski. I dodaje,
¿e sprawa jest o tyle warta
przeprowadzenia, bo ju¿ kil-
ka razy siê zdarzy³o, ¿e au-
tokary z niemieckimi wy-
cieczkami podje¿d¿a³y pod
ten budynek. Christa Wolf
nale¿y bowiem do najbar-
dziej znanych autorek w
Niemczech i wci¹¿ budzi
zainteresowanie miejsce jej
urodzenia oraz dzieciñstwa.

Podobnie jest ze starymi
poniemieckimi kamienicami
stoj¹cymi przy Alei 11 Listo-
pada. One by³y jakiœ czas
temu wyremontowane, ale
nied³ugo trwa³o i znów ktoœ
je popaæka³.

- Nie chcia³bym ich znów
malowaæ na jeden kolor. Bo
to stracone pieni¹dze.
Bêdziemy szukaæ pomys³ów
na murale - mówi Damian
Madaliñski i podaje jako
przyk³ad budynek nale¿¹cy
do Gorzowskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej na
skrzy¿owaniu ulic Olimpij-
skiej i S³onecznej - tylko
dwa tygodnie zabra³o chuli-
ganom zniszczenie œwie¿o
odnowionej elewacji.

ROCH

Trochê do zap³aty, trochê
nadp³aty, bardzo rzadko bez
ró¿nic - tak wygl¹daj¹ rozli-
czenia zu¿ycia ciep³ej wody i
centralnego ogrzewanie, ja-
kie docieraj¹ do mieszka-
ñców komunalnych zaso-
bów.

- Wiem, ¿e pani siê ucie-
szy, bo ma pani nadp³atê za
korzystanie z ciep³a z sieci -
taki komunikat s³yszy sporo
mieszkañców zasobów ko-
munalnych. W³aœnie Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
poprzez w³aœciwe Admini-
stracje Domów Mieszkal-
nych rozlicza mieszkañców. 

Tradycyjnie pod koniec ro-
ku ZGM poprzez Administra-

cje Domów Mieszkalnych
rozlicza mieszkañców z zali-
czek pobranych przez ca³y
rok na poczet op³at za cen-
tralne ogrzewanie oraz ciep³¹
wodê. Poszczególni najemcy
lub w³aœciciele mieszkañ ze
wspólnot mieszkaniowych
znajduj¹ w swoich skrzyn-
kach pocztowych kartki z
dok³adnym rozliczeniem, ile
pieniêdzy zap³acili, a ile fak-
tycznie kosztowa³o nas
ciep³o przez nas zu¿yte.

Te kartki z informacjami o
tym, czy trzeba coœ dop³aciæ,
czy te¿ lokatorów czeka
zwrot nazywane s¹ nieofi-
cjalnie kwitkami p³aczu lub
radoœci. 

- Ba³am siê bardzo
zak³adaæ KAWKÊ. Ba³am
siê, ¿e nie dam sobie rady
finansowo, bo ró¿nie to by-
wa. A teraz nachwaliæ siê
nie mogê tego rozwi¹zania.
Wracam, w domu ciep³o.
Nie muszê walczyæ z
wêglem, potem z popio³em.
No w koñcu cywilizacja. A
koszty po przeliczeniu i nau-
czeniu siê gospodarowa-
niem ciep³em bywaj¹ nawet
ni¿sze - mówi jedna z
mieszkanek Nowego Mias-
ta. I dodaje, ¿e wszystko
dobrze siê z³o¿y³o, bo ciep³o
w domu, bo nie musi targaæ
ciê¿kich wiader z opa³em, a
potem z odpadami, ale te¿ i

jakoœæ powietrza jest za-
uwa¿alnie lepsza.

Co zrobiæ, kiedy z rozlicze-
nia wynika, i¿ mamy
nadp³atê? - Wyjœcia s¹ dwa.
Mo¿na poprosiæ o zaliczenie
nadwy¿ki na poczet przy-
sz³ych rachunków. Lokator
mo¿e te¿ wyst¹piæ o zwrot
nadp³aconej gotówki. W
pierwszym przypadku nie
trzeba nic robiæ, natomiast w
drugim prosimy o kontakt z
nami za poœrednictwem
w³aœciwego ADM - t³umaczy
Robert Jankowski, wicedy-
rektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej.

I dodaje, ¿e na przestrzeni
kilku ostatnich lat wyraŸnie

widaæ, i¿ gorzowianie nau-
czyli siê oszczêdzaæ. - Me-
dia, woda, ciep³o, œcieki s¹
drogie. Dlatego te¿ ludzie
uwa¿niej nimi gospodaruj¹,
co widaæ podczas rozliczeñ -
przyznaje Robert Jankowski.

Trend ten jest wyraŸnie
uchwytny zw³aszcza w loka-
lach, w których od kilku lat
dostarczane jest ciep³o dzi-
êki programowi KAWKA. Jak
na pocz¹tku funkcjonowania
programu zdarza³y siê spore
niedop³aty, tak teraz coraz
mniej jest takich sytuacji.
Mieszkañcy zwyczajnie nau-
czyli siê gospodarowaæ
ciep³em.

ROCH

Tak ładnie to tylko 
na osiedlu Słonecznym
Malutki parczek plus do tego malowid³o na œcianie budynku sprawi³y, ¿e znów kawa³eczek osiedla S³onecznego sta³ siê ³adny. 

Kwity płaczu lub radości
Trwa rozliczanie zu¿ycia ciep³a w mieszkaniach komunalnych.

Wśród najnowszych i przykuwających uwagę murali jest ten
z Janem Himilsbachem 
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Pierwszy park kieszonkowy, czyli skrawek zieleni zamienio-
ny w miejsce wypoczynku powstał w Gorzowie właśnie na
osiedlu Słonecznym
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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
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- Czy miniony, pande-
miczny rok przyniós³ spa-
dek nap³ywu nowych in-
westorów albo ogranicze-
nie wartoœci inwestycji
wczeœniej zaplanowa-
nych?

- Ale¿ sk¹d. Wrêcz prze-
ciwnie. Z roku na rok notuje-
my du¿e wzrosty. Polska
Strefa Inwestycji funkcjonuje
od 2018 roku. Wydaliœmy
wówczas 16 decyzji o
wsparciu na ponad pó³ mi-
liarda z³otych.  Nastêpny rok
przyniós³ nam ju¿ 27 no-
wych inwestorów na kwotê
1,6 mld, czyli nast¹pi³o po-
trojenie sumy œrodków inwe-
stycyjnych. W roku 2020
wprawdzie widaæ by³o deli-
katny spadek do 22 decyzji i
deklarowanych kosztów in-
westycyjnych na poziomie
1,3 mld, ale ju¿ w minionym
roku do koñca listopada po-
jawi³o siê 36 decyzji o
wsparciu na ponad 2,3 mld.
To nie wszystko, gdy¿ na
rozpatrzenie jest kolejnych
20 wniosków na ponad 2,5
miliarda z³otych. Widaæ
wprawdzie delikatny spadek
zatrudnienia na niektórych
terenach, ale inwestycje w
sektorze przemys³u, mimo
ciê¿kiego czasu, przebie-
gaj¹ zgodnie z planem, ¿eby
nie powiedzieæ, ¿e jest ich
zaskakuj¹co du¿o.
- W jakich projektach
specjalizuje siê Kostrzy-
ñsko-S³ubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna? Czy
pojawiaj¹ siê inwestorzy z
sektorów innowacyjnych,
nowych technologii, mo¿e

z odnawialnych Ÿróde³
energii?

- Polska Strefa Inwestycji
to wsparcie wy³¹cznie dla
nowych inwestycji z sektora
tradycyjnego przemys³u lub
sektora nowoczesnych us³ug
dla biznesu.  Najwiêcej de-
cyzji, bo a¿ 12 wydaliœmy
dla bran¿y wyrobów z two-
rzyw sztucznych. Kolejne
miejsca zajmuj¹ wyroby me-
talowe, sektor spo¿ywczy,
maszynowy i chemiczny.
Coraz wiêksz¹ popularno-
œci¹ cieszy siê równie¿
bran¿a magazynowania i
us³ug wspomagaj¹cych
transport, nie bez zwi¹zku z
dynamicznie rozwijaj¹cym
siê rynkiem e-commerce.
Podobnie jest z produkcj¹
baterii do aut elektrycznych,
nie da siê nie zauwa¿yæ
wzmo¿onego zainteresowa-
nia inwestorów tym tema-
tem.
- W jaki sposób prezen-
tujecie, promujecie Strefê
zainteresowanym inwesto-
rom w czasie pandemii,
kiedy bezpoœrednie kon-
takty s¹ jednak ograniczo-
ne?

- W szczytowym okresie
pandemii musieliœmy przy-
zwyczaiæ siê do pracy na ho-
me office, a póŸniej w formie
hybrydowej. Nie mogliœmy,
niestety, spotykaæ siê bez-
poœrednio z inwestorami, co
jest zdecydowaniem naj-
wa¿niejszym narzêdziem
naszej pracy. W miejsce tra-
dycyjnych spotkañ pojawi³y
siê telekonferencje online,
webinaria, szkolenia i d³ugie

rozmowy telefoniczne.
Myœlê, ¿e w tym trudnym
czasie zdaliœmy egzamin.
Dostosowaliœmy siê do no-
wej rzeczywistoœci, nie za-
niedbuj¹c przy tym swoich
obowi¹zków. Skupiliœmy siê
na prowadzeniu zdalnej for-
my marketingu i wysz³o nam
to wcale nie najgorzej, cze-
go owoce w³aœnie zbieramy.
- Kiedyœ g³ównym zada-
niem Strefy by³o kreowa-
nie nowych miejsc pracy.
Dzisiaj w³aœciwie w
ka¿dym sektorze brakuje
pracowników. Jak Strefa
radzi sobie z tym proble-
mem?

- Wci¹¿ kreujemy nowe
miejsca pracy; nowe inwe-
stycje, do których zachêca-
my oferowanym przez nas
wsparciem, generuj¹ dodat-

kowe miejsca pracy jak rów-
nie¿ zapewniaj¹ utrzymanie
dotychczasowych.  Z proble-
mem braku pracowników na-
si inwestorzy radz¹ sobie
sami, wbrew pozorom nie
najgorzej, choæ ³atwo nie
jest. Naszym zadaniem jest
napêdzanie gospodarki po-
przez zachêcanie nowych
inwestycji. Nie ingerujemy w
wewnêtrzne procesy firm,
które otrzyma³y wsparcie.
Wiemy jednak, ¿e walcz¹
one o pracowników w ró¿ny
sposób, nierzadko przy po-
mocy agencji pracy.
- Czy z racji lokalizacji

wœród inwestorów zagra-
nicznych dominuj¹
g³ównie podmioty nie-
mieckie?

- Nie, nasi inwestorzy w
ogromnej wiêkszoœci repre-

zentuj¹ kapita³ polski. Ale
rzeczywiœcie, bliskoœæ Nie-
miec na pewno ma wp³yw na
to, ¿e to tu¿ po krajowych in-
westorach, drug¹ naj-
wiêksz¹ grup¹ stanowi¹
w³aœnie nasi zachodni s¹sie-
dzi. Dalej jest Cypr, Belgia,
Francja czy Holandia. Jak
widaæ, mamy inwestorów z
ró¿nych zak¹tków Europy i
œwiata. 
- Prowadz¹ Pañstwo ju¿
akcjê pozyskiwania no-
wych inwestorów na 2022
rok i skoro mowa o œwie-
cie, to czy wychodzicie z
ofert¹ na najmodniejsze w
ostatnim czasie rynki, jak
choæby chiñski, indyjski
czy koreañski?

- Nie ustajemy ani chwili w
staraniach, aby dotrzeæ do
inwestorów i zachêciæ ich do
rozwa¿enia Polski, jako lo-
kalizacji dla inwestycji, a
najlepiej na naszym obsza-
rze oddzia³ywania.
Dzia³amy w szeroko zakro-
jony sposób, od wizyt na
zagranicznych czy krajo-
wych targach i konferen-
cjach gospodarczych, po
nawi¹zywanie i pielêgnowa-
nie kontaktów z zagranicz-
nymi organizacjami o po-
dobnym profilu jak my. Dla
przyk³adu w najbli¿szym
czasie planujemy networ-
king dla przedsiêbiorców
polskich i niemieckich, po
obu stronach Odry, o ile ko-
lejna fala pandemii nie sta-
nie nam na przeszkodzie.
Jeœli tak siê jednak stanie,
jesteœmy przygotowani na
wariant online i dotarcie do

inwestorów za pomoc¹ inter-
netu.
- Jak K-S SSE przekonuje
do inwestycji na swoim te-
renie, kiedy ca³a Polska
zosta³a objêta Polsk¹
Stref¹ Inwestycji?

- W ró¿ny sposób, ale na
pewno nie ma to formy rywa-
lizacji z innymi strefami,
choæ oczywiœcie ka¿dy chce
byæ najlepszy a popra-
wiaj¹ce siê wyniki ciesz¹.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
koniec koñców wszyscy
wspólnie dzia³amy dla dobra
krajowej gospodarki, wiêc
jeœli inwestycja zostanie
przeprowadzona na terenie
innej strefy, to na koñcu i tak
wszyscy wygrywamy. Gramy
przecie¿ do jednej bramki.

Staramy siê oferowaæ przy-
sz³ym inwestorom atrakcyj-
ne i w pe³ni przygotowane
pod inwestycjê tereny oraz
wsparcie informacyjne. In-
westorzy czêsto doskonale
wiedz¹, na czym im zale¿y a
my w miarê mo¿liwoœci stara-
my siê im to zaoferowaæ.  Lo-
kalizacja to bardzo czêsto je-
den z najwa¿niejszych czynni-
ków, pe³ni¹cych strategiczn¹
rolê w przypadku danego
przedsiêbiorstwa. Podobnie
jak wsparcie Stref Ekonomicz-
nych, Polskiej Agencji Handlu
i Inwestycji czy centrów
obs³ugi inwestora przy
Urzêdach Marsza³kowskich
dzia³a na inwestorów uspoka-
jaj¹co i pomaga dziêki nasze-
mu wsparciu ³atwiej podj¹æ
spokojne i rozwa¿ne decyzje.
- Dziêkujê za rozmowê.

ROBERT BOROWY

Wyszło nam to wcale nie najgorzej
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

K. Kielec: Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, nie
zaniedbując przy tym swoich obowiązków
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Muzyczna rodzina Zalewskich
ka¿dego zachwyca.

- Aby tak graæ, to trzeba æwiczyæ
po dwie godziny dziennie - mówi¹
Tymoteusz i Nikodem Zalewscy, sy-
nowie Marka, te¿ muzyka, kompo-
zytora, pedagoga. Ale tylko ci, co
znaj¹ siê na muzyce, wiedz¹, ¿e
kiedy przychodzi konkurs, a w ich
przypadku dzieje siê to czêsto,
wówczas praca trwa znacznie
d³u¿ej, ni¿ dwie godziny dzienne.

Fortepian, pianino i studio

Znajomi Marka Zalewskiego
wiedz¹, ¿e jego dom, to generalnie
scena muzyczna, studio i pracownie.
- Mamy w domu fortepian, pianino no
i moje studio. Zawsze ktoœ tu na
czymœ gra. Jak nie jeden syn, to dru-
gi. No i ten trzeci, Juliusz, który ma
piêæ lat te¿ zaczyna siêgaæ do klawi-
szy - mówi muzyk.

Jego starszy syn, Tymoteusz uczy
siê w V klasie Szko³y Muzycznej II
stopnia i ma 18 lat. M³odszy - Niko-
dem, ma 15 lat i jest uczniem III klasy
tej samej Szko³y Muzycznej. Obaj s¹
w klasie prof. Mariny Rusak.

- Od dziecka mieli kontakt z mu-
zyk¹. Kiedy pracowa³em z Arturem
Barcisiem nad „Trzy razy Piaf”, to on
siê pojawia³ w naszym domu, ch³opa-
ki brali czynny udzia³ w procesie. Na-
turalnym niejako by³o to, ¿e bêd¹
graæ - opowiada Marek Zalewski.

No i siê okaza³o, ¿e s¹ na tyle
dobrzy, na tyle muzykalni, ¿e od sa-
mego pocz¹tku wszystkie konkursy
zaczê³y przynosiæ im wyró¿nienia i
nagrody. - Wielki Bela Bartok powie-
dzia³, ¿e konkursy s¹ owszem dobre,
ale dla koni - œmieje siê Marek Zalew-
ski. I dodaje, ¿e w dzisiejszych cza-
sach tak niestety jest, ¿e jak konkurs
jest, to trzeba w nim braæ udzia³.

Chciało się być artystą

Marek Zalewski zaczyna³ swoj¹
edukacjê muzyczn¹ w czasach,
kiedy by³o przekonanie, ¿e muzyk
to zawód, który gwarantuje presti¿ i
dobre pieni¹dze. - No i rodzice
mnie zapisali do Szko³y Muzycznej
na akordeon, bo wówczas by³ to
bardzo modny instrument, grywano
na nim wszêdzie i mój dziadek bar-
dzo go lubi³ - opowiada.

Ale jak szko³a muzyczna, bo eg-
zaminy zda³ œpiewaj¹co przy bar-
dzo du¿ej konkurencji, to oczywi-
œcie pojawi³ siê i fortepian. - Zafas-
cynowa³ mnie ten instrument. Na
tyle, ¿e bardzo chcia³em na nim
graæ. No i trafi³a siê pani psycholog
Justyna Urbaniak, która mnie w
tym wspiera³a. Sam zreszt¹ bardzo
du¿o trenowa³em. To by³o coœ fan-
tastycznego - opowiada.

W NRD jak na dużej trasie
koncertowej

Wœród ró¿nych zabawnych rze-
czy, które mu siê wydarzy³y Marek
Zalewski wspomina pierwszy swój

Trzeba dużo ćwiczyć, 
aby paluszki chodziły
Kiedy Nikodem Zalewski pokazuje, jak siê gra preludium Jana Sebastiana Bacha, a gra siê szybko, ogl¹daj¹cy
krêc¹ g³owami z niedowierzaniem. 

- Ostatnio w Zielonej Gó-
rze zosta³aœ nagrodzona
Laurem im. Janusza Koniu-
sza. Co to jest za wyró¿nie-
nie?

- Patronem jego jest Janusz
Koniusz, d³ugoletni prezes Od-
dzia³u Zwi¹zku Literatów Pol-
skich, ale tak¿e wieloletni
dzia³acz Lubuskiego Towarzy-
stwa Kultury. On ³¹czy³ misjê
pisarza, literata, z dzia³alno-
œci¹ spo³eczn¹ na rzecz kultu-
ry. T¹ nagrod¹ honorowana
jest nie tylko twórczoœæ, ale i
inne dzia³ania na rzecz litera-
tury, czy szerzej - kultury. Przy-
znaje j¹ Oddzia³ w Zielonej
Górze Zwi¹zku Literatów Pol-
skich. W tym roku dosta³am j¹
ja i Marek Wawrzkiewicz - pre-
zes Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Literatów.
- Odk¹d ciebie znam, a
znamy siê d³ugo, to zawsze
siedzisz przy jakichœ tek-
stach. Zawsze coœ redagu-
jesz.

- Bardzo d³ugo pisa³am
ró¿ne rzeczy, ale kiedy sko-
ñczy³am pracê dziennikarsk¹,
wiêcej czasu poœwiêcam na
sprawy wydawnicze, czyli na
opracowywanie ksi¹¿ek do
druku. Równie¿ zajmujê siê pi-
saniem komentarzy o
ksi¹¿kach, recenzowaniem i
propagowaniem ksi¹¿ek. Na
Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku prowadzê sekcjê „Rozmo-
wy o ksi¹¿kach”.  Moim zda-
niem o ksi¹¿kach nigdy za
wiele.  
- Czyli robisz rzeczy, które
s¹ niezauwa¿alne, a które s¹
niezwykle istotne z pozycji
czytelnika. Dostajesz bo-
wiem materia³ do rêki i nie-
kiedy z zupe³nej surówki bu-
dujesz ksi¹¿kê.

- Naprawdê jest to praca,
której nie widaæ. Czytelnik nie
dostrze¿e ¿adnej literki popra-
wionej na etapie pracy redak-
cyjnej, natomiast natychmiast
zauwa¿y wszystkie b³êdy, któ-
re korektorka pominê³a. Rów-
nie¿ nie widzi wczeœniejszej
pracy nad kszta³tem ksi¹¿ki,
nie wie, jakie fragmenty zos-
ta³y usuniête, a co rozbudowa-
no, jak zmienia³ siê tytu³ i tak
dalej.  Rzeczywiœcie moja pra-
ca jest mozolna i d³uga, a po
prostu niewidoczna. St¹d
w³aœnie jej uznanie i ten Laur
okaza³ siê dla mnie takim za-
skoczeniem. 
- Jesteœ chyba jedyn¹
osob¹ regionie, która
przeczyta³a wszystko, co lu-
dzie napisali lub pisz¹, a
pisz¹ na potêgê….

- Naprawdê nie
przeczyta³am wszystkiego, bo
ksi¹¿ek jest bardzo du¿o i cho-
æby dlatego nie sposób je
ogarn¹æ. Z drugiej strony te-
matyka tych ksi¹¿ek jest tak
zró¿nicowana, ¿e ja o ksi¹¿ce
mogê poinformowaæ, ale nie
jestem w stanie jej zrecenzo-

waæ, bo przecie¿ mój zasób
wiedzy nie jest wszechstronny.
Swoje uwagi odnotowujê w in-
ternecie. Przez d³u¿szy czas w
„Echu Gorzowa”, obecnie na
stronie naszej biblioteki. Sta-
ram siê, aby przybli¿yæ ksi¹¿ki
tematycznie zwi¹zane z Go-
rzowem i regionem oraz auto-
rów tu mieszkaj¹cych.
- Zatem o czym pisz¹ go-
rzowianie?

- Gorzowianie najmniej pisz¹
o Gorzowie. 
- Naprawdê?
- Niewielu jest tych, których

Gorzów inspiruje. Co prawda
mamy sporo wierszy, nawet
ich antologiê, s¹ tak¿e nielicz-
ne powieœci, ale Gorzów nie
sta³ siê miastem, które mo¿e
inspirowaæ p³odnego literata,
czyli kogoœ, kto pisze du¿o i
ma miasto w sercu. Podczas
uroczystoœci w Zielonej Górze
swoj¹ nagrodê wrêcza³o To-
warzystwo Mi³oœników Zielo-
nej Góry „Winnica” za naj-
lepsz¹ ksi¹¿kê tematycznie
zwi¹zan¹ z Zielon¹ Gór¹. Ta
nagroda funkcjonuje od kilku
lat i na pewno mobilizuje miej-
scowych twórców. W tym roku
dosta³ j¹ Przemys³aw Piotrow-
ski, autor powieœci kryminal-
nych wydawanych przez ogól-
nopolskie wydawnictwo. W
Gorzowie nie mamy podobnej
nagrody, która by promowa³a
zainteresowanie miastem. Od
niedawna co pó³ roku ukazuje
siê „LandsbergOn” z podty-
tu³em „Gorzowski Magazyn
Fantastyczny”, w którym m³od-
zi autorzy stawiaj¹ na œwiat
wyobra¿ony, ale wyrastaj¹cy z
Gorzowa. Choæ dobrze mu
¿yczê, jednak pismo nie mo¿e
siê przebiæ do œwiadomoœci
czytelników. 
- Z histori¹ chyba jest le-
piej...

- Mamy dosyć dużo różnych
prac historycznych, jednak
także nie wykształciło się śro-
dowisko historyków związa-
nych z miastem i historią mias-
ta. Podam dobry przykład z

sąsiedztwa. Wokół „Ziemi Mię-
dzyrzeckiej”, rocznika uka-
zującego się od około 20 lat,
skupiło się grono historyków i
naukowców, którzy opracowali
historię Międzyrzecza chyba
do dna. W Gorzowie nie ma-
my podobnego pisma podej-
mującego tematy tylko nasze-
go miasta, nie wytworzyło się
więc środowisko, które inspiru-
je, mobilizuje. Tylko pojedyn-
cze osoby dociekają różnych
rzeczy. Dariusz Rymar chyba
do dna rozeznał dzieje „Soli-
darności”, Jerzy Zysnarski
zasłużył się przede wszystkim
wydaną w 2007 roku „Ency-
klopedią Gorzowa”, a Robert
Piotrowski kilkoma monogra-
fiami zabytkowych obiektów.
Tyle że „Encyklopedia” wyma-
ga suplementu, a Robert chy-
ba od pięciu lat niczego nowe-
go nie wydał i nie widzę, kto
chciałby obu panów wspierać.  
- Ale przecie¿ w Archiwum
Pañstwowym wychodzi
Nadwarciañski Rocznik His-
toryczno-Archiwalny... 

- Jest to pismo naukowe dla
po³owy naszego œwiata, czyli
ca³ego du¿ego regionu. Wy-
chodzi tylko raz do roku. Go-
rzów jest tam obecny, ale nie
najwa¿niejszy. 
- Dobrze, ale przecie¿ Mu-
zeum Lubuskie te¿ zaczê³o
wydawaæ swój rocznik….

- No tak, ale to rocznik pra-
cowników muzeum. Ja nie
przeczê, ¿e trochê rzeczy o
Gorzowie jest, ale nie ma to
takiego zasiêgu, który by mnie
zadowala³. 
- Z czego to wynika, jak
s¹dzisz?

- Z rozproszenia. Z braku
pewnych centrów, które
mog³oby mobilizowaæ. Dla
mnie dobrym przyk³adem jest
Wojewódzka i Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Zbigniewa
Herberta z cyklem „Nowa Mar-
chia - Prowincja zapomniana -
Ziemia Lubuska - wspólne ko-
rzenie”, który od pocz¹tku ko-
ordynuje Gra¿yna Kostkie-

wicz-Górska, kierownik dzia³u
regionalnego. Warto zwróciæ
uwagê, jak wiele osób przy-
chodzi na te spotkania. To s¹
ludzie zainteresowani dziejami
regionu, ju¿ pasjonaci, choæ
jeszcze nie autorzy. W³aœnie z
tego krêgu powinny wyjœæ na-
stêpne ksi¹¿ki, nastêpne pra-
ce. 
- Ale jednak od czasu do
czasu Gorzów pojawia siê w
literaturze, bo mo¿na zna-
leŸæ takie œlady. 

- Marginalnie i ¿eby pokazaæ,
¿e to miasto na koñcu œwiata. 
- Czyli zgadzasz siê z moj¹
tez¹, ¿e Gorzów zawsze by³
miastem marginalnym?

- Nie chcia³abym tego tak na-
zywaæ. Po prostu Gorzów nie
wytworzy³ w³asnej kultury hu-
manistycznej. To by³o miasto
robotników, miasto fabryk.
Przecie¿ zrodzi³o siê tak samo
jak £ódŸ z wybuchu przemys³u
w drugiej po³owie XIX wieku.
Tu dominowa³o œrodowisko ro-
botnicze, które nie zbudowa³y
swojej indywidualnej, regional-
nej kultury. Potem by³ powojen-
ny ci¹g dalszy, tak¿e oparty na
przemyœle. Stilon bardzo
wa¿ny dla nauki, dla spo³ecz-
nego i cywilizacyjnego rozwoju
miasta, nie wytworzy³ trwa³ych
wartoœci kulturalnych. Pewnie
to nie by³a jego rola, ale takie
zmiany winny siê toczyæ rów-
nolegle, a siê nie potoczy³y.
Zabrak³o wy¿szej uczelni, wte-
dy nawet dobrej biblioteki. 
- Dlaczego tak uwa¿asz?
- Zwróæ uwagê, jak szybko

ten Stilon przesta³ istnieæ w
pejza¿u miasta. Przecie¿ nie
ma ¿adnego miejsca, gdzie
mo¿na siê dowiedzieæ czego-
kolwiek o historii Stilonu. O
tym, jakie by³o jego miejsce w
¿yciu miasta. Po prostu zgin¹³.
Nikt siê Stilonem nie zajmuje. 
- A da siê tê sytuacjê od-
wróciæ?

- Ale¿ oczywiœcie. 
- To co trzeba zrobiæ?
- Trzeba znaleŸæ ludzi, którzy

kochaj¹ Stilon.

- Ale wydawa³oby siê, ¿e
tych ludzi jest sporo.

- Zrobi³am pewn¹ próbkê w
gronie s³uchaczy Uniwersytetu
III Wieku. Zapyta³am, jak lu-
dzie pamiêtaj¹ Stilon. Co pa-
miêtaj¹?
- I co wysz³o?
- Po 20 latach od likwidacji

wielkiego zak³adu pozosta³o
tylko to, co Stilon robi³ na rzecz
ludzi - mieszkanie, ¿³obek,
przedszkole, szko³a, jakieœ wy-
cieczki, grzybobrania, inne
wspomnienia z krêgu spo³ecz-
nego. Natomiast pamiêæ o
ciê¿kiej pracy w Stilonie ju¿
kompletnie nie istnieje. A na
pytanie, co w Stilonie wytwa-
rzano, odpowiedŸ jest taka, ¿e
kasety magnetofonowe. A
przecie¿ to by³ promil produk-
cji, w sumie na tle ton sztucz-
nej przêdzy kasety by³y nie-
wa¿ne. 
- Fakt. Ale wróæmy jeszcze
do literatury. Mam wra¿enie,
¿e tê lokaln¹, gorzowsk¹, w
tym i trochê tê stilonowsk¹,
bo i taka by³a, rozkrêci³ tak
naprawdê twój nie¿yj¹cy
m¹¿ - Ireneusz Krzysztof
Szmidt. Wydaliœcie razem
mnóstwo tomików poetyc-
kich lokalnych poetów. I
mam wra¿enie, ¿e teraz to
jakoœ siad³o.

- Na pewno rolê Irka trzeba
w tym aspekcie bardzo mocno
podkreœliæ. On mobilizowa³ lu-
dzi, widzia³ talenty i stara³ siê
je wyci¹gaæ, pokazywaæ.
Stwarza³ warunki do zaistnie-
nia. Ci¹g dalszy to ju¿ jest za-
wsze decyzja osobista, czy
ktoœ chce pisaæ, czy te¿ nie,
czy chce uczestniczyæ w ¿yciu
literackim, czy te¿ nie. W tym
roku uka¿¹ siê jeszcze trzy
ksi¹¿ki, które Irek zaprogra-
mowa³, ale nie zd¹¿y³ dopro-
wadziæ do koñca. Bêdzie to
powieœæ, zbiór opowiadañ i to-
mik wierszy. Teraz s¹ nowe
w³adze oddzia³u Zwi¹zku Lite-
ratów Polskich, szefuje mu Ag-
nieszka Kopaczyñska-Moska-
luk. Mam nadziejê, ¿e pod no-
wym zarz¹dem literaci nadal
bêd¹ widoczni. 
- Mo¿emy mieæ nadziejê,
¿e literatura jednak Gorzów
odkryje?

- Miejmy. Powiem tylko, ¿e
w³aœnie przygotowujê 87 nu-
mer „Pegaza Lubuskiego”,
czyli lokalnego kwartalnika li-
terackiego. W Bibliotece Pe-
gaza Lubuskiego ukaza³o siê
99 tytu³ów ksi¹¿ek. Ja sama
pracowa³am przy oko³o 300
ksi¹¿kach. Baza wiêc jest,
brakuje tylko zap³onu, aby
nasza gorzowska literatura
wysz³a na szerokie wody. Te-
matyka zwi¹zana z miastem
na pewno by j¹ ³atwiej po-
nios³a. 
- Bardzo dziêkujê za roz-
mowê, gratulujê nagrody i
czekam na kolejne ksi¹¿ki w
twoim opracowaniu.

Gorzowianie najmniej piszą o Gorzowie
Z dr Krystyn¹ Kamiñsk¹, dziennikark¹ i wydawc¹ rozmawia Renata Ochwat

K. Kamińska: Gorzów nie wytworzył własnej kultury humanistycznej. To było miasto robot-
ników, miasto fabryk
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wyjazd do NRD, do Eberswal-
de Finow. - Mia³em osiem lat i
pojecha³em ze szko³¹ jako
akordeonista. Kupi³em sobie
pierwsze prawdziwe adidasy i
napi³em siê coca coli - œmieje
siê muzyk.

Potem do tego samego
Eberswalde Finow pojecha³ ju¿
jako nastolatek, z kolegami poz-
nanymi w szkole. - Zabra³ nas
tam pan dyrektor Szczepan Ka-
szyñski. Ja na fortepianie, Pa-
we³ Czyrka na kontrabasie, ktoœ
tam na perkusji. To by³a du¿a
sprawa, bo oni tam mieli
wszystko, a my tu w Gorzowie
dla przyk³adu nie mieliœmy per-
kusji. Czuliœmy siê jak na du¿ej
trasie, choæ to by³ tylko jeden
dzieñ - mówi Marek Zalewski.

Zespó³, który wówczas po-
wsta³ w tych szkolnych cza-
sach, doœæ d³ugo siê trzyma³
razem. Jako Albo Nie, a potem
Giga Drum wyst¹pili w Drodze
do Gwiazd, na festiwalu w
Opolu. - Tak mia³o byæ, coœ
tam chyba nade mn¹ czuwa -
mówi Marek.

Akademia jak ucieczka
przed kamaszami

Kiedy przyszed³ czas koñcze-
nia szko³y muzycznej i dyplo-

mu, Marek Zalewski wiedzia³
jedno - trzeba zrobiæ wszystko,
aby nie iœæ do wojska. - Muzy-
kiem jak najbardziej chcia³em
byæ, ale ¿adnym ¿o³nierzem
czy tam kimœ. I tak trafi³em do
Zielonej Góry na wychowanie
muzyczne. W tym samym cza-
sie dziêki Krzysztofowi Ciesiel-
skiemu, którego mama praco-
wa³a w Szkole Muzycznej I
stopnia przy Teatralnej, dowie-
dzia³em siê, ¿e potrzebny im
jest nauczyciel akordeonu. Po-
szed³em i sta³em siê nauczy-
cielem - opowiada Marek.

No i tak by siê to toczy³o, gdy-
by nie zmiany w edukacji i ko-
niecznoœæ uzupe³nienia wy-
kszta³cenia. - I tak trafi³em do
Akademii Muzycznej w Pozna-
nia, filia w Szczecinie. Tu do
prof. Jerzego Siemaka, a kom-
pozycji uczy³em siê pod okiem
prof. Janusza Stalmierskiego -
opowiada. I takim to sposobem
zosta³ absolwentem dwóch
uczelni.

Mocno zabiegani ludzie

Marek Zalewski na co dzieñ
uczy w Szkole Muzycznej I
stopnia przy ul. Teatralnej,
komponuje muzykê do wiêk-
szoœci spektakli teatralnych w

Teatrze Osterwy, zajmuje siê
w³asnymi rzeczami i generalnie
ca³y czas coœ robi. Jego syno-
wie ucz¹ siê w zwyk³ych
szko³ach, popo³udniami w
Szkole Muzycznej, ca³y czas
szkol¹ warsztat na ró¿nych for-
mach.

Ostatnio zapracowani ludzie
- rodzina Zalewskich - zagrali,
zreszt¹ po raz drugi ju¿ na
Muzycznym Raczkowaniu,
zajêciach dla najm³odszych
dzieci w Filharmonii Gorzow-
skiej. Znów by³ fortepian i
znów by³ akordeon, na który
Marek Zalewski przesta³ siê
gniewaæ. I znów Nikodem
zadziwi³ wszystkich uczestni-
ków zajêæ szybkoœci¹, z jak¹
wykonywa³ kompozycjê Jana
Sebastiana Bacha. - Niesa-
mowite - mówili uczestnicy
zajêæ, którzy po raz pierwszy
mieli okazjê przyjrzeæ siê pra-
cy pianisty.

Z ca³ej rodziny nie by³o tylko
najm³odszego brata Juliusza i
mamy Aleksandry, która gene-
ralnie tê ca³¹ muzyczn¹ ro-
dzinê ogarnia i trzyma w ry-
zach, bo inaczej by to wszystko
nie zadzia³a³o jak w dobrze na-
strojonej orkiestrze.

RENATA OCHWAT
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Tak te¿ by³o i z Gorzowem.
Takim rajskim ptakiem by³a
w³aœnie Mary Didur-
Za³uska. Wiadomo, ¿e by³a
wiêziona w Ravensbrück.
Wiadomo, ¿e podczas wy-
stêpu ktoœ postrzeli³ j¹ w
nogê. Wiadomo, ¿e by³a
córk¹ legendy polskiej woka-
listyki - Adama Didura - bas.
No i wiadomo, ¿e na krótko
zawita³a do miasta nad
Wart¹, które w³aœnie sta³o
siê polskie. Po prostu Mary
Didur-Za³uska.

Tak w³aœciwie nie bardzo
wiadomo, jak d³ugo Mary Di-
dur-Za³uska by³a w Gorzo-
wie. Kilka tygodniu? Kilka
miesiêcy? Rok? Pó³tora?
Maksymalnie pó³tora roku,
choæ to te¿ jest w¹tpliwe.
Choæ by³a tu krótko, to doœæ
mocno zaznaczy³a siê jej
obecnoœæ. I choæ wówczas
by³o to mocno, dziœ zaledwie
nieliczni, bodaj tylko regiona-
liœci o tej obecnoœci pami-
êtaj¹.

Co wiadomo na pewno?
Na pewno wiadomo, ¿e tra-
fi³a tu z Ravensbrück, w któ-
rym siedzia³a jako wiêŸniar-
ka. Ale czy przyjecha³a tu
transportem, który miasto
Gorzów wys³a³o do obozu,
aby zabraæ ciê¿ko chore ko-
biety i mê¿czyzn na rekon-
walescencjê, czy te¿ mo¿e
sama przyjecha³a - tego na
pewno dziœ nikt nie stwier-
dzi.

Wiadomo, ¿e zaanga¿owa³a
siê w samorz¹d artystyczny.
Bowiem 22 paŸdziernika
minê³o dok³adnie 75 lat od
chwili, gdy powsta³ Zwi¹zek
Zawodowy Pracowników
Sztuki; do zwi¹zku tego na-
le¿eæ powinni wszyscy mala-
rze-plastycy, artyœci drama-
tyczni oraz muzycy - pisa³a
„Ziemia Lubuska”. W sk³ad
tymczasowego zarz¹du
weszli: Romediusz Jusz-
kowsk - przewodnicz¹cy, Al-
fred Kulewicz - sekretarz,
Irena Zieliñska (1915-2001) -
skarbnik, Mary Didur-
Za³uska (1905-1979) i Ed-
ward Krzymowski - cz³onko-
wie zarz¹du; by³ to czwarty
zwi¹zek zawodowy w mie-
œcie, pierwsza reprezentacja
artystów.

No i wiadomo, ¿e na pew-
no wystêpowa³a w ró¿nych
miejscach w mieœcie. Warto
przytoczyæ tak¹ oto notatkê:
„G³os Wielkopolski” z 25 lip-
ca 1945 r. „Dyrektorowi Teat-
ru w Gorzowie (Adamowi

Raczkowskiemu) uda³o siê
znaleŸæ zbiór nut, zawie-
raj¹cych najs³awniejsze sym-
fonie wielkich mistrzów mu-
zyki operetkowej i opery,
³¹cznie z ma³o znan¹ u nas
partytur¹ «Quo Vadis» - No-
wowiejskiego”. Jak podaje
Zofia Nowakowska - wraz z
nim przyby³y do Gorzowa
dwie tancerki-solistki: Urszu-
la Wojtkowiak (póŸniejsza je-
go ¿ona) i Bo¿ena Puchal-
ska. Ca³a ta czwórka, do któ-
rych do³¹czy³a Maria
Didur-Za³uska, wystêpowa³a
ze swoim programem na te-
renie miasta. Drugi zespó³
artystów w osobach: Irena
Zieliñska - konferansjerka,
Remigiusz Juszkiewicz -
akompaniator i tak¿e Maria
Didur-Za³uska koncertowa³
dwa razy w tygodniu w ka-
wiarni „Polonia”. Choæ praca
kulturalna wspomnianych ze-
spo³ów by³a krótka (do wrze-
œnia 1945 r.) i ma³o znana
obecnemu spo³eczeñstwu
Gorzowa, to jednak ze
wzglêdu na warunki i inten-
sywnoœæ w jakich by³a wyko-
nywana - zas³uguje na wspo-
mnienie. Maria Didur-
Za³uska Po jednym z takich
koncertów zosta³a postrzelo-
na w nogê i z tego powodu
do koñca ¿ycia mia³a j¹
sztywn¹.

Jak widaæ, kolorowy ptak
doœæ zaznaczy³ swoja obec-
noœæ w polskim Gorzowie.

Mary, w³aœciwie Maria Di-
dur, po mê¿u hrabina
Za³uska urodzi³a siê 27
kwietnia 1905 roku w Medio-
lanie. By³a córk¹ Adama Di-
dura i meksykañskiej œpie-

waczki Angeli Aranda-Arella-
no, siostr¹ œpiewaczek: Ewy
Didur i Olgi Didur-Za³uskiej. 

Szko³ê ukoñczy³a w No-
wym Jorku. G³os kszta³ci³a
we W³oszech. Debiutowa³a
prawdopodobnie w sierpniu
1923 w Krakowie. Wystêpo-
wa³a na ró¿nych scenach -
Lwów, Kraków, Warszawa,
Poznañ. By³y to sceny ope-
rowe, operetkowe ale i wo-
dewilowe teatrzyki. 

Talent odziedziczy³a po ro-
dzicach, a temperament po
matce, która nie doœæ, ¿e
utalentowana, to jeszcze
przy tym chorobliwie za-
zdrosna o swego znanego
mê¿a. Sama Mary o swego
hrabiego a¿ tak zazdrosna
nie by³a, ale i nie pozwala³a
mu na romanse za swoimi
plecami.

Pod koniec 1945 roku Mary
ju¿ pracowa³a w poznañskiej
Operze. Œpiewa³a wiêksze ro-
le operetkowe, takie jak: Ro-
zalinda z „Zemsty nietope-
rza”, ale potem i pomniejsze
rólki. D³ugo utrzymywa³a siê
na scenie dziêki artystyczne-
mu temperamentowi i wdzi-
êkowi scenicznemu, zgrabnej
figurze i d³ugo zachowywa-
nej, egzotycznej urodzie. W
Poznaniu obchodzi³a tak¿e
jubileusz 40-lecia pracy arty-
stycznej. Wyst¹pi³a wtedy w
roli Pani Higgins w „My Fair
Lady” i by³ to jej ostatni,
po¿egnalny wystêp. Potem
mieszka³a na Wybrze¿u, a w
ostatnich latach ¿ycia na
Œl¹sku.

Zmar³a 21 maja 1979 roku
w Katowicach.

ROCH

Trzeba dużo ćwiczyć, 
aby paluszki chodziły
Kiedy Nikodem Zalewski pokazuje, jak siê gra preludium Jana Sebastiana Bacha, a gra siê szybko, ogl¹daj¹cy
krêc¹ g³owami z niedowierzaniem. 

Przez Gorzów
przeleciał rajski ptak
W czasach polskiego Dzikiego Zachodu na nowe ziemie, które trafi³y siê
Polsce zagl¹dali ciekawi ludzie. 

Muzyczna rodzina Zalewskich każdego zachwyca.
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Mary Didur-Załuska w kajaku, prawdobodobnie na stawie w
gorzowskim parku Róż…
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Aktywnoœæ nasza nie
usta³a, a Gorzów jak i ca³a
Polska jest jednym wielkim
placem budowy. Ze wzglêdu
na szeroki front robót inwe-
stycyjnych œródmieœcie Go-
rzowa jest dalej rozkopane i
przejazd przez centrum w go-
dzinach szczytu mocno
utrudniony. Mimo opóŸnieñ
wykonawców i ró¿nych k³opo-
tów, miasto zmienia siê na
naszych oczach na lepsze, a
ojczyzna nasza roœnie w si³ê
konkuruj¹c z czo³ówk¹ euro-
pejsk¹. Miniony rok by³ jed-
nak pod znakiem koronawiru-
sa, który powa¿nie utrudni³
nam ¿ycie, doprowadzi³ do
powa¿nego kryzysu w
s³u¿bie zdrowia, wywo³ywa³
chorobê, a niekiedy  œmieræ
najbli¿szych. Covid-19 po-
dzieli³ spo³eczeñstwo co do
przyczyn, skutków i metod je-
go zapobiegania. Nieliczni na
kolejnych dawkach szczepio-
nek zarobili miliardy dolarów,
a najgorsze jakby jeszcze
przed nami, bo zapowiadaj¹
nastêpne i coroczne szcze-
pienia, nawet ma³ych dzieci.
Biznes covidowy ma siê
dobrze, a ludzie dalej cho-
ruj¹, tak zaszczepieni jak i
niezaszczepieni. Premier
Mateusz Morawiecki powie-
dzia³ dla Fankfurter Allge-
meine Zeitung (FAZ), ¿e
stoimy w obliczu najwiêk-
szego kryzysu gospodar-
czego od 100 lat. Ten kryzys
ma kilka ró¿nych przyczyn, z
którymi wchodzimy w nowy
2022 rok. Dla przeciêtnego
Polaka i UE staje siê proble-
mem inflacja. Jej g³ównym
powodem jest fala wzrostu
cen surowców, ¿ywnoœci,
energii elektrycznej  oraz ga-
zu, ropy i wêgla. Wiele do-
staw z Chin zosta³o przyha-
mowane, stanê³y montownie
samochodów i innych
zak³adów, których kooperan-
tami mia³y byæ tanie chiñskie
fabryki. Zabrak³o nawet le-
karstw. Rosyjski Nord
Stream-2 zakrêci³ kurki,
zmniejszy³ dostawy, wielkie
magazyny ropy i gazu szybko
siê  wypró¿ni³y. Pretekstem
by³ Covid-19, a tak naprawdê
przy tej bolesnej pandemii
rozgrywa siê wojna gospo-
darcza o nowy œwiatowy
uk³ad si³. 
Ca³e szczêœcie, ¿e Polska
w Œwinoujœciu ma od 2015
roku Terminal LNG im. Pre-
zydenta prof. Lecha Ka-
czyñskiego (Gazoport) i
zd¹¿y³a  go nape³niæ, co
przyczyni³o siê do zwiêk-
szenia bezpieczeñstwa
energetycznego Polski i in-
nych pañstw Europy Œrod-
kowo-Wschodniej. Ile z tego
tytu³u by³o krzyku i krytyki
przeciwników… Podobnie
jest wobec magistrali Via Car-

patia z K³ajpedy przez ca³¹
Polskê do Tesalonik, bo gi-
gantomania, Centralny Port
Komunikacyjny, bo wystarczy
ten pod Berlinem,  tunel pod
Œwin¹ do Œwinoujœcia, bo za-
gra¿a turystyce niemieckiej,
czy przekop przez Mierzejê
Wiœlan¹, bo niezadowolona
jest Rosja. A co by³o z poloni-
zacj¹ banków? Krytycy pró-
bowali wmówiæ nam, ¿e kapi-
ta³ bankowy nie ma narodo-
woœci i polskich nie potrzeba.
Pamiêtamy jak by³o z hutami,
cementowniami, handlem,
Stilonem, Ursusem czy Sil-
wan¹, polskimi stoczniami itd.
… Likwidowano je w mroku
paranoi ocieraj¹c siê o zdra-
dê stanu. Dzisiejsza polityka
gospodarcza UE oparta o de-
karbonizacjê i zak³ócona kry-
zysem koronawirusowym
prze³o¿y³a siê w Polsce bez-
poœrednio na wzrost cen w
listopadzie  o 7,8 proc. rok do
roku, a inflacja roczna wy-
nios³a 6,6 proc r/r. W USA i w
ca³ej Unii jest podobnie.
Dro¿yzna ¿ywnoœci najbar-
dziej uderza w bud¿ety na-
szych rodzin. Prezydent An-
drzej Duda podpisa³ 17 grud-
nia ustawê, która przewiduje
czasow¹ obni¿kê stawek ak-
cyzy na energiê elektryczn¹ i
niektóre paliwa, w tym na olej
napêdowy, by wyeliminowaæ
wzrost inflacji i wyhamowaæ
dro¿yznê. Ale czy to wystar-
czy? Ceny energii elektrycz-
nej w Europie dalej gwa³tow-
nie rosn¹, a jeszcze nie ma
ostrej zimy. Polska ju¿ kupuje
dro¿szy pr¹d ze Szwecji, z
Niemiec i nawet z Litwy. Try-
buna³ Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej (TSUE) próbuje
Polsce zamkn¹æ kopalniê Tu-
rów, a tym samym i z niej za-
opatrywan¹ w wêgiel Elek-
trowniê, która daje 7% krajo-
wej energii. UE nie obchodzi,
¿e 70 proc. energii w Polsce
powstaje na bazie wêgla.
Polskê UE „dobije” przede
wszystkim wzrost cen
uprawnieñ do emisji CO2
regulowanych systemem
EU ETS (europejski system
handlu emisjami CO2), któ-
re s¹ g³ównym czynnikiem
inflacji  i dro¿yzny. Tempo
wzrostu ceny CO2 wywo³a³o
w Polsce dyskusjê na temat
celowoœci istnienia systemu
handlu emisjami (EU ETS).
Ceny certyfikatów zakupu
CO2 stanowi¹ ju¿ ok. 1 kosz-
tów energii, a to jest g³ówna
przyczyna wzrostu cen ener-
gii w Polsce - powiedzia³
wicepremier Jacek Sasin.
Coraz wy¿sze koszty upraw-
nieñ CO2 wydaj¹ siê byæ
przez UE lekcewa¿one i nie
brane pod uwagê, ¿e Polska i
inne kraje Europy Œrodkowo-
Wschodniej maj¹ coraz
dro¿sz¹ energiê, co w kon-

sekwencji wp³ywa na poziom
¿ycia tych spo³eczeñstw. Ju¿
notujemy w Polsce, w Euro-
pie i na œwiecie nowe rekordy
cen pr¹du. Analitycy podaj¹,
¿e po nowym roku ceny
pr¹du wzrosn¹ w Polsce
przynajmniej o 20-
25%.Ci¹gle te¿ dro¿eje gaz. 
Czy Polsce grozi blackout
tej zimy, czyli rozleg³a awa-
ria sieci energetycznej, czy
wy³¹czenie dostaw pr¹du z
przyczyn jego niedoboru
mocy? Do takiej sytuacji
przygotowuj¹ siê Niemcy,
gdzie instruuje siê obywateli
jak siê przygotowaæ i jak so-
bie radziæ. W tym europej-
skim szaleñstwie walki z CO2
to wszystko jest mo¿liwe.
Eksperci przekonuj¹, ¿e nas
Polaków te¿ to mo¿e doœ-
wiadczyæ tylko, ¿e my nie bê-
dziemy przygotowani. Co zro-
bimy gdy zabraknie pr¹du,
nie bêdzie wody, nie bêdzie
dzia³aæ ogrzewanie? Czy ma-
my choæ paczkê zapa³ek, kil-
ka œwiec, œpiwory i koce,
ciep³¹ odzie¿, butlê z gazem i
palnikiem oraz hobok czystej
wody i ¿ywnoœæ trwale pako-
wan¹? Obrona Cywilna w
niektórych landach Niemiec
podaje to w specjalnym po-
radniku. Im wiêcej energii z
OZE, czyli z fotovoltaiki, sola-
rów i wiatraków tym ryzyko
blackoutu jest wiêksze. Wy-
starczy, ¿e œnieg przykryje
ogniwa, nie bêdzie wiatru i
pozrywaj¹ siê napowietrzne
linie przesy³owe. Ten pakiet
regulacyjny Fit for 55 bêdzie
w historii Unii Europejskiej
najbardziej kosztownym. Nikt
nie bêdzie siê czu³ bezpiecz-
nie, a ryzyko niepowodzenia

bêdzie ogromne tym bardziej,
¿e ju¿ w 2035 roku nie bêdzie
mo¿na w Europie produko-
waæ pojazdów spalinowych, a
do 2030 roku emisja gazów
cieplarnianych ma siê zmniej-
szyæ o 55%. Blackout jest
mo¿liwy! Ta polityka walki z
emisj¹ CO2, ca³a ta wojna z
polskim wêglem, likwidacja
naszych kopalñ i ca³a de-
karbonizacja ma szansê za-
hamowaæ cieplarniany
efekt wzrostu temperatury
o 0,5 stopnia Celsjusza. Na
pewno i Celsius siê z tego
œmieje. Polska i inne kraje
Unii Europejskiej wprowa-
dzaj¹ œrodki pomocy swoim
obywatelom i przedsiêbior-
com pod nazw¹ Europejski
Fundusz Odbudowy, jako od-
powiedŸ na zagro¿enia spo-
wodowane pandemi¹ korona-
wirusa. Jego celem jest od-
budowa i utworzenie
odpornoœci gospodarek pañ-
stw UE na ewentualne przy-
sz³e  kryzysy.  Polsce ze
wszystkich Ÿróde³ tego Fun-
duszu ma przypaœæ ok. 136,4
mld euro dotacji i ok. 34,2
mld euro po¿yczek. Media
poda³y, ¿e: „Polska jest jed-
nym z najwiêkszych benefi-
cjantów bud¿etu unijnego na
lata 2021-2027 oraz Fundu-
szu Odbudowy”. Jednak
23,9 mld euro dotacji i 34,2
mld euro po¿yczki do
sp³aty z Funduszu Odbu-
dowy jest, jak na razie, za-
blokowane tzw. prawo-
rz¹dnoœci¹ w nale¿nym
Polsce Krajowym Planie
Odbudowy. Unijny komisarz
ds. gospodarczych Paolo
Gentiloni wyrazi³ w¹tpliwoœci
wobec Polski poniewa¿ Pol-

ska nie uzna³a, jak kilka in-
nych krajów, nadrzêdnoœci
prawa Unii Europejskiej nad
prawem krajowym, co jest
g³ówn¹ przyczyn¹ wstrzyma-
nia tych 23,9 mld euro dota-
cji.  Polska ju¿ dosta³aby te
pieni¹dze, gdyby uzna³a nad-
rzêdnoœæ prawa UE nad pol-
sk¹ konstytucj¹, jednak tego
zrobiæ nie mo¿e bo ozna-
cza³oby to trwa³¹ utratê wol-
noœci i suwerennoœci na
rzecz europejskiej niedemo-
kratycznie wybieranej i poza
kontrol¹ unijnej biurokracji.
Rz¹d Polski nie ma prawa
„sprzedaæ” naszej suwe-
rennoœci za 23,9 mld euro
nawet, je¿eli te pieni¹dze
s¹ nam potrzebne. Bez nich
te¿ sobie poradzimy. Niemcy
zniszczy³y i okrad³y Polskê
podczas II wojny œwiatowej
na ponad bilion dolarów, a
doliczyæ do tego te¿ nale¿y 6
milionów strat ludnoœci. Nie-
mcy nie zap³aci³y Polsce z te-
go tytu³u odszkodowañ, a
Polska mimo powojennych
trudnoœci finansowych, okre-
su sowieckiego zniewolenia,
nie odda³a swej suwerennoœ-
ci i w³asnymi si³ami  do³¹cza
do czo³ówki pañstw rozwiniê-
tych. Dzisiaj, je¿eli UE zablo-
kuje Polsce te 23,9 mld euro ,
oczywiœcie bezprawnie, to
Polska jest w stanie swoje
cele rozwojowe realizowaæ
bez tych pieniêdzy. Polska
kolejny raz w swej historii nie
mo¿e utraciæ suwerennoœci,
a konstytucja jest jej naj-
wy¿szym prawem, a nie wy-
roki TSUE. Unia Europejska
chce wymusiæ na polskim
rz¹dzie pe³ne
podporz¹dkowanie siê dy-
rektyw¹ unijnych komisa-
rzy. Polski Trybuna³ Konsty-
tucyjny w 2021 roku orzek³,
¿e prawem nadrzêdnym w
Polsce, tak¿e nad prawem
unijnym, jest polska konsty-
tucja. Polska nie skapituluje
przed unijnymi komisarzami i
nie otworzy drzwi do pe³nej
federalizacji europejskiego
superpañstwa  pod domi-
nacj¹ Niemców. 
Z tymi problemami  Pol-
ska i Unia Europejska
wchodzi w 2022 rok. W Bru-
kseli w dniach 16-17 grudnia
2021 r. odby³ siê szczyt Unii
Europejskiej, na którym od-
by³o siê spotkanie g³ów pañ-
stw i szefów rz¹dów UE. Na
jednej z sesji omawiano m.in.
ceny energii i sprawê speku-
lacji w europejskim systemie
handlu uprawnieniami do
emisji CO2 (ETS). Obrót
uprawnieniami do emisji CO2
wystawiony zosta³ na wolny
rynek i zaraz opanowali go
spekulanci finansowi, przez
co cena uprawnienia do 1. to-
ny CO2 wzros³a w 2016 r. z 6
euro za tonê do 90 euro

obecnie. Frans Timmermans,
komisarz ds. klimatu propo-
nuje nawet 300 euro za
uprawnienie do 1. tony CO2,
by przyspieszyæ „zielon¹ re-
wolucjê”. To zakrawa ju¿ na
energetyczne i gospodarcze
szaleñstwo. W tym syste-
mie, szczególnie Niemcy,
maj¹ szansê przej¹æ domi-
nacjê nad gospodarkami
s³abszymi. Na szczycie w
Brukseli zastanawiano siê,
czy energia atomowa powin-
na byæ uznana za „zielon¹”,
czyli nie obci¹¿an¹ kosztem
CO2, a przecie¿ Polska ma
budowaæ elektrownie atomo-
we w zamian za wêglowe. Co
by siê sta³o w Polsce po za-
mkniêciu wszystkich kopalñ
wêgla? Budujemy gazoci¹g
Baltic Pipe, ale jak d³ugo gaz
bêdzie „zielony?”  Na tym
szczycie UE zabra³ stanow-
czy g³os premier Mateusz
Morawiecki. Powiedzia³:” Ten
kryzys cenowy energii
przek³ada siê na inflacjê, na
zwyk³ych obywateli, na ludzi,
na Polaków, Chorwatów,
S³oweñców, wszystkich oby-
wateli UE. Nie mogliœmy sobie
pozwoliæ, aby w tak historycz-
nym momencie przyj¹æ kon-
kluzje, które praktycznie by³yby
puste.” Premier powiedzia³, ¿e
nie mo¿e siê na to zgodziæ;
og³oszono wiêc fiasko szczytu
UE. „Polski rz¹d podejmie
wszelkie dzia³ania prawne,
¿eby zablokowaæ dokumenty z
pakietu Fit for 55, które bêd¹ w
jakikolwiek sposób sprzeczne
z interesem Polaków, sprzecz-
ne z za³o¿eniami sprawiedliwej
transformacji” - powiedzia³a
minister klimatu i œrodowiska
Anna Moskwa.
Z Uni¹ niemieck¹ nale¿y
twardo i stanowczo, jak
przysta³o na pi¹te co do
wielkoœci i potencja³u gos-
podarczego pañstwo w UE.
Tak trzeba… bo inaczej unijni
biurokraci wpêdz¹ nas w
gospodarcze tarapaty.  Obli-
czono, ¿e gdyby ten haracz
op³at za uprawnienia do
emisji CO2 zosta³ zawieszo-
ny, to Polska mia³aby
oszczêdnoœci ponad 20 mld
z³otych rocznie, a ceny ener-
gii spad³yby nawet o 25 pro-
cent. Pakiet Fit for 55 sk³ada
siê z ponad 4,5 tys. stron i nie
wyniknie z nich nic dobrego.
Ten sprytny mechanizm
handlu uprawnieniami do
emisji dwutlenku wêgla to ro-
dzaj „wojny niemilitarnej” wo-
bec Polski. Jednak na pod-
stawie danych finansowych,
gospodarczych i optymistycz-
nych prognoz mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e rok 2022 dla Polski
zapowiada siê dobrze, ale
czy nam w Unii Europejskiej z
tego powodu bêdzie ³atwiej?

Quo vadis Europo, guo vadis!  
AUGUSTYN WIERNICKI

Wojna gospodarcza o nowy układ sił
2021 rok min¹³ bogato wype³niony ró¿nymi wydarzeniami, z których jedne ciesz¹, mo¿e zachwycaj¹, a niektóre, jak choæby wzrost cen i kryzys
koronawirusowy, po prostu nas martwi¹. 

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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W Akademii im. Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie Wielko-
polskim od lat prowadzone s¹
dzia³ania maj¹ce na celu
zwiêkszenie dostêpnoœci
uczelni dla osób ze szczegól-
nymi potrzebami. Pocz¹tkowo
by³y to udogodnienia inicjowa-
ne konkretnymi przypadkami
osób, które wymaga³y jakie-
goœ dostosowania. Z czasem
dzia³ania te zaczê³y przybie-
raæ formê regulaminów i kata-
logów wsparcia. Wiêkszoœæ z
tych spraw rozgrywa³a siê na
p³aszczyŸnie mentalnej: zmia-
nie sposobu myœlenia o nie-
pe³nosprawnoœci, walki ze ste-
reotypami czy wprowadzaniu
rozwi¹zañ edukacyjnych nie-
wymagaj¹cych zmiany zakre-
su nauczania, a jedynie formy
sprawdzania wiedzy. Choæ
AJP w kategorii dostêpnoœci
by³a zawsze oceniana wyso-
ko, to nie spoczêliœmy na lau-
rach i starania o œwiadczenie
us³ug na najwy¿szym pozio-
mie dla osób z ró¿nymi po-
trzebami jest naszym prioryte-
tem. 

Z pomoc¹ i nowymi po-
mys³ami na dalsze dzia³ania
przysz³a nam Ustawa o za-
pewnieniu dostêpnoœci dla
osób ze szczególnymi potrze-
bami, która usystematyzowa³a
to wszystko, co chcieliœmy,
aby zosta³o zrobione. Dziêki
temu w uczelni zosta³ po-
wo³any koordynator ds. do-
stêpnoœci, czyli osoba która
czuwa nad tym, aby infra-
struktura oraz wszystkie po-
dejmowane przez AJP aktyw-
noœci by³y dostêpne dla
wszystkich osób na zasadach
równoœci. Kolejnym krokiem

by³o stworzenie zespo³u ds.
dostêpnoœci, którego cz³onko-
wie zajmuj¹ siê poszczególny-
mi obszarami dostêpnoœci, tj.
cyfrow¹, architektoniczn¹ i in-
formacyjno-komunikacyjn¹.
Dostêpnoœæ cyfrowa dotyczy
stron internetowych i aplikacji
mobilnych. Wa¿nym elemen-
tem jest zachowanie odpo-
wiednich czcionek oraz kon-
trastów prezentowanych
treœci. Dostêpnoœæ architekto-
niczna jest najbardziej mie-
rzalna i jednoczeœnie naj-
dro¿sza w zapewnieniu. Doty-
czy ona przystosowania
poziomych i pionowych po-
wierzchni budynków, m.in.
podjazdów, wind, oznaczenia
schodów. Zaœ dostêpnoœæ in-
formacyjno-komunikacyjna
zak³ada, ¿e wszystkie infor-
macje oraz dokumenty wyda-
wane przez instytucje bêd¹
dostêpne zarówno w formie
papierowej, jak i cyfrowej.
Wa¿nym elementem zapew-
nienia tej dostêpnoœci jest
umo¿liwienie komunikacji w
formie preferowanej przez
osobê ze szczególnymi po-
trzebami, np. komunikacjê
mailow¹, t³umaczenie na pol-
ski jêzyk migowy czy monta¿
pêtli indukcyjnych. 

Po wprowadzeniu wielu udo-
godnieñ w procesie kszta³ce-
nia osób z niepe³nospraw-
noœciami przyszed³ czas, aby
wejœæ na wy¿szy poziom do-
stêpnoœci architektonicznej.
Dobrym przyk³adem zmian
zachodz¹cych w uczelni w tej
kwestii jest budynek nr 7 znaj-
duj¹cy siê przy ul. Fryderyka
Chopina 52. Przed wejœciami
do budynku zosta³y zainstalo-

wane pola uwagi oraz kon-
trastowe oznaczenia krawêdzi
schodów, maj¹ce na celu
ostrzegaæ osoby z niepe³nos-
prawnoœci¹ wzroku o tym, ¿e
za chwilê napotkaj¹ na swojej
drodze drzwi lub próg. Gdyby
taka osoba mia³a jakikolwiek
problem w wejœciu do uczelni,
mo¿e skorzystaæ z domofonu,
który pod³¹czony jest do por-
tierni. W ten sposób mo¿e
ona zakomunikowaæ swoj¹
potrzebê i uzyskaæ pomoc. Do
budynku mo¿na wejœæ trzema
wejœciami. Osoby poru-
szaj¹ce siê na wózku mog¹
skorzystaæ z platformy i windy.
Nowopowsta³a winda jest bar-
dzo przestronna. W œrodku
znajdziemy wyjmowane krze-
se³ko spoczynkowe. Dodatko-
wo przyciski w windzie zosta³y
oznaczone alfabetem Brail-
le`a, a tak¿e maj¹ zaznaczony
przycisk odnosz¹cy siê do po-
ziomu wyjœcia z budynku. W
kabinie zamontowano równie¿

lustra, pozwalaj¹ce osobie
siedz¹cej ty³em do drzwi zi-
dentyfikowaæ, czy te ju¿ siê
otworzy³y. Drzwi prowadz¹ce
do przedsionka przed wind¹
otwieraj¹ siê automatycznie,
co stanowi udogodnienie dla
osób poruszaj¹cych siê na
wózku. Bardzo dobrym roz-
wi¹zaniem jest tak¿e ozna-
czenie piêter kolorystycznie.
Jest to du¿e u³atwienie w od-
najdywaniu siê w budynku.
Do ka¿dego piêtra przypisany
jest inny kolor. Oznacza to, ¿e
wszystkie tabliczki informacyj-
ne, fragmenty drzwi i brzegi
pod³óg w salach s¹ tego sa-
mego koloru. Pozwala to na
szybk¹ identyfikacjê swojego
po³o¿enia. Na ka¿dym piêtrze
znajdziemy równie¿ informa-
cje o poziomie, na którym siê
znajdujemy, zarówno przy
schodach, jak i wychodz¹c z
windy. W standardzie jest te¿
to, ¿e tabliczki umieszczane
przy drzwiach zawieraj¹ rów-

nie¿ zapis w alfabecie Brail-
le`a, a przy portierni (docelo-
wo na ka¿dym poziomie)
znajduje siê tyflografika z
rozk³adem pomieszczeñ. 

Temat dostêpnoœci architek-
tonicznej czêsto kojarzony jest
z dostosowanymi toaletami.
W naszych budynkach rów-
nie¿ siê takie znajduj¹. S¹ w
nich porêcze pomagaj¹ce
przesiadaæ siê z wózka czy
korzystaæ z umywalki oraz od-
powiednie baterie ³azienkowe.
Projektuj¹c ³azienki, nie za-
pomniano tak¿e o odpowied-
niej powierzchni manewrowej,
aby osoby poruszaj¹ce siê na
wózku mog³y swobodnie po-
ruszaæ siê w pomieszczeniu.
Czymœ zupe³nie nowym, a
jednoczeœnie koniecznym jest
zainstalowanie w toaletach
dla osób z niepe³nospraw-
noœciami systemów alarmo-
wych na dwóch wyso-
koœciach, aby osoba, która np.
spadnie z wózka, mog³a wez-
waæ pomoc. Detalem, który
dla osób chodz¹cych i o prze-
ciêtnym wzroœcie móg³by wy-
dawaæ siê zbêdny, jest ob-
ni¿enie blatów w portierni oraz
Zespole Dziekanatów. Dziêki
temu osoby niskie lub poru-
szaj¹ce siê na wózku mog¹
bez problemu zobaczyæ
osobê, która ich obs³uguje
oraz wygodnie podpisaæ i
przekazaæ dokumenty. Wpro-
wadzone zmiany w zakresie
architektury s¹ dowodem na
to, ¿e wystarczy w przemyœla-
ny sposób projektowaæ budyn-
ki, aby s³u¿y³y one wszystkim. 

„Nie zostawiamy nikogo” to
has³o przyœwiecaj¹ce jednej z
kampanii promuj¹cych ewa-

kuacje osób ze szczególnymi
potrzebami. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e w czasie wyst¹pienia za-
gro¿enia trudnoœci z opusz-
czeniem budynku mog¹ mieæ
nie tylko osoby na wózku czy
poruszaj¹ce siê o kulach, ale
równie¿ osoby niewidome i
s³abowidz¹ce, czy takie, które
w wyniku zaistnia³ej sytuacji
wpadn¹ w atak paniki. Dlate-
go w budynkach Akademii
znajduj¹ siê matowe plany
ewakuacyjne odpowiedniej
wielkoœci. Powstaje procedura
maj¹ca przygotowaæ pracow-
ników i studentów na ró¿ne
kryzysowe sytuacje. Zakupio-
no tak¿e krzese³ka ewakua-
cyjne, które maja u³atwiæ za-
branie z miejsca zagro¿enia
osób z trudnoœciami w poru-
szaniu siê. 

Zmiany, które zachodz¹ w
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a s¹ bardzo dynamiczne.
Nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e
warto walczyæ o równoœæ w
dostêpie do kszta³cenia i ¿e
zastosowane udogodnienia
u³atwiaj¹ ¿ycie wszystkim, a
nie tylko osobom ze specjal-
nymi potrzebami. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e dostêpnoœæ
kosztuje. Uczelnia opisane
przedsiêwziêcia realizuje z
projektu Uczelnia Dostêpna
“Akademia równych szans -
zwiêkszanie dostêpnoœci Aka-
demii im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim dla
osób z niepe³nosprawnoœcia-
mi” oraz ze œrodków w³asnych. 

MGR AGATA ZAWADZKA
Akademickie Centrum Wsparcia
Osób z Niepe³nosprawnoœciami

Akademii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie
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Akademia równych szans dla wszystkich
Zmiany, które zachodz¹ w Akademii im. Jakuba z Parady¿a s¹ bardzo dynamiczne.
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- Czym jest w³aœciwie Pol-
ski Zwi¹zek Dzia³kowców?

- Polski Zwi¹zek Dzia³kow-
ców jest to najwiêksze sto-
warzyszenie w Polsce.
G³ówna siedziba znajduje siê
w Warszawie i mamy po-
wo³anych 26 okrêgów. W wo-
jewództwie lubuskim mamy
dwa okrêgi. Jeden jest w Go-
rzowie, a drugi w Zielonej
Górze. Jestem przedstawi-
cielem Krajowej Rady i
ca³ego stowarzyszenia na te-
renie pó³nocnej czêœci woje-
wództwa lubuskiego. W
sk³ad naszego okrêgu wcho-
dzi 69 ogrodów, które mamy
pod swoj¹ kuratel¹. To jest
ponad 16 tysiêcy rodzin
dzia³kowych. Zarz¹dzamy
du¿ym maj¹tkiem obej-
muj¹cym 712 hektarów.
- Od ilu lat pe³ni pan funk-
cjê prezesa?

- W Polskim Zwi¹zku
Dzia³kowców pracujê ³¹cznie
18 lat. Funkcjê prezesa
pe³niê drug¹ kadencjê.
- Jest pan równie¿
dzia³kowcem?

- Tak.
- Sk¹d u pana zami³owa-
nie do ogrodnictwa?

- To tradycja rodzinna. Mój
dziadek by³ ogrodnikiem, pó-
Ÿniej ojciec, a teraz ja.
- Co jest wyj¹tkowego w
byciu dzia³kowcem?

- Uwa¿am, ¿e osoby, które
kochaj¹ przyrodê s¹ trochê
inne, poniewa¿ natura uczy
pokory i dyscypliny. W przy-
rodzie nie mo¿na niczego
przyspieszyæ, bo g³ówn¹ rolê

odgrywaj¹ tu pory roku. Cza-
sami cz³owiek mo¿e siê na-
trudziæ, a aura p³ata figle.
Jest to na pewno ciê¿ka pra-
ca, która ma dodatkowy i nie-
zwykle wa¿ny aspekt, czêsto
pomijany, mianowicie aspekt
zdrowotny i psychologiczny.
Praca w ogródku zapewnia
nam darmow¹ gimnastykê,
kontakt z drugim cz³owie-
kiem. Okres pandemii uwy-
datni³ to, jak wa¿n¹ rolê
pe³ni¹ ogródki dzia³kowe dla
mieszkañców, dla ich zdro-
wia fizycznego i psychiczne-
go.

- Pandemia koronawirusa
spowodowa³a wiêksze za-
interesowanie ogródkami
dzia³kowymi w naszym
mieœcie?

- Tak i to zdecydowanie.
Pamiêtamy, jak by³ okres,
kiedy pozamykane by³y parki
i lasy. Ogrody dzia³kowe za-
wsze by³y otwarte. Oczywi-
œcie, musieliœmy zachowaæ
re¿im sanitarny - maseczki,
dystans, ale bêd¹c ju¿ na
w³asnym ogródku nie mieliœmy
tego obowi¹zku. Œwie¿e po-
wietrze i ruch s¹ pomocne we
wszystkim, co udowodniono
naukowo. Praca w ogrodzie to
nie tylko przyjemnoœæ, ale rów-
nie¿ korzyœæ dla naszego zdro-
wia. Nawet w przypadku
zmêczenia, takiego psychicz-
nego, najlepszym sposobem
na odstresowanie jest praca fi-
zyczna na powietrzu.
- Dysponuje pan w
okrêgu wolnymi dzia³ka-
mi?

- Dzia³ki s¹ zawsze do-
stêpne, poniewa¿ czêsto lu-
dzie s¹ zmuszeni oddaæ
ogródek z powodów zdrowot-
nych, czy wiekowych. Infor-
macji o wolnych dzia³kach
trzeba szukaæ na tablicach
og³oszeñ. Wiêkszoœæ wol-
nych dzia³ek jest na terenie
Zakanala, poniewa¿ nie
ka¿da dzia³ka tam ma pr¹d.
Trudniej o dzia³kê jest na
Manhattanie i w centrum.
- Jakie trzeba spe³niæ kry-
teria, ¿eby zostaæ
dzia³kowcem?

- Przede wszystkim to trze-
ba chcieæ popracowaæ. Ge-
neralnie teraz zmienia siê
przeznaczenie dzia³ek. Parê
lat temu ludzie chcieli dzia³kê
tylko do celów rekreacyjnych.
Teraz to siê zmienia i coraz
czêœciej m³ode osoby upra-
wiaj¹ dzia³kê, co bardzo cie-
szy, w celu produkcyjnym,

¿eby mieæ w³asne warzywa i
owoce. Ogrodnictwo dzia³ko-
we to najpierw praca, czyli
uprawa, a dopiero potem
przyjemnoœæ i wypoczynek.
- W jakiej grupie wiekowej
ogródki dzia³kowe ciesz¹
siê najwiêkszym zaintere-
sowaniem?

- Zauwa¿yliœmy, ¿e obecnie
jest to przedzia³ 30-40 lat, ale
s¹ te¿ i m³odsze osoby.
- Z jakimi najwiêkszymi
problemami boryka siê
Polski Zwi¹zek Dzia³kow-
ców?

- Polski Zwi¹zek Dzia³kow-
ców generalnie nie powinien
mieæ problemów, ale nie da
siê ich unikn¹æ w dzisiejszym
œwiecie. Jednym z nich s¹
œmieci na ogrodach. Kiedyœ
dzia³kowcy palili œmieci, dziœ
ju¿ tego nie wolno robiæ. Zda-
rzaj¹ siê tak¿e sytuacje, ¿e
dzia³ki staj¹ siê ³akomym

k¹skiem dla z³odziei, którzy
w³amuj¹ siê na ogrody, de-
wastuj¹ altany, kradn¹ na-
rzêdzia, roœliny, czy cho-
cia¿by wyhodowane przez
nas warzywa i owoce. To s¹
takie dwa g³ówne problemy, z
którymi siê musimy zmie-
rzyæ.
- Zdarzaj¹ siê k³opotliwi
dzia³kowcy, którzy zanied-
buj¹ ogródki?

- Wynika to najczêœciej tyl-
ko z sytuacji wyjazdów, czy
choroby. Œwiat pêdzi do
przodu, wszyscy jesteœmy
zabiegani i czêsto nie za-
wsze jest mo¿liwoœæ bycia
codziennie na dzia³ce, a to
powoduje czasami, ¿e nie-
które dzia³ki wygl¹daj¹ na
mniej zadbane. Dzia³kowcy
te¿ t³umacz¹, ¿e robi¹ to w
zgodzie z natur¹, ¿e jest bio-
ró¿norodnoœæ.
- Dzia³ki, jak ju¿ pan
wspomnia³, to szereg ko-
rzyœci. Istniej¹ w ogóle ne-
gatywne strony posiadania
ogródka dzia³kowego?

- Nie widzê ¿adnych minu-
sów z tytu³u posiadania
dzia³ki. Ogródek to jest hob-
by, a hobby kojarzy nam siê
tylko z przyjemnoœci¹.

- Na przestrzeni ostatnich
kilku lat du¿o zmieni³o siê
na plus, jeœli chodzi o
ogrody dzia³kowe podle-
gaj¹ce pana zarz¹dowi?

- Du¿o. Rokrocznie inwes-
tujemy w ogrody dzia³kowe
milion z³otych. Dotacje nie
zawsze dostajemy i to
wszystko idzie z pieniêdzy

dzia³kowiczów. Infrastruktura
ma 30-50 lat. Wymianie pod-
legaj¹ ogrodzenia, sieæ na-
wadniaj¹ca, hydrofornie, do-
my dzia³kowca, a wiêc po-
trzeby s¹ znaczne. Kiedyœ,
jak ogrody by³y zak³adowe, to
zak³ady pracy finansowa³y, a
teraz jesteœmy na swoim i za
wszystko musimy sami
p³aciæ. Ostatnio du¿¹ inwe-
stycj¹, któr¹ uda³o nam siê
zrealizowaæ by³a hydrofornia,
która obs³uguje ogrody
„Wspólnoty”. Wszyscy
dzia³kowcy z³o¿yli siê i dziêki
temu zrobiliœmy du¿¹, nowo-
czesn¹ hydroforniê w pe³ni
zautomatyzowan¹. Teraz za-
mierzamy zrobiæ now¹ sieæ
wodoci¹gow¹. Czekaj¹ rów-
nie¿ inne inwestycje, ale póki
co woda jest priorytetem, po-
niewa¿ jak nie bêdzie wody,
to trudno bêdzie uprawiaæ
dzia³kê.
- Takim marzeniem
dzia³kowców, zw³aszcza
tych na Zawarciu, jest do-
stêp do pr¹du. Jest szansa
to zrealizowaæ?

- Pr¹d jest, ale jak dzia³ko-
wiec ma wybieraæ miêdzy
wod¹ a pr¹dem, to w pierw-
szej kolejnoœci wybierze
wodê. Wszystko mo¿na zro-
biæ, tylko problemem s¹
koszty. Dzia³kowcy musz¹
wyraziæ zgodê na tak¹ inwe-
stycjê, ale przed tym trzeba
zrobiæ kosztorys, projekt,
¿eby wiedzieæ ile trzeba
bêdzie za to zap³aciæ, a kosz-
ty s¹ znaczne.
- Dziêkujê za rozmowê.

P. Wilms: Wszystko można zrobić, tylko problemem są kosz-
ty
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Działka to praca, ale i wypoczynek
Z Piotrem Wilmsem, prezesem Zarz¹du Okrêgowego Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w Gorzowie, rozmawia Dorota Waldmann

Torby z ubraniami, jedzenie,
portfele, okulary, zabawki -
wszystko to i znacznie wiêcej
zostawiaj¹ w tramwajach i
miejskich autobusach roz-
targnieni pasa¿erowie. Ma³o
kto wie, ale po zgubê mo¿na
siê zg³osiæ nawet do pó³ roku
od straty.

- Najnowsza zguba, czyli ty-
grysek czeka w dyspozytorni
na w³aœciciela - mówi Marcin
Pejski, rzecznik Miejskiego
Zak³adu Komunikacji. Ma³y
tygrysek i dzieciêce rêka-
wiczki kilka dni temu pod-
ró¿owa³y po mieœcie jedyn¹
lini¹. Zgodnie z zasadami
pracownicy MZK przyjêli za-
bawkê na stan i maj¹ na-
dziejê, ¿e uda siê znaleŸæ
dziecko, które zostawi³o ulu-
bieñca w tramwaju.

- Pasa¿erowie w œrodkach
komunikacji miejskiej zosta-
wiaj¹ wszystko -mówi Marcin
Pejski i opowiada, ¿e kilka lat
temu MZK nagle sta³a siê

w³aœcicielem doœæ pokaŸnej
kolekcji rowerów, które trafi³y
do zak³adu, bo ktoœ zapom-
nia³ je zabraæ z tramwaju. -
By³o ich naprawdê du¿o, od
zwyk³ych dzieciêcych rower-
ków poczynaj¹c po sk³adaki i
kolarzówki -opowiada rzecz-
nik. I nie stara siê nawet wy-
jaœniæ, jak to siê mog³o staæ,
¿e ktoœ zapomina³ z tramwaju
czy autobusu w³aœnie rower,
który do najmniejszych
przedmiotów nie nale¿y. 

Zdarza siê, ¿e ktoœ zapomni
walizki, reklamówki z zaku-
pion¹ odzie¿¹, siatki z
bie¿¹cymi zakupami.

- Oczywiœcie najwiêcej jest
drobnych przedmiotów typu
rêkawiczki, portfele, paraso-
le, klucze, plecaki szkolne,
s³uchawki. Bywaj¹ te¿ zagu-
bione telefony. W³aœciwie nie
ma rzeczy, której nie by³oby
na liœcie przedmiotów zagu-
bionych przez pasa¿erów -
mówi Marcin Pejski. 

Wœród rzeczy dziwnych i
niezwyk³ych, jakie trafi³y do
MZK za spraw¹ roztargnienia
pasa¿erów by³ dla przyk³adu
zestaw do gry na komputerze
- konsola-kierownica plus do
tego peda³y, czyli zestaw do
gry w jak¹œ grê komunika-
cyjn¹. 

Do równie dziwnych i nie-
zwyk³ych zalicza³y siê owe
rowery, których by³o sporo.
Ludzi z MZK zawsze dziwi,

¿e ktoœ móg³ zostawiæ w
tramwaju lub autobusie torbê
z w³aœnie zakupion¹ drog¹,
markow¹ odzie¿¹, bo to siê
te¿ zdarza i to nawet czêsto. -
O takich zwyk³ych paczkach
z ubraniami jak na basen to
szkoda mówiæ - dodaje Mar-
cin Pejski. 

W tramwajach i autobusach
mo¿na te¿ znaleŸæ zagubio-
ne ksi¹¿ki, czêœci komputero-
we, kwiaty oraz inne rzeczy.

Co robiæ, kiedy ju¿ siê prze-
konamy, ¿e coœ zgubiliœmy. -
Mo¿na zadzwoniæ do nasze-
go dyspozytora, ¿eby zapy-
taæ, czy dany przedmiot do
nas trafi³. Jeœli tak, to trzeba
przyjechaæ i go odebraæ -
t³umaczy Marcin Pejski.
Ka¿da osoba, która coœ zosta-
wi³a tramwaju lub autobusie,
musi przejœæ identyfikacjê. - W
przypadku telefonów czy port-
feli jest to wzglêdnie ³atwe.
Ka¿dy wie, co ma w swoim te-
lefonie czy portfelu, podobnie
jest z kluczami - wyjaœnia
rzecznik MZK.

Jeœli chodzi o inne przed-
mioty, to te¿ w miarê prosto
mo¿na ustaliæ, czy rzeczywi-
œcie ktoœ zgubi³ odzie¿ czy
jak¹œ czêœæ komputera. -
Przecie¿ nikt nie og³asza w
mediach, ¿e w³aœnie zgubi³
markowe d¿insy czy coœ in-
nego - dodaje Marcin Pejski.

Co siê dzieje, kiedy nikt siê
po zgubione rzeczy nie

zg³asza w ci¹gu kilku dniu?
Rzeczy, które mog¹ siê po-
psuæ - jak jedzenie czy coœ
podobnego zostaj¹ po termi-
nie u¿ywalnoœci zutylizowa-
ne. Natomiast wszystkie inne
rzeczy czekaj¹ na ewentual-
nego w³aœciciela pó³ roku. -
Nie mam mo¿liwoœci prze-
chowywania d³u¿ej ró¿nych
przedmiotów, bo nie mamy
takiego magazynu. Zreszt¹ z
naszej praktyki wynika, ¿e
d³u¿sze przechowywanie nie
ma sensu. Po up³ywie tego
czasu przedmioty i rzeczy na-
daj¹ce siê do u¿ytku przeka-
zujemy do ró¿nych organiza-
cji pomocowych, jak Polski
Czerwony Krzy¿ lub inne sto-
warzyszenia - t³umaczy Mar-
cin Pejski. 

I dodaje, ¿e niekiedy w rze-
czy znalezione w tramwaju
czy autobusie mog³yby siê
ubraæ nawet najwiêksze ele-
gantki. 

ROCH

Zgubione w tramwaju lub autobusie
Jakby tak poczekaæ, to mo¿na siê tu ubraæ od stóp do g³ów.

Pasażerowie w środkach komunikacji miejskiej zostawiają
wszystko
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Stanis³awa Janicka, znako-
mita archiwistka, o której nie-
dawno pisaliœmy, wœród
ró¿nych rzeczy, jakimi siê
zajmowa³a, by³o tak¿e i pub-
likowanie ciekawostek znale-
zionych na archiwalnych
pó³kach. Wœród takich pe-
re³ek jest opis ptasiej polity-
ki, jak¹ wróblom, wronom i
¿urawiom oraz innym ptasz-
kom wytoczyli pruski król
Fryderyk Wilhelm I i jego
syn, Fryderyk II Wielki. Prus-
cy w³adcy do ptasich regula-
cji przyst¹pili z wielk¹ po-
wag¹, jak zreszt¹ do wszyst-
kich innych podejmowanych
przez siebie spraw. No i trze-
ba zaznaczyæ, ¿e w kuriozal-
nej wojnie udzia³ wziêli tak¿e
mieszkañcy Landsberga.

Po wojnach śląskich
przyszedł czas na wojny
wróble

Pruscy królowie lubili polo-
wania. Rozrywka ta nie by³a
trudna, przecie¿ Prusy to
by³a kraina z leœnymi ostêpa-
mi pe³nymi zwierza. Ponie-
wa¿ jednak w³adcy lubili wie-
dzieæ, co i ile maj¹, leœniczo-
wie zobowi¹zani byli
prowadziæ œcis³e rejestry te-
go, co w lasach ¿yje. No i
biada by³a k³usownikom.

Pech chcia³, ¿e Fryderyk
Wilhelm I, a za nim jego syn,
za k³usownicze gatunki
uznali… ptaszki. Ju¿ w
pierwszej po³owie XVIII wie-
ku ukaza³y siê edykty w pa-
ñstwie pruskim obo-
wi¹zuj¹ce we wszystkich
miastach i wsiach, a które
dotyczy³y zwalczania ptasich
szkodników, tj. wróbli i wron. 

Król Fryderyk Wilhelm I ju¿
11 grudnia 1721 i 8 styczna
1731 og³osi³ edykty do-
tycz¹ce eliminowania tych
ptasich gatunków. Lepszy
by³ jego syn, Fryderyk II
Wielki, który ledwie skoñczy³
podbijaæ Œl¹sk, znów wyto-
czy³ armaty. Tym razem pru-
ski w³adca rozpocz¹³ bataliê
wytoczon¹… w³aœnie wrób-
lom i wronom. Wczeœniej je-
go ojcu, królowi sier¿antowi,
jak go nazywano po ciuchu,
w³adcy znanego z obsesyj-
nego oszczêdzania, pod-
pad³y ¿urawie i te¿ trafi³y na
listê gatunków do odstrza³u. 

Edykt uœciœlaj¹cy roz-
porz¹dzenia ojca, Fryderyk II
Wielki wyda³ 22 kwietnia
1744 roku - z dzisiejszego
widzenia coœ kuriozalnego. 

Łapać wróble i wrony pod
groźbą kary

Fryderyk II nakazywa³, aby
ka¿dy poddany - mieszka-
niec wsi czy miasta - zaj¹³

siê bardziej starannie i po-
wa¿nie têpieniem wróbli.
Ka¿dy rolnik, osadnik,
ma³orolny ch³op, bezrolny,
cha³upnik, owczarz pasterz,
m³ynarz corocznie dostar-
czyæ musia³ do urzêdu w³ad-
zy lokalnej szeœæ g³ów wrób-
lich. Mieszkañcy miast za-
równo królewskich, jak i
pozosta³ych równie¿ byli ob-
jêci tym obowi¹zkiem. I tak
ka¿dy w³aœciciel domu, przy
którym by³ grunt, mia³ dostar-
czyæ 12 g³ów wróblich rocz-
nie, ogrodnik lub plantator 15
sztuk, mistrz winiarski, który
jest w³aœcicielem winnicy, 15
sztuk g³ów wróblich rocznie. 

Natomiast myœliwi, leœnicy,
naganiacze zwierzyny winni
byli corocznie dostarczyæ 24
³apy wronie. Dostarczanie
tych makabrycznych dowo-
dów przestrzegania prawa
powinno trwaæ od l maja do
dnia œw. Micha³a (29 wrze-
œnia). Za ka¿d¹ brakuj¹c¹
g³owê wróbla nale¿a³o uiœciæ

jeden trojak, a za brakuj¹c¹
parê szponów wronich jeden
grosz. Pieni¹dze te nale¿a³o
wp³aciæ do kasy ubogich
w³aœciwej dla miejsca za-
mieszkania wp³acaj¹cego.

Ka¿dy, kto musi dostarczyæ
wy¿ej wymienione „trofea”,
mo¿e zostaæ zwolniony z te-
go obowi¹zku, jeœli potrafi
schwytaæ lub wybraæ z
gniazda m³ode. Wszyscy
mieszkañcy dostarczali obo-
wi¹zkowo wróble g³owy i
szpony wronie do lokalnych
w³adz na wsiach i do magist-
ratów w miastach, urzêdy te
spisywa³y i podsumowywa³y
wyniki akcji, corocznie prze-
kazuj¹c w³adzy nadrzêdnej
sprawozdania. Dociera³y one
do starostw, a te z kolei prze-
sy³a³y je do w³adz central-
nych, gdzie sporz¹dzano
sprawozdanie generalne.

Edykt na koniec podkreœla³,
¿e urzêdy i w³adze lokalne
powinny ustosunkowaæ siê
bardzo powa¿nie do tej akcji

i nie lekcewa¿yæ sprawy, bo-
wiem za stwierdzenie niedo-
ci¹gniêæ i opiesza³oœci w wy-
konaniu nakazu winni bêd¹
p³aciæ 10 talarów grzywny.

Usłyszeć o prawie musiał
każdy

W koñcowym s³owie doku-
mentu król zwróci³ siê do
wszystkich starostów, bur-
mistrzów, komisarzy miej-
scowych, urzêdników wymia-
ru sprawiedliwoœci, aby w
miarê swoich mo¿liwoœci
dbali o wykonanie nakazów
w nim zawartych. 

Król pod groŸb¹ innych
sankcji nakaza³ takie
og³oszenie rozporz¹dzenia o
ptasiej wojnie, aby dowie-
dzieli siê o niej wszyscy. Fry-
deryk II poleci³ wiêc edykt
umieœciæ na drzwiach ratu-
sza, a tak¿e na drzwiach lo-
kali takich jak piwiarnie, a 24
czerwca w dniu œw. Jana
mia³ on byæ odczytany w ko-
œcio³ach po kazaniu wobec

zgromadzonych mieszka-
ñców gminy. Dziwny doku-
ment œwiat³o dzienne ujrza³
22 czerwca 1744 r. w Berli-
nie. 

W Landsbergu też walczyli
z ptaszkami

W aktach miasta Gorzowa
zachowa³a siê ksiêga z wy-
mienionymi nazwiskami i
liczb¹ przekazanych g³ówek
wróblich do magistratu w la-
tach 1731-1753. Do roku
1744, tj. przed wznowieniem
edyktu przez Fryderyka II
liczba ich zgodnie z wyka-
zem wynosi³a przeciêtnie
oko³o 500 sztuk rocznie,
podczas gdy po roku 1744 ta
wzros³a do oko³o 2 tys.
sztuk, a nawet wiêcej. 

Jak pisze pani Stanis³awa
Janicka, ksiêga ta jest intere-
suj¹ca równie¿ z innego
punktu widzenia, s¹ w niej
bowiem wymienieni miesz-
kañcy poszczególnych dziel-
nic miasta, czêsto z poda-
nym zawodem, jaki wykony-
wali. 

Pojawiaj¹ siê tak¿e nazwis-
ka obywateli miasta, którzy
zamiast g³ówek ptasich
wp³acali pieni¹dze.

Wojny z innymi ptakami
ciąg dalszy

Ale jakby siê dok³adnie
przyjrzeæ ró¿nym
rozporz¹dzeniom królew-
skim, mo¿na siê przekonaæ,
¿e Hohenzollernowie wal-
czyli nie tylko z wronami i
wróbelkami. W nie³askê po-
pad³y te¿ ¿urawie. Edykt z 3
paŸdziernika 1722 r., czyli
króla Fryderyka Wilhelma I,
zezwala na ich chwytanie i
strzelanie do nich. Zabrania
jednak surowo, aby przy
okazji nie strzelano do dro-
pi, które ¿yæ wówczas jesz-
cze w Europie œrodkowej
musia³. Jeszcze wczeœniej-
szy edykt z 5 kwietnia 1698
r. mówi o ochronie dzikich
gêsi i kaczek, a szczególnie
o dziwo (nielotów) ptaków
kiwi w okresie lêgowym, na-
tomiast edykt z 23 maja
1729 r. zezwala ju¿ na strze-
lanie do dzikich kaczek
przez ca³y rok bez wzglêdu
na okres lêgowy. Dlaczego
ju¿ mo¿na by³o strzelaæ do
kaczek? Ano dlatego, ¿e s¹
to ptaki przelotne, nietutej-
sze, a wiêc o nie dbaæ nie
trzeba. Wspomniane w
edykcie ptaki kiwi prawdo-
podobnie jako nieloty, a
wiêc ³atwe do schwytania,
ju¿ wówczas nale¿a³y do
rzadkoœci, obecnie ¿yj¹
jeszcze w wilgotnych lasach
Nowej Zelandii.

Ale opiekowali się
bażantami i słowikami

Szczególnej ochronie pod-
dane zosta³y za wol¹ kró-
lewsk¹ ba¿anty. Edykt z 11
kwietnia 1722 r. zabrania³ je
³owiæ i do nich strzelaæ. 

Piêknych ptaków nie wolno
by³o tak¿e trzymaæ w ba¿an-
ciarniach przy pañskich dwo-
rach. Za niewykonanie nakazu
grozi³a wysoka grzywna, bo
50 talarów. Podobnie król pru-
ski zakazywa³ ³owienia i trzy-
mania w klatkach ptaków œpie-
waj¹cych, jak np. s³owików.
Jak g³osi edykt, wiosn¹ ju¿
trudno by³o us³yszeæ œpiew
s³owika, poniewa¿ wy³owiono
je i zamkniêto w klatkach
wisz¹cych w salonach boga-
tych w³aœcicieli ziemskich.
Edykt nakazywa³, aby je na-
tychmiast uwolniæ i wypuœciæ
na swobodê. Oto fragment te-
go aktu prawnego w wolnym
t³umaczeniu pani Stanis³awy
Janickiej: „S³owiki s¹ wy³apy-
wane przez pasterzy, pracow-
ników winnic i ptaszników tak,
¿e obecnie niewiele ich
mo¿na spotkaæ i trudno
us³yszeæ ich œpiew. W
zwi¹zku z tym postanowiono
podj¹æ kategoryczne
dzia³ania, aby zapobiec dal-
szemu ich wy³apywaniu. Za-
rz¹dzamy wiêc, aby we
wszystkich miejscowoœciach
naszego kraju podaæ do wia-
domoœci treœæ niniejszego
edyktu z zaznaczeniem, ¿e je-
œli ktoœ bêdzie te ptaki ³owi³,
tak¿e sprzedawa³, jak to ma
miejsce obecnie, grozi mu su-
rowa przyk³adna kara. Dotyczy
to równie¿ tych, którzy s³owiki
trzymaj¹ w klatkach. Powinni
oni jak najprêdzej ptaki te na
wolnoœæ wypuœciæ, inaczej bêd¹
równie¿ podlegaæ natychmiasto-
wej karze. Dan w Oranienburgu
28 marca 1693 roku”.

Akcja têpienia wróbli i wron
usta³a w 1753 r. Niestety, nie
ma na ten temat edyktu ani
pism pochodz¹cych z kance-
larii królewskiej. Widaæ Fryde-
ryk II Wielki uzna³, ¿e pozos-
ta³e przy ¿yciu ptactwo ju¿ nie
zagra¿a gospodarce Prus.

Warto dodaæ, ¿e ptasia
wojna, choæ kuriozalna, nie
by³o jedyn¹ dziwn¹, jak¹ to-
czy³ Fryderyk II Wielki. O in-
nych bêdzie przy innych
okazjach.

ROCH

Na podstawie: Stanis³awa
Janicka, Ptasia polityka
w³adców pruskich w XVII i
XVIII wieku, „Nadwarciañski
Rocznik Historyczno-Archi-
walny” 2008, nr 15, ss. 173-
176. 

Fragment portretu Fryderyka II Wielkiego, aut. Wilhelm Camphausen (1870 rok)
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Fryderyk II nakazywał, aby każdy poddany zajął się bardziej starannie tępieniem wróbli
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O tym, jak Hohenzollernowie
z ptakami walczyli 
W³adaj¹cy przez ponad 600 lat Brandenburgi¹, a Potem Prusami Hohenzollernowie mieli czasem dziwne pomys³y. 



G³ówn¹ decyzj¹ w³adz pol-
skiej lekkoatletyki by³o po-
wierzenie Gorzowowi - który
obecnie buduje nowy sta-
dion - roli gospodarza se-
niorskich mistrzostw kraju w
sezonie 2023.

- Gorzów od lat jest obecny
na lekkoatletycznej mapie
Polski - mówi prezes Pol-
skiego Zwi¹zku Lekkiej Atle-
tyki dr Henryk Olszewski. -
Miejscowe kluby wychowa³y
wielu zdolnych zawodników,
tutaj przygodê z powa¿n¹
lekkoatletyk¹ zaczyna³a
m.in. mistrzyni olimpijska w
sztafecie Natalia Kaczma-

rek. Gorzowskim lekkoatle-
tom brakowa³o jednak god-
nego miejsca do treningu.
Teraz miasto wzbogaca siê o
piêkny, kameralny, stadion,
który bêdzie aren¹ mist-
rzostw Polski. W sezonie
2023 zawody te bêd¹ kwalifi-
kacj¹ do mistrzostw œwiata w
Budapeszcie, a nad Wartê
przyjad¹ wszyscy najlepsi
polscy lekkoatleci - dodaje.

Dla Gorzowa bêdzie to de-
biut w roli gospodarza mist-
rzostw Polski seniorów.  -
Dziêkujê za zaufanie jakim
obdarzy³y nas w³adze Pol-
skiego Zwi¹zku Lekkiej Atle-

tyki. - s³yszymy od prezyden-
ta Gorzowa Jacka Wójcic-
kiego. - W 2023 roku zade-
biutujemy jako organizator
mistrzostw Polski i to od razu
tych najwa¿niejszych. To
oznacza, ¿e do naszego
miasta przyjad¹ najlepsi z
najlepszych. Podczas tego-
rocznych igrzysk w Tokio lek-
koatleci zdobyli a¿ 9 medali.
I tych medalistów z Tokio za
niespe³na dwa lata bêdziemy
mogli goœciæ w Gorzowie. To
du¿e wyzwanie logistyczne,
organizacyjne. Czeka nas
wiele miesiêcy wytê¿onej
pracy. Jestem jednak prze-

konany, ¿e dziêki owocnej
kooperacji z Polskim
Zwi¹zkiem Lekkiej Atletyki,
któr¹ w³aœnie zaczynamy,
impreza bêdzie du¿ym suk-
cesem - uwa¿a.

Seniorskie mistrzostwa
Polski wróc¹ na Ziemiê Lu-
busk¹ po ponad 50 latach.
Ostatni raz impreza tej ran-
gi goœci³a w tej czêœci kraju
w 1968 roku, a jej gospoda-
rzem by³a Zielona Góra.
Najbli¿sze mistrzostwa se-
niorów zorganizuj¹ na po-
cz¹tku czerwca 2022 roku
Suwa³ki.

(IP)
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Gorzów wzbogaca się o piękny, kameralny, stadion, który
będzie areną mistrzostw Polski
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Duża impreza na nowym stadionie w Gorzowie
Zarz¹d PZLA podj¹³ niedawno szereg decyzji dot. organizacji najwa¿niejszych wydarzeñ lekkoatletycznych.

- Gorzowski Zwi¹zek
Sportu Niepe³nospraw-
nych „Start” w 2021 roku
obchodzi³ jubileusz 45-le-
cia. Jak ocenia pan dzia³al-
noœæ klubu?

- Tak naprawdê by³y ró¿ne
chwile w „Starcie”. Pozna³em
trochê historiê, choæ nie jes-
tem w klubie od pocz¹tku ist-
nienia. Organizacja jest
m³odsza ode mnie tylko o
trzy lata. Funkcjonujê w klu-
bie 27 lat i mogê oceniæ te
lata, w których by³em w klu-
bie. Generalnie przemiany
by³y takie, jak w innych orga-
nizacjach sportowych. Z ry-
walizacji miêdzy spó³dziel-
czoœci¹ pracy, póŸniej do for-
mu³owania ró¿nego rodzaju
zawodów mistrzowskich,
rangi mistrzostw Polski w
sporcie osób niepe³nospraw-
nych. Start Gorzów wcze-
œniej nosi³ nazwê Wojewódz-
ki Zwi¹zek Sportu
Niepe³nosprawnych Start.
Wówczas, kiedy wojewódz-
two zosta³o po³¹czone po-
wsta³y dwie organizacje -
zielonogórski Start i gorzow-
ski Start. Od tamtej pory
wszystko posz³o mocno w
kierunku tzw. rehabilitacji po-
przez sport i kolejno
zawi¹zywa³y siê sekcje spor-
towe, w których w miarê
mo¿liwoœci zaczê³y siê odby-
waæ systematyczne treningi
sportowe.
- W klubie funkcjonuje
osiem sekcji. Które z nich
s¹ wiod¹ce i ciesz¹ siê naj-
wiêksz¹ popularnoœci¹?

- Na pewno wiod¹c¹ sekcj¹
w zwi¹zku jest lekkoatletycz-
na. Od kilkunastu lat to naj-
lepsza sekcja w Polsce, wie-
lokrotnie zajmowaliœmy
pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji medalowej mistrzostw
Polski w rywalizacji klubo-
wej. S¹ te¿ inne sekcje, które
odgrywaj¹ du¿e znaczenie

na poziomie mistrzostw Pol-
ski. Jest to sekcja strzelecka
i tenisa sto³owego. Bardzo
mocna jest ponadto sekcja
³ucznicza, która od wielu lat
zdobywa medale nie tylko w
kraju, ale równie¿ na mist-
rzostwach Europy, œwiata i
igrzyskach paraolimpijskich.
W tej chwili mo¿emy po-
szczyciæ siê, ¿e od 2000 ro-
ku wychowaliœmy 25 parao-
limpijczyków, a na igrzys-
kach od 2000 roku, czyli od
Sydney zdobyliœmy 24 me-
dale z czego po trzy siêgnêli
³ucznicy, jeden medal by³ w
wyciskaniu sztangi le¿¹c i 20
medali zdobyli lekkoatleci. Z
tej liczby dziewiêæ by³o me-
dali z³otych, wiêc jest siê
czym chwaliæ i szczyciæ siê,
je¿eli chodzi o dorobek me-
dalowy. Oprócz tego mamy
ponad 80 medali mistrzostw
œwiata i ponad 100 medali
mistrzostw Europy, wiêc do-
robek jest ogromny, je¿eli
chodzi o klub sportowy w tak
ma³ym mieœcie i z tak ubog¹,

na dzieñ dzisiejszy, baz¹
sportow¹, która zaczyna siê
dopiero rozwijaæ.
- Start ma wielu
utytu³owanych sportow-
ców. Jaka jest recepta na
osi¹ganie tak dobrych wy-
ników?

- Przede wszystkim wa¿na
jest dzia³alnoœæ zarz¹du oraz
biura, bo wszystko musi byæ
dopiête na ostatni guzik i
funkcjonowaæ bardzo
dobrze. Oprócz tego wa¿ni
s¹ trenerzy, którzy systema-
tycznie prowadz¹ zajêcia,
chêtni do pracy sportowcy i
to wszystko razem wziête
wp³ywa na sukces. W sekcji
lekkoatletycznej spotykamy
siê szeœæ razy w tygodniu. W
innych dyscyplinach co naj-
mniej cztery razy w tygodniu
odbywaj¹ siê zajêcia.
G³ównym czynnikiem sukce-
sów, które odnosimy jest
systematyczna praca i sam
fakt, ¿e mamy medalistów,
którzy s¹ wzorcem do naœla-
dowania dla m³odszego po-

kolenia. U mnie w lekkoatle-
tyce to by³ wa¿ny moment,
kiedy pierwszy zawodnik za-
cz¹³ zdobywaæ medale na
mistrzostwach œwiata i po-
tem igrzyskach, bo kolejni
m³odzi zawodnicy poszli w
jego œlady. Mieli wzór.
- T ilu sportowców liczy
Start?

- W tej chwili, jak pani ju¿
wspomnia³a, funkcjonujemy
w oœmiu sekcjach w tym jed-
na jest ogólnorozwojowa.
Systematycznie trenuj¹cych
jest ponad 120 zawodników,
a zrzeszonych mamy oko³o
180 cz³onków. Mówi¹c o tre-
nuj¹cych mam na myœli tych,
którzy startuj¹ na zawodach
rangi Pucharu Polski i mist-
rzostw Polski. W kadrze na-
rodowej mamy za to 30 za-
wodników z ró¿nych dyscy-
plin sportowych, czyli ze
strzelectwa, tenisa sto³owe-
go, ³ucznictwa i lekkoatletyki.
- Z pewnoœci¹ cieszy tre-
nerów i samych sportow-
ców budowa stadionu lek-

koatletycznego. Planujecie
ju¿ imprezy sportowe, któ-
re bêdziecie na nim organi-
zowaæ?

- Mamy ju¿ wstêpne plany.
Jak tylko powstanie stadion,
to na pewno bêdziemy orga-
nizowali co najmniej 2-3 im-
prezy cykliczne. Za dwa lata
chcemy zorganizowaæ mist-
rzostwa Polski osób nie-
pe³nosprawnych i pochwaliæ
siê przed publicznoœci¹
swoimi umiejêtnoœciami oraz
mo¿liwoœciami, bo nigdy nie
mieliœmy jeszcze okazji i
przyjemnoœci startowaæ
przed w³asnymi widzami.
- W pe³ni profesjonalne wa-
runki treningowe prze³o¿¹
siê na jeszcze lepsze
osi¹gniêcia zawodników?

- To jest sport, wiêc trudno
mówiæ, ¿e baza sportowa
prze³o¿y siê na lepsze wyni-
ki. Na pewno trzeba jednak
powiedzieæ wprost, ¿e kom-
fort pracy my, jako trenerzy,
bêdziemy mieli o wiele lep-
szy, a zawodnicy bêd¹ mieli
komfort treningu, bo w tej
chwili trudno mówiæ o jakich-
kolwiek warunkach. Nowy
stadion mo¿e przyci¹gn¹æ
kolejne osoby, które bêd¹
chêtne trenowaæ, bo bêd¹
warunki, w których na-
prawdê bêdzie siê przyjem-
nie pracowaæ. Zawodnicy na
poziomie mistrzowskim,
mam na myœli wszystkich
sportowców, sprawnych i
niepe³nosprawnych, nie
bêd¹ ju¿ tak szybko opusz-
czali gorzowskich klubów,
skoro bêd¹ mogli realizowaæ
szkolenie w domu.
- Z jakimi innymi proble-
mami boryka siê klub?

- Na pewno jest niedosyt fi-
nansowy. Myœl¹c o rozwoju,
zwiêkszeniu liczby sportow-
ców, zwiêkszeniu mo¿liwoœci
treningowych i p³ac dla tre-
nerów, myœlimy o kosztach.

Je¿eli racjonalnie prowadzi
siê klub, oszczêdnie gospo-
daruje, to dziêki temu udaje
siê funkcjonowaæ. Nie ukry-
wam, ¿e mamy du¿¹ pomoc
ze strony miasta, urzêdu
marsza³kowskiego, czy mi-
nisterstwa. W ostatnim cza-
sie bardzo du¿o sponsorów
siê odezwa³o, którzy nas
wspieraj¹ i to jest dobry pro-
gnostyk na przysz³oœæ, ¿e to
wszystko bêdzie sz³o dalej
ku rozwojowi klubu. Na-
prawdê, trenerów mamy na
najwy¿szym poziomie o
czym œwiadcz¹ efekty ich
pracy i sukcesy zawodników.
Nie ma sukcesu zawodnika
bez trenera.
- Jak pan wspomina
ostatnie  igrzyska parao-
limpijskie w Tokio?

- Cieszymy siê, ¿e zdobyli-
œmy medale. Igrzyska to s¹
zawsze najtrudniejsze zawo-
dy, tam œwiat jest zawsze przy-
gotowany na 110% i to, ¿e
przywieŸliœmy kolejne trzy
kr¹¿ki do Gorzowa jest na-
prawdê du¿ym sukcesem. To
œwiadczy o tym, ¿e nie za-
wiedliœmy i nadal jesteœmy
pewnym punktem, je¿eli cho-
dzi o zdobywanie medali
wœród gorzowskich klubów.
Cieszymy siê, ¿e mogliœmy
celebrowaæ ten sukces z w³ad-
zami miasta, w³adzami woje-
wództwa lubuskiego. Nasi za-
wodnicy zaprezentowali bar-
dzo wysoki poziom na
igrzyskach i to trzeba podkre-
œliæ, ¿e nie marnujemy œrod-
ków, tylko dobrze przygotowu-
jemy i realizujemy nasze zada-
nia. Medale na igrzyskach to
by³ taki g³ówny nasz cel, ale
by³y te¿ mistrzostwa Europy,
gdzie wywalczyliœmy 13 me-
dali w tym szeœæ z³otych, wiêc
te¿ jest siê czym tutaj chwaliæ.
Jesteœmy dumni, ¿e mamy ta-
kich podopiecznych.
- Dziêkujê za rozmowê.

Nowy stadion może przyciągnąć kolejne osoby
Ze Zbigniewem Lewkowiczem, przewodnicz¹cym Gorzowskiego Zwi¹zku Sportu Niepe³nosprawnych „Start”, rozmawia Dorota Waldmann

Zbigniew Lewkowicz ma swój wielki udział w sukcesach gorzowskich sportowców
niepełnosprawnych 
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- Gdzie w Gorzowie s¹
najlepsze trasy do biega-
nia?

- Ilu biegaczy, tyle pewnie
bêdzie ulubionych tras. W
okresie jesienno-zimowym
na pewno bêd¹ to trasy
dobrze oœwietlone, czyli
œcie¿ka wzd³u¿ K³odawki,
trasa rowerowa i do masze-
rowania w stronê K³odawy.
Natomiast w okresie wiosen-
no-letnim, kiedy na dworze
d³ugo jest jasno, mamy
œwietne œcie¿ki na £oœno,
Wojcieszyce, K³odawê. Piêk-
ne tereny, które mo¿na wy-
korzystaæ do treningu biego-
wego s¹ równie¿ na wa³ach
wzd³u¿ Warty.
- I chyba lasy s¹ takim
ciekawym miejscem dla
mi³oœników przyrody?

- Oczywiœcie, tak naprawdê
lasy, które nas otaczaj¹, po-
zwalaj¹ na wytyczenie bar-
dzo ciekawych œcie¿ek. Jest
mnóstwo miejsc, gdzie
mo¿na na nowo wyznaczyæ
sobie trasê, która sprawi, ¿e
trening nie bêdzie nam siê
nudzi³, poniewa¿ co jakiœ
czas biegniemy inn¹ drog¹.
Teraz, w okresie zimowym,
najlepsze do bieganie s¹
jednak trasy w mieœcie,
dobrze oœwietlone. Tych
œcie¿ek w Gorzowie nie bra-
kuje. Miasto na siedmiu
wzgórzach ma swoj¹ specy-
fikê. Trening mo¿na sobie
dobraæ tak, ¿e bêdzie sporo
podbiegów na trasie, ale te¿
i du¿o zbiegów.
- Wœród gorzowian panu-
je moda na bieganie?

- Zdecydowanie tak. Moda
na bieganie bêdzie zawsze.
Ludzie, którzy wchodz¹ w
bieganie bardzo rzadko z
niego rezygnuj¹, a przy tym
zara¿aj¹ t¹ pasj¹ inne osoby.
Pamiêtam czasy, kiedy w
Gorzowie na palcach jednej
rêki mo¿na by³o policzyæ bie-
gaczy. Dziœ mam satys-
fakcjê, kiedy widzê na zaj-
êciach, czy podczas biega-

nia nowe twarze. To pokazu-
je, ¿e grono biegaczy w na-
szym mieœcie stale siê po-
wiêksza i ta tendencja
bêdzie siê utrzymywa³a.
- Jakie trzeba posiadaæ
predyspozycje, ¿eby zos-
taæ biegaczem?

- Bieganie to najprostsza
forma aktywnoœci fizycznej.
Tak naprawdê najwa¿niejsze
s¹ chêci. Wa¿n¹ rzecz¹ na
pocz¹tku przygody z biega-
niem jest to, ¿eby siê prze-
badaæ i sprawdziæ przede
wszystkim uk³ad odporno-
œciowy, oddechowy oraz
kr¹¿enia. Nastêpnie na spo-
kojnie mo¿emy rozpocz¹æ
bieganie, dostosowuj¹c in-
tensywnoœæ i objêtoœæ trenin-
gów do mo¿liwoœci naszego
organizmu.
- Czyli jest to zale¿ne od
wieku?

- Musimy mieæ œwiadomoœæ
momentu, w którym zaczy-
namy bieganie, czyli w jakim
jesteœmy wieku, ale nie tylko.
Musimy spojrzeæ na to, jak
do tej pory wygl¹da³a nasza
aktywnoœæ fizyczna i do tego
dopiero dostosowujemy tre-

ning. Wiadomo, ¿e nie ka¿dy
jest alf¹ i omeg¹, dlatego na
ka¿dy etapie biegania, bez
wzglêdu na poziom zaawan-
sowania, tak wa¿na jest rola
trenera, który ma wiedzê na
ten temat. Du¿o ³atwiej jest,
kiedy od pocz¹tku swojej
przygody z bieganiem zde-
cydujemy siê na pomoc fa-
chowca. Biegaæ mo¿e ka¿dy,
jeœli tylko nie ma przeciw-
wskazañ zdrowotnych.
- A jak rozpoczê³a siê pa-
na przygoda z bieganiem?

- Myœlê, ¿e w taki naturalny
sposób - w szkole podstawo-
wej. W zwi¹zku z tym, ¿e
by³em aktywnym dzieckiem
to bra³em udzia³ w licznych
zawodach sportowych w
ró¿nych dyscyplinach. W
biegach z du¿¹ ³atwoœci¹
przychodzi³o mi wygrywanie
z rówieœnikami, a póŸniej
przerodzi³o siê to w pasjê,
która trwa do dziœ.
- Do kogo kierowana jest
akademia Wierzbicki Run-
ning Project?

- S¹ to zajêcia ruchowe dla
dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
Prowadzimy nie tylko typowe

zajêcia lekkoatletyczne, ale
przede wszystkim pokazuje-
my dzieciom, jak siê ruszaæ i
zdrowo oraz aktywnie
spêdzaæ czas. Oprócz tego
uczymy wspó³dzia³ania w
grupie, nawi¹zywania no-
wych kontaktów, co po tej
przerwie, spowodowanej
pandemi¹, jest bardzo istot-
ne i potrzebne najm³odszym.
- Czy w tym wieku dla
dzieci wynik sportowy jest
wa¿ny?

- Nie chcemy siê nastawiaæ
na jakikolwiek wyczyn,
zw³aszcza, ¿e to s¹ ma³e
dzieci. Przede wszystkim
chcemy daæ najm³odszym
mo¿liwoœæ, ¿eby wrócili do
poziomu aktywnoœci sprzed
pandemii. Akademiê pro-
wadzê wspólnie z ¿on¹.
Oboje mamy wykszta³cenie
pedagogiczne, wiêc to nie
jest tak, ¿e jesteœmy tylko
trenerami, którzy pracuj¹
wed³ug okreœlonych sche-
matów. Mamy indywidualne
podejœcie do ka¿dego dziec-
ka, które przychodzi do nas
na zajêcia. Oprócz tego mo-
ja ¿ona posiada przygotowa-

nie pedagogiczne przed-
szkolne oraz wczesnoszkol-
ne, co pozwala nam szybko
reagowaæ na zmianê emocji
wœród dzieci w sposób
w³aœciwy.
- Jak to siê sta³o, ¿e za-
cz¹³ pan organizowaæ bie-
gi?

- Tak naprawdê wysz³o to
doœæ naturalnie, poniewa¿
pierwszym moim dzia³aniem
propaguj¹cym bieganie by³a
wspólna inicjatywa ze
wspó³w³aœcicielami sklepu,
który jakiœ czas temu prowa-
dziliœmy w Gorzowie, czyli
cykl biegów. Nastêpnie prze-
radza³o siê to w coraz nowe
pomys³y i projekty. W taki
w³aœnie sposób rozwija³em
tê stronê dzia³alnoœci Wierz-
bicki Running Project, czyli
organizacjê na wysokim po-
ziomie imprez biegowych w
regionie i ca³ej Polsce.
- Co jest najwa¿niejsze w
treningu biegowym?

- Systematycznoœæ. To jest
klucz do tego, ¿eby na po-
cz¹tku przygody wytrwaæ, a
póŸniej osi¹gaæ dobre wyniki
sportowe. Zaczynaj¹c przy-
godê z bieganiem mamy wy-
soki poziom motywacji.
Czêsto jest tak, ¿e biegacze-
amatorzy zaczynaj¹ biegaæ z
dwóch powodów - chc¹
schudn¹æ i zadbaæ o swoje
zdrowie. PóŸniej te drogi siê
rozchodz¹ na tzw. biegaczy-
przygodników, którzy chc¹
prze¿ywaæ fajne przygody
oraz na tych, których ci¹gnie
do rywalizacji sportowej.
- S³ysza³am, ¿e w tym
sporcie wa¿na jest te¿ cier-
pliwoœæ.

- Tak, poniewa¿ po oko³o 2-
3 tygodniach od rozpoczêcia
biegania przychodzi pierw-
szy kryzys. Zaczyna byæ
ciê¿ko, organizm jest
zmêczony i wówczas, je¿eli
nie przerwiemy naszej obra-
nej œcie¿ki, to tak naprawdê
przed nami ju¿ tylko pasmo
sukcesów w postaci popra-

wiania „¿yciówek”, spe³nia-
nia swoich celów, ambicji i
marzeñ biegowych.
- Przy regularnym trenin-
gu biegowym trzeba sto-
sowaæ specjaln¹ dietê?

- Myœlê, ¿e generalnie w
naszym ¿yciu powinniœmy
mieæ œwiadomoœæ tego, co
jemy. Jest istotna ró¿nica mi-
êdzy ¿ywieniem siê, a jedze-
niem. To znaczy, ¿e mo¿na
zjeœæ coœ, co jest ma³o warto-
œciowym posi³kiem, a mo¿na
od¿ywiæ swój organizm w
sposób zdrowy i dostarczyæ
jemu niezbêdne, energetycz-
ne produkty - t³uszcze, wêglo-
wodany i bia³ka w odpowied-
niej iloœci. Dieta typowo spor-
towa pojawia siê z czasem.
Natomiast, je¿eli ka¿dy bie-
gacz na pocz¹tku swojej przy-
gody bêdzie œwiadomie siê
od¿ywia³, to nie bêdzie musia³
myœleæ o jakiejœ specjalnej
diecie. Dobrze zbilansowane
posi³ki zapewni¹ zdrowy roz-
wój formy sportowej.
- Jaki wp³yw na nasz or-
ganizm ma regularne bie-
ganie?

- Tych czynników jest sporo.
Przede wszystkim podnosimy
swoj¹ wytrzyma³oœæ. Dbamy
o uk³ad kr¹¿enia, serce, mi-
êœnie, stawy, a tak¿e i p³uca.
Daj¹c organizmowi, odpo-
wiedni¹ do naszych mo¿li-
woœæ, aktywnoœæ fizyczn¹
wp³ywamy pozytywnie na
wiele aspektów. Istotne s¹
endorfiny, czyli hormony
szczêœcia, które wydzielaj¹
siê podczas treningu i powo-
duj¹, ¿e jesteœmy z siebie za-
dowoleni. Kolejnym wa¿nym
aspektem jest „przewietrze-
nie g³owy”. Bieganie, zw³asz-
cza na œwie¿ym powietrzu,
ma bardzo pozytywny wp³yw
na nasz uk³ad nerwowy i uko-
jenie nerwów. Czêsto jest tak,
¿e uczestnicy zajêæ, które
prowadzê mówi¹, ¿e najlep-
sze rozwi¹zania przychodz¹
im podczas biegania.
- Dziêkujê za rozmowê.

Istotne są endorfiny, czyli
hormony szczęścia
Z Sebastianem Wierzbickim, biegaczem, twórc¹ Wierzbicki Running Project, rozmawia Dorota Waldmann

S.Wierzbicki: Bieganie to najprostsza forma aktywności fizycznej
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W III Plebiscycie Guttman-
ny 2021, organizowanym
przez Polski Komitet Parao-
limpijski, najlepsz¹ Organi-
zacj¹ Sportow¹ Roku uzna-
no Gorzowski Zwi¹zek Spor-
tu Niepe³nosprawnych
„Start”. Okolicznoœciow¹ sta-

tuetkê Sir Ludwiga Guttman-
na, twórcy igrzysk paraolim-
pijskich, odebra³ Zbigniew
Lewkowicz, przewod-
nicz¹cy zarz¹du GZSN
„Start” oraz trener.

- Dziêkujemy wszystkim za
oddane g³osy - napisa³ w so-

cial mediach Zbigniew Lew-
kowicz. - Mia³em przyjemnoœæ
odebraæ statuetkê Guttmanna
w imieniu Gorzowskiego Star-
tu. Wielki zaszczyt - doda³.

Z kolei z³ota medalista z To-
kio Renata Œliwiñska w kate-
gorii Sportowiec Roku zajê³a

wysokie trzecie miejsce. Zwy-
ciê¿y³a Ró¿a Kozakowska,
zawodniczka Tarnowskiego
Zrzeszenia Sportu Niepe³nos-
prawnych „Start”, która wy-
walczy³a na tegorocznych ig-
rzyskach paraolimijskich z³oto
oraz srebro.

Gorzowski Zwi¹zek Sportu
Niepe³nosprawnych „Start” to
wielosekcyjny klub sportowy
zrzeszaj¹cy osoby niepe³nos-
prawne. Szkoli sportowców w
lekkoatletyce, ³ucznictwie,
szachach, strzelectwie sporto-
wym, tenisie sto³owym, p³ywa-

niu, kolarstwie, a tak¿e w sek-
cji ogólnorozwojowej.

Podopieczni GZSN „Start”
s¹ wielokrotnymi medalista-
mi mistrzostw Polski, Euro-
py, œwiata, a tak¿e igrzysk
paraolimpijskich.

DOROTA WALDMANN

Gorzowski klub doceniony i wyróżniony
Gorzowski Zwi¹zek Sportu Niepe³nosprawnych „Start” zosta³ nagrodzony w presti¿owym konkursie.
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