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Nic mnie już nie zdziwi. Hulajnogi topione w Warcie,
Kłodawce, czy też parkowane na miejskiej fontannie.
Tylko patrzeć, kiedy zielone ustrojstwo dostrzeżemy
na wieży katedralnej.  Każdego dnia potykamy się o
dziesiątki z nich. Stoją gdzie tylko popadnie. Pół bie-
dy, gdy są widoczne. Gorzej z osobami niedo-
widzącymi lub niewidomymi.

Stanowcze ,,nie" walającym się na każdym kro-
ku hulajnogom mówią także radni.  Sprzęt, który
miał uprościć poruszanie się po mieście, w prak-
tyce stał się zmorą gorzowskich chodników. Mam
nadzieję, że miasto potraktuje ten głos jako syg-
nał do działania. Wystarczyłyby 1-2 lawety do
zbierania zielonych zawalidróg. Dodatkowy wpływ
do budżetu z pewnością się przyda. Ustalenie
osoby kierującej nie stanowi problemu. Cyfrowe
zapisy w aplikacji zawierają zarówno dokładną lo-
kalizację jak również czas zakończenia usługi.
Jeśli po tym czasie przestawienia dokona osoba
postronna, wypożyczający może spać spokojnie.
Teoretycznie resztę powinien załatwić miejski mo-
nitoring.

Odrębna kwestia to wyścigi hulajnóg na miejskich
chodnikach. Ułańska fantazja ponosi zbyt często.
Chciałoby się rzec, jakie czasy takie rumaki miejskich
rycerzy. Z tą jednak różnicą, że rycerze przynajmniej
chronili głowy stosownym hełmem. W naszych wa-
runkach kask na głowie to jednak abstrakcja. Szpital-
ne SOR-y pełne są mistrzów brawury.

Potencjalna zmiana przepisów nie rozwiąże wszyst-
kich problemów. Czas najwyższy postawić na zdro-
worozsądkową edukację. Także w szkołach. 

ROBERT TRĘBOWICZ

Mistrz świata w toczeniu fajerki
Nie bardzo było wiadomo, skąd się wziął i dlaczego właśnie tu postanowił zamieszkać. Więcej o
legendarnym Szymonie Giętym na s. 13.

Czas powiedzieć STOP!
Elektryczne hulajnogi stanowią problem. 
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ww  1.01.
1950 r. - w Gorzowie wznowio-
no komunikację tramwajową.
2002 r. - Gorzów powiększył się
o prawie 900 ha terenów popo-
ligonowych, przyłączonych z
gminy Kłodawa; gmina otrzy-
mała 3,5 mln zł rekompensaty.
2005 r. - powstał Lubuski Ośro-
dek Regionalny TVP w Gorzo-
wie. 
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.  
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.
ww  5.01.
1997 r. - siatkarze Stilonu zdo-
byli Puchar Polski; największe
osiągnięcie sportowe w 50-le-
ciu klubu.
ww  6.01.
1930 r. - poświęcono łaźnię
publiczną, najnowocześniejszy
wówczas tego typu obiekt na
wschód od Berlina; było to
ostatnie przedsięwzięcie Maksa
Bahra; Łaźnią Miejską funkcjo-
nowała do 2002 r., obecnie ha-
la tenisowa GKS Gorzovia.
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.
1950 r. - Miejska Szkoła Mu-
zyczna im. F. Nowowiejskiego
została upaństwowiona i prze-
kształcona w Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia.
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.), żużlowiec, zawodnik
Stali Gorzów (1965-1985) i
Wimbledonu (1977-1983), 12-
krotny medalista MŚ, 11-krotny
uczestnik IMŚ, dwukrotny
mistrz Polski w 1975 i 1983,
trzykrotny zdobywca „Złotego
Kasku”.
ww  13.01.
1963 r. - na lodowisku przy bu-
dynku dzisiejszej AWF rozegra-
no pierwszy mecz hokejowy
między drużyną Miejskiego Oś-
rodka Sportowego a zespołem
Studium Nauczycielskiego. W
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.
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Smutne wieœci przekaza³ Ro-
bert Piotrowski, gorzovianista,
który by³ w kontakcie z Kurtem
Mazurem. Emerytowany chi-
rurg plastyczny, w³aœciciel wiel-
kiej kolekcji zdjêæ Gorzowa,
który przez wiêkszoœæ ¿ycia
mieszka³ w Stuttgarcie, zmar³
w grudniu 2022 r. po d³ugiej
chorobie w wieku 81 lat.

Kurt Mazur urodzi³ siê 5 sierp-
nia 1941 roku we Lwowie i po
wojnie wraz z rodzicami znalaz³
siê w Gorzowie. Jest takie
zdjêcie - wykonane przez jego
ojca Eugeniusza, na którym wi-
daæ jego mamê i jego samego
jako ma³ego ch³opczyka, oboje
siedz¹ na cembrowinie fontan-
ny Pauckscha. Takich zdjêæ,
pokazuj¹cych zarówno Kurta,
ale przede wszystkim miasto,
jest kilkaset. I wbrew temu, co
siê powszechnie s¹dzi, auto-
rem lwiej ich czêœci jest w³aœnie
ojciec Kurta, Eugeniusz.

Jak sam wielokrotnie przy-
znawa³, jego samego nie ba-
wi³o fotografowanie miasta. Co

innego, jeœli chodzi o wyœcigi
samochodowe, które uwieczni³
podczas swoich studiów w
Szczecinie, czy fotografowanie
¿ony. - Tata fotografowa³, uda³o
nam siê wywieŸæ negatywy, ja
przechowa³em - t³umaczy³ pod-
czas wystawy, któr¹ kilka lat te-
mu urz¹dzi³o mu Muzeum Lu-
buskie w Spichlerzu.

Z tym wywozem to by³a wiel-
ka niewiadoma. Pañstwo Ma-

zur wyje¿d¿ali z Polski do Nie-
miec na statusie przesiedle-
ñców z pochodzeniem nie-
mieckim w 1963 roku, czyli ju¿
po wielkich falach wyjazdów
Niemców z ziem zachodnich.
Jak opowiada³ Kurt, jego ojciec
systematycznie ubiega³ siê o
zgodê na wyjazd. I kiedy w
1963 roku zgoda przysz³a, a
by³a zima, pañstwo Mazur
mogli zabraæ ze sob¹ bardzo

niewiele. I w tym niewielkim ba-
ga¿u znalaz³y siê negatywy
zdjêæ. Kurt Mazur przyznawa³,
¿e sam nie bardzo rozumie, jak
to siê sta³o, ¿e kolekcjê uda³o
siê wywieŸæ.

Kurt Mazur skoñczy³ w Go-
rzowie obecne II Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce i rozpocz¹³ studia
medyczne w Szczecinie. Kiedy
jednak przysz³a zgoda na wy-
jazd do Niemiec, nie waha³ siê
ani chwili. Rodzice i on wyje-
chali do Heidelbergu. Tam by³a
praca dla Eugeniusza - w za-
wodzie zwi¹zanym z drukar-
stwem, by³ zecerem. I by³y stu-
dia dla syna, medycyna na jed-
nym z najs³ynniejszych i
najstarszych niemieckich uni-
wersytetów. 

I w³aœciwie od samego po-
cz¹tku Kurt Mazur wiedzia³, ¿e
chce byæ chirurgiem specjali-
zuj¹cym siê w medycynie
zwi¹zanej z plastyk¹ ludzkie-
go cia³a. Pracowa³ w renomo-
wanych kliniakach, ale jedno-
czeœnie mia³ czas na swoje

pasje - nadal fotografiê, ale
jazdê na motorze, zwiedzanie. 

Przez lata ca³e nawet nie
myœla³, ¿eby wróciæ do Gorzo-
wa, aby zobaczyæ, co tu siê
zmieni³o. Dopiero po przewro-
cie demokratycznym w 1989
roku, kiedy zaczê³y siê na-
wi¹zywaæ nowe znajomoœci,
kiedy zaczêli tu zagl¹daæ byli
mieszkañcy, przyszed³ czas
na Kurta. Najpierw trafi³y tu
zdjêcia jego ojca, potem zawi-
ta³ sam Kurt. Odnowi³ stare
znajomoœci, nawi¹za³ nowe,
krytycznie patrzy³ na Gorzów.
Ale miasto sta³o siê obecne w
jego ¿yciu. 

Kolekcja zdjêæ jego ojca na-
le¿y do najlepszych dokumen-
tów powojennego miasta. I
Kurt te zdjêcia rozpowszech-
nia³. Nie chcia³ za nie pieni-
êdzy, cieszy³o go, ¿e znów ktoœ
mo¿e je ogl¹daæ, ¿e budz¹ za-
chwyt. Wiele tych zdjêæ opubli-
kowaliœmy na ³amach echogo-
rzowa.pl.

ROCH

Uratował setki zdjęć naszego miasta
Nie ¿yje Kurt Mazur, w³aœciciel najwiêkszej kolekcji zdjêæ powojennego Gorzowa. 

Dok³adnie 2 grudnia zmar³a
Barbara Zajbert, pedagog i
szefowa Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Dzieñ
wczeœniej gorzowsk¹
oœwiat¹ wstrz¹snê³a œmieræ
Jadwigi Kowaleczko. Obie
przys³u¿y³y siê edukacji i wy-
chowaniu w sposób olbrzymi
i trudny do zast¹pienia.

Zna³am obydwie panie. Z
jedn¹ by³am na stopie ko-
le¿eñskiej, z drug¹ znajo-
moœæ okreœli³abym jako sym-
patyczn¹ i blisk¹. Œmieræ
obu wprawi³a mnie w mocny
¿al.

Jadwiga Kowaleczko

Ca³e swoje zawodowe
¿ycie zwi¹zana by³a z Go-
rzowem. Uczy³a geografii w
nieistniej¹cej dziœ Szkole
Podstawowej nr 8. tam
zwi¹za³a siê z harcerstwem,
miedzy innymi zak³ada³a
szczep harcerski im. Mariu-
sza Zaruskiego. Potem pra-
cowa³a jako metodyk w Ku-
ratorium Oœwiaty i Woje-
wódzkim Oœrodku
Metodycznym. I tam zajmo-
wa³a siê kszta³ceniem nau-
czycielI w zakresie edukacji
artystycznej i regionalnej.

To od niej siê w³aœciwie
wszystko zaczê³o. Te
wszystkie zespo³y artystycz-

ne, taneczne. Gdyby nie do-
skona³e oko Jadwigi Kowa-
leczko, mo¿e nie by³oby Bu-
ziaków, a potem kolejnych
zespo³ów, które w naturalny
sposób wyp¹czkowa³y z Bu-
ziaków w³aœnie. Bo ktoœ naj-
pierw trafi³ do zespo³u, prze-
tañczy³ ca³e dzieciñstwo, pó³
m³odoœci, a potem poszed³
zak³adaæ w³asne zespo³y.
Gdyby nie upór i determina-
cja Jadwigi Kowaleczko, to
byæ mo¿e inny kszta³t mia³by
wielki festiwal taneczny, dziœ
jeden ze znaków firmowych
miasta. Gdyby nie jej deter-
minacja, to wiele zespo³ów
tanecznych czy wokalnych
nigdy nie trafi³oby na naj-
wa¿niejsze przegl¹dy do Ko-

nina czy Kielc. Bo jej
zale¿a³o i to zawsze zale¿a³o
na najlepszym poziomie,
najlepszych ekspertach, naj-
lepszym wykonaniu.

Sama drobna, szczup³a,
znakomicie ubrana, ¿elazn¹
rêk¹ prowadzi³a przez lata
kszta³cenie artystyczne. Lu-
bi³a teatr, bywa³a na koncer-
tach. Ja z Pani¹ Jadzi¹, bo
tak do niej mówi³am, zna³am
siê od moich czasów harcer-
skich. Nie raz nam przysz³o
wspó³pracowaæ w ró¿nych
dziedzinach. Pamiêtam, ¿e
jakiœ czas temu us³ysza³am,
¿e jest chora. Ale nie my-
œla³am, ¿e w krótkim czasie
us³yszê tak¹ okropn¹ wiado-
moœæ. Dziœ œrodowisko nau-

czycieli zajmuj¹cych siê edu-
kacj¹ artystyczn¹ p³acze.

Barbara Zajbert

Informacja, ¿e na niebie-
skie nauczycielskie ³¹ki prze-
nios³a siê Basia Zajbert, by³a
dla mnie jedn¹ z najgor-
szych w ostatnim czasie.
Zna³am j¹ ze trzydzieœci lat.
By³a pedagogiem w SP nr 8,
tej samej, w której niegdyœ
pracowa³a pani Jadwiga Ko-
waleczko, tyle ¿e póŸniej, w
tym czasie, kiedy ja tam
przez rok naucza³am mowy
ojczystej. Niemal od razu
przypad³yœmy sobie do gus-
tu. Obie niepokorne, obie
niedaj¹ce sobie dmuchaæ w
kaszê, mia³yœmy wsparcie w
niezwyk³ym cz³owieku, ksi-
êdzu Witoldzie Andrzejew-
skim. I tak od gadania o ni-
czym przy papierosie zro-
dzi³a siê znajomoœæ, która
przetrwa³a lata.

Potem spotyka³yœmy siê w
ró¿nych okolicznoœciach - a
to gdzieœ na ulicy, a to w
teatrze, a to na jakimiœ kultu-
ralnym konwentyklu. Baœka
zawsze w biegu, bo przecie¿
oœwiata bez niej nie da rady.

Zawsze zaanga¿owana w
sprawy innych, bo jakoœ tak
mia³a, kiedy zosta³a szefow¹
gorzowskiego Zwi¹zku Nau-

czycielstwa Polskiego, wyda-
wa³a siê byæ w swoim ¿ywio-
le. Nie by³o dla niej spraw nie
do za³atwienia, nie by³o ¿ad-
nej opcji, aby nie opowiada³a
siê za nauczycielami i dzie-
ciakami. Nie ba³a siê iœæ
wbrew i pod pr¹d. Nie zna³a
pojêcia kompromis. Jakoœ
tak ze dwa lata temu zapy-
ta³am j¹ - po co siê szar-
piesz? Przecie¿ i tak okolicz-
noœci zwyciê¿¹. Odpowie-
dzia³a mi - inaczej nie umiem
i jakbym inaczej robi³a, to by
mnie moje w³asne poczucie
wstydu zwyczajnie zadusi³o.

Podobnie jak pani Jadzia -
niewysoka, drobna, piekiel-
nie energiczna i zawalona
prac¹ odpoczywa³a przy
ksi¹¿ce i papierosie. Ale kie-
dy dzwoni³ telefon i ktoœ po-
trzebowa³, to rzuca³a wszyst-
ko i lecia³a pomagaæ, wspie-
raæ, naprawiaæ, choæby
potrzymaæ na duchu.

Mówi siê, ¿e nie ma ludzi nie-
zast¹pionych, bo zast¹piæ
mo¿na ka¿dego i wszystko.
Otó¿ nie, nie jest to prawda.
Nie da siê zast¹piæ ani pani
Jadwigi Kowaleczko, ani Basi
Zajbert. Nie da siê zast¹piæ lu-
dzi oryginalnych, oddanych
swoim pasjom i niechodz¹cych
na kompromisy.

RENATA OCHWAT

Wielka strata gorzowskiej oświaty 
Na pocz¹tku grudnia zmar³a Jadwiga Kowaleczko, a dzieñ póŸniej odesz³a Barbara Zajbert.

J. Kowaleczko całe swoje
zawodowe życie związana
była z Gorzowem
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B. Zajbert zawsze zaan-
gażowana była w sprawy
innych
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Kolekcja zdjęć jego ojca należy do najlepszych dokumentów
powojennego miasta
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- Przede wszystkim gra-
tulacje z okazji ukoñcze-
nia studiów wy¿szych z
bardzo dobrym wynikiem.
Jaki tytu³ pan uzyska³?

- Obroni³em tytu³ magistra
na kierunku Mechanika i Bu-
dowa Pojazdów na Politech-
nice Poznañskiej.
- Ciê¿ko by³o?
- Tak. Studia techniczne

nie nale¿¹ do ³atwych, ale
ju¿ wczeœniej odkry³em swo-
je zainteresowanie przed-
miotami œcis³ymi, dlatego
te¿ zdecydowa³em siê na ta-
ki kierunek. Naby³em cenn¹
wiedzê, która mi na pewno
pos³u¿y w przysz³ej pracy.
- Jest pan osob¹ nie-
pe³nosprawn¹. Napotka³
pan na jakieœ trudnoœci
podczas studiowania?

- Uwa¿am, ¿e w ostatnich
latach kwestia dostêpnoœci
uczelni do potrzeb osób
niepe³nosprawnych popra-
wi³a siê. Ze wzglêdu na to,
¿e poruszam siê na wózku,
to dla mnie przede wszyst-
kim by³ wa¿ny brak barier
architektonicznych. Teraz
ju¿ w zasadzie we wszyst-
kich budynkach uczelni
mo¿na spotkaæ podjazdy,
windy, czy nawet sale au-
dytoryjne maj¹ miejsce de-
dykowane studentowi na
wózku, gdzie bez problemu
mo¿na podjechaæ do sto³u i
aktywnie uczestniczyæ w
zajêciach. W zwi¹zku z tym

ja ju¿ nie napotyka³em na
jakieœ znacz¹ce bariery,
ale jeœli ju¿ siê jakieœ poja-
wi³y, to na mojej uczelni,
jak i wiêkszoœci innych, s¹
odpowiednie osoby, do któ-
rych studenci niepe³nos-
prawni mog¹ zwróciæ siê o
pomoc.

- Studenci z niepe³nos-
prawnoœci¹ s¹ na równi
traktowani z pozosta³ymi?
- Na pewno osoby z nie-

pe³nosprawnoœci¹ maj¹ ja-
kieœ tam pewne trudnoœci,
aczkolwiek uczelnie i
wyk³adowcy staraj¹ siê jak
najbardziej te szanse wy-
równywaæ.

- W jaki sposób?

- Chocia¿by przez dopaso-
wanie formy zajêæ, czy zali-
czeñ, ale przede wszystkim
przez mo¿liwoœæ samego
uczestnictwa osób
niepe³nosprawnych w zaj-
êciach, a co za tym idzie lik-
widacjê barier architekto-
nicznych.
- Œwiadomoœæ spo³ecz-
na, a co za tym idzie tole-
rancja i zrozumienie, jest
coraz wiêksze, co cieszy.
Pojawiaj¹ siê mimo to
przejawy dyskryminacji
osób niepe³nosprawnych?

- Myœlê, ¿e nie. Czasami
zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e
trzeba wyraziæ swoje potrze-
by, gdy organizowane jest

jakieœ wyjœcia, czy w ra-
mach aktywnoœci w kole
naukowym, aby osoby pami-
êta³y o tym, ¿eby spotkanie
odbywa³o siê w miejscu
przystosowanym dla osób
niepe³nosprawnych. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e takie
u³atwienia s³u¿¹ wszystkim.
Nie ma niechêci do osób
niepe³nosprawnych, aczkol-
wiek bywa tak, ¿e siê o nich
zapomina.

- Wspomnia³ pan ju¿, ¿e
dostêp do edukacji osób
niepe³nosprawnych po-
prawi³ siê. Mimo to jest
coœ, co patrz¹c z pana
perspektyw, nale¿y jesz-
cze udoskonaliæ lub zmie-
niæ?

- Nie chcia³bym tutaj wska-
zywaæ konkretnie, bo to
wszystko zale¿y od danego
studenta, jego potrzeb wyni-
kaj¹cych z rodzaju
niepe³nosprawnoœci oraz od
tego, co jest oferowane
przez uczelniê. Stara³em siê
byæ w miarê aktywnym stu-
dentem i to mi siê udawa³o,
bo nie tylko biernie uczestni-
czy³em w zajêciach, ale
tak¿e realizowa³em siê w
kole naukowym oraz na za-
wodach sportowych, warsz-
tatach i konferencjach stu-
denckich, wiêc integracja z
innymi studentami odgry-
wa³a bardzo wa¿n¹ rolê.
- Jakie ma pan plany na
najbli¿sz¹ przysz³oœæ?

- Przede wszystkim
chcia³bym wykorzystaæ
wiedzê, któr¹ uda³o mi siê
zdobyæ. Chcia³bym, ¿eby
pos³u¿y³a mi ona w pracy
zawodowej. Studiowa³em na
specjalnoœci ,,pojazdy szy-
nowe’’, wiêc mam nadziejê,
¿e przys³u¿ê siê i w przy-
sz³oœci bêd¹ jeŸdzi³y po pol-
skich torach jeszcze bar-
dziej przyjazne pasa¿erom
poci¹gi.
- Jest pan znakomitym
przyk³adem dla osób nie-
pe³nosprawnych, ¿e mimo
przeciwnoœci losu, mo¿na
spe³niaæ marzenia i
osi¹gaæ wielkie rzeczy. Co
powie pan tym, którym
brakuje pewnoœci siebie,
aby ich zachêciæ do w³as-
nego rozwoju i kontaktu z
otoczeniem?

- Przede wszystkim, aby
siê nie baæ i próbowaæ szu-
kaæ nowych rozwi¹zañ.
Osoby niepe³nosprawne po-
trzebuj¹ mieæ kontakt z inny-
mi, integrowaæ siê, zdoby-
waæ wiedzê i spe³niaæ siê
zawodowo. To wszystko jest
w zasiêgu rêki ka¿dego z
nas. Niepe³nosprawnoœæ
jest utrudnieniem w co-
dziennym funkcjonowaniu,
ale mo¿na stworzyæ mo¿li-
woœci i warunki zmniej-
szaj¹ce ograniczenia. Po-
trzeba tylko odwagi i nie na-
le¿y siê baæ.
- Dziêkujê za rozmowê. 

2009 r. - zm. Aleksander Dzilne
(80 l.), b. prezes KS Stal
(1967-1972), pionier miasta,
budowniczy stadionu żużlowe-
go. 
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  16.01.
2003 r. - zm. ks. kanonik Jan
Pikuła (49 l.),  od 1984 r. -
pierwszy proboszcz parafii św.
Maksymiliana Marii Kolbego w
Gorzowie i budowniczy koś-
cioła, kapelan lubuskich myśli-
wych i policjantów.
ww  17.01.
1944 r. - ur. Henryka Żbik-Nie-
rubiec, artystka plastyk, spe-
cjalizująca się w tkaninie arty-
stycznej, zm. w 2001 r. 
1974 r. - zm. Łucjan Lepka (66
l.), grawer i działacz cechowy,
pionier miasta, założyciel naj-
starszej w mieście firmy „Al-
ba”. 
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.. 
2013 r. - zm. Marian Klaus (86
l.), kompozytor, instrumenta-
lista, 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 Kli-
mek (73 l.), nauczyciel fizyki,
esperantysta, działacz katolic-
ki, b. radny (1990-1994), b.
prezes Klubu Inteligencji Kato-
lickiej, 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  23.01.
1987 r. - zm. Bekir Rodkiewicz
(98 l.), imam, przywódca du-
chowy islamskiej ludności ta-
tarskiej w Gorzowie.
ww  26.01.
1951 r. - ks. inf. Edmund No-
wicki, pierwszy administrator
apostolski w Gorzowie, został
usunięty z urzędu przez władze
komunistyczne.
1925 r. - ur. dr n. med.
Wiesław Greczner, b. żołnierz
AK, specjalista ortopedii i trau-
matologii,  twórca gorzowskiej
ortopedii, zm. w 2005 r.
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Takie ułatwienia służą wszystkim
Z Patrykiem Nisiewiczem, niepe³nosprawnym gorzowianinem, rozmawia Dorota Waldmann

P. Nisiewicz: Potrzeba tylko odwagi i nie należy się bać
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- Czy udzia³ szko³y w
programie ,,Szko³a bez
ocen” jest inspirowany
najlepszym na œwiecie
modelem edukacji, jaki
maj¹ Finowie?

- Piêtnaœcie lat temu by³em
w Finlandii, wspó³pracowali-
œmy tak¿e ze Szwedami i
tak dzia³a ogólnie system
skandynawski - nie ma w
nim oceniania za pomoc¹
cyfr. Te wchodz¹ dopiero w
starszych klasach i to
wy³¹cznie przy ocenianiu
prac przekrojowych, zalicze-
niowych, wymagaj¹cych
d³u¿szego opracowania. Nie
ma wiêc naszego trzy razy
,,z” - zakuæ, zdaæ, zapom-
nieæ. Piêtnaœcie lat temu nie
by³o jednak w Polsce szans
na zastosowanie takiego
modelu. Widzieliœmy nato-
miast, ¿e wspó³czesny sys-
tem oparty o stopnie siê nie
sprawdza. Ma on sto lat i
wzi¹³ siê z Wielkiej Brytanii,
rozwoju przemys³u i potrze-
by szybkiej weryfikacji po-
tencjalnych robotników. Sa-

mi wiêc odszukaliœmy fun-
dacjê Szko³a bez ocen i
przyst¹piliœmy do
pilota¿owego programu. Na
razie obj¹³ on klasy 1-4.
Zak³adam, ¿e ta faza potrwa
dwa lata, ¿ebyœmy mogli
rzetelnie oceniæ, czy pro-
gram siê sprawdza.
- Jakie zalety ma nieoce-
nianie uczniów?

- Nie etykietujemy dzieci
na lepsze i gorsze. Je¿eli
nauka idzie s³abo i dziecko
nie radzi sobie z ci¹g³ymi
niepowodzeniami, to czêsto
zaczyna przejawiaæ agre-
sywne zachowania. A prze-
cie¿ takie dzieci te¿
osi¹gaj¹ sukcesy, s¹ one na
miarê ich mo¿liwoœci. Wy-
starczy je tylko dostrzec i

doceniæ. Mamy nadziejê, ¿e
problem ten zniknie wraz ze
stopniami. Spodziewamy siê
wiêkszej integracji klasowej.
Przede wszystkim zaœ brak
presji na stopnie motywuje
uczniów do brania odpowie-
dzialnoœci za swoj¹ œcie¿kê
rozwoju, do zdobywania
wiedzy dla siebie, a nie po
to, ¿eby dostaæ lepszy sto-
pieñ. W szkole bez ocen nie
ma ci¹g³ego stresu, niezdro-
wej i nieuzasadnionej rywa-
lizacji. Widzê te¿ korzyœci
dla rodziców, bo zwalnia ich
to z ci¹g³ej kontroli dziecka
przez sprawdzanie ocen w
dzienniku elektronicznym
ka¿dego dnia.
- Jak przekonaæ rodzi-
ców i nauczycieli do tak
du¿ej zmiany, bo to
g³ównie te dwie grupy
maj¹ najwiêksze obawy?

- Takiej modyfikacji nie
przeprowadza siê z dnia na
dzieñ. Zanim przyst¹pili-
œmy do projektu ,,WeŸ
mnie doceñ, a nie oceñ”
fundacji Szko³a bez ocen,

przeprowadziliœmy szkole-
nia dla nauczycieli, warsz-
taty, konferencje. Spotka-
nia odbywaj¹ siê ca³y czas.
S¹ w Polsce nauczyciele,
którzy na swoich przedmio-
tach nie stosuj¹ ocen, na-
wet jeœli w ich szkole takie
obowi¹zuj¹. Tak¹ mo¿li-
woœæ daje prawo oœwiato-
we i hybrydow¹ wersjê
tak¿e bierzemy pod uwagê
po zakoñczeniu pilota¿u.
Trzeba rozmawiaæ i eduko-
waæ równie¿ rodziców, ¿e
brak stopnia nie oznacza, ¿e
dziecko w ogóle przestanie
siê uczyæ. To wa¿ne zadanie
dla polskiej szko³y, by na no-
wo nauczyæ m³ode pokolenie
uczenia siê dla podnoszenia
swoich kompetencji, a nie dla
zdobycia ocen. Te nierzadko
by³y i s¹ niemiarodajne, bo
stawianie jedynki za rozma-
wianie na lekcji czy podpad-
niêcie nauczycielowi jest wy-
paczeniem uczciwej oceny
umiejêtnoœci m³odego
cz³owieka.

MAJA SZANTER

Współczesny system się nie sprawdza
Trzy pytania do Jerzego Koziury, dyrektora Szko³y Podstawowej nr 20 w Gorzowie 

J. Koziura:  Nie etykietujemy dzieci na lepsze i gorsze
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ww  27.01.
1937 r. - uruchomiono po raz
pierwszy komunikację autobu-
sową w mieście; na miasto wy-
ruszyły trzy pojazdy marki
„Mercedes” i dwa „Magirus”,
obsługując dwie linie mające
początek na Starym Rynku,
pierwsza wiodła do koszar pie-
choty przy ul. Myśliborskiej,
druga do szpitala psychiatrycz-
nego.
1986 r. - z udziałem prymasa
Józefa Glempa odbył się po-
grzeb bp. Wilhelma Pluty; jego
ciało złożone zostało w gro-
bowcu wymurowanym w przed-
sionku 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  28.01.
2002 r. - w nocy nad Ziemią
Lubuską przeszła nawałnica,
wichura sięgała 24 m/sek., w
Gorzowie ok. 3.00 szybkość
wiatru wynosiła 23 m/sek.; zgi-
nęły dwie osoby, kilkanaście
zostało rannych; w Borku drze-
wo zwaliło się na stajnię, w Go-
rzowie połamało wiele drzew.
ww  29.01.
1971 r. doszło do zamachu
bombowego na budynek Sądu
Powiatowego przy ul. Mieszka I
42, eksplozja zdemolowała
pięć pomieszczeń na wysokim
parterze.
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 zwia-
dowcze wkroczyły do miasta 30
stycznia od strony obecnej ul.
Konstytucji 3 Maja, stąd jej po-
wojenna nazwa Armii Czerwo-
nej; miasto zajęte zostało przez
pododdziały 32 korpusu piecho-
ty 5 Armii Uderzeniowej, 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.
1914 r. - ur. Jadwiga Osińska,
Matka Faustyna od Jezusa Kró-
la Miłosierdzia, pierwsza fau-
stynka, przełożona generalna
SS Miłosiernego Odkupiciela,
założycielka sanktuarium  w
Myśliborzu, zm. w 1955 i spo-
czywa na gorzowskim cmenta-
rzu. n
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- Podczas przyjmowania
znajomej do szpitala pad³o
pytanie, czy jest za PiS-em
czy przeciw. Wczeœniej dwaj
panowie, reprezentuj¹cy
ró¿ne opcje, pobili siê w sali
dwuosobowej i od tego cza-
su do jednej sali trafiaj¹ pa-
cjenci zgodni pod k¹tem
œwiatopogl¹du politycznego.
Jest a¿ tak Ÿle z nasz¹ tole-
rancj¹?

-  W Polsce mamy z tym pro-
blem, nie umiemy zaakcepto-
waæ, ¿e obok s¹ ludzie, którzy
maj¹ inne pogl¹dy i zachowa-
nia. Nie potrafimy z sob¹ roz-
mawiaæ. Mamy czêsto sk³on-
noœæ do nadawania negatyw-
nych ,,etykietek” inaczej
myœl¹cym ni¿ my sami. ¯eby
dobrze zrozumieæ pojêcie tole-
rancji, nale¿y odwo³aæ siê do
etymologii tego s³owa. Pocho-
dzi ono od s³owa ³aciñskiego
tolerantia - cierpliwoœæ, wy-
trwa³oœæ. Czyli osoba toleran-
cyjna to ta, która cierpliwie zno-
si obok siebie osobê o innych
pogl¹dach czy inaczej siê za-
chowuj¹c¹. Oczywiœcie taka to-
lerancja ma te¿ swoje granice.
Szczególnie jest to widoczne,
gdy na tolerancjê spojrzymy z
perspektywy ca³ego spo³ecze-
ñstwa i zasad w nim
obowi¹zuj¹cych.
- Na jaki poziom zgody na
odmiennoœæ mo¿emy sobie
pozwoliæ?

- Ka¿da wspólnota stawia
granice tolerancji. Austriacki fi-
lozof Karl Popper wyrazi³ pe-
wien paradoks tolerancji, gdy
stwierdzi³, i¿ ludziom nietole-
rancyjnym nie powinno
przys³ugiwaæ prawo do toleran-
cji. Wynika to z faktu, i¿ po-
gl¹dy nietolerancyjne mog¹ za-
groziæ samej zasadzie
spo³eczeñstwa otwartego,
zmieniaj¹c go w spo³ecze-
ñstwo zamkniête i nietoleran-
cyjne. Z perspektywy ca³ej
wspólnoty innym ujêciem gra-
nic tolerancji jest obowi¹zuj¹ce
prawo. Na przyk³ad - czy
mo¿emy akceptowaæ to, ¿e
studenci w czasie egzaminów
œci¹gaj¹?
- Z wielu wzglêdów nie jest
to w³aœciwe zachowanie…

- Dlatego jako spo³eczeñstwo
stawiamy pewne granice tole-
rancji.
- Tylko ¿e nietolerancja
przybiera czêsto agresywne
formy.

- Oczywiœcie, wykluczenie
wœród wykluczonych mo¿e
prowadziæ do zachowañ obron-
nych, w tym agresywnych. Dla-
tego tak wa¿ne jest, ¿eby zro-
zumieæ samo zjawisko.
Źród³em nietolerancji jest prze-
de wszystkim brak wiedzy, czy-
li podstaw¹ tolerancji jest edu-
kacja. Tkwimy te¿ w stereoty-
pach, które bardzo chêtnie s¹
wykorzystywane przez polity-
ków. Czêsto wzrost zachowañ

nietolerancyjnych jest za-
uwa¿alny, gdy mamy jakieœ
spo³eczne kryzysy. Dodatkowo
warto mieæ na wzglêdzie, i¿
wszyscy mo¿emy byæ nietole-
rancyjni, ale s¹ ludzie, którzy
maj¹ do tego wiêksze predys-
pozycje, które mog¹ siê uak-
tywniæ w sytuacji, gdy czuj¹ siê
zagro¿eni.
- Od trzech lat mamy wiêc
sprzyjaj¹ce okolicznoœci…

- Na przyk³ad w pierwszych
miesi¹cach pandemii obserwo-
waliœmy wzrost zachowañ kse-
nofobicznych, wynikaj¹cych ze
wzrostu poczucia zagro¿enia.
- PóŸniej by³y ataki na ,,an-
tyszczepionkowców”, pod-
sycane zreszt¹ przez polity-
ków.

- Problem jest tu bardziej
skomplikowany. Z jednej strony
widoczne by³y tendencje do
wykluczania osób inaczej
myœl¹cych. Œwiat zacz¹³ siê
dzieliæ na dwa plemiona -
„szczepy” i „antyszczepy”.
Oczywiœcie, zjawisko to by³o
generowane nie tylko na pozio-
mie mechanizmów spo³ecz-
nych, ale wspierane by³o rów-
nie¿ przez media i social me-
dia. Efektem tego by³a
polaryzacja spo³eczeñstwa. Na
sk³óconym spo³eczeñstwie za-
wsze ktoœ korzysta. Z drugiej
strony, na poziomie wspólnoty
przyk³ad ten dobrze pokazuje
dylemat zwi¹zany z granicami
tolerancji. Czy i w jakim zakre-
sie jako wspólnota mo¿emy to-
lerowaæ w przestrzeni publicz-
nej pogl¹dy zagra¿aj¹ce zdro-
wiu publicznemu?
- Skoñczy³a siê pandemia i
paliwo do nazywania kogoœ
,,antyszczepionkowcem”
czy ,,foliarzem”. Teraz mamy
wojnê na Ukrainie i znów sy-
tuacjê, ¿e ka¿dy, kto wyrazi
opiniê odmienn¹ od medial-
nej retoryki, jest nazywany
,,rusk¹ onuc¹”.

- W naukach spo³ecznych
znany jest mechanizm, i¿ po-
czucie zagro¿enia wywo³uje
wzrost spójnoœci spo³ecznej. W

takich sytuacjach jesteœmy te¿
mniej tolerancyjni dla odmien-
nych pogl¹dów. W sytuacji, gdy
obok nas toczy siê wojna, spa-
daj¹ bomby, ludzie umieraj¹, a
do Polski przybywa ogromna
rzesza uchodŸców, jest mniej
miejsca na niuansowanie sta-
nowiska.
- Nie tylko w Polsce by³y
przypadki wyrzucania z pra-
cy rosyjskich artystów. Nie
za daleko to zasz³o? Nie
ka¿dy Rosjanin jest przecie¿
oprawc¹.

- Sytuacje pozbawiania ko-
goœ pracy tylko dlatego, ¿e na-
le¿y do narodu rosyjskiego,
by³y manifestacj¹, pokaza-
niem, po czyjej stronie siê
sta³o. To by³o oczywiœcie
nadu¿ycie, bo trzeba odró¿niæ
Rosjan, którzy popieraj¹
wojnê od tych, którzy siê na
ni¹ nie godz¹ i nie s¹ niczemu
winni. (…).
-  Najczêœciej zderzamy
siê z odmiennoœci¹, która
nie robi nam krzywdy, a mi-
mo to nie umiemy jej zaak-
ceptowaæ. Mieliœmy ju¿ mi-
nistra, któremu przeszka-
dzali wegetarianie i
rowerzyœci.

- I tu mo¿emy za polskim fi-
lozofem Ij¹ Lazari-Paw³owsk¹
rozró¿niæ postawê tolerancji
negatywnej oraz pozytywnej.
Na przyk³ad - mój s¹siad idzie
na polowanie. Nie popieram
takich zachowañ, ale przyj-
mujê postawê neutraln¹ - nie-
ch idzie. I to jest tolerancja ne-
gatywna. Druga sytuacja -
uwielbiam muzykê klasyczn¹,
a mój syn jazz. Sam nie cierpiê
tego gatunku, ale kupujê
dziecku p³ytê jazzow¹. Nie
zgadzam siê z nim w jego wy-
borze, ale go wspieram. To jest
tolerancja pozytywna. Na po-
ziomie wspólnoty absolutnym
minimum jest tolerancja nega-
tywna. Ma ona charakter bier-
ny. Natomiast w wielu przypad-
kach jest to zdecydowanie nie-
wystarczaj¹ce. Wymagany
jest od nas pewien aktywizm.

- W jakim aspekcie ¿ycia
spo³ecznego powinno siê to
najbardziej przejawiaæ?

- Na przyk³ad w odniesieniu
do imigrantów. Tu nie wystar-
czy tylko postawa neutralna. Te
grupy potrzebuj¹ aktywnego
wsparcia w zakresie w³¹czenia
spo³ecznego. Poprzez takie
dzia³ania nie tylko pomagamy
samym imigrantom, ale rów-
nie¿ oddzia³ujemy korzystnie
na ca³e spo³eczeñstwo. Gdy
osoby przybywaj¹ce do Polski
integruj¹ siê z reszt¹
spo³eczeñstwa, zyskujemy na
tym wszyscy i w d³u¿szej per-
spektywie wszystkim bêdzie
siê ¿y³o lepiej.
- I tu wracamy do nietole-
rancji i zachowañ ksenofo-
bicznych Polaków. Ataki na
czarnoskórych ludzi by³y
swego czasu bardzo nasilo-
ne, do dziœ mamy z tym pro-
blem. 

- Polska dopiero staje siê
krajem imigranckim. Nasze
doœwiadczenie historyczne z
ostatnich dziesiêcioleci jest ta-
kie, ¿e mieliœmy ograniczony
bezpoœredni kontakt z Innym,
byliœmy krajem doœæ monoli-
tycznym kulturowo. Nawet jeœli
istnia³y mniejszoœci narodowe,
etniczne lub wyznaniowe, by³y
one ma³o widoczne. Nato-
miast to w³aœnie przez bez-
poœredni kontakt najproœciej
budowaæ relacje, które s¹
oparte na szacunku i toleran-
cji. Jeœli mam s¹siada mu-
zu³manina i chcê kontaktu, za-
czynam z nim rozmawiaæ.
Wówczas okazuje siê, ¿e to
taki sam cz³owiek jak ja.
W³aœnie tutaj w tych spo³ecz-
no-historycznych doœwiadcze-
niach upatrywa³bym pewnej
specyfiki polskiego podejœcia
do Innego. Nie stawia³bym
jednak tezy, ¿e Polacy s¹ z na-
tury bardziej nietolerancyjni
ni¿ przyk³adowo Niemcy. Pro-
blem z tym ma wiele krajów na
Zachodzie, nie tylko postko-
munistyczne. Oczywiœcie,
zdarzaj¹ siê ra¿¹ce przyk³ady

nietolerancji w Polsce, ale nie
maj¹ one charakteru po-
wszechnego, co nie oznacza,
¿e jesteœmy supertolerancyjni.  
- Jak ocenia pan nasz¹ ak-
ceptacjê wobec fali imigra-
cyjnej z Ukrainy? Na po-
cz¹tku by³o pospolite rusze-
nie z pomoc¹. A teraz?   

- Jesteœmy mistrzami œwiata
w zrywach i tak by³o na po-
cz¹tku wojny. Teraz ten zapa³
lekko os³ab³. Jesteœmy ju¿
zmêczeni, a sytuacja na Ukrai-
nie dalej jest niepewna, byæ
mo¿e pojawi¹ siê dalsze fale
uchodŸctwa. Pytaniem otwar-
tym jest, jak w dalszej perspek-
tywie bêd¹ wygl¹daæ nastroje
spo³eczne w Polsce w zwi¹zku
z ¿yj¹cymi tutaj Ukraiñcami.
Szczególnie wa¿na jest odpo-
wiedzialnoœæ polityków za
s³owa. Realne niebezpie-
czeñstwo te¿ widzê w ró¿nego
rodzaju negatywnym
oddzia³ywaniu social mediów,
nierzadko inspirowanych za na-
sz¹ wschodni¹ granic¹. (…).
- Cz³owiek nie rodzi siê
nietolerancyjny, ale ju¿ w
wieku przedszkolnym za-
czyna przejawiaæ takie
postawy. Jak temu zapobie-
gaæ?

- Edukowaæ, edukowaæ i
jeszcze raz edukowaæ. Trzeba
najpierw poznaæ to, z czym siê
spotkamy, próbowaæ zrozu-
mieæ. Mamy wówczas
mniejsz¹ sk³onnoœæ do pod-
trzymywania stereotypów.
Dziecko w przedszkolu nie ma
wiedzy, ¿e komuœ szkodzi. Na-
le¿y z dzieæmi rozmawiaæ,
¿eby by³y otwarte, chcia³y poz-
nawaæ. Nie mo¿na siê t³uma-
czyæ póŸniej, ¿e taki siê uro-
dzi³em.
- Zaczyna siê doœæ niewin-
nie w dzieciñstwie, póŸniej
mamy choæby hejt w Inter-
necie. Czujemy siê lepiej,
jak kogoœ obrzucimy
b³otem?

- Jeœli trafiamy na cz³owieka
z jak¹œ odmiennoœci¹ musimy
pamiêtaæ, ¿e on te¿ czuje. Nie-
którzy maj¹ grub¹ skórê, ale u
niektórych taki hejt mo¿e - i to
siê te¿ zdarza - doprowadziæ
do powa¿nych sytuacji kryzy-
sowych, choæby wœród m³od-
zie¿y. Ka¿dy z nas jest czu³y
na krytykê. My, Polacy nie ma-
my wykszta³conej kultury roz-
mowy, u¿ywania argumentów
zamiast wyzwisk. Ryba psuje
siê od g³owy, to widaæ w ja-
koœci debat w parlamencie. W
Internecie ³atwiej obraziæ, bo
czujemy siê anonimowi i bez-
karni. Podejmowane s¹ oczy-
wiœcie próby na poziomie pra-
wodawstwa, by to zmieniæ, ale
jako ludzie mamy lekcjê do
przerobienia, by nauczyæ siê
byæ tolerancyjnymi.
- Dziêkujê za rozmowê. 

Ca³a rozmowa na 
www.echogorzowa.pl

Ryba psuje się od głowy
Z £ukaszem Budzyñskim, doktorem socjologii, pracownikiem naukowym Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie,
rozmawia Maja Szanter

Ł. Budzyński: Polska dopiero staje się krajem imigranckim
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Kto mo¿e skorzystaæ z ba-
dañ? 

Program badañ w kierunku
wykrywania raka p³uc to to-
mografia komputerowa dla
osób, które s¹ najbardziej za-
gro¿one nowotworem. Z kolei
profilaktyka raka jelita grube-
go to kolonoskopia dla okre-
œlonej grupy pacjentów. 

Kwadrans i po wszystkim

Do pracowni endoskopowej
Wielospecjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Go-
rzowie Wlkp. mog¹ zg³aszaæ
siê osoby w wieku 50-65 lat
oraz m³odsze, czyli 40-49 lat,
jeœli u ich rodziców czy rodze-
ñstwa rozpoznano nowotwór
jelita grubego. Z obu grup
wykluczeni s¹ pacjenci, któ-
rzy w ostatnich 10 latach mie-
li kolonoskopiê oraz ci, którzy
maj¹ ju¿ objawy nowotworu
jelita grubego.

Badania przesiewowe po-
zwalaj¹ na wykrycie zmian
b³ony œluzowej jelita grubego.
Chodzi o polipy - gruczolaki,
czyli nowotwory we wczesnej
fazie rozwoju. Takie zmiany
s¹ potencjalnie ca³kowicie
wyleczalne. Polipy s¹ usuwa-
ne jeszcze podczas badania. 

- A¿ 90 proc. nowotworów
jelita grubego powstaje
w³aœnie z polipów. Jeœli je
usuwamy, to jednoczeœnie lik-
widujemy ryzyko zachorowa-
nia - t³umaczy lek. Piotr
Szulc, kierownik pracowni
endoskopowej.

Badanie wykonywane jest
za pomoc¹ kolonoskopu. Dla
wiêkszoœci osób jest ono
bezbolesne, mo¿e jednak po-
wodowaæ wzdêcia, uczucie
parcia i ucisku w brzuchu.

Badanie zwykle trwa oko³o
15-20 minut. 

¯eby zapisaæ siê na kolono-
skopiê, nale¿y przyjœæ do pra-
cowni. - Po ustaleniu terminu
kolonoskopii, udzielimy
dok³adnej instrukcji, jak przy-
gotowaæ siê do badania - mó-
wi Aleksandra Cieœlak z pra-
cowni.

Groźny po 50. roku życia

Rak jelita grubego (okrê¿ni-
cy) jest jednym z najczêœciej
wystêpuj¹cych nowotworów
z³oœliwych w Europie. - W po-
cz¹tkowym stadium rozwija
siê bez objawów, ze zmian
³agodnych. Szukamy ich w
profilaktycznym badaniu ko-
lonoskopowym i, jeœli to
mo¿liwe, od razu usuwamy.
Wykonanie takiego badania
jest jak 10-letnia gwarancja

na zdrowie - mówi lek. Piotr
Szulc.  

Pracownia endoskopowa co
roku przeprowadza³a oko³o
1000 badañ jelita grubego, a
szpital jest wa¿nym oœrod-
kiem leczenia w regionie, ze
statusem Centrum Kompe-
tencji Raka Jelita Grubego,
które zapewnia pacjentom
kompleksow¹ opiekê. W
ka¿dej takiej placówce,
wchodz¹cej w sk³ad krajowej
sieci, obowi¹zuj¹ jednolite
standardy dotycz¹ce diagno-
zy i leczenia, wsparcia psy-
chologicznego i monitorowa-
nia stanu zdrowia pacjenta
po chorobie nowotworowej. 

Dla palących i tych, co
rzucili

Inny program profilaktyczny,
realizowany przez szpital, to

tomografia komputerowa dla
osób, które s¹ najbardziej za-
gro¿one nowotworem. Na ba-
danie nie jest potrzebne skie-
rowanie.  

Mog¹ siê na nie zg³osiæ ak-
tywni palacze i osoby, które
pali³y przez wiele lat, a rzuci³y
na³óg nie wiêcej ni¿ 15 lat te-
mu. Jeœli spe³niaj¹ te i inne
warunki, mog¹ skorzystaæ z
profilaktyki (program jest rea-
lizowany w ramach Narodo-
wej Strategii Onkologicznej). 

- Nie potrzeba ¿adnego
skierowania. Wystarczy
zg³osiæ siê na oddzia³ chorób
p³uc i wype³niæ anonimow¹
ankietê - mówi Halina Prze-
woŸna, koordynatorka pro-
gramu w szpitalu. 

Na podstawie ankiety lekarz
kwalifikuje pacjenta do bada-
nia w ramach programu. Jest

on adresowany do dwóch
grup palaczy. Pierwsza to
osoby w wieku 55-74 lat, któ-
re pal¹ (co najmniej 20 lat, co
najmniej jedn¹ paczkê na
dobê) lub rzuci³y na³óg nie
wiêcej ni¿ 15 lat temu. 

Druga grupa pacjentów to
osoby 50-74 lata, które s¹ ak-
tywnymi palaczami lub rzuci³y
palenie nie wiêcej ni¿ 15 lat
temu i stwierdzono u nich je-
den z wielu czynników ryzy-
ka. Chodzi o osoby, które - z
uwagi na wykonywany zawód
- by³y nara¿one na dzia³anie
krzemionki, berylu, niklu,
chromu, kadmu, azbestu,
zwi¹zków arsenu, spalin silni-
ków diesla, dymu ze spalania
wêgla kamiennego, sadzy,
ekspozycji na radon, choro-
wa³y na raka p³uca, ch³onia-
ka, raka g³owy i szyi lub raki

zale¿ne od palenia tytoniu,
np. raka pêcherza moczowe-
go, ich bliscy (krewni pierw-
szego stopnia) mieli raka
p³uca, choruj¹ na przewlek³¹
obturacyjn¹ chorobê p³uc
(POChP) lub samoistne
w³óknienie p³uc (IPF).

Przyjdź do szpitala na badania profilaktyczne
Szpitalna pracownia endoskopowa realizuje program profilaktyczny pod k¹tem raka jelita grubego. Z kolei oddzia³ pulmonologiczny zaprasza na
badania w kierunku wykrywania raka p³uc. 

W pracowni endoskopowej na pacjentów czekają (od lewej): Sylwia Bartczak, lek. Piotr
Szulc, Anna Lewandowska i Aleksandra Cieślak (stoi z tyłu)
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U pielęgniarki Haliny Przewoźnej pacjenci wypełniają ankie-
ty, na podstawie których lekarz decyduje o badaniu
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r Badania w kierunku wykrywania
raka p³uc: zadzwoñ i umów siê na
wizytê, tel. 734 821 568
w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki od 8.00
do 13.30, we wtorki od 11.00 do
16.00. 
r Badania w kierunku raka jelita
grubego: przyjœæ do pracowni
endoskopowej w szpitalu  (ul.
Dekerta, budynek A, poziom -1, tel.
95 782 77 97) od poniedzia³ku do
pi¹tku miêdzy 8.00 a 13.00. Wiêcej
na www.szpital.gorzow.pl 

Zadzwoñ, zapytaj, przyjdŸ
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Co roku w liczne wydarze-
nia angażują się pracownicy
miejskiej spółki Inneko. Za
sprawą organizowanych, z
ich udziałem akcji, radość i
uśmiech pojawia się na wielu
twarzach. 

- Cały rok oczekiwania,
miesiące przygotowań i dni
niecierpliwości. I wreszcie
jest! Długo wyczekiwany Zie-
lony Mikołaj. Na pomoc tego
przyjaciela Inneko zawsze
może liczyć – komentuje Mo-
nika Piaskowska, dyrektor
Działu Marketingu Inneko. 

To właśnie w towarzystwie
Zielonego Mikołaja, pracow-
nicy spółki, odwiedzili pod-
opiecznych Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Hejma-
nowskiej. Paczki ze słodkimi
upominkami były tylko pre-
tekstem do wspólnie spędzo-
nych chwil - rozmów, wspom-
nień i spontanicznych
życzeń.

Tradycyjnie  upominki trafiły
również do najmłodszych z
Placówki Wsparcia Dzienne-
go i tych trochę starszych z
Pogotowia Opiekuńczego.
Mikołajowie z Inneko odwie-
dzili też seniorów z Domu
Pomocy Społecznej. 

– Naszą podróż z Zielonym
Mikołajem zaczynamy za-
wsze wcześnie rano i towa-
rzyszymy mu, aż do późnego
wieczora. To wspaniały czas.
Napędza nas pozytywnie na
cały rok pracy. To co dzieje
się wtedy w naszych sercach
trudno opisać słowami. Każdy
uśmiech, życzliwe słowo i ra-
dość sprawiają, że rodzą się
w nas kolejne pomysły – do-
daje M. Piaskowska.    

Tak też swoją tradycję ma
kolejny wieloletni program -
Inneko Dobrym Sąsiadem. 

Do najmłodszych miesz-
kańców Chróścika trafiły
słodkie upominki oraz bilety
na basen i do kina. Dlaczego
właśnie Chróścik? Pracowni-
cy Inneko tłumaczą, że tam
znajduje się składowisko na-
leżące do spółki, a nie od
dziś wiadomo, że o sąsiadów

trzeba dbać! To jednak nie
koniec przedświątecznych
inicjatyw. 

- Wspólnie z Radiem Go-
rzów zorganizowaliśmy ak-
cję „Sąsiedzka pomoc ma
świąteczną moc”. To inicja-
tywa skierowana do miesz-
kańców, którzy mają wśród
sąsiadów osoby samotne i
potrzebujące, po 65. roku
życia, którym przydadzą się

produkty spożywcze na
święta. W paczkach zna-
lazły się m.in.: ryż, maka-
ron, mąka, cukier, konserwy,
olej, słodycze. Kolejny rok w
gronie tych seniorów zna-
leźli się również podopiecz-
ni GCPR. W sumie przygo-
towaliśmy niemal l00 paczek
– wylicza Emilia Grzegor-
czyk, specjalista ds. marke-
tingu.

Pracownicy Inneko mieli
także swój kolejny udział w
Gorzowskim Biegu Gwiazd-
kowym organizowanym
przez Stowarzyszenie Można
Samemu. Tym razem repre-
zentowały Inneko dzieci w
wieku 7-11 lat. Pieniądze
zebrane z opłat startowych
tradycyjnie już zostaną prze-
kazane na cele charytatywne.

(RED.)

Świąteczna moc Inneko
Święta Bożego Narodzenia oraz poprzedzające je dni to czas, który sprawia, że chętnie dzielimy się dobrocią. 
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- Do czego najbardziej
pani d¹¿y na zarz¹dzanym
przez ADM 1 terenie?

- Myœlê, ¿e naszym, ale i
mieszkañców marzeniem
jest stworzenie i zagospoda-
rowanie podwórek przy na-
szych nieruchomoœciach w
parkingi i miejsca odpoczyn-
ku. Tego najbardziej brakuje.
Tu powinny jednak zaan-
ga¿owaæ siê mocno wspól-
noty, by razem nie tylko
stworzyæ takie miejsca, ale i
je utrzymaæ oraz o nie dbaæ.
- Jakim terenem pani za-
rz¹dza?

- Teren mamy rozleg³y, od
ulicy Borowskiego do osiedla
Piaski. S¹ to miêdzy innymi
budynki przy Mieszka I, Mic-
kiewicza, Wyszyñskiego, Bo-
rowskiego, Kosynierów Gdy-
ñskich, Kiliñskiego, Puszkina
czy Krasiñskiego. Zarz¹dza-
my  209 wspólnotami. Admi-
nistrujemy dodatkowo bu-
dynkami gminnymi,
gara¿ami, pomieszczeniami
gospodarczymi, ogrodami
przydomowymi oraz budyn-
kiem po by³ym banku przy
Jagielloñczyka.
- Jakie s¹ najwiêksze
trudnoœci na podleg³ym te-
renie?

- S¹ to kwestie finansowe,
zarówno  ograniczone œrodki
na remonty, jak i brak regu-

larnych wp³ywów od niektó-
rych najemców, u¿ytkowni-
ków czy w³aœcicieli.  Ka¿de-
go roku mamy wyliczony
przydzia³ pieniêdzy na zada-
nia w zasobie gminnym. Wy-
konujemy najpotrzebniejsze
naprawy bie¿¹ce, czasem
uda siê zrobiæ remont ca³ego
budynku. W przypadku
wspólnot podejmujemy ra-
zem decyzje, na co wydaæ
pieni¹dze, czy finansowaæ
konkretne zadanie ze œrod-
ków w³asnych czy kredytów.
Nieraz trzeba d³ugich roz-
mów zarz¹dcy z w³aœciciela-

mi, by podj¹æ decyzje.
Wszyscy chcemy przecie¿,
¿eby  kamienice piêknia³y, a
ludziom ¿y³o siê lepiej i bez-
pieczniej.
- Jak wygl¹da wspó³pra-
ca z mieszkañcami?

- Z mieszkañcami trzeba
rozmawiaæ, wspó³pracowaæ,
ale i siê wzajemnie s³uchaæ,
by osi¹gn¹æ wspólny cel.
Jesteœmy otwarci na ludzi,
jesteœmy dla nich i chcemy,
by traktowano nas jak part-
nerów do rozmów i dzia³añ.
Próbujemy zmieniaæ nasta-
wienie do nas, nie jesteœmy

tylko instytucj¹, która coœ
musi. Zale¿y nam na wspól-
nej pracy i satysfakcji. I w ten
sposób staramy siê postêpo-
waæ.
- Co planujecie na kolejny
rok, by tê jakoœæ ¿ycia
mieszkañców poprawiaæ?

- W roku 2023 chcielibyœmy
chocia¿ dla czêœci najemców
poprawiæ warunki przez wy-
mianê okien, drzwi czy insta-
lacji elektrycznych w loka-
lach - pod warunkiem jed-
nak, ¿e bêdzie ona
zakwalifikowana do wymia-
ny. Mo¿e uda siê wyremon-

towaæ kamienicê przy Wy-
szyñskiego 29. Wszystko za-
le¿y od przydzielonej nam
puli pieniêdzy. Bêdziemy da-
lej rozmawiaæ ze wspólnota-
mi o remontach i potrzebach
remontowych w kamieni-
cach. Ka¿dy w³aœciciel jest
za nie odpowiedzialny. My
tylko zarz¹dzamy i informu-
jemy oraz podejmujemy
wspólne dzia³ania, by by³o
bezpiecznie, ³adnie, a kolej-
ne pere³ki wœród kamienic
b³yszcza³y i cieszy³y oko
mieszkañców Gorzowa.
- Co mo¿e byæ dla admi-
nistracji najwiêkszym wy-
zwaniem?

- Spe³nienie wszystkich
¿yczeñ, roszczeñ, ¿¹dañ
mieszkañców i rozwi¹zanie
wszystkich problemów, z  ja-
kimi przychodz¹ do nas lu-
dzie. Wiele tematów nie le¿y
w naszych kompetencjach,
ale zawsze s³u¿ymy rad¹,
kierujemy do odpowiednich
instytucji, podpowiadamy i
staramy siê, by mieszkaniec
wyszed³ od nas zadowolony.
- Od kiedy jest pani kie-
rownikiem ADM 1?

- Od paŸdziernika 2017 roku,
ale z Administracj¹ jestem
zwi¹zana od 24 lat. Przesz³am
ró¿ne stanowiska zanim tra-
fi³am na zajmowane obecnie.
- Dziêkujê za rozmowê.

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej konsekwentnie po-
prawia stan miejskich budyn-
ków.

- No to teraz mo¿na za-
zdroœciæ i mieæ nadziejê, ¿e
ca³a pierzeja zacznie kiedyœ
tak wygl¹daæ - mówi¹ prze-
chodnie, którzy z podziwem
patrz¹ na odnowion¹ fasadê
kamienicy przy ul. £okietka
w jej paradnej czêœci, czyli

k l i m a t y c z n y m
skwerze nad K³odawk¹.

Dyrekcja Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej od kilku
lat akcentuje i wyraŸnie to
podkreœla, ¿e wszystkie re-
monty starych kamienic,
zw³aszcza tych z obszaru
wpisanego do rejestru zabyt-
ków, musz¹ siê odbywaæ i
odbywaj¹ z poszanowaniem
ich historycznego wygl¹du.
Co oznacza odtworzenie
wszystkich detali architekto-
nicznych, ustalenie w³aœci-
wego koloru pierwotnego bu-
dynku, zadbanie o jednolity,
architektoniczny wygl¹d.

I remont kamienicy przy
£okietka jest tego znakomi-
tym przyk³adem. Prace przy

remoncie trwa³y ponad mie-
si¹c, ale efekt przyprawia o
zawrót g³owy. Jasna, niemal
bia³a fasada przykuwa wzrok.
Poniewa¿ jest póŸna jesieñ,
drzewa straci³y liœcie, to bez
przeszkód mo¿na podziwiaæ
wszelakie architektoniczne
detale. Jak mówi¹ w ZGM,
gdyby to od nich zale¿a³o, to
ca³e miasto by tak wygl¹da³o.

Innym przyk³adem pozy-
tywnie przeprowadzonego
remontu fasady i bramy wej-
œciowej jest kamienica przy

ul. Krzywoustego. Tu z kolei
zachwyca piaskowo-kawowa
fasada, œlicznie odnowione
balkony oraz pieczo³owicie za-
konserwowana i odresturowa-
na brama wejœciowa. Zreszt¹
takich remontów mo¿na na
historycznym Nowym Mieœcie
zauwa¿yæ kilka, w ró¿nych fa-
zach.

Dyrektor Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej Pawe³
Nowacki za ka¿dym razem
podkreœla, ¿e tego typu re-
monty s¹ kosztowne, ale

warto je robiæ i coraz wiêcej
wspólnot decyduje siê na ta-
kie prace. - Mo¿na siê jedy-
nie zastanawiaæ, jak to bêdzie
w przysz³ym roku, bo wszys-
cy widzimy szalony wzrost
cen. Ale to ostatecznie wspól-
noty decyduj¹, czy chc¹ po-
prawiæ wygl¹d swoich kamie-
nic - mówi dyrektor ZGM.

Zreszt¹ w ZGM przyznaj¹,
¿e od pewnego czasu daje
siê zauwa¿yæ pozytywny
trend, pewn¹ modê na to,
aby poprawiaæ wygl¹d w³as-

nych domów. Daje siê to za-
uwa¿yæ, bo odnowionych fa-
sad przybywa. 

Szczególnie to widaæ na
Nowym Mieœcie, historycznej
dzielnicy z prze³omu XIX i
XX wieku, która zosta³a wy-
budowana w stylu niemiec-
kiej secesji, wzorowanej cho-
æby na berliñskim Prenzlauer
Bergu. Dzielnica niemal bez
szwanku wysz³a z II wojny
œwiatowej i teraz z wolna od-
zyskuje blask. 

ROCH

�7Styczeń 2023 r. ZAkłAD goSPoDArkI MIESZkAnIowEJ

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

E. Farbotko: Wszyscy chcemy przecież, żeby  kamienice piękniały
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Teraz można zazdrościć i mieć nadzieję, że cała pierzeja
zacznie kiedyś tak wyglądać…
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Remonty starych kamienic muszą się odbywać z poszano-
waniem ich historycznego wyglądu
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Właściciel jest za to odpowiedzialny
Z Edyt¹ Farbotko, kierowniczk¹ ADM nr 1 w Gorzowie, rozmawia Maja Szanter

Przybywa odnowionych fasad
Kolejna kamienica z prze³omu XIX i XX wieku odzyska³a blask. 
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Znajomi zapamiêtali go jako
mi³ego, sympatycznego star-
szego pana. Dziœ rzadko kto
pamiêta, ¿e Aleksander Fo-
giel przez rok wystêpowa³ w
gorzowskim teatrze. 

- Kiedy zobaczy³am pana
Fogla na ulicy, jak kupowa³
chleb w sklepie, by³am tak
bardzo zaskoczona. No bo
jak to tak, so³tys z „Samych
swoich” i Maæko z Bogdañca
z „Krzy¿aków” nagle kupuje
pieczywo w centrum Gorzo-
wa - opowiada sta³a bywal-
czyni gorzowskiego Teatru
Osterwy.

Ściągnął go Bohdan Mikuć

Bardzo znanego aktora cha-
rakterystycznego, jakim przez
ca³e swoje aktorskie ¿ycie by³
Aleksander Fogiel, do Gorzo-
wa œci¹gn¹³ Bohdan Mikuæ w
1979 roku. Wtedy jeden z cie-
kawszych re¿yserów tamtych
czasów zacz¹³ pe³niæ rolê dy-
rektora gorzowskiej sceny i za-
pragn¹³ wzmocniæ swój nowy
zespó³ aktorami z £odzi, któ-
rych zna³ z pracy w tamtej-
szym Teatrze Nowym. W³aœnie
Aleksander Fogiel by³ jednym
z nich. Gra³ na deskach Oster-
wy przez jeden sezon.

- W Gorzowie raczej niczym
szczególnym nie b³ysn¹³. Ot,
grywa³ w ró¿nych spekta-
klach, ale tylko tyle - opowia-
da Krystyna Kamiñska, dzien-
nikarka, która w tamtych cza-
sach pisywa³a recenzje
teatralne. Ale to ona opowia-

da anegdotkê, któr¹ Aleksan-
der Fogiel t³umaczy³, sk¹d siê
wzi¹³ w mieœcie nad Wart¹. -
Opowiada³ zawsze, ¿e mia³ z
USA wracaæ do Polski tym
samym samolotem, którym
lecia³a Anna Jantar, i który siê
rozbi³ tu¿ pod Warszaw¹. No i
dodawa³, ¿e w³aœnie dlatego
móg³ u nas pracowaæ - mówi
Krystyna Kamiñska. 

Jednak okazuje siê, ¿e to
tylko wymyœlona historyjka,
bo samolot rozbi³ siê w marcu
1980 roku, czyli wtedy, kiedy
³ódzki aktor koñczy³ pracê w
gorzowskim teatrze. Ale cze-
go siê nie robi dla sztuki…

Taki miły, starszy i
życzliwy pan

W taki w³aœnie sposób pa-
miêtaj¹ osobê Aleksandra

Fogla w Teatrze. - Ja jeszcze
wówczas tam nie praco-
wa³am, ale bywa³am, bo mój
m¹¿ Eugeniusz Paukszto, ak-
tor Osterwy, gra³ z nim w jed-
nej sztuce - opowiada Leoka-
dia Tyborska, przez  lata kie-
rownik dzia³u promocji i
obs³ugi widzów. I mówi, ¿e to
by³ mi³y, ¿yczliwy, uœmiechni-
êty i niczym siê nie
wyró¿niaj¹cy aktor, który nie
wykorzystywa³ fakt, ¿e jest
znany i to z du¿ych filmowych
hitów. Podobnie o nim mówi³a
Teresa Lisowska, nie¿yj¹ca
ju¿ aktorka Osterwy, której
tak¿e nie¿yj¹cy ju¿ m¹¿ Tade-
usz Ga³ecki tak¿e gra³ w
spektaklu z Foglem. - Sam
fakt, ¿e nie pamiêtam ¿ad-
nych anegdotek, pokazuje, ¿e
nic siê podczas jego pobytu

szczególnego nie wydarzy³o,
nie by³o ¿adnych skandali,
czy jakichœ innych wydarzeñ -
mówi. Ale trudno siê dziwiæ,
bo kiedy Fogiel przyjecha³ do
Gorzowa, mia³ 69 lat.

Natomiast Roma Kobus,
która w tamtych czasach pra-
cowa³a w Teatrze Osterwy
dodaje do tych opisów jesz-
cze jedn¹ rzecz. - On siê ge-
neralnie nie chwali³ tym, ¿e
by³ bratem Mieczys³awa Fog-
ga, bardzo znanego piosen-
karza. Ale tak po prawdzie, to
ja siê tego faktu dowiedzia³am
w³aœnie od niego - mówi.

W rzeczywistoœci Aleksan-
der Fogiel by³ bratem stry-
jecznym Mieczys³awa Fogga,
który faktycznie nazywa³ siê
Fogiel, a Fogg by³ jego pseu-
donimem scenicznym, który

w pewnym momencie stal siê
nazwiskiem.

Z Cichońskiego po
pieczywo

Filmowy so³tys z „Samych
swoich” oraz wójt z „Rzeczy-
pospolitej babskiej” czy Ma-
æko z Bogdañca z
„Krzy¿aków” mieszka³ w Go-
rzowie tak, jak inni aktorzy, w
s³u¿bowym mieszkaniu przy
ul. Cichoñskiego. Okreœlenie
mieszkanie, to trochê na wy-
rost. Bo to jeden pokój z kory-
tarzykiem, który pe³ni rolê ku-
chenki oraz z maleñk¹
³azienk¹. - Nie wybrzydza³ -
mówi Roma Kobus. 

Udaje siê jeszcze spotkaæ
gorzowian, którzy go z tam-
tych czasów pamiêtaj¹, jak
robi³ drobne zakupy, w³aœnie
pieczywo, jakiœ ser czy wa-
rzywa na pobliskim rynecz-
ku. - Proszê pamiêtaæ, ¿e to
by³y inne czasy, ni¿ dziœ. Ku-
powanie ¿ywnoœci to by³o
wyzwanie, bo sklepy by³y
puste - zaznacza jedna z
wielbicielek teatru.

Aleksander Fogiel urodzi³
siê 26 lutego 1910 roku w
Siedlcach, zmar³ 17 stycznia
1996 roku w £odzi. Jego ro-
dzice pracowali na kolei, on
sam skoñczy³ Technikum
Kolejowe w rodzinnych
Siedlcach. Ale o drodze
¿yciowej zadecydowa³ kurs
w Miejskiej Szkole Rysunku i
Zdobnictwa w Warszawie.
To on da³ mu pracê w teat-

rach warszawskich jako de-
korator. Debiutowa³ w teat-
rach Wojska Polskiego, w
których wystêpowa³ a¿ do
zakoñczenia II wojny œwiato-
wej, gdzie pracowa³ jedno-
czeœnie jako aktor i sceno-
graf. Pracê w teatrze godzi³ z
prac¹ na kolei. Po II wojnie
pracowa³ w ró¿nych teatrach,
kierowa³ miêdzy innymi teat-
rem dla dzieci Pleciuga.

W Gorzowie przebywa³ w
sezonie 1979-80. Zagra³ w
szeœciu spektaklach: „Czapa
czyli œmieræ na raty Janusza
Krasiñskiego, do tego spek-
taklu opracowa³ te¿ sceno-
grafiê; „Proces o cieñ os³a”
Friedricha Durrenmatta;
„Wañkowicz krzepi” Krzysz-
tofa K¹kolewskiego i Mel-
chiora Wañkowicza; „Obro-
na Ksantypy” Ludwika Hie-
ronima Morstina i to tu
zagra³ jedyn¹ znacz¹c¹ rolê
w Gorzowie, czyli samego
Sokratesa; „Procedura” Ja-
na Paw³a Gawlika.

Aleksander Fogiel po¿eg-
na³ siê z gorzowskim
Osterw¹ wiosn¹ 1980 roku.
Potem pracowa³ jeszcze w
Teatrze w Kaliszu oraz w
Teatrze Powszechnym w
£odzi. Jego ostatni¹ rol¹
by³a postaæ mê¿czyzny w
oficerkach w „Dniu d³u¿szym
ni¿ stulecie” Aleksandra Wi-
kina. Premiera mia³a miejs-
ce 20 marca 1988 roku, czy-
li kiedy aktor mia³ 78 lat.

RENATA OCHWAT

Taki miły pan, który był znany
i zapamiętany z filmów
Opowiada³, ¿e do Gorzowa móg³ przyjechaæ, poniewa¿ nie wsiad³ do samolotu, który siê rozbi³ pod Warszaw¹… 

A. Fogiel dał się zapamiętać w roli Maćka z Bogdańca (z prawej) w kultowych już „Krzyżakach”
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Tak uwa¿a i mówi o Ma-
rianie Klausie Leszek Ser-
pina, muzyk i by³y ju¿ dy-
rektor Szko³y Muzycznej I
stopnia przy ul. Teatralnej,
która otworzy³a klasê imie-
nia znakomitego muzyka,
jakim by³ w³aœnie Marian
Klaus. I dodaje - To jest le-
genda muzyczna powojen-
nego Gorzowa i o nim na-
le¿y pamiêtaæ.  W czerwcu
mija 95 rocznica jego uro-
dzin.

Marian Klaus, kompozy-
tor, instrumentalista, stroi-
ciel instrumentów i bard
dawnej Casablanki, urodzi³
siê 17 czerwca 1926 roku
w Trzciñcu, zmar³ zaœ w
wieku 86 lat 17 stycznia
2013 roku w Gorzowie.
Znakomity muzyk, którego
pamiêta wielu, bardzo wie-

lu gorzowian wpisa³ siê w
muzyczn¹ baœñ miasta mi-
êdzy innymi i tym, ¿e gry-
wa³ w legendarnych i ju¿
nieistniej¹cych lokalach,
komponowa³, wychowywa³
pokolenia kolejnych wra¿li-
wych na piêkno dŸwiêków,
by³ przeuroczym cz³owie-
kiem, ¿yczliwym ludziom i
instrumentom. Bo nie tylko
sam na nich gra³, ale jesz-
cze potrafi³ nastroiæ, a jak
trzeba by³o, to i naprawiæ. 

Liczyła się muzyka

Zadebiutowa³ jako sied-
miolatek w Mogilnie. Gra³,
w co a¿ trudno uwierzyæ,
na skrzypcach, fortepianie i
akordeonie. Pasje muzycz-
ne ³¹czy³ te¿ z harcer-
stwem, do którego nale¿a³
od 1938 roku. Niestety, wy-

buch II wojny œwiatowej
przerwa³ dobr¹ passê.
M³ody i dobrze zapowia-
daj¹cy siê muzyk trafi³ na
roboty przymusowe do
Poznania, potem do £odzi.
W 1945 r. wróci³ ponownie
do Poznania i tu rok póŸniej
skoñczy³ z wyró¿nieniem
klasê skrzypiec u Kazimie-
rza Nowickiego. Po zako-
ñczeniu nauki przyjecha³
do Gorzowa, gdzie od za-
koñczenia wojny mieszka³a
jego rodzina. 

I od razu zacz¹³ pracê ja-
ko skrzypek w ró¿nych go-
rzowskich zespo³ach mu-
zycznych i pierwszych or-
kiestrach, miêdzy innymi u
Miko³aja Dudarenki, Józefa
Rezlera czy Tadeusza Gó-
ralczyka. Ale od razu te¿
zacz¹³ karierê jako muzyk

graj¹cy tzw. muzykê roz-
rywkow¹. I a¿ do 1983 roku
pracowa³ w takich lokalach,
jak owiane nimbem czaru i
legendy Casablanca czy
Wenecja. Wystêpowa³ te¿
w Miêdzyzdrojach czy
Szklarskiej Porêbie.

- No i dlatego mówiê o
nim, jako o wielkim klezme-
rze, artyœcie, który potrafi³
stworzyæ niezwyk³¹ atmos-
ferê, z rozrywkowego gra-
nia stworzyæ jakoœæ jedyn¹
w sobie. By³ znakomitym
instrumentalist¹ i o tym
bardzo wielu gorzowian
ci¹gle pamiêta - wspomina
Leszek Serpina. A wielu
dodaje, ¿e muzyka przez
niego grana, choæ rozryw-
kowa, mia³a jeszcze jeden
walor. By³a elegancka po-
dana i dobrze siê patrzy³o

Wspomnienie słynnego gorzowskiego klezmera,          który stał się bardem Casablanki
Marian Klaus był wspaniałym klezmerm, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale także dobrym kompozytorem, stroicielem instrumentów i pedagogiem.

Dobry strój, muzyczny i nie tylko, to też była marka M. Klausa 
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4 lipca 1958 r. ks. Dr Wil-
helm Pluta  zosta³ mianowa-
ny przez papie¿a Piusa XII
administratorem apostol-
skim  i wikariuszem kapitul-
nym  ordynariatu gorzow-
skiego oraz biskupem tytu-
larnym Leptis Magna.
Œwiêcenia biskupie przyj¹³
7 wrzeœnia 1958 r. w kate-
drze gorzowskiej z r¹k Pry-
masa Stefana Wyszyñskie-
go. W liœcie nominuj¹cym
Ksiêdza dra Biskupa Wilhel-
ma Plutê na Biskupa Admi-
nistracji Gorzowskiej, Pa-
pie¿ Pius XII nakreœli³  za-
danie: „ …abyœ w swym
dzia³aniu kap³añskim przy-
czynia³ siê do umacniania
upragnionej jednoœci naro-
du…”. Ksi¹dz Prymas Kar-
dyna³ Stefan Wyszyñski
wrêczaj¹c nominacjê na
biskupa powiedzia³: „Niech
Ksi¹dz zaniesie ludowi na
rozleg³ej ziemi gorzowskiej
du¿o si³y - a raczej du¿o
mi³oœci, bo tej im wiêcej
jeszcze potrzeba”.   

W pierwszym swoim Li-
œcie Pasterskim stwierdzi³:
„Jednoœæ wszystkich,
sk¹dkolwiek tu przybyli i
ziemie te zamieszkali. Oto
zadanie moje, jakie mam
spe³niæ, oto nastrój serca
mego…”. Dla god³a bisku-
piego wybra³ s³owa
Chrystusa: „Niechaj
wszyscy bêd¹ jednoœci¹”.
Do momentu objêcia
przez bpa Wilhelma Plutê
rz¹dów ordynariatem go-
rzowskim, praca w nim
ukierunkowana by³a
g³ównie na organizowanie
struktur niezbêdnych dla

w³aœciwego funkcjonowania
Koœcio³a na ziemiach od-
zyskanych. W 1972 w na-
stêpstwie uznania zachod-
niej granicy Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej przez
Republikê Federaln¹ Nie-
miec w uk³adzie PRL-RFN
(1970) papie¿ Pawe³ VI
utworzy³ sta³¹ administracjê
koœcieln¹ dla tzw. Ziem Od-
zyskanych . Wilhelm Pluta
zosta³ biskupem diecezjal-
nym nowo ustanowionej
diecezji gorzowskiej.

Jako rz¹dca ordynariatu
gorzowskiego, a od 22 maja
1967 r. administrator apos-
tolski z pe³nymi prawami
biskupa rezydencjalnego w
Administracji Apostolskiej
Gorzowskiej “ad nutum
Sanctae Sedis” i wreszcie
pe³noprawny biskup diecez-
jalny nowo erygowanej 28
czerwca 1972 r. diecezji go-
rzowskiej - by³ moderatorem
¿ycia wewnêtrznego wier-
nych Koœcio³a gorzowskie-
go i inicjatorem poczynañ
duszpasterskich. W pa-
Ÿdzierniku 1966 r. z okazji
Millenium chrztu Polski by³
gospodarzem wielkich i his-
torycznych uroczystoœci reli-
gijno-patriotycznych w Go-
rzowie Wlkp. z udzia³em
Prymasa Stefana Wyszy-
ñskiego, abpa Karola Woj-
ty³y, 50 innych biskupów
oraz kilkudziesiêciu tysiêcy
mieszkañców diecezji. 25
maja 1967 r. Stolica Apos-
tolska podnosi Ordynariat w
Gorzowie Wlkp. do rangi
administracji apostolskiej
podleg³ej bezpoœrednio Sto-
licy Œwiêtej. Ordynariuszem

Diecezji Gorzowskiej zosta-
je bp Wilhelm Pluta. Uro-
czysty ingres, z udzia³em
wielu tysiêcy ludzi, do go-
rzowskiej katedry odby³ siê
3 wrzeœnia 1972 r.

W czasie pos³ugi duszpa-
sterskiej w Gorzowie Wlkp.
Ksi¹dz Biskup Pluta istotnie
wp³yn¹³ na integracjê naro-
dow¹ mieszkañców Gorzo-
wa Wielkopolskiego, Ziemi
Lubuskiej i Pomorza Za-
chodniego. Na szczególne
podkreœlenie zas³uguje Je-
go patriotyzm, dzia³ania na
rzecz  obrony godnoœci
cz³owieka i ubogich, troska

o ma³¿eñstwo i rodzinê,
dzieci i m³odzie¿. Szed³ ra-
zem z ludŸmi drog¹ trudno-
œci lat 60-tych i 70-tych,
wspiera³ przeœladowanych
podczas stanu wojennego
lat 80-tych i pomaga³ tym,
którzy prze¿ywali ból i cier-
pienie przeœladowania czy
uwiêzienia. W swych
dzia³aniach wznosi³ siê po-
nad podzia³ami  polityczny-
mi i wyznaniowymi.

Przyk³ad ¿ycia pe³nego
poœwiêcenia i mi³oœci  Ksi-
êdza Biskupa Wilhelma Plu-
ty to wielki skarb naszego
miasta. Potrzeba, aby go

nie ukrywaæ lecz ukazywaæ.
Biskup Pluta uczy³, ¿e reli-
gia powinna inspirowaæ do
pokoju miêdzy ludŸmi, do
tolerancji i zgody. Mówi³, ¿e
w jednoœci siê buduje dobro
wspólne. Bp Wilhelm Pluta
naucza³ w duchu pokoju,
jednoœci, zgody i troski o
cz³owieka.

W czasie obchodów setnej
rocznicy urodzin  Biskupa
Wilhelma Pluty, 9 stycznia
2010 roku, wybrzmia³o wiel-
kie przes³anie jego ¿ycia:
„Niech wszyscy bêd¹ jedno-
œci¹”. 

Tej jednoœci potrzeba nam
szczególnie teraz, kiedy my
Polacy znaleŸliœmy siê we
wspólnej Europie, kiedy i
Gorzów Wlkp. powinien od-
grywaæ rolê wa¿nego mias-
ta w œrodku zjednoczonej
Europy. Zas³ugi bpa Wilhel-
ma Pluty wspomnia³, 2
czerwca 1997 r., w Gorzo-
wie Wlkp., Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II: „ On budowa³
niejako fundamenty Ko-
œcio³a gorzowskiego w cza-
sach bardzo trudnych dla
naszego kraju. D³ugie lata
zarz¹dza³ Koœcio³em Go-
rzowskim najpierw jako ad-
ministrator, a póŸniej jako
jego biskup.(…)Biskupie
Wilhelmie, dziêkujê Ci za
to, co uczyni³eœ dla Ko-
œcio³a na naszej ziemi. Za
twój trud, odwagê i
m¹droœæ.(…).”  

Bp Wilhelm Pluta urodzi³
siê 9 stycznia 1910 r. w
Koch³owicach na Œl¹sku.
Po ukoñczeniu Gimnazjum
w Katowicach wst¹pi³ do
Wy¿szego Seminarium Du-

chownego w Krakowie i jako
alumn  studiowa³ na Wy-
dziale Teologicznym Uni-
wersytetu Jagielloñskiego.
Œwiêcenia kap³añskie otrzy-
ma³ w 1934 r. w Katowi-
cach. Pe³ni³ pos³ugê w
ró¿nych parafiach, studio-
wa³ na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim i uzyska³ tytu³
doktora nauk teologicznych.

Bp Wilhelm Pluta zgin¹³ w
wypadku samochodowym
22 stycznia 1986 r., jad¹c
na spotkanie w Gubinie. Je-
go pogrzeb - z udzia³em
Prymasa Polski Kardyna³a
Józefa Glempa,
kardyna³ów, arcybiskupów,
biskupów - zgromadzi³ wielo
tysiêczne t³umy ludzi z die-
cezji i ca³ej Polski. Bp Wil-
helm Pluta jest pochowany
w katedrze gorzowskiej. Pa-
pie¿ Jan Pawe³ II modli³ siê
nad grobem Biskupa Go-
rzowskiego oraz dziêkowa³
mu za to, czego dokona³.
S³uga Bo¿y Bp Wilhelm Plu-
ta, w historii Gorzowa Wlkp.
i Polski, zapisa³ siê jako:
Biskup jednoœci, zgody, tro-
ski o rodzinê i ubogich.

Bp Wilhelm Pluta mieszka³
w Gorzowie Wlkp., w kate-
drze zosta³ pochowany, z
Nim zwi¹zanych jest wiele
wydarzeñ historycznych i
miejsc, które ju¿ s¹ i dalej
bêd¹ miejscem odwiedzin
mieszkañców, turystów i
przysz³ych pielgrzymek.
Dlatego jest doskona³ym  i
akceptowanym spo³ecznie,
ustanowionym przez Radê
Miasta,  patronem  Gorzo-
wa Wlkp. (…). 

AUGUSTYN WIERNICKI

Bp Wilhelm Pluta, w historii Gorzowa i Polski, zapisał się
jako:  Biskup jedności, zgody, troski o rodzinę i ubogich
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Biskup jedności, zgody oraz troski
Historia Gorzowa i diecezji gorzowskiej nierozerwalnie jest  zwi¹zana z osob¹ biskupa Wilhelma Pluty.

na muzyków, bo oni wycho-
wani w tamtej, innej epoce
dbali, aby samymi byæ ele-
ganckimi. Dobry strój, mu-
zyczny i nie tylko, to te¿
by³a marka Mariana Klau-
sa. 

Z inspiracji wielkich

I tak siê wydarzy³o, ¿e
dziêki znajomoœciom z
Leonem Szombar¹ - pol-
skim jazzmanem, Krzyszto-
fem Komed¹-Trzciñskim -
te¿ jazzamanem i wielkim
kompozytorem oraz ju¿
przywo³anym Józefem Rez-
lerem - wyk³adowc¹ Akade-
mii Muzycznej w Bydgosz-
czy, Marian Klaus zacz¹³
sam komponowaæ. I zacz¹³
pisaæ muzykê rozrywkow¹.
Stworzy³ ponad 70 utworów
sytuuj¹cych siê na pograni-

czu cool i smooth jazzu, w
swinguj¹cym rytmie ba-
zuj¹cym na brazylijskich
bossa novach, a tak¿e od-
wo³uj¹cych siê do stylistyki
czardasza, którego raczej
nie da siê pomyliæ z innym
gatunkiem muzycznym. 

I tu trzeba wymieniæ wielkie
gorzowskie klasyki, które wy-
sz³y spod jego rêki: „Gorzow-
ski wieczór w Casablance”,
„¯ó³ty kanarek”, „Nowy
Swing”, „Akant”, „Faeton”,
„Pimpek”, „Rafa³ i Jacek”, „Ja-
kie to znaki” czy „Bananowa
spódnica” i „B³êkitna bossa-
nova”. Atmosferê gorzowskiej
„Casablanki” stanowi³y czar-
dasze Klausa np. „Zakochany
Cygan”, „Cygañski smak” czy
„W rytmie czardasza”.

Przez wiele lat, bo od sa-
mego gorzowskiego po-

cz¹tku a¿ do 1970 r. zajmo-
wa³ siê nauczaniem w
ogniskach muzycznych w
Gorzowie, Barlinku, Buku i
Poznaniu. A trzeba pami-
êtaæ, ¿e Szko³a Muzyczna I
stopnia przy ul. Teatralnej
wyros³a w³aœnie na bazie
ogniska muzycznego
za³o¿onego przez jej patro-
na, czyli W³adys³awa Jana
Ciesielskiego. - No i dlate-
go te¿ pamiêtamy o patro-
nie, jak i zas³u¿onych dla
naszej szko³y - mówi Le-
szek Serpina. 

Mistrz od instrumentów

Mariana Klausa pasjono-
wa³o nie tylko komponowa-
nie i gra na instrumentach.
On je te¿ leczy³. By³ œwiet-
nym fachowcem od stroje-
nia i napraw akordeonów i

fortepianów. Stworzy³ wiele
oryginalnych narzêdzi do
naprawy instrumentów,
tak¿e takowych metod ich
naprawy. Bo, jak mówi¹ ci,
co go znali, Marian Klaus
instrumenty rozumia³, ko-
cha³ i ho³ubi³. Uprawnienia
zawodowe, czyli dyplom
mistrzowski w tym oto za-
kresie wypracowa³ sobie w
Poznaniu. 

Rzadko, doprawdy, zda-
rza siê, aby muzyk, koncer-
tuj¹cy artysta, chcia³ zaj-
mowaæ siê reanimacj¹ i
uzdrawianiem instrumen-
tów. Sztuka to jest  trudna i
mocno absorbuj¹ca, wyma-
ga wiele umiejêtnoœci i po-
œwiêceñ i bardzo dobrego,
wrêcz wybornego ucha.
Marianowi Klausowie siê
chcia³o, choæ nie musia³.

Ale jak ktoœ kocha instru-
menty, to to robi. I tak oto
zrobi³ on.

Był jubileusz, jest klasa

Wielkim akordem uzna-
nia pasji ¿yciowych Maria-
na Klausa by³ rok 2006,
kiedy to w 80. rocznicê
urodzin artysty i 60. pracy
zawodowej gorzowscy mu-
zycy przygotowali seriê
koncertów Jemu poœwi-
êconych. Odby³y siê dwa
w Jazz Clubie Pod Filara-
mi, oraz dwa recitale w
Szkole Muzyczne II stop-
nia, które przygotowali go-
rzowscy pianiœci Prze-
mys³aw Raminiak oraz Da-
wid Troczewski. Nagrano
wówczas tak¿e p³ytê z
kompozycjami Mariana
Klausa. 

Trzy lata wczeœniej po-
wsta³ te¿ film nakrêcony
przez TVP Poznañ zaty-
tu³owany „Moja Casablan-
ca” w re¿yserii Marka No-
wakowskiego. Obecnie o
pamiêæ ojca dba syn Rafa³
Klaus, naukowiec z Poli-
techniki Poznañskiej, infor-
matyk i twórca strony o Oj-
cu. Ale jak na rodzinn¹ tra-
dycjê przysta³o, pasji
muzycznej mu nie brakuje.
Te¿ zajmuje siê pianistyk¹.

- Ze wzglêdu na wk³ad, ja-
ki Marian Klaus w³o¿y³ w
¿ycie muzyczne naszego
miasta, jego zas³ugi i
osi¹gniêcia, od wrzeœnia
2014 r. w szkole jest spe-
cjalna klasa Jego imienia.
Tak siê zwyczajnie godzi -
koñczy Leszek Serpina. 

RENATA OCHWAT

Wspomnienie słynnego gorzowskiego klezmera,          który stał się bardem Casablanki
Marian Klaus był wspaniałym klezmerm, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale także dobrym kompozytorem, stroicielem instrumentów i pedagogiem.
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1 stycznia 1990 roku w Pol-
sce rozpocznie siê zmiana
gospodarki socjalistycznej na
gospodarkê rynkow¹. Ten
proces upadku systemu wi-
dzia³em bardzo dobrze, bo z
pozycji prezesa firmy wyrzu-
conego z pracy za pogl¹dy
opozycyjne. Pocz¹tki planu
Balcerowicza to by³ horror.
Ju¿ na pocz¹tku uchwalono
320 ustaw oraz 12 tysiêcy in-
nych aktów prawnych, co za-
miast porz¹dkowaæ gospo-
darkê i system spo³eczny
pog³êbi³o chaos i niepew-
noœæ. 

Zanim og³oszono plan Bal-
cerowicza, pocz¹tkowo w la-
tach 1982-1987 nadano
zak³adom pracy wiêkszy za-
kres samodzielnoœci i nieco
ograniczono w³adzê sekreta-
rzy z PZPR nad przedsiêbior-
stwami. Polskim firmom po-
zwolono wówczas na tworze-
nie spó³ek z kapita³em
zagranicznym, aby w ten spo-
sób stwarzaæ „okna na œwiat”
dla innowacyjnoœci i handlu
zagranicznego. Nie odciêto
jednak tej toksycznej gospo-
darczej i militarnej zale¿noœci
od Kremla. W 1983 r. Polska
musia³a na zbrojenia Uk³adu
Warszawskiego wydaæ 8%
PKB, co mocno obci¹¿a³o
bud¿et pañstwa.

Próbowano w latach 1982-
1987 wydobyæ gospodarkê
Polski Ludowej z g³êbokiego
kryzysu, w jakim znalaz³a siê
po tzw. przyspieszeniu socja-
listycznego rozwoju w latach
70., w czasach Edwarda Gier-
ka, który postawi³ na zachod-
nie licencje i nowoczesne
technologie, inwestowa³ w
tzw. przemys³ terenowy w
ma³ych miastach tworz¹c
miejsca pracy jak najbli¿ej do-
mu. Gorzów Wlkp. by³ mias-
tem wielkiego przemys³u. Po-
wsta³a wtedy nowoczesna li-
nia produkcyjna ci¹gnika
rolniczego marki Ferguson na
bazie zak³adów Ursus czy no-
wa linia produkcyjna w Silwa-
nie i Stilonie gorzowskim.
Jednak  inwestycjami
wpuszczono E. Gierka w
pu³apkê zad³u¿enia i rów-
nolegle wywo³ana zosta³a
hiperinflacja. Na polski rynek
wesz³y wówczas lepsze i le-
piej opakowane zachodnie to-
wary, a rodzimych nie by³o
gdzie sprzedaæ, wiêc zalega³y
magazyny. Banki zaczê³y
podnosiæ stopy procentowe
proporcjonalnie do stopy infla-
cji i wykañcza³y przedsiêbior-
stwa, a ten proces „napraw-
czy” nadzorowa³y w³aœnie za-
chodnie banki oraz
Miêdzynarodowy Fundusz
Walutowy (MFW). 

Dzisiaj wiemy, ¿e nic
dobrego nie mog³o z tego
wyjœæ, tym bardziej, ¿e socja-
listyczne mechanizmy ekono-
miczne praktycznie nie funk-

cjonowa³y. Dzisiaj pañstwa
potrafi¹ siê broniæ przed fi-
nansow¹ inwazj¹, jak to uka-
zuje choæby obecny przyk³ad
Polski, ale wtedy by³y bez-
bronne. Sam myœla³em, ¿e
Edward Gierek nawet mo¿e
mia³ dobre zamiary, jednak,
wiadomo, dobrymi chêciami
piek³o jest wybrukowane. On
wpad³ w sid³a zach³annej fi-
nansjery, która dla swego in-
teresu musia³a dope³niæ
dzie³a zag³ady polskiej gospo-
darki, wyci¹gn¹æ z niej jak
najwiêcej i za bezcen przej¹æ
masê upad³oœciow¹. O tych
metodach „pomocy” pa-
ñstwom w kryzysie pisze w
ksi¹¿ce Globalizacja by³y pre-
zes MFW i Banku Œwiatowe-
go Joseph E. Stiglitz (Nobel w
2001 r.).

Ka¿da z transformacji za-
czyna³a siê inflacj¹
poch³aniaj¹c¹ oszczêdnoœci,
a póŸniej gospodarka dozna-
wa³a szoku, bezrobocia i
stagnacji. Te modele „pomo-
cy” powtarzano wszêdzie
na œwiecie. Za rz¹dów Zbig-
niewa Messnera i
Mieczys³awa F. Rakowskiego
oraz Wojciecha Jaruzelskiego
(prezydent od lipca 1989 r. do
grudnia 1990 r.) dosz³y jesz-
cze gigantyczne korupcje. Z
tego czasu  pamiêtam kra-
dzie¿ Funduszu Obs³ugi
Zad³u¿enia Zagranicznego.
Tak Polskê ówczesne s³u¿by
specjalne odd³u¿a³y, ¿e w ko-
ñcu miliardowy fundusz roz-
kradli, a winnych dotychczas
nie znaleziono… Znaleziono
za to martwego pracownika
NIK, który tê gigantyczn¹ kra-
dzie¿ odkry³. Za czasów Paw-
laka, Oleksego i Cimosze-
wicza tworzono, od 1995 r.,
Narodowe Fundusze Inwe-
stycyjne (NFI), które stano-
wi³y wa¿ny element Programu
Powszechnej Prywatyzacji.
Ka¿dy z nas, Polaków, otrzy-
ma³ wówczas œwiadectwo
udzia³owe i móg³ je zamieniæ
na akcje NFI w prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwo-
wych.

Zapowiada³o siê propagan-
dowo dobrze. Utworzono 15
narodowych funduszy i ka¿dy
z 26 milionów doros³ych Pola-
ków otrzyma³ udzia³y w pol-
skich firmach NFI, dziêki cze-
mu poczu³ siê ich cz¹stko-
wym w³aœcicielem. Zarz¹d
nad funduszami oddano w
wiêkszoœci w rêce firm zagra-
nicznych. Pod zarz¹dami fun-
duszy by³o ponad pó³ tysi¹ca
firm. Jedna czwarta zaraz
zbankrutowa³a, inne sprzeda-
no za bezcen, a czêœæ z nich
przynosi³a gigantyczne straty.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e do NFI
przekazano najlepsze polskie
firmy, znane w Polsce i w
œwiecie. 

NFI by³y najwiêkszym prze-
krêtem trzeciej Rzeczypospo-

litej. Zamiast naprawiaæ i res-
trukturyzowaæ to przedsiêbior-
stwa warte miliardy z³otych
rozkradziono lub zlikwidowa-
no, a pieni¹dze wyprowadzo-
no z Polski. To s¹ tylko te
spektakularne przyk³ady kra-
dzie¿y polskiego maj¹tku na-
rodowego ju¿ na samym po-
cz¹tku szokowego planu prof.
Balcerowicza. „Gdyby rz¹d
zdecydowa³ siê na normalny
tryb prywatyzacji, a nie two-
rzenie funduszy, to nie mu-
sia³by dok³adaæ do tego me-
chanizmu pieniêdzy podatni-
ków, które ³o¿y³ na utrzymanie
firm zarz¹dzaj¹cych fundu-
szami” - powiedzia³ profesor
PAN Ryszard Bugaj. I doda³:
„Ta prywatyzacja nie przy-
nios³a ¿adnych korzyœci
spo³eczeñstwu”. 

Profesor Pawe³ Bo¿ek od-
powiada Markowi Belce w 25.
rocznicê tego „wielkiego suk-
cesu Balcerowicza”: „[…] 30-
40 proc. Polaków ¿yje na
skraju minimum biologiczne-
go” („Super Express”, 2015).
Mówi te¿, ¿e Polska w czasie
uruchamiania planu Balcero-
wicza by³a zad³u¿ona tylko na
9,5% dochodu narodowego.
Problem by³ inny: nie mieli-
œmy ju¿ polskich banków ani
wielkich korporacji, a te, które
by³y, to od 1989 r. niszczono
lub za grosze sprzedano.
Profesor Bo¿ek pyta reto-
rycznie: „Jak mo¿na
rz¹dziæ krajem, nie maj¹c
polskich banków ani wiel-
kich polskich korporacji?”.
Dlaczego wiêc doradcy Gier-
ka dopuœcili do tak g³êbokie-
go kryzysu? Polska przed
kryzysem ekonomicznym,
jeszcze w latach 80., by³a
licz¹c¹ siê gospodark¹ nie
tylko Europy, ale i œwiata i nie
nale¿a³o wszystkiego nisz-

czyæ, tylko ekonomicznie
postawiæ na w³aœciwe tory
oraz pomóc w modernizacji.
Gierek, niestety, naiwnie za-
wierzy³  finansjerze, która bru-
talnie rozpoczê³a likwidacjê
naszej gospodarki.
Od 1989 r. mamy w Polsce
gospodarkê neoliberaln¹
na wzór krwio¿erczego ka-
pitalizmu. Dlatego pojawi³o
siê ogromne bezrobocie i
exodus m³odzie¿y na Zachód;
wyjecha³o ponad dwa miliony
m³odych ludzi, których brak
nasza gospodarka dzisiaj bar-
dzo odczuwa. Ówczesna elita
politycznych reformatorów nie
mia³a zielonego pojêcia o
tym, co tak naprawdê opraco-
wa³ m³ody doktor ekonomii o
pogl¹dach socjalistycznych z
USA, z tytu³em profesora, Jef-
frey David Sachs (ur. 1955).
Nawet w USA ze zdziwieniem
pytano, kto to jest i dlaczego
w³aœnie jemu Polska powie-
rzy³a losy swojej gospodarki.
Sachs zarobi³ 500 tys. dola-
rów i uciek³ do USA.
Kto zawini³? G³ównie sta-
ra nomenklatura PZPR pod-
czepiona pod szyld solidar-
noœciowych reformatorów.
Wczeœniej ta nomenklatura
komunistyczna ukoñczy³a
ró¿ne szkolenia z ekonomii li-
beralnej w USA. Tam ich wy-
uczono, ¿e kapita³ nie ma na-
rodowoœci, i dlatego tak ³atwo
by³o im wszystko, co polskie,
sprzedawaæ za bezcen, a na-
wet likwidowaæ. Dlatego po
1990 r. Polska przesta³a siê li-
czyæ w gospodarce œwiato-
wej. Szybko pozosta³a bez
przemys³u, bez banków, z
upadaj¹cym rolnictwem, bez
handlu i pieniêdzy, które
„zjad³a” inflacja. Po tych
sta¿ach w USA s¹ m.in. Le-
szek Balcerowicz i Marek Bel-

ka - i myœlê, ¿e dlatego obaj
dzia³aj¹ w interesie instytucji
miêdzynarodowych.

Potwierdzi³ tê informacjê
prof. P. Bo¿ek na ³amach „Su-
per Expressu” (2015). Podob-
nie t³umaczy prof. Krzysztof
Rybiñski, by³y zastêpca pre-
zesa NBP L. Balcerowicza.
Wiêkszoœæ kryzysów zaczy-
na³a siê galopuj¹c¹ inflacj¹.
Wtedy, w 1989 r., te¿ tak
by³o. Pocz¹tkowo inflacja
wynios³a ok. 190%, a ju¿ za
ca³y 1989 rok wzros³a a¿ do
600%. Z tak¹ inflacj¹ ju¿ siê
nie da³o ¿yæ. Ludzie tracili
wszelk¹ wartoœæ swoich pie-
niêdzy i by³o im wszystko jed-
no, jakie bêd¹ rozwi¹zania,
byleby tylko tê destrukcjê
opanowaæ. I tu na scenê
wkracza prof. L. Balcerowicz
ze swoim „cudownym” uzdro-
wieñczym planem reform.

Ten plan powstaje jednak
znacznie wczeœniej. W maju
roku 1988 amerykañski mi-
liarder George Soros, za
zgod¹ w³adz PRL, stworzy³ w
Warszawie Fundacjê Batore-
go, która mia³a byæ zaple-
czem eksperckim dla reform
w Polsce i ca³ego bloku
pañstw wschodnich. Soros
zabiega³ w rz¹dzie Rakow-
skiego o zdobycie pe³nomoc-
nictw ówczesnej Rady Mini-
strów PRL do negocjacji z
rz¹dami krajów zachodnich
na temat zad³u¿enia PRL.
Chcia³ stworzyæ zarz¹d po-
wierniczy nad maj¹tkiem pol-
skich przedsiêbiorstw, a d³ug
mia³ byæ umarzany przez
stopniowe przekazywanie za-
chodnim firmom i rz¹dom
czêœci lub ca³oœci by³ych
przedsiêbiorstw pañstwo-
wych. Nawet zg³osi³ to do pre-
zydenta USA George’a Bus-
ha.

Co ciekawe, rz¹d PRL nie
zgodzi³ siê na taki plan, który
prowadzi³by do utraty polskiej
suwerennoœci gospodarczej.
Ten plan nie wypali³… Soros
ustanowi³ wiêc swojego
pe³nomocnika w kontaktach z
w³adzami PRL, a by³ nim
m³ody ekonomista ze szko³y
chicagowskiej, Jeffrey Sachs,
który w nieco inny sposób, z
polecenia swego guru, cel
osi¹gn¹³ - tzw. reform¹. La-
tem 1989 r. na senackiej Ko-
misji Gospodarki przedstawi³
za³o¿enia reformy gospodar-
czej, które póŸniej by³y tezami
planu Balcerowicza. Leszek
Balcerowicz, ju¿ jako minister
finansów, realizacjê swego
planu zacz¹³ od podwy¿ki cen
pr¹du (o 150%), benzyny o
60%, a za dwa miesi¹ce o ko-
lejne 50%; ceny wêgla i gazu
podwy¿szono o 400%, elek-
trycznoœci o 300%, a kolej
podro¿a³a o 250%. Ustawy do
pakietu reform przygotowywa³
zespó³ pod kierownictwem
Jeffreya Sachsa, z udzia³em

Stanis³awa Gomu³ki, Stefana
Kawalca, W. Kuczyñskiego
oraz Davida Liptona, który to-
warzyszy³ Sachsowi. Polskie
przedsiêbiorstwa tego nie wy-
trzyma³y… zaczê³y bankruto-
waæ.
Plan Balcerowicza po-
wstawa³ w ciekawym towa-
rzystwie i trudnych do zro-
zumienia warunkach i w
podejrzanych okoliczno-
œciach. Po wyborach 4
czerwca 1989 r. J. Sachs i D.
Lipton zorganizowali spotka-
nie z A. Michnikiem, J. Kuro-
niem i B. Geremkiem, jako
g³ównymi strategami Solidar-
noœci. Sachs pisze w swej
ksi¹¿ce pt. Koniec z nêdz¹,
¿e najpierw spotka³ siê z Ge-
remkiem, ale ten nie mia³ zie-
lonego pojêcia o dzia³aniach
wolnego rynku. Geremek po-
wiedzia³ tylko: „Myœlê, ¿e pan
ma racjê”. „[…] Pracowaliœmy
ca³¹ noc do œwitu, a¿ w koñcu
wydrukowaliœmy piêtnasto-
stronicowy tekst” - relacjonuje
Sachs. W innym miejscu swej
ksi¹¿ki pisze: „Usiad³em przy
klawiaturze komputera i ra-
zem z Liptonem zaczêliœmy
pisaæ tekst planu transforma-
cji Polski. […] By³o oko³o go-
dziny 23:30, razem z Lipto-
nem i Lindenbergiem udali-
œmy siê do siedziby »Gazety
Wyborczej«. […] Kuroñ chcia³
mieæ go gotowego ju¿ na-
stêpnego dnia”.  Naomi Klein
w Doktrynie szoku pisze:
„Sachs i Lipton napisali plan
polskiej terapii szokowej w
ci¹gu jednej nocy. Mia³ piêt-
naœcie stron i, jak twierdzi³
Sachs, »by³ to, jak s¹dzê,
pierwszy raz, gdy ktoœ napisa³
ca³oœciowy plan przejœcia z
gospodarki socjalistycznej do
wolnego rynku«”. Po napisa-
niu przez Sachsa i Liptona
planu, który zostanie nazwa-
ny „planem Balcerowicza”,
obaj udali siê do Michnika.
Relacjê z tego spotkania zda³
prof. Kie¿un w ksi¹¿ce Pato-
logia transformacji. „Pierwsza
wersja koncepcji by³a gotowa
rano. Sachs zaniós³ j¹ do Ku-
ronia i natychmiast uda³ siê
do Michnika. Michnik wci¹¿
powtarza³: »Nie jestem eko-
nomist¹. Nie rozumiem tych
rzeczy«. Na koniec rozmowy
zapyta³: »Czy to siê uda?«.
»Tak, uda siê« - powiedzia³
Sachs”. I rzeczywiœcie siê
uda³o… sprzedaæ lub zlikwi-
dowaæ polski przemys³, rolnic-
two, banki i handel. „Na wiele
lat zostaliœmy go³odupcami” -
mówi prof. Bo¿ek. Oni
wszyscy sobie z Polski i
Polaków zakpili, a
spo³eczeñstwo im zaufa³o i
przyjê³o ten plan w dobrej
wierze. Za naiwnoœæ polity-
ków Polacy zap³acili
ogromn¹ cenê, oby ostatni
ju¿ raz! 

AUGUSTYN WIERNICKI

W sidłach zachłannej finansjery
33 lata temu, 28 grudnia 1989 r., Sejm RP przyj¹³ komplet ustaw planu Balcerowicza. 

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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Kiedy w 2020 roku naj-
pierw Chiny, potem Europê i
wreszcie ca³y œwiat opano-
wa³a pandemia koronawiru-
sa nikt tak naprawdê nie wie-
dzia³, na czym stoimy, jak
mamy dzia³aæ, jak kierowaæ
gospodark¹ i jak planowaæ
przysz³oœæ. Kiedy z czasem
wydawa³o siê, ¿e pandemia
zosta³a w jakimœ stopniu
opanowana, lecz na pewno
jeszcze nie kontrolowana,
pojawi³y siê kolejne zaska-
kuj¹ce i nieprzewidywalne
czynniki. Najpierw wojna za
nasz¹ wschodni¹ granic¹ i w
nastêpstwie kolejne asymet-
ryczne szoki cenowe ude-
rzaj¹ce g³ównie w rynki su-
rowców oraz energii.

- Ci¹gle znajdujemy siê w
takim stanie po stronie po-
da¿owej - mówi wprost pre-
zes K-S SSE Krzysztof Kie-
lec i po chwili wyjaœnia, co
kryje siê za tym stwierdze-
niem.

- Z powodu pandemii poja-
wi³y siê ostre zawirowania na
rynkach i do dzisiaj tak na-
prawdê borykamy siê z wy-
sokimi cenami czêœci surow-
ców i produktów oraz bra-
kiem wielu dóbr dla naszych
inwestorów, zarówno tych
dotychczasowych, jak i po-
tencjalnych. Do tego wszyst-
kiego dosz³y ogromne wzro-
sty cen energii w okresie
transformacji ekologicznej w
tej bran¿y, ponadto zdecydo-
wanie spad³a te¿ jej do-
stêpnoœæ. Trudno w takich
warunkach lokowaæ du¿e,
ambitne projekty, kiedy nie
ma pewnoœci dostarczenia
do wyznaczonych miejsc od-
powiedniej iloœci energii,
szczególnie najbardziej
po¿¹danej wytwarzanej z
odnawialnych Ÿróde³, a po-
trzeby s¹ bardzo du¿e - za-
znacza. 

Szef K-S SSE liczy, ¿e w
2023 roku nast¹pi unormo-

wanie cen, i to na ni¿szych
ani¿eli obecnie poziomie, bo
inaczej ca³y czas bêdziemy
odczuwaæ reperkusje w
ró¿nych dziedzinach.  Bar-
dzo wa¿na bêdzie te¿ prze-
widywalnoœæ dostaw. Na-
st¹pi to najpewniej dopiero w
sytuacji zakoñczenia dzia³añ
wojennych w Ukrainie, czego
wszyscy sobie, a przede
wszystkim Ukraiñcom ¿yczy-
my.

Innym problemem ostat-
nich kilkunastu miesiêcy by³o
rozchwianie rynku pracy. W
miarê rozwoju gospodarcze-
go staje siê on coraz trud-
niejszy, pojawi³y siê nag³e
braki kadrowe choæby ze
wzglêdu na koniecznoœæ wy-
jazdu wielu Ukraiñców na

wojnê. Ponadto w regionie
przygranicznym presja rynku
pracy naszego zachodniego
s¹siada jest obecnie bardzo
odczuwalna.

- Dla naszej spó³ki 2022 rok
by³ wymagaj¹cym okresem,
jesteœmy zaanga¿owani w
kilka bardzo istotnych projek-
tów oraz osi¹gnêliœmy bar-
dzo dobre, najlepsze w histo-
rii spó³ki wyniki finansowe -
kontynuuje prezes Krzysztof
Kielec. - Pod wzglêdem za-
deklarowanych nak³adów in-
westycyjnych ze strony na-
szych inwestorów jest to dru-
gi w historii spó³ki wynik, po
rekordowym 2021. Wówczas
by³o to oko³o 5 miliardów
z³otych, w 2022 roku
znacz¹co przekroczyliœmy 2

miliardy z³otych. Dziêki kon-
sekwentnym dzia³aniom
spó³ki pozyskaliœmy dla
miasta Gorzowa wspólnie z
partnerami 250 milionów
z³otych na rozwój strefy
przemys³owej przy ulicy Mi-
ronickiej, co bardzo
zwiêkszy atrakcyjnoœæ i do-
stêpnoœæ oferty inwestycyj-
nej i da miastu impuls pro-
rozwojowy - podkreœla.

Prezes Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej przyznaje, ¿e
choæ wyniki go ciesz¹, to
zdaje sobie sprawê, ¿e tur-
bulencje zwi¹zane z wojn¹ i
pandemi¹, na które nie mie-
liœmy wp³ywu, nie pozwoli³y
wykorzystaæ pe³nego poten-
cja³u.

- Bior¹c jednak wspomnia-
ne wy¿ej okolicznoœci, które
nie s¹ sprzyjaj¹ce, mo¿emy
byæ umiarkowanie zadowole-
ni. Ambicje mamy wiêksze i
postaramy siê je przekuæ na
jeszcze skuteczniejsz¹
pracê w kolejnym roku - do-
daje.

A jaki bêdzie 2023 roku dla
Strefy, dla naszej lokalnej i
regionalnej gospodarki? Na-
sz rozmówca przyznaje, ¿e
dla wszystkich g³ównym ce-
lem jest realizacja du¿ych
projektów. Choæby takich, ja-
ki ostatnio zosta³ og³oszony
przez Mercedesa, który za-
deklarowa³ budowê nowej
fabryki w Jaworze za 6,1 mld
z³otych. Bêdzie to pierwszy
w œwiecie oœrodek produk-
cyjny niemieckiej firmy, któ-
rego hale opuszcz¹
wy³¹cznie elektryczne auta
dostawcze. Miejsce nie jest
przypadkowe, bo w Jaworze
ju¿ dzia³a fabryka silników i
akumulatorów dla Mercede-
sa wybudowana ze wspar-
ciem Polskiej Strefy Inwesty-
cji. 

- Dla nas takimi projektami
s¹ te dotycz¹ce pozyskania
inwestorów dla nowo po-
wstaj¹cej strefy
przemys³owej w Gorzowie
przy ul. Mironickiej - mówi
dalej. - Dlatego tak bardzo
wa¿ne by³o pozyskanie 250
milionów z³otych w ramach
Programu Inwestycji Strate-
gicznych na rzecz podniesie-
nia standardu 250-hektaro-
wej dzia³ki oraz budowy
pó³nocnej obwodnicy miasta.
To nie wszystko, bo mogê
zdradziæ, ¿e ca³y czas trwaj¹
starania pozyskania kolej-
nych funduszy na ten rozwój.
Dzisiaj chcielibyœmy zaim-
plementowaæ te œrodki w wy-
znaczone cele, a co za tym
idzie, stworzyæ funkcjonaln¹
i u¿yteczn¹ ofertê, która
sprosta nawet najbardziej

wymagaj¹cym oczekiwa-
niom. Liczê, ¿e prace w
uzbrojenie terenu i budowê
pó³nocnej obwodnicy roz-
poczn¹ siê tak szybko, jak to
jest tylko mo¿liwe. Dla nas
te¿ jest to wyzwanie i dekla-
rujemy wspó³pracê w tym za-
kresie  - wymienia.

To nie wszystko, bo obok
prowadzenia dzia³añ inwe-
stycyjno-rozwojowych spó³ka
nadal mocno dzia³a na rzecz
promocji Polskiej Strefy In-
westycji. Dok³adniej, na
rzecz oferty prezentowanej
dla wszystkich podmiotów
gospodarczych, mog¹cych
skorzystaæ z wszelkich ulg i
przywilejów gospodarczych.
Mówimy o œwiecie nie tylko
tych du¿ych inwestorów, ale
g³ównie mikro, ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw w wy-
miarze regionalnym i lokal-
nym.

- W gronie wielu mniej-
szych podmiotów nadal jest
brak œwiadomoœci, brak wie-
dzy na temat prezentowanej
przez nas oferty, a naprawdê
mo¿na otrzymaæ solidne
wsparcie, jeœli wype³nia siê
okreœlone warunki i przed-
stawi zamiary inwestycyjne.
Brak jest powszechnej œwia-
domoœci i  automatyzmów,
które sprawia³yby, ¿e firma
planuj¹ca inwestycje spraw-
dza³aby, czy przys³uguje jej
pomoc publiczna. Zdarza siê
jednak, ¿e wystarczy zmodyfi-
kowaæ projekt inwestycji, ¿eby
spe³niæ warunki do otrzyma-
nia tej pomocy. Trzeba jednak
wiedzieæ o tym. Czêsto spoty-
kamy siê jednak z zaskocze-
niem, ¿e na rynku znajduj¹
siê narzêdzia umo¿liwiaj¹ce
uzyskanie silnego wsparcia.
Dlatego zachêcamy do takiej
wspó³pracy, do zg³aszania siê
do nas, my zaœ w ka¿dej sy-
tuacji pomo¿emy - koñczy
Krzysztof Kielec.

ROBERT BOROWY

W każdej sytuacji pomożemy
- To by³ trudny rok dla gospodarki z wielu powodów, ale dla naszej spó³ki by³ to czas pe³en wyzwañ, zakoñczony dobrymi wynikami
ekonomicznymi - mówi Krzysztof Kielec, prezes Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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W najbli¿szym czasie, bo
ju¿ od wiosny, Uczelnia roz-
pocznie nabór na studia
pierwszego stopnia na kie-
runku dietetyka. Jednym z
celów kszta³cenia studen-
tów bêdzie przygotowanie
przysz³ych dietetyków do
pracy z pacjentami i pod-
jêcie, wraz z nimi, wspó³od-
powiedzialnoœci za zdrowie
ka¿dego z nich. To, czego
brakuje aktualnie na lokal-
nym i regionalnym rynku, to
swobodny dostêp do diete-
tyka maj¹cego pe³ne przy-
gotowanie, wiedzê, umiej-
êtnoœci i kompetencje
spo³eczne, niezbêdne dla
sprostania wyzwaniom die-
tetycznym z zakresu eduka-
cji ¿ywieniowej i poprawy
stanu od¿ywienia oraz spo-
sobu ¿ywienia polskiego
spo³eczeñstwa. Dietetyka
to dziœ jedna z najszybciej
rozwijaj¹cych siê dziedzin
nauki, st¹d przysz³y diete-
tyk, absolwent Akademii,
bêdzie zna³ równie¿ war-
toœæ nieustannego doksz-
ta³cania siê i podnoszenia
swoich kwalifikacji poprzez
uczestnictwo w profesjonal-
nych szkoleniach i konfe-
rencjach naukowych. 

Dobrze wiemy, ¿e sposób
od¿ywiania siê polskiego
spo³eczeñstwa mocno od-
biega od aktualnych zale-
ceñ zdrowego sposobu
¿ywienia i prozdrowotnego
stylu ¿ycia. Tym samym
nieustannie zwiêksza siê
ryzyko zachorowania na
choroby niezakaŸne, a
tak¿e systematycznie
wzrasta w spo³eczeñstwie
udzia³ osób z nadwag¹ i
oty³oœci¹. Taki stan rzeczy
pokazuje, jak wiele pracy i
powa¿nych zadañ rysuje
siê przed absolwentami kie-
runku dietetyka w Akade-
mii. Potwierdzeniem tego
jest rosn¹ca liczba wy-
stêpowania nadmiernej ma-
sy cia³a w ka¿dej grupie
wiekowej polskiego
spo³eczeñstwa. Wyniki kra-
jowych badañ sposobu
¿ywienia i stanu od¿ywienia
populacji, przeprowadzone
przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego opub-
likowane w zesz³ym roku
jasno pokazuj¹, i¿ nawyki
¿ywieniowe Polaków nie

nale¿¹ do najlepszych, mi-
mo i¿ ich samoocena spo-
sobu ¿ywienia by³a w wiêk-
szoœci dobra. Rozmijanie
siê samooceny z faktycz-
nym sposobem od¿ywiania
ukazuje wyraŸn¹ potrzebê
stopniowego oddzia³ywania
na œwiadomoœæ spo³eczn¹
w kwestiach jakoœci i stylu
od¿ywiania. Najwiêkszym
wyzwaniem okaza³a siê re-
gularnoœæ posi³ków - wiêk-
szoœæ Polaków jada regu-
larnie tylko niektóre posi³ki
w ci¹gu dnia, a ponadto
podjada miêdzy posi³kami.
Wybór produktów do co-
dziennego menu równie¿
nie sprzyja utrzymaniu or-
ganizmu w dobrej kondycji i
zdrowiu. Zbyt czêsto na
polskich sto³ach pojawia siê
pieczywo jasne zamiast
pe³noziarnistego, a tak¿e
niewystarczaj¹cy jest udzia³
warzyw i owoców w co-
dziennych daniach. W die-
cie doros³ego Polaka domi-
nuje czerwone miêso, a za
ma³o jest w niej mleka i je-
go przetworów. Wyniki ba-
dañ pokazuj¹, i¿ Polacy
bardzo czêsto stosuj¹
mas³o. Z kolei niski jest
udzia³ w diecie ryb, zw³asz-
cza zalecanych ryb mor-
skich. W polskim spo³ecze-
ñstwie nadal nadmiernie

spo¿ywane s¹ s³odycze,
potrawy i napoje z dodat-
kiem cukru oraz dania typu
fast food. Te produkty, po-
wszechnie obecne w die-
cie, s¹ g³ównym Ÿród³em
t³uszczy nasyconych i
utwardzonych typu trans-,
które przyczyniaj¹ siê do
rozwoju hipercholesterole-
mii oraz innych zaburzeñ li-
pidowych. Cukier z kolei
jest g³ównym sprawc¹
rosn¹cej liczby osób z pod-
wy¿szonym jego poziomem
we krwi, co stanowi pierw-
szy objaw stanu przedcuk-
rzycowego. Te dane empi-
ryczne wiele mówi¹ o na-
rastaj¹cych problemach
zdrowotnych w spo³ecze-
ñstwie i jasno obrazuj¹ ju¿
teraz widoczn¹ wielk¹ skalê
potrzeb oraz zadañ do wy-
konania w najbli¿szym cza-
sie. Wskazuj¹ one, jak wie-
le jest do zrobienia w tym
obszarze ¿ycia i jak bardzo
polskie spo³eczeñstwo po-
trzebuje wykwalifikowanych
edukatorów ¿ywieniowych,
jakimi s¹ dietetycy. Tymi i
wieloma innymi zagadnie-
niami zwi¹zanymi z rol¹
prawid³owego ¿ywienia
oraz stylu ¿ycia dla zacho-
wania d³ugiego ¿ycia w
zdrowiu zajm¹ siê dyplomo-
wani dietetycy wykszta³ceni

w Akademii im. Jakuba z
Parady¿a. 

Nadchodz¹cy koniec roku
kalendarzowego jest dla
nas okresem podsumowañ
czasu przesz³ego i obmy-
œlania przysz³ych dzia³añ
bêd¹cych odpowiedzi¹ na
zbli¿aj¹ce siê nowe wyzwa-
nia. Prze³om roku zwykli-
œmy wi¹zaæ z postanowie-
niami przeprowadzenia ra-
dykalnych zmian w naszym
¿yciu. Czêsto dotycz¹ one
porzucenia dotychczaso-
wych nawyków ¿ywienio-
wych na rzecz innych, lep-
szych i zdrowszych. Obok
zwiêkszenia aktywnoœci fi-
zycznej i oszczêdzania pie-
niêdzy, zdrowsze ¿ywienie
by³o w pierwszej trójce po-
stanowieñ noworocznych
Polaków w ostatnich latach.
Znaczenie zdrowego stylu
¿ycia, a przede wszystkim
zdrowego sposobu
od¿ywiania siê, zwiêkszy³o
swoj¹ wagê ze wzglêdu na
pandemiê COVID-19. Pra-
wid³owe ¿ywienie to pod-
stawa budowania i wzmac-
niania odpornoœci, a tak¿e
warunek szybszego powro-
tu do zdrowia. Jednak, jak
pokazuj¹ omnibusowe ba-
dania przeprowadzone
przez agencje badañ rynku
i opinii SW Research, co

dziesi¹ty badany ju¿ po kil-
ku tygodniach z³ama³ swoje
noworoczne postanowienie.
Dlaczego tak siê dzieje?
Dlaczego tak szybko siê
poddajemy, podchodzimy
do zmiany nawyków ¿ywie-
niowych zgodnie z zasad¹
„wszystko albo nic”? Wy-
starczy jedno ma³e niepo-
wodzenie, aby ca³kowicie
zaprzestaæ wprowadzania
dalszych zmian lub konty-
nuowania ju¿ podjêtych, by
b³yskawicznie powróciæ do
starych nawyków. Jedn¹ z
przyczyn niskiej skuteczno-
œci wdra¿ania postanowieñ
dietetycznych jest ich zbyt
du¿a restrykcja, czyli nieod-
powiednie ich dostosowa-
nie do aktualnego stanu
zdrowia. Postanawiamy
czêsto wykonaæ „kangurzy
skok”, podczas gdy bardziej
skuteczne jest posuwanie
siê drobnymi krokami do
celu. Brak dostêpu do wy-
kwalifikowanego dietetyka
nierzadko skazuje nas na
takie noworoczne pora¿ki,
dlatego wprowadzaj¹c
zmiany w sposobie
od¿ywiania i stylu ¿ycia,
nale¿y wczeœniej skorzys-
taæ z konsultacji dietetycz-
nej. 

Ponadto, wy¿ej wspom-
niane postanowienia nowo-
roczne wprowadzane bez
wczeœniejszego przygoto-
wania, jak np. wykonanie
odpowiednich badañ labo-
ratoryjnych, nios¹ ze sob¹
pewne ryzyko dla zdrowia i
kondycji fizycznej jednostki.
Ich wprowadzanie jest za-
tem dalekie od prawid³owe-
go postêpowania w sytuacji
zmiany diety. Dodatkowo,
dobra samoocena posiada-
nej wiedzy ¿ywieniowej i
stosowanego sposobu
¿ywienia nie sprzyjaj¹ wy-
trwaniu w tych postanowie-
niach. Co wiêcej, postano-
wienia te charakteryzuj¹ siê
zbyt du¿¹ restrykcj¹, która
podyktowana jest chêci¹
szybkiego uzyskania efek-
tów bez wzglêdu na kon-
sekwencje zdrowotne. To
niepokoj¹ce zjawisko po-
wtarza siê co roku w okre-
sie noworocznym, ale tak¿e
cyklicznie u osób, które
wpad³y w tak zwane b³êdne
ko³o odchudzania. S¹ to

osoby, które nieustannie
szukaj¹ nowych diet i spo-
sobów na odchudzanie,
gdy¿ ka¿da nowa dieta ko-
ñczy siê powrotem do wyj-
œciowej masy cia³a lub na-
wet jej nadwy¿k¹ w postaci
efektu jo-jo. 

Dlaczego tak siê dzieje?
Mo¿na tutaj wskazaæ brak
edukacji ¿ywieniowej oraz
dostêpu do dietetyka, który
ma wiedzê ¿ywieniow¹ i
potrafi j¹ w odpowiedni
sposób przekazaæ. Poza
tym dietetyk powinien „to-
warzyszyæ” pacjentowi w tej
d³ugiej i krêtej drodze do
zmiany nawyków ¿ywienio-
wych. Trzeba podkreœliæ, ¿e
to dochodzenie do zmiany
nie jest ³atwe, dlatego tak
wa¿ne jest uœwiadamianie
pacjenta, i¿ recept¹ na
d³ugie ¿ycie w zdrowiu jest
proces sk³adaj¹cy siê z
ma³ych zmian, roz³o¿ony
te¿ w czasie po to, aby
efekt by³ skuteczny i trwa³y.
Ograniczony dostêp do
naukowo zweryfikowanych i
potwierdzonych badaniami
informacji ¿ywieniowych ma
równie¿ znaczenie w post-
êpowaniu dietetycznym Po-
laków, którzy w wiêkszoœci,
jak pokazuj¹ dane staty-
styczne, jako Ÿród³o swojej
wiedzy ¿ywieniowej wska-
zywali dom rodzinny oraz
znajomych. Dlatego absol-
wenci dietetyki nie tylko
bêd¹ znaæ zasady edukacji
¿ywieniowej, ale bêd¹ te¿
przygotowani do jej pra-
wid³owego wdra¿ania tak,
aby podnieœæ poziom œwia-
domoœci ¿ywieniowej Pola-
ków i w konsekwencji po-
prawiæ ich nawyki ¿ywienio-
we. Dietetyk wykszta³cony
w Akademii im. Jakuba z
Parady¿a bêdzie potrafi³
pokazaæ, jak metod¹
ma³ych kroków stabilnie i
trwale zmieniæ nawyki/przy-
zwyczajenia na lepsze, po-
prawiaæ samopoczucie, a
tym samym wyd³u¿yæ ¿ycie
w zdrowiu lub choæby pod-
nieœæ jego kondycjê psy-
chofizyczn¹ w chorobie.

prof. dr hab. IRENA MACHAJ
Dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu

AJP w Gorzowie Wielkopolskim

mgr BEATA PODBERESKA
Dietetyk medyczny
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Jak żyć zdrowo i w zdrowiu?
Gorzowska Akademia im. Jakuba z Parady¿a wychodzi naprzeciw powszechnym potrzebom zachowania zdrowia i ¿ycia w dobrostanie. 
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Charakterystyczn¹ syl-
wetkê - niskiego szczup³ego
mê¿czyzny w kaszkiecie,
okularach w grubych ram-
kach i sukiennej kurtce z nie-
od³¹cznym wózkiem wy-
pchanym ró¿nym bambetla-
mi znali wszyscy, którzy
mieszkali w Gorzowie w dru-
giej po³owie XX wieku. To
Szymon Giêty, czyli jedna z
na jsympa t yczn ie j szych
postaci w mieœcie nad trze-
ma rzekami. 

Pojawi³ siê znienacka, coœ
na pocz¹tku lat 50. Nie bar-
dzo by³o wiadomo, sk¹d siê
wzi¹³ i dlaczego w³aœnie tu
postanowi³ zamieszkaæ. A
poniewa¿ by³ bardzo kolo-
row¹ postaci¹, szybko za-
czê³a powstawaæ o nim le-
genda. A on sam, zawsze
uœmiechniêty, zawsze lu-
dziom ¿yczliwy, co nie zna-
czy nie sprawiaj¹cy im psiku-
sów, legend tych wcale nie
prostowa³, ani nie podwa¿a³.

Wymyślił go Morawski

Szymonem Giêtym Kazi-
mierz Wnuk zosta³ dziêki
Zdzis³awowi Morawskiemu.
Pisarz zobaczy³ bowiem kie-
dyœ niewysokiego mê¿czyznê
w wielkich rogowych okula-
rach i kaszkiecie, który wygi-
êty w kab³¹k pcha³ przed
sob¹ wózek z jakimiœ klamo-
tami. Pseudonim tak przy-
lgn¹³ do Wnuka, ¿e dziœ tylko
nieliczni pamiêtaj¹ jego praw-
dziwe nazwisko.

Pan Bóg to jest ludzki
człowiek

Tak wspomina³ Szymona
Giêtego nie¿yj¹cy ju¿ prof.
Ludwik Lipnicki, licheno-
log, czyli znawca porostów z
Akademii Wychowania Fi-
zycznego, który na sta³e

mieszka³ w Drezdenku, i siê
sporo poci¹gami w ¿yciu na-
jeŸdzi³. - Jecha³em kiedyœ z
Krzy¿a do Drezdenka. I
w³aœnie nadjecha³ poci¹g,
wysiedli z niego podró¿ni, no
i my zaczêliœmy wsiadaæ.
Wœród czekaj¹cych by³ te¿ i
Szymon Giêty. Zawsze zbie-
ra³ jakieœ butelki czy inne
rzeczy pozostawione przez
podró¿nych. No i w³aœnie do-
szed³ do przedzia³u obok.
Znalaz³ tam kilka pustych bu-
telek i wtedy us³ysza³em -
Pan Bóg to jest ludzki
cz³owiek, nie da zgin¹æ Szy-
monowi. I to by³a bardzo
g³êboka m¹droœæ ¿yciowa,
jak¹ us³ysza³em.

Lubił ludzi i aparaty

Opowiada Kazimierz Li-
gocki, wieloletni fotoreporter
„Gazety Lubuskiej”. - Po-
szed³em kiedyœ do niego, do

domu, a mieszka³ przy ul.
Mieszka I, a nie na Zawarciu,
jak chce legenda. No i zapy-
ta³em, czy by mi nie popozo-
wa³. Nie by³o sprzeciwu. Co
wiêcej, ca³a ta sytuacja bardzo
go bawi³a. Szymon zacz¹³ ro-
biæ œmieszne miny, trochê siê
wyg³upia³, no bardzo fajne
spotkanie by³o. A potem, ile ra-
zy mnie spotka³ na ulicy, to siê
k³ania³. Zreszt¹ nie znam niko-
go, kto by móg³ powiedzieæ o
nim z³e s³owo.

Jedyny kloszard, który ma
pomnik

Mówi mecenas Jerzy Syno-
wiec - Szymon Giêty by³
trochê kloszardem, konstrukto-
rem, ¿artownisiem, jeœliby
przy³o¿yæ do niego dzisiejsze
miary - trochê happenerem.
Kiedyœ na przyk³ad ustawi³ w
centrum miasta namiot i
rozg³osi³, ¿e wewn¹trz jest
ma³pa, a ka¿dy, kto chcia³by j¹
obejrzeæ musi mu zap³aciæ kil-
ka z³otych. Ludzie p³acili,
wchodzili do wnêtrza i ogl¹da-
li... w³asne odbicie. W namio-
cie sta³o lustro. Innym razem
Giêty zrobi³ wystawê kanar-
ków, które okaza³y siê pomalo-
wanymi na ¿ó³to wróblami. By³
jednym z symboli tego miasta.
Dziœ to chyba jedyny kloszard
na œwiecie, który posiada w³as-
ny pomnik.  

I w³aœnie dlatego, ¿e Szymon
by³ tak kolorowym cz³owiekiem
w szarych czasach, postanowi³
zaanga¿owaæ siê w akcjê sta-
wianie rzeŸbki. Niestety, dziœ
rzeŸbka nie ma fajerki, ukradli
j¹ wandale.

Mistrz świata w toczeniu
fajerki

Krótko po tym, jak w Gorzo-
wie powsta³a redakcja „Gazety
Wyborczej”, ówczesny jej szef
Jerzy B. Wójcik wymyœli³ im-
prezê dla gorzowian, która po-
lega³a przede wszystkim na
odwo³aniu siê do kresowych

korzeni wiêkszoœci ze
wspó³czesnych mieszkañców.
By³o wspólne ogl¹danie filmu
„Sami swoi” i parê jeszcze in-
nych atrakcji. Jedn¹ z nich by³
konkurs toczenia fajerki. Pro-
blem polega³ na tym, ¿e na
Starym Rynku, gdzie siê odby-
wa³, nie by³o ani kawa³eczka
równego klepiska. Organizato-
rzy wiêc wymyœlili, ¿e fajerkê
potoczyæ trzeba po kostce ko³o
dzisiejszego Tesco. Do konkur-
su parê osób siê zg³osi³o, w
tym paru mistrzów w wieku ju¿
œrednim. I konkurs jakoœ siê
tam toczy³, niemrawo, bo nie-
mrawo, ale zawsze. No i rzecz
ca³a nabra³a rumieñców, kiedy
zjawi³ siê Szymon. Od³o¿y³
swoje bambetle, poprawi³
kaszkiet i okulary i tak potoczy³
fajereczkê, ¿e wszyscy zamarli
ze zdumienia. Nie doœæ, ¿e
zrobi³ obowi¹zkowe kó³ko, to
jeszcze zatoczy³ dwa dodatko-
we, a potem piêknie siê uœmie-
chaj¹c odebra³ nagrodê i siê
ulotni³. A tytu³ mistrza œwiata i
okolic w toczeniu fajerki, jaki
wówczas ustanowi³, do dziœ
zosta³ niepobity przez nikogo,
choæ paru próbowa³o.

Dżunglowe zwierzę

Tak mówi³ o ma³pce, któr¹
przez jakiœ czas mia³. Bo Szy-
mon wœród ró¿nych dziwactw
mia³ jeszcze i to, ¿e kocha³
zwierzêta. I posiada³ niemal
cyrkow¹ mena¿eriê. Gorzo-
wianie pamiêtaj¹ jego psa, któ-
ry umia³ mno¿yæ do 30, dwie
kuny, dzikiego jastrzêbia, dwie
sowy, wiewiórki, szczura, bia³e
myszki i wê¿a. - Zawsze cho-
dzi³ z jakimiœ zwierzakami. A
kiedyœ nawet urz¹dzi³ pokaz.
Ustawi³ tak¹ budê, niby-namiot
ko³o katedry i ka¿dy móg³ tam
za jakiœ grosze zajrzeæ. A tam
w œrodku ta jego ma³pa sie-
dzia³a - opowiada jeden z go-
rzowian. Z ma³p¹ Szymon pa-
radowa³ po mieœcie. I to
w³aœnie ma³pa by³a przyczyn¹

skandalu, bo kiedyœ Szymon
wszed³ z ni¹ do sklepu i ³agod-
nemu zwierzakowi nagle nie
spodoba³ siê kok jednej z go-
rzowianek. 

D¿unglowe zwierzê wyrwa³o
kobiecie ca³kiem spor¹ garœæ
w³osów, zanim Szymonowi
uda³o siê ma³pkê opanowaæ.
Dziêki chyba tylko boskiemu
zrz¹dzeniu losu awantura nie
mia³ fina³u na milicji. A¿ razu
pewnego sam Szymon straci³
cierpliwoœæ do zwierzaka i od-
da³ ma³pkê niemieckiemu cyr-
kowi, który w³aœnie goœci³ nad
Wart¹. 

Jest jeszcze wiele innych
anegdot z nim zwi¹zanych  i
mo¿e warto by³oby kiedyœ je
spisaæ. 

Z wiadereczkiem do
magistratu

Kiedy ju¿ Szymon postanowi³
zamieszkaæ w Gorzowie, naj-
pierw rezydowa³ w ró¿nych al-
tankach na ogródkach, cmen-
tarzach i innych niezwyczaj-
nych norach. Razu pewnego
znalaz³ niedokoñczony gara¿
przy ul. Cegielnianej i swoim
prawem postanowi³ w nim za-
mieszkaæ. 

A poniewa¿ nie mia³ wody,
wiêc codziennie z wiaderecz-
kiem wêdrowa³ po ni¹ do ma-
gistratu. Tak to t³umaczy³ Grze-
gorzowi Tajsnerowi, który zro-
bi³ o nim dokument - A ¿eby
tych urzêdników moja bez-
domnoœæ w oczy ku³a - mówi³.
Nawet milicjantom nie uda³o
siê go wykwaterowaæ z tego
miejsca. Okolicznych chuliga-
nów, którzy mu zatykali komin
od piecyka zwanego koz¹ i
s³u¿¹cego do ogrzewania po-
mieszczeni, te¿ postawi³ ob³as-
kawiæ. A pikanterii temu miej-
scu dodawa³ fakt, ¿e nocowa³y
tam panienki lekkich obycza-
jów. A sam Szymon t³umaczy³,
¿e w zamian za goœcinê tylko
zatañczy³y taniec brzucha.

W pierwszomajowych
pochodach

Wœród rozlicznych zajêæ, jaki-
mi ima³ siê Szymon, by³ te¿
handel instrumentami muzycz-
nymi i ró¿nego rodzaju zagad-
kowymi przedmiotami. Potem
przerzuci³ siê na zbiórkê maku-
latury. To wówczas sprokuro-
wa³ sobie swój s³ynny wózek,
jeden z jego ze znaków rozpo-
znawczych. I jak gorzowianie
pamiêtaj, nigdy nie krad³, ani
nie ¿ebra³, tylko jak t³umaczy³,
on jest prywatna inicjatywa, a
¿e trochê innego sortu, to ju¿
inna sprawa. I w³aœnie jako ta
oto prywatna inicjatywa posta-
nowi³ wzi¹æ razu pewnego
udzia³ w pochodzie z okazji
œwiêta 1 Maja. Jak postanowi³,
tak zrobi³. Rzeczywiœcie prze-
maszerowa³ przed honorow¹
trybun¹ ze swoim
klekocz¹cym wózeczkiem na
zakoñczenie owego pochodu.

No i od tego czasu zaczê³a siê
trwaj¹ca kilka lat zabawa w
³apanie Szymona. £api¹cymi
byli funkcjonariusze Milicji Oby-
watelskiej, a ³apanym natural-
nie Szymon. Na kilkanaœcie
godzin przed pochodem mili-
cja ³adowa³a go do nyski i
gdzieœ wywozi³a. A gorzowia-
nie siê zastanawiali - pójdzie
Szymon w pochodzie, czy te¿
nie pójdzie. No i zawsze szed³,
na koñcu, pchaj¹c ów s³ynny
wózeczek. Gorzowianie siê
cieszyli, bili brawo, a w³adza
by³a wœciek³a, ¿e znów j¹ prze-
chytrzy³. 

Z myśli Szymona ręka
spisanych

„Bóg koñcz¹c stworzenie
œwiata odpocz¹³ chwilê, a po-
tem sfrun¹³ z planety Wenus
na planetê Ziemia i zostawi³ na
wielkiej skale kartkê z napisem
„Ziemia do przebudowy” i pole-
cia³ na S³oñce. Szatan
przeczyta³ kartkê, pukn¹³ siê w
czo³o i krzykn¹³ „Ziemia do roz-
biórki”.

Inne zapiski siê niestety nie
zachowa³y.

Napisał o nim Jan
Grzegorczyk

Szymon Giêty jest jednym z
bohaterów wzruszaj¹cej
ksi¹¿ki „Niebo dla akrobaty”
poznañskiego pisarza Jana
Grzegorczyka. To ksi¹¿ka o
chorobie i tym, jak ona siê na
nas odciska. No i w³aœnie auto-
ra ujê³o to, z jak¹ pogod¹ du-
cha i spokojem swoj¹ chorobê
w gorzowskim hospicjum
przyjmowa³ Szymon.  

Kilka faktów

Szymon Giêty - Kazimierz
Wnuk. Urodzi³ siê w 6 lutego
1914 roku w Warszawie i tam
skoñczy³ technikum ogrodni-
cze. Wojnê spêdzi³ na robo-
tach w Niemczech. Po jej za-
koñczeniu na krótko wróci³ do
Warszawy, a potem przeniós³
siê na obecn¹ Ziemiê Lu-
busk¹. Zaczyna³ pracê w No-
wej Soli, po to, by j¹ zaraz
zmieniæ. Do przejœcia na rentê
pracowa³ w prawie 50 ró¿nych
zak³adach. 

Zmar³ 28 listopada 1998 r w
Gorzowie. Pochowany jest na
cmentarzu komunalnym przy
ul. ¯wirowej. 1 maja 2004
przed Parkiem 111 zosta³a
ods³oniêta jego rzeŸba auto-
rstwa Andrzeja Moskaluka.
RzeŸba powsta³a ze sk³adek
mieszkañców, prywatnej ini-
cjatywy i miasta. Podczas jej
ods³oniêcia serwowano
kie³baski i bu³ki oraz bigos.
RzeŸba ta jest pierwsz¹ na
szlaku niezwyk³ych mieszka-
ñców upamiêtnionych w
br¹zie dziêki zaanga¿owaniu
mecenasa Jerzego Synowca i
biznesmena Arkadiusza Grze-
chociñskiego.

RENATA OCHWAT

Wśród rozlicznych zajęć, jakimi imał się Szymon, był też handel instrumentami muzycznymi
i różnego rodzaju zagadkowymi przedmiotami
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1 maja 2004 przed Parkiem 111 została odsłonięta rzeźba
Szymona Giętego. Niestety, ciągle ginie mu fajerka…
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Mistrz świata w toczeniu fajerki
Nie bardzo by³o wiadomo, sk¹d siê wzi¹³ i dlaczego w³aœnie tu postanowi³ zamieszkaæ.
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Rzecz ca³¹ opisa³ w swoim
felietonie zielonogórski poeta
Janusz Koniusz i zamieœci³ go
w tomie swoich wspomnieñ
Wi¹zania pamiêci.

Gazety piszą

Okolicznoœci wizyt oraz sam
ich przebieg by³y na tyle intry-
guj¹ce, ¿e a¿ warte s¹ przy-
pomnienia. Do przyjazdu au-
tora „Bagnetu na broñ” czy
„¯o³nierzy Westerplatte” do-
sz³o w grudniu 1958 r. Gospo-
darzem i przewodnikiem po-
ety po Ziemi Gorzowskiej by³
w³aœnie Koniusz. Jednak za-
pamiêta³ on wadliw¹ datê. W
swoim felietonie pisze, ¿e Bro-
niewski z ¿on¹ Wand¹ goœci³
w grodzie nad Wart¹ 12 i 13
grudnia. Tymczasem by³o to
11 grudnia. Przekonaæ siê
mo¿na o tym z króciutkiej no-
tatki prasowej zapowiadaj¹cej
wizytê poety w Gorzowie.
Przeczytaæ tam mo¿na: „Jak
ju¿ podawaliœmy znakomity
poeta W³adys³aw Broniewski
przybêdzie na zaproszenie
KW PZPR [Komitet Woje-
wódzki Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej - dop. R.O.]
na Ziemiê Lubusk¹. Oto
bli¿sze szczegó³y. Pierwsze
spotkania autora Komuny Pa-
ryskiej z naszym spo³eczeñs-
twem odbêdzie siê w Gorzo-
wie dnia 11 bm. O godz.
16.00. nastêpnego dnia wybit-
nego poetê goœciæ bêdzie No-
wa Sól, a po popo³udniu ¯ary.
13 bm. W³adys³aw Broniew-
ski, rewolucjonista i wiêzieñ
sanacji przybêdzie do Zielonej
Góry. Spêdzi on kilka godzin
wspólnie ze starymi
dzia³aczami ruchu robotnicze-
go. Po po³udniu weŸmie
udzia³ w uroczystej akademii
poœwiêconej 40. rocznicy po-
wstania Komunistycznej Partii
Polski”. 

Nastêpnego dnia, czyli 11
grudnia w „Gazecie Gorzow-
skiej” nie znalaz³a siê choæby
linijkowa informacja o wizycie
poety w Gorzowie. Przeczytaæ
natomiast mo¿na by³o „Tezy
Komitetu Centralnego PZPR”,
dowiedzieæ siê, ¿e toczone s¹
przyjazne rozmowy ze stron¹
niemieck¹, lub zapoznaæ siê z
reportersk¹ wizyt¹ dziennika-
rzy w jakimœ gorzowskim
przedszkolu.

Tak¿e pró¿no szukaæ jakiejœ
wzmianki o wizycie poety w
„Gazecie Gorzowskiej” z 12
grudnia. Jest natomiast no-
tatka z przeprosinami go-
rzowskiej publicznoœci, która
musia³a czekaæ na opóŸnio-
ne goœcinne przedstawianie
Matka i kurtyzana Artura
Grzyma³y-Siedleckiego w
wykonaniu Teatru Powszech-
nego z Wroc³awia. Powodem
opóŸnienia by³o spóŸnienie
siê samochodu z dekoracja-
mi.

Autor tej¿e notatki ani
s³ówkiem nie zaj¹kn¹³ siê, ¿e
w³aœnie ta publicznoœæ mia³a
szczêœcie spotkaæ siê z Bro-
niewskim. Informacja o wyda-
rzeniu pojawi³a siê dopiero w
numerze z 13-14 grudnia
1958 r. Napisa³a j¹ Irena
Adamczuk, u¿ywaj¹ca pseu-
donimu Ada. 

Bo ty go znasz 

O tym, ¿e to w³aœnie Janusz
Koniusz, zielonogórski poeta,
pojedzie do Warszawy, aby
Broniewskiego osobiœcie na
Ziemiê Lubusk¹ zaprosiæ za-
decydowa³ fakt, ¿e panowie
siê znali. Koniusz pisze, ¿e
poeta przyj¹³ jego i jeszcze
jedn¹ osobê, z któr¹ zielono-
górski twórca by³, w swojej wil-
li na Mokotowie, któr¹ zreszt¹
dosta³ od rz¹du polskiego. Po-
eta, mimo ¿e by³o wczesne
popo³udnie, przyj¹³ zielono-
górsk¹ delegacjê w pid¿amie i
szlafroku. Nie mia³ ¿adnych
zastrze¿eñ do programu. Po-
prosi³ tylko, aby w hotelu zare-
zerwowano dwa pokoje, jeden
dla niego i ¿ony Wandy, drugi
dla kierowcy, który ich na Zie-
miê Lubusk¹ przywiezie.
Spotkanie trwa³o króciutko,
jeszcze krócej osch³a rozmo-
wa z ¿on¹ poety - Wand¹. 

Wódeczki i śnieżyca

Broniewski z ¿on¹ przyje-
chali zgodnie z umow¹. Jak
ju¿ zaznaczy³am wy¿ej, Ko-
niusz podaje, ¿e 12 grudnia,
w istocie by³o to dzieñ wcze-
œniej. Jak pisze Koniusz zima
owego roku by³a praktycznie
bezœnie¿na. Z uwagi na pó-
Ÿniejsze wypadki by³a to infor-
macje nader wa¿na. Zielono-
górski poeta siê dosiad³ do
auta Broniewskiego i ruszyli w
drogê do Gorzowa. 

Ale z Broniewskim w tam-
tych czasach podró¿owaæ nie
by³o ³atwo. Droga wygl¹da³a
tak: „W Sulechowie kaza³ kie-
rowcy zatrzymaæ siê przed
pierwsz¹ napotkan¹ knajp¹.
Ostro sprzeciwi³a siê temu
Broniewska. Wzi¹³em nie-
opatrznie jej stronê, czym na-
razi³em siê poecie. W Œwiebo-
dzinie nie by³o ju¿ ¿adnych
t³umaczeñ. Zatrzymaliœmy siê
tak¿e w Miêdzyrzeczu. Wyda-
wa³oby siê, ¿e przez Skwie-
rzynê szybko przejedziemy.
Pech chcia³ inaczej”.

W tamtych latach o Skwie-
rzynie mo¿na powiedzieæ ¿e
by³o to ma³e, licz¹ce oko³o 8
tys. miasteczko przylepione
do potê¿nego garnizonu Woj-
ska Polskiego oraz nie mniej
licznej jednostki Armii Ra-
dzieckiej.

Jak pisze Koniusz: „Przy wy-
jeŸdzie z miasta natknêliœmy
siê na wojskowych w bez³ad-
zie przechodz¹cych przez
jezdniê. Kiedy kierowca zaha-

mowa³, Broniewski natych-
miast dostrzeg³ knajpê i wy-
siad³ z samochodu. By³a to
knajpa potocznie nazywana
Pod Bykiem, choæ oficjalnie
nazywa³a siê inaczej”.

No i tu Broniewski poczu³ siê
jak w domu. Poeta mia³ w
swoim ¿yciorysie ró¿ne za-
krêty polityczne, od II wojny
œwiatowej sympatyzowa³ jed-
noznacznie z komunizmem.
Bliskie kontakty mia³ tak¿e z
przedstawicielami wojska.

W³aœnie Pod Bykiem któryœ
z biesiadników rozpozna³ po-
etê, ale ku upewnieniu zapyta³
Koniusza, czy rzeczywiœcie to
autor Bagnetu na broñ. Ten
potwierdzi³ z satysfakcj¹. Po
czym, jak sam pisze: „I za-
czê³o siê. Ka¿dy chcia³ z nim
(Broniewskim - R.O.) wypiæ.
Ktoœ wszed³ na krzes³o i za-
cz¹³ recytowaæ Bêbny, bêbny
noc¹ warcza³y. Gruchnê³o „sto
lat” powszechnie u nas w
owym czasie œpiewane nie tyl-
ko przy wódce. Oklaski, tu-
mult, zamieszanie. M³odzi lu-
dzie po studiach, w knajpie w
Skwierzynie, spotkali poetê,
którego wiersze znali na pa-
miêæ. Broniewski znalaz³ siê w
swoim ¿ywiole: popularny, po-
trzebny i w pewien sposób
szanowany. Zostaliœmy przy-
parci do bufetu. Odwrotu nie
by³o”.

I Bóg jeden wie, czym by to
siê wszystko skoñczy³o, gdy-
by nie zdecydowana interwen-
cja ¿ony poety Wandy.
Schwyci³a ona mocno mê¿a
za po³y, wyci¹gnê³a z knajpy i
niemal si³¹ wrzuci³a do samo-
chodu. No i auto pojecha³o w
kierunku Gorzowa.

Tu¿ za Skwierzyn¹ dopad³
ich kolejny pech. Jak pisze

Koniusz - rozpêta³a siê
potê¿na œnie¿yca, nie by³o nic
widaæ, ale kierowca zdecydo-
wa³ siê wolniutko jechaæ do
przodu. Przejechali kilka kilo-
metrów i nagle na coœ wpadli.
Okaza³o siê, ¿e by³ to zderzak
ambulansu pocztowego. Na
szczêœcie nikomu nic siê nie
sta³o, tylko Wanda Broniews-
ka uderzy³a g³ow¹ o szybê i
rozbi³a sobie nos. Pojawi³a siê
milicja i wydawa³o siê, ¿e jest
po sprawie. Potem auto ru-
szy³o znów w kierunku miasta.

Przed inną publicznością

Jak podawa³a „Gazeta Go-
rzowska” spotkanie z Bro-
niewskim mia³o siê zacz¹æ o
16.00. Jednak kiedy poeta siê
nie pojawia³, po kilku godzi-
nach oczekiwania ludzie siê
rozeszli. W Teatrze Osterwy
przed 19.00 zaczê³a siê gro-
madziæ inna publicznoœæ, go-
rzowianie, którzy kupili bilety
na Matkê i kurtyzanê w wyko-
naniu wroc³awskich aktorów:
Marii Malickiej, Aleksandra
G¹sowskiego (nota bene
by³ego dyrektora gorzowskie-
go teatru - R.O) oraz Zofii Bar-
wiñskiej.

Kiedy w koñcu Broniewski
dotar³ do Gorzowa, w³aœnie
spektakl mia³ siê zaczynaæ.
Koniusz chc¹cy uratowaæ ja-
koœ sytuacjê poprosi³ aktorów,
aby zgodzili siê na króciutki
wystêp autora Bagnetu na
broñ. Zastrze¿eñ nie by³o. 

Tak pisze o tym Koniusz:
„Pamiêtam, jak chwiejnym
krokiem szed³ przez zasta-
wion¹ dekoracjami scenê. Na
tle kurtyny, przed któr¹ stan¹³,
niczego nie da³o siê po nim
poznaæ. Otworzy³ ksi¹¿kê i
powiedzia³: - Powiem wiersz

Bagnet na broñ. Nie czyta³,
nie recytowa³, ale dos³ownie
mówi³ miêkkim przyjemnym,
lekko zachrypniêtym g³osem”.
Przywita³y go zdawkowe
brawka. Po¿egna³ huragan
oklasków na stoj¹co.

Tak o tym wydarzeniu napi-
sa³a w „Gazecie Gorzowskiej”
Ada, czyli Irena Adamczuk w
notatce zatytu³owanej Wzru-
szaj¹ce spotkanie. Z pobytu
W³adys³awa Broniewskiego w
Gorzowie: „Wielkie by³o roz-
czarowanie wielbicieli poezji
W³adys³awa Broniewskiego,
którzy t³umnie przybyli w
czwartek na spotkanie do Sali
Teatru Miejskiego w Gorzo-
wie. Po kilku przesz³o godzi-
nach teatr opustosza³”. Potem
Ada informuje, ¿e wroc³awscy
aktorzy bez zastrze¿eñ zgo-
dzili siê na krótki wystêp po-
ety. „W ci¹gu wiêc przesz³o
pó³ godziny poeta recytowa³
swoje wiersze. W wielkim sku-
pieniu i ze wzruszeniem
s³uchali zebrani wierszy,
wœród których znalaz³y siê
Elegia na œmieræ Ludwika Wa-
ryñskiego, Ich by³o tylko pi-
êædziesiêciu, Ballady i roman-
se, Ulica Ma³a, Bagnet na
broñ i szereg innych. Takiej
owacji, jak¹ zgotowa³a mist-
rzowi publicznoœæ gorzowska
w Teatrze jeszcze nie by³o”. 

Potem towarzystwo uda³o
siê na nocleg w hotelu
po³o¿onym niedaleko dworca
PKP.

Ćwiarteczka i Mickiewicz

Nastêpnego dnia Broniewski
mia³ spotkanie z uczniami Li-
ceum Pedagogicznego. Ale
atrakcje zaczê³y siê od same-
go rana. Wczeœnie do pokoju
Janusza Koniusza zapuka³a
Wanda Broniewska i
za¿¹da³a… alkoholu. Bo po-
eta bez wódki dnia nie zaczy-
na³. Rytua³ by³ prosty. Æwiart-
ka i papieros, na pusty
¿o³¹dek, ma siê rozumieæ. Ko-
niusz pomyœla³ chwilê i pole-
cia³ do komitetu miejskiego
partii. Sam pierwszy sekretarz
zaanga¿owa³ siê w poszuki-
wanie alkoholu dla wybitnego
poety. Znalaz³ siê on u … pa-
lacza.

Po œniadaniu Broniewski
wraz z ¿on¹ i towarzysz¹cym
im Koniuszem poszed³ na
spotkanie z m³odzie¿¹. Bro-
niewski kupi³ j¹ sobie zreszt¹
natychmiast, bo ze sceny
oœwiadczy³, i¿ gdyby przysz³o
mu ¿yæ w czasach Adama
Mickiewicza, to codziennie by
mu buty czyœci³ (w szkole na
pó³piêtrze sta³ powiem portret
romantycznego wieszcza).
Powiedzia³ kilka swoich wier-
szy. A ofiarowane mu kwiaty
poleci³ po³o¿yæ pod pomni-
kiem Mickiewicza.

Po spotkaniu wszyscy
wsiedli do samochodu i poje-

chali na po³udnie Ziemi Lubu-
skiej. 

Sąd, sędzia i zdziwienie

Jakie¿ by³o zaskoczenie kil-
ka tygodni potem Janusza Ko-
niusza, kiedy dosta³ wezwanie
do gorzowskiego s¹du w cha-
rakterze œwiadka w sprawie
przeciwko kierowcy Broniew-
skich. Poniewa¿ zielonogórski
poeta obawia³ siê, ¿e taki sam
los mo¿e spotkaæ Broniew-
skich, poprosi³ przewod-
nicz¹cego S¹du Wojewódz-
kiego, aby mogli oni z³o¿yæ
swe zeznania koresponden-
cyjnie. Ten siê zgodzi³. Jednak
kiedy Koniusz dotar³ do go-
rzowskiego s¹du zobaczy³
W³adys³awa Broniewskiego z
¿on¹ Wand¹ pokornie cze-
kaj¹cych na s¹dowym koryta-
rzu. Ju¿ na wstêpie rozprawy
okaza³o siê, ¿e oskar¿ony kie-
rowca Broniewskich ponoæ
mia³ alkohol we krwi i móg³
byæ winien wypadku podczas
grudniowej zadymki. Jak za-
pamiêta³ Koniusz sprawê pro-
wadzi³a m³oda ³adna sêdzia o
trochê sennym spojrzeniu.

Janusz Koniusz zeznawa³
pierwszy. Potem przyszed³
czas na Broniewskiego. Jaki
pisze Koniusz, tej sceny nigdy
nie zapomni, a wygl¹da³a ona
tak:

„- Nazwisko œwiadka?
- Broniewski.
- Imiê?
- W³adys³aw.
Do piêknego wysokiego

s¹du ci¹gle jeszcze nic nie
dotar³o.

- Zawód?
- Poeta - powiedzia³ Bro-

niewski. Po chwili siê poprawi³
- Literat.

Sêdzinê jakby oblano zim¹
wod¹. Jej ³adne i du¿e oczy
siê z tego zdumienia jeszcze
powiêkszy³y. Podnios³a siê z
krzes³a i zapyta³a:

- To pan jest tym
W³adys³awem Broniewskim?

- Tak - odpowiedzia³
usi³uj¹cy zachowaæ powagê
Broniewski”. 

Szybko wiêc sprawa siê sko-
ñczy³a, winê kierowcy umo-
rzono, stwierdzaj¹c, ¿e pod-
czas badania musiano pomie-
szaæ ampu³ki z krwi¹. Z s¹du
ca³e towarzystwo posz³o na
obiad do Casablanki. Wie-
czorem Broniewscy pojecha-
li do Warszawy samocho-
dem, a Januszowi Koniuszo-
wi ktoœ pomóg³ wsi¹œæ do
w³aœciwego autobusu. Na-
stêpnego dnia opowiedzia³ o
przebiegu rozprawy prze-
wodnicz¹cemu S¹du Woje-
wódzkiego. Ten siê zdener-
wowa³, zagrozi³ ukaraniem
sêdzi, ale Janusz Koniusz ja-
koœ go udobrucha³.

Gorzów nie mia³ ju¿ wiêcej
okazji goœciæ wybitnego poety. 

RENATA OCHWAT

Władysław Broniewski gościł w Gorzowie dwa razy
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Nazwisko? Broniewski. Imię? Władysław
Tylko nieliczni byæ mo¿e pamiêtaj¹, ¿e W³adys³aw Broniewski, wielki poeta, goœci³ w Gorzowie i to w krótkim czasie dwukrotnie. 



Dziœ o wydarzeniach sprzed
lat pamiêtaj¹ przewodnicy tury-
styczni, lokalni historycy i chyba
ju¿ nikt wiêcej. A przecie¿ po-
grzeb Marty de domo Frezet a
po mê¿ach Bounin, Fazil, von
Carnap to by³o wydarzenie na
niezwyk³¹, jak dla sennego
Landsbergu skalê. Zanim o sa-
mej Marcie, która jakoœ szcze-
gólnie zwi¹zana z miastem nie
by³a, zacz¹æ opowieœæ od ko-
ñca trzeba. Bo to jej pogrzeb
sta³ siê wydarzeniem na miarê
epoki - lat 20. XX wieku.

Kondukt ciągnął się na
kilometr

Marta von Carnap-Bor-
nheim zmar³a 24 czerwca
1928 roku w Neapolu w ro-
dzinnej rezydencji Villa Car-
nap. Po œmierci jej zabalsa-
mowane cia³o zosta³o sprowa-
dzone do Landsbergu w
specjalnej trumnie (wed³ug
œwiadków z przezroczystym
wiekiem) i tu, a¿ do 15 sierp-
nia 1928 roku, by³o wystawio-
ne na widok publiczny w kato-
lickim koœciele przy obecnej
ulicy Warszawskiej (parafia
pod wezwaniem Podwy¿sze-
nia Krzy¿a Œwiêtego).

Jej pogrzeb sta³ siê jednym z
najwiêkszych wydarzeñ w
dziejach miasta, które odbi³o

siê szerokim echem w prasie
europejskiej. Do przedwojen-
nego Gorzowa zjecha³a
szlachta i magnateria z Ame-
ryki, Indii, W³och i Egiptu.
Przyby³o ponad 200 dostoj-
nych goœci (mimo ¿e data po-
grzebu na proœbê rodziny by³a
utrzymywana w tajemnicy) i
t³umy mieszkañców Lan-
dsbergu. Obok barona Con-
stantina von Carnap Bor-
nheim, który by³ protestantem
w katolickim pogrzebie wziêli
udzia³ jej dwaj synowie.

Wed³ug notatki sporz¹dzo-
nej przez urzêdnika magistra-
tu, byli to oficerowie brytyjscy
w galowych mundurach. Je-
den odbywa³ s³u¿bê w In-
diach, a drugi w Australii.
Przybyli te¿ cz³onkowie naj-
bli¿szej i dalszej rodziny oraz
przedstawiciele zakonu joan-
nitów, którego cz³onkiem by³
baron von Carnap, w ob-
rzêdowych czarnych p³asz-
czach z bia³ymi krzy¿ami.
Wed³ug wielu Ÿróde³, msza
mia³a bardzo uroczyst¹
oprawê. Œpiewa³y trzy chóry
katolickie i znakomite gwiazdy
opery w³oskiej (divy Mafalda
Salvatini i Gigli). Po mszy
œw. ozdobn¹ trumnê przenie-
siono do specjalnego samo-
chodu pogrzebowego, który

by³ jednym z 20 aut
tworz¹cych orszak pogrzebo-
wy. Utworzony kondukt prze-
szed³ do Janczewa, gdzie ba-
ronowa zosta³a pochowana w
mauzoleum wybudowanym w
1880 roku, znajduj¹cym siê w
maj¹tku rodzinnym von Car-
nap. Baron Constantin von
Carnap w 1945 roku wyjecha³
do Egiptu, gdzie do¿y³ 94 lat.
Zmar³ 13 maja 1969 roku we
w³oskim szpitalu w miejscow-
oœci Abbasieh (ko³o Kairu).
Pochowany zosta³ w Kairze

Z lekka awanturnicze losy

Marta von Carnap-Bornheim
to jedna z barwniejszych

postaci prze³omu XIX i XX
wieku. Ale te¿ i tajemnicza.
Nazywana b³êdnie egipsk¹
królow¹. Urodzi³a siê 7 stycz-
nia 1873 roku w Pary¿u jako
córka Jeana Louisa Nemori-
na Frazeta i Marie Rose
Biot. Nieznane s¹ losy jej oj-
ca, który przypuszczalnie
jeszcze przed jej narodzeniem
porzuci³ rodzinê. By³a trzykrot-
nie zamê¿na: z katolikiem,
muzu³maninem i protestan-
tem, i trzykrotnie rozwiedzio-
na.

Jej pierwszym mê¿em by³
Louis [François Paul] Bou-
nin, którego poœlubi³a 26 listo-
pada 1891 roku w Pary¿u. Z

tego zwi¹zku urodzi³a siê cór-
ka François Bounin. Jej dru-
gim mê¿em by³ Turek - ksi¹¿ê
Egiptu - Aly Fazil (w³aœc. Aly
Haidar Fazil Pasha - pierw-
szy kuzyn króla Egiptu Fuada
I - cz³onka tureckiego rodu za-
siadaj¹cego na tronie królów
Egiptu. Ich œlub odby³ siê 24
kwietnia 1898 roku w Maazo-
un Kekhia Ezbekieh w Kairze.
Z tego zwi¹zku narodzi³o siê
dwóch synów: Said Fazil (w
1898 roku w Neapolu) i Ibra-
him Fazil (w 1901 roku w Kai-
rze). Ma³¿eñstwo przetrwa³o
do 1908 roku. Ju¿ po rozwo-
dzie z ksiêciem Alym Fazilem,
Khedive Abbas Hilmi II usta-
nowi³ j¹ ksiê¿niczk¹.

19 czerwca 1912 roku w
Westminster Registry Office w
Londynie wysz³a za m¹¿ po
raz trzeci, za Constantina Phi-
lippa von Carnap - barona i
arystokratê, w³aœciciela
maj¹tku rycerskiego z Jan-
czewa. Pierwotnie landsbers-
ka prasa podawa³a, ¿e baro-
nowa von Carnap by³a wcze-
œniej ¿on¹ brata króla Fuada,
co by³o b³êdem, bo król w
chwili jej œmierci mia³ zaledwie
osiem lat.

Ze wzglêdu na tê dzienni-
karsk¹ pomy³kê Marthe Frezet
von Carnap Bornheim do dzi-

siaj nazywana jest „egipsk¹
królow¹”. Wed³ug odnalezio-
nych dokumentów, 7 listopada
1919 roku w Berlinie Marthe i
Phillip Carnapowie wziêli roz-
wód. By³ to rozwód fikcyjny,
dziêki któremu mog³a zrezyg-
nowaæ z niemieckiego obywa-
telstwa i uratowaæ swój
maj¹tek. W rzeczywistoœci do
koñca ¿ycia byli zwi¹zani ze
sob¹. Dzieci nie mieli.

Kamień na kamieniu nie
został

Dwór przetrwa³ II wojnê, po-
dobnie jak i mauzoleum. Bu-
dynki nie przetrwa³y jednak
polskiego gospodarowania na
tych ziemiach. Ju¿ w latach
50. by³y na tyle zrujnowane,
¿e trzeba je by³o rozebraæ.
Dziœ tylko park i staw oraz ofi-
cyny gospodarcze zaœwiad-
czaj¹, ¿e kiedyœ by³ tu ³adny
dwór.

I ju¿ nikt nie wie, gdzie spo-
czywaj¹ doczesne szcz¹tki
egipskiej królowej.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z tekstów Sta-
nis³awy Janickiej z „Nadwar-
ciañskiego Rocznika Histo-
ryczno-Archiwalnego” oraz z
encyklopedii internetowej
WiMB w Gorzowie. 
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Pogrzeb domniemanej szwagierki egipskiego stał się jed-
nym z największych wydarzeń w dziejach miasta
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Pół Europy wtedy się zjechało
Pogrzeb domniemanej szwagierki egipskiego króla Mary von Carnam-Bornheim odbi³ siê szerokim echem w ca³ej Europie

To jedyna pozainstytucjo-
nalna nagroda przyznawana
cyklicznie od lat w mieœcie.
Janusz S³owik by³ zawsze i
wszêdzie, tam gdzie byli ar-
tyœci, gdzie coœ siê dzia³o -
mówi¹ ci, co pamiêtaj¹ na-
czelnika wydzia³u kultury,
wicedyrektora wydzia³u kul-
tury w Urzêdzie Wojewódz-
kim, wicedyrektora gorzow-
skiego Teatru Osterwy, bo te
wszystkie funkcje w swoim
¿yciu pe³ni³ Janusz S³owik.

- Janusza oceniam jako
wówczas zwyk³y zjadacz
chleba, bo nie dzia³a³em
wówczas w kulturze. On zwy-
czajnie kocha³ artystów, lubi³
ich. Potrafi³a znaleŸæ jêzyk ze
Zdzis³awem Morawskim, Bol-
kiem Kowalskim, Hieroni-
mem Œwierczyñskim, An-
drzejem Gordonem, no z
ca³ym tym kolorowym œwiad-
kiem - mówi Edward Jawor-
ski, by³y dyrektor Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej. Inni, którzy pamiêtaj¹
niezwyk³ego naczelnika od
kultury podkreœlaj¹, ¿e by³
urzêdnikiem, który nie zamy-
ka³ biurka i gabinetu o 15.00 i
szed³ do domu. Zawsze mia³
czas, aby siê spotkaæ, jak
trzeba by³o pomóc, to poma-

ga³. Zreszt¹ by³ inicjatorem
wielu imprez, które prze-
trwa³y do dziœ, mo¿e pod in-
nymi etykietami, ale jednak.
Leszek Boñczuk, od lat
zwi¹zany z kultur¹, nazywa
rzecz ca³¹ tak - Janusz
S³owik w domu praktycznie
nie mieszka³, bo ci¹gle go
absorbowa³y ró¿ne zajêcia
zwi¹zane z kultur¹.

Ludzie zwi¹zani z go-
rzowsk¹ kultur¹ podkreœlaj¹,
¿e Janusz S³owik by³ mece-
nasem. - Umia³ przekonaæ
swoich prze³o¿onych, ¿e
trzeba promowaæ artystów,
trzeba wydawaæ ich ksi¹¿ki,
kupowaæ ich obrazy. Teraz
tego nie ma - mówi Edward
Jaworski.

Jednak tylko niektórzy chc¹
pamiêtaæ, ¿e czasy, kiedy Ja-
nusz S³owik pe³ni³ ró¿ne
funkcje znacz¹co ró¿ni¹ siê
od wspó³czesnych. - Warto
wiedzieæ, ¿e wówczas
urzêdnik by³ bogiem z wor-
kiem pieniêdzy w zasiêgu
rêki. Sam móg³ zdecydowaæ
o ich wydaniu, albo te¿ móg³
przekonaæ do tego swoich
pryncypa³ów. Dziœ taki styl
rz¹dzenia jest zwyczajnie
niemo¿liwy - mówi jedna z
osób z gorzowskich krêgów

kulturowych, ale nie chce na-
zwiska w mediach. I dodaje,
¿e z tymi pracowniami dla ar-
tystów by³o te¿ i tak, ¿e kiedy
w 1975 roku powsta³o woje-
wództwo gorzowskie, to mi-
êdzy innymi zaowocowa³o
ono i tym, ¿e do stolicy przy-
ci¹gniêto wielu twórców, ofe-
ruj¹c im w³aœnie mieszkania i
pracownie.

Jednak wszyscy rozmówcy
zgodnie podkreœlaj¹, ¿e rze-
czywiœcie Janusz S³owik lubi³
artystów i rzeczywiœcie stara³
im siê ¿ycie u³atwiæ. No i lubi³
bywaæ w ich towarzystwie. I

jak chce legenda, zasiada³
przy s³ynnym „Stoliku nr 1”,
s³ucha³ dyskusji i rodz¹cych
siê przy nim pomys³ów, które
potem przekuwa³ na
dzia³ania miejskie. - Ale prze-
sad¹ jest twierdzenie, ¿e by³
jakby przed³u¿eniem stolika
w mieœcie. Po prostu w dys-
kusji kilku osób rodz¹ siê
dobre pomys³y - mówi Le-
szek Boñczuk.

Do legendy gorzowskiej
kultury przesz³y te¿ i opowie-
œci o tym, ¿e jak artyœci
gdzieœ u kogoœ w pracowni
lub w mieszkaniu imprezo-

wali, to ostatnim, który z im-
prezy wychodzi³, by³ zawsze
Janusz S³owik. - Takie to by³y
czasy, tak siê wtedy ¿y³o -
t³umacz¹ rozmówcy.

Drugim konikiem Janusza
S³owika by³ sport. Gra³ w
pi³kê rêczn¹ w Azotach Cho-
rzów w I lidze. Natomiast ju¿
jak mieszka³ w Gorzowie i
studiowa³ w Poznaniu gra³
kolejno w Warcie Gorzów i
AZS Poznañ. W Sulêcinie,
gdzie te¿ mieszka³, przy klu-
bie Sulêcinianka, za³o¿y³
sekcjê tenisa sto³owego, pra-
cowa³ te¿ jako trener m³od-
zie¿y.

Janusz S³owik urodzi³ siê
19 maja 1941 roku w Izdeb-
niku ko³o Wadowic. Liceum
Ogólnokszta³c¹ce skoñczy³
w Chorzowie. W 1961 roku
rozpocz¹³ naukê w Studium
Nauczycielskim w Gorzowie.
Studiowa³ te¿ prawo na Uni-
wersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Pracowa³ w
ró¿nych miejscach, bo i w
Trzciance, w Miechowie pod
Sulêcinem, w samym Sulêci-
nie. Pod koniec 1971 roku
zacz¹³ pracê jako kierownik
Wydzia³u Kultury i Sztuki
PMRN i UM. Potem w latach
1977-78 by³ wicedyrektorem

Teatru Osterwy. Nastêpne
piêæ lat spêdzi³ jako inspektor
Wojewódzkiego Wydzia³u
Kultury i Sztuki, a nastêpnie
powróci³ na stanowisko kie-
rownika Wydzia³u Kultury
Urzêdu Miasta, którym za-
rz¹dza³ do 1990 roku. Przez
nastêpne piêæ lat sprawowa³
funkcjê naczelnika Wydzia³
Kultury i Kultury Fizycznej.

By³ wspó³pomys³odawc¹
lub inicjatorem utworzenia
Gorzowskiej Orkiestry Kame-
ralnej Odeon, Konfrontacji
Teatralnych (od 1983 roku
znane jako Gorzowskie Spot-
kania Teatralne), Konfrontacji
Fotograficznych i Pomorskiej
Jesieni Jazzowej. By³ jednym
z za³o¿ycieli Pañstwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w
Gorzowie (obecnie Liceum
Plastyczne. To za jego ka-
dencji powsta³ zlikwidowany z
dniem 31 grudnia 2014 roku
Klub Myœli Twórczej Lamus.  

Janusz S³owik zmar³ 3 mar-
ca 1995 roku i pochowany
jest w Alei Zas³u¿onych na
gorzowskim cmentarzu ko-
munalnym. 

Od 2005 roku przyznawana
jest Nagroda Kulturalna jego
imienia.

ROCH

J. Słowik (siedzi jako pierwszy z lewej) w towarzystwie ludzi
kultury: Szczepana Kaszyńskiego (stoi), Józefa Czerniewicza
(siedzi w środku) i Jerzego Szalbierza
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Pozostała po nim pamięć dobrego urzędnika 
Sylwetka urzêdnika, który siê zapisa³ w pamiêci ludzi kultury, sta³a siê inspiracj¹ do ustanowienia nagrody jego imienia. 
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