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Co jakiś czas media i  zwykli ludzie pozwala-
ją sobie ochrzcić kogoś mianem „głosu mło-
dego pokolenia”. Tym razem wybór padł na 
Michała Matczaka – rapera, szerzej znanego 
jako Mata. Jako że od lat realizuję projekty 
skierowane do owego „młodego pokolenia”, 
wysłuchałem obu albumów Maty, by wiedzieć, 
co ma do przekazania w  imieniu młodych lu-
dzi. Po wszystkim mam głęboką nadzieję, że 
nie tak brzmi „głos młodego pokolenia”, bo 
oznaczałoby to, że nie mają oni nic głębsze-
go do przekazania (jak zresztą rapuje Mata: „to 
tracki do browara, a nie dla przyszłego stulecia 
traktaty” i  można by je traktować raczej jako 
czystą rozrywkę, choć zdarzają się perełki, 
np. utwór „Żółte flamastry i grube katechetki”, 
gdzie w szczery sposób Michał opowiada o tę-
sknocie za Bogiem). Obcując z młodymi ludź-
mi (sam się za takiego nadal uważam), jestem 
przekonany zaś, że mają dużo ciekawszych 
i  głębszych przemyśleń, którymi chcieliby  
się podzielić.

 Nie mnie jednak decydować o tym kto jest 
„głosem młodego pokolenia”, bo po pierw-
sze, po trzydziestce mam już do tego raczej 
mniejsze prawo (choć staram się jak mogę 
zachować w  sobie młodzieńczą bezkompro-
misowość, za którą trafiłem swego czasu na 
listę „zdrajców białej rasy” neonazistowskiej 
organizacji Krew i Honor, a moje dane po dziś 
dzień wiszą na stronie Redwatch, zachęcając 
wszystkich fanatyków do tego, bym zapłacił 
za „swoje zbrodnie”), a po drugie, na szczęście 
nie muszę o tym decydować, bo mam lepszy 
sposób na poznanie przemyśleń pokolenia, 
o którym mowa. Jaki sposób? 

Otóż słucham młodych, którzy sami mówią 
o tym, co dla nich ważne. Młodzi ludzie nie po-
trzebują trybunów, którzy będą przemawiać 
w  ich imieniu, w  imieniu owego mitycznego 
„młodego pokolenia”. Nie jest potrzebny nikt, 
kto będzie mówił za nich. Mogą to zrobić sami, 

ale konieczna jest do tego platforma wymia-
ny myśli, dostęp do mediów, aby ich głos był 
słyszalny (podobnie jak media dały ten dostęp 
Macie, przez co okrzyknięto go „głosem mło-
dego pokolenia”). To jest jeden z powodów, dla 
których powstał „Młody Obywatel”, zarówno 
półrocznik, który ukazuje się drukiem, jak i te-
lewizja młodzieżowa, dostępna pod adresem 
www.mlodyobywatel.fam.org.pl – aby uczynić 
głos młodych ludzi słyszalnym. Dlatego też 
każdy egzemplarz czasopisma wysyłamy do 
decydentów, prezydentów miast, Marszałka 
województwa, radnych. Dlatego sprawiliśmy, 
że trzymacie ten numer w  dłoniach. To  jest 
właśnie prawdziwy „głos młodego pokolenia”, 
teksty pisane przez samych młodych ludzi. 

O  czym piszą, jakie tematy są dla nich 
ważne? Zastanawia ich kwestia szczepień 
i  sama pandemia, czego wyrazem jest wy-
wiad, który przeprowadzili i  który stał się te-
matem tego numeru. Interesuje ich kultura, 
również niszowa, muzyka (przeczytajcie re-
cenzje Kwiatkowskiego), fotografia (cieka-
wy tekst Michalaka), czy sport, jak pokazu-
je tekst o  młodzieżowych cheerleaderkach 
Marty Skowronek. Fotorelacja ze strajku kli-
matycznego, w  którym głównie brali udział 
młodzi ludzie, pokazuje ich troskę o  klimat. 
Dawid Bełdzikowski postanowił uświado-
mić uczniów w kwestii ich praw. Takie tema-
ty interesują młodych ludzi, a  że nie narzu-
camy w  redakcji zagadnień, o  których mają 
pisać, to mogę z  całą stanowczością stwier-
dzić, że to jest właśnie ich głos – „głos mło-
dego pokolenia”. Inne media zachęcam do 
tego, aby częściej dawały temu prawdziwe-
mu głosowi wybrzmieć, a  Państwa zachę-
cam do jego posłuchania, życząc przyjemnej  
i rozwijającej lektury.

Mariusz Sobkowiak
Redaktor naczelny

„Głos młodego pokolenia”
Wstępniak Naczelnego
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Prawa ucznia
jakie są i jak ich dochodzić?

Jako niedawny maturzysta wiem, jak 
prawa ucznia są zaniedbywane w  pol-
skim szkolnictwie. Była to jedna z  przy-
czyn, dla których porzuciłem tradycyjną 
naukę w  szkole średniej (co jest tema-
tem na jeszcze inny artykuł). Co cieka-
we, większość uczniów wydaje się nie 
zdawać sobie sprawy, że w  ogóle jakieś 
prawa posiada. W tym tekście postaram 
się przytoczyć najważniejsze i/lub najczę-
ściej łamane prawa uczniów i powiem, jak 
o nie walczyć, bo to jest chyba najtrudniej-
sze. Zrobię to jak najbardziej przystępnie 
i w punktach.

Pierwsze prawo, o  jakim chcę wspo-
mnieć, dotyczy uczniów pełnoletnich, 
ponieważ z tego, co wiem, w wielu szko-
łach muszą oni ciągle prosić rodziców, 
aby ci usprawiedliwiali ich nieobecności 
lub podpisywali różnego rodzaju zgody. 
A wymaganie tego przez nauczycieli jest 
bezprawne! Pełnoletni uczeń posiada 
wszystkie prawa, jakie przysługują każ-
demu dorosłemu, i  może samemu pod-
pisywać wszelkiego rodzaju dokumen-
ty, a  także usprawiedliwiać się, jeśli jest  
to konieczne.

 
Stanowią o tym: 

• Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 r.  
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59. z późn. zm.) w art. 99 pkt. 2.;

• Ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 r.  
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93. 
z późn. zm.) w art. 11.;

• Ustawa z  dnia 25 lutego 1964 r.  
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 
9. poz. 59 z późn. zm.) w art. 92.

2. Szkoła nie może wymagać zapłacenia 
składki na Radę Rodziców! Wielokrotnie 

spotkałem się z  tym, że grożono nawet 
uczniom, a jest to działanie bezprawne!

 Mówi o tym art. 84 ust. 6 ustawy Prawo 
oświatowe: 

„W  celu wspierania działalności statu-
towej szkoły lub placówki, rada rodziców 
może gromadzić fundusze z  dobrowol-
nych składek rodziców oraz innych źródeł. 
Zasady wydatkowania funduszy rady ro-
dziców określa regulamin, o którym mowa 
w art. 83 ust. 4”.

3. Szkoła nie może wstrzymać świa-
dectwa! Nieważne, czy powodem jest 
niewypełnienie karty obiegowej, brak do-
kumentacji medycznej od pielęgniarki, 
karty bibliotecznej lub innej bezsensowej 
rzeczy. Świadectwo wydaje się wyłącznie 
na podstawie dokumentacji przebiegu na-
uczania (rodzajem takiej dokumentacji są 
np. dziennik, arkusz ocen, uchwała rady 
pedagogicznej w  sprawie promowania 
uczniów). Mówi o  tym § 4. ust. 1 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świa-
dectw, dyplomów państwowych i  innych 
druków: 

„Świadectwo szkolne promocyjne, świa-
dectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie 
o przebiegu nauczania wydaje się na pod-
stawie dokumentacji przebiegu nauczania 
prowadzonej przez szkołę”.

Co więcej, świadectwa i  dyplomy pań-
stwowe wydawane przez uprawnione do 
tego szkoły czy placówki są dokumenta-
mi urzędowymi. Wstrzymywanie ich wy-
dania jest karalne!
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„Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, 
aneksy i  dyplomy państwowe wydawa-
ne przez uprawnione do tego szkoły, pla-
cówki kształcenia ustawicznego i  centra 
kształcenia zawodowego, kolegia pracow-
ników służb społecznych oraz okręgowe 
komisje egzaminacyjne są dokumentami 
urzędowymi”.

(Art. 11 ust. 1 ustawy o systemie oświaty)

„Kto niszczy, uszkadza, czyni bezuży-
tecznym, ukrywa lub usuwa dokument, 
którym nie ma prawa wyłącznie rozporzą-
dzać, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności lub pozbawienia wolności do 
lat 2”.

(Art. 276. kodeksu karnego)

4. Ocena naganna z  zachowania nie 
wpływa na zdanie klasy! 

„Ocena klasyfikacyjna zachowania nie 
ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z  zajęć 
edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyż-
szej lub ukończenie szkoły”.

(Art. 44f ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty).

5. Frekwencja na zajęciach po-
niżej 50% nie oznacza zawsze 
nieklasyfikowania z  tych zajęć! 
Przydatna informacja dla osób takich jak 
ja, które czasem wolały dłużej pospać :p 
Frekwencja nie jest czynnikiem sta-
nowiącym o  klasyfikacji. Czynnikiem 
decydującym o  nieklasyfikowaniu są 
oceny. Jeśli więc uczeń posiada wystar-
czająco dużo ocen, by mógł otrzymać 
ocenę końcoworoczną, może on zdać 
klasę, mając mniej niż 50% frekwencji. 

„Uczeń może nie być klasyfikowany 
z  jednego, kilku albo wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do 
ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z  powodu nieobecności 

ucznia na tych zajęciach przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te za-
jęcia w okresie, za który przeprowadzana 
jest klasyfikacja”.

 (Art. 44k ust. 1 ustawy  
o systemie oświaty)

Jak dochodzić swoich praw?

Żeby ułatwić proces, postaram się napi-
sać to w punktach:

1. Na początek najlepiej jest interwe-
niować w  obrębie struktur szkolnych. 
Zwykle z  problemem idzie się do dyrek-
tora, jednak można zacząć nawet od wy-
chowawcy. Oczywiście wiem, że nie każ-
dy wychowawca przejmie się problemem, 
a większość jeszcze go zbagatelizuje lub 
nawet uzna, że takiego prawa nie ma. 
Dlatego polecam od razu pójść do dyrek-
tora. Można skargę zgłosić pisemnie lub 
ustnie. Dyrektorowi można również zgło-
sić między innymi np. skargę na sposób 
realizowania podstawy programowej. 
Jeśli dyrektor również będzie typem czło-
wieka, który nie jest chętny do współpra-
cy, patrz punkt 2.

2. Kuratorium oświaty – piękna rzecz. 
Kiedy nauczyciel tylko usłyszy o  tej in-
stytucji, od razu robi się jakoś milszy! Tak 
jak pisałem wyżej, do kuratorium można 
zgłosić się, jeśli interwencja w szkole nie 
przyniosła żadnych skutków lub jeśli zwy-
czajnie uznaliście, że to nie ma sensu. 

Kurator (zgodnie z  art. 51 ust. 1 pkt 1 
ustawy – Prawo oświatowe) sprawu-
je nadzór pedagogiczny nad szkołami 
i  przedszkolami oraz (zgodnie z  art. 51 
ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe) wy-
konuje zadania organu wyższego stop-
nia w  stosunku do dyrektorów szkół. 
Ponadto kurator oświaty może nawet 
uchylić cały statut lub niektóre jego po-
stanowienia, jeśli uzna je za sprzeczne 
z prawem! (por. art. 114 ustawy – Prawo 
oświatowe). Polecam przeczytać statuty 
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Waszych szkół. Niektóre obowiązki, ja-
kie tam są wpisane, wyglądają jak żarty  
z kabaretów polskich.

Kończąc ten nudny, acz pomocny we-
dług mnie artykuł, chciałbym serdecznie 
Was zachęcić do dochodzenia swoich 
praw, bo bez tego niektóre sytuacje ze 
szkoły już zaczynają przypominać na-
wet nie komedię, a  dramat. Jeśli jeste-
ście leniwi lub chcecie poznać więcej 

szczegółów, polecam sprawdzić działal-
ność Stowarzyszenia Umarłych Statutów. 
Robią świetną robotę i mogą pomóc w na-
pisaniu i wysłaniu oficjalnych pism do ku-
ratorium (Nie płacą mi za to. Po prostu tak 
ich doceniam ;p).

Pozdrawiam cieplutko i smacznej kawusi,
Dawid Bełdzikowski

Jak się oddycha w województwie  
lubuskim?
Kwestia zanieczyszczenia powietrza 
staje się jednym z najbardziej palących 
problemów ochrony środowiska. To nie 
tylko gazy cieplarniane, które powodu-
jąc globalne ocieplenie przyczyniają się, 
w  bliższej lub dalszej perspektywie, do 
drastycznych zmian klimatu. To również 
różnego rodzaju zanieczyszczenia, które 
już teraz mogą negatywnie wpływać na 
nasze zdrowie i  samopoczucie. Jakość 
powietrza to sprawa, która dotyczy nas 
wszystkich, bo rzecz jasna wszyscy mu-
simy oddychać i  wszyscy korzystamy 
z tego samego powietrza.

Lubuski Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska (WIOŚ) z  siedzi-
bą w  Zielonej Górze (wraz z  delegatu-
rą w  Gorzowie Wlkp.) na bieżąco mo-
nitoruje jakość powietrza w  regionie za 
pomocą stacji pomiarowych, zarów-
no automatycznych, jak i  manualnych. 
W  tej chwili do oceny składu powietrza 
w  naszym województwie wykorzystuje 
się dziewięć stacji, tj. dwie w  Gorzowie 
Wielkopolskim (przy ul. Piłsudskiego  
i ul. Kosynierów Gdyńskich) oraz po jednej 
w Gubinie (ul. Gen. Władysława Andersa), 
w  Sulęcinie (ul. Dudka), w  Nowej Soli  

(ul. T. Kościuszki), w Smolarach Bytnickich, 
w  Zielonej Górze (ul. Krótka), w  Żarach 
(ul. Szymanowskiego) i we Wschowie (ul. 
Kazimierza Wielkiego). Przechadzając się 
po wzmiankowanych ulicach, możemy 
natknąć się na charakterystyczne budki 
chronione ogrodzeniem. Jeśli zastana-
wialiście się kiedykolwiek do czego słu-
żą, to wiedzcie, że stoją na straży tego,  
czym oddychamy. 

Jakich informacji dostarczają nam te 
stacje pomiarowe? Otóż informują nas 
o  tym, że w  naszym województwie, je-
śli chodzi o  jakość powietrza, nie jest 
źle. Przekroczenia dopuszczalnych po-
ziomów zanieczyszczeń zdarzają się 
rzadko, a średnie wyniki dla okresów, np. 
miesięcznych, z  poszczególnych stacji 
pomiarowych mieszczą się w  dopusz-
czalnych normach (choć są ważne wy-
jątki, o  czym dalej). Wydaje się więc, że 
w  Lubuskiem możemy oddychać pełną 
piersią. Interaktywne mapy pozwalają 
na bieżąco śledzić wyniki z  automatycz-
nych stacji pomiarowych. Na stronie  
www.powietrze.gios.gov.pl możemy zoba-
czyć wyniki dla całej Polski, poszczegól-
nych regionów, jak również określonych 
stacji pomiarowych. Oprócz dostępnych 
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wyników możemy także sprawdzić 
prognozy dotyczące stężenia określo-
nych substancji w powietrzu godzina 
po godzinie, jak również na dwa dni 
do przodu. Jeśli planujemy aktyw-
ność fizyczną na świeżym powietrzu, 
warto zerknąć na to, czym przyjdzie 
nam oddychać.

Usytuowanie stacji pomiaru jako-
ści powietrza w Lubuskiem. Mapa 
ze strony Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska.

Stężenie pyłów małocząsteczkowych PM 10 w powietrzu – wyniki ze stacji pomiarowych

Odpowiedź na pytanie o  to, jakim po-
wietrzem oddychamy w  województwie 
lubuskim, wymaga jednak analizy stę-
żenia określonych substancji w  powie-
trzu nie w  jednym wybranym dniu, ale 
w  dużo dłuższym okresie. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska publi-
kuje coroczne raporty na temat stanu 

powietrza w regionie. Z ostatniego rapor-
tu za 2020 rok wynika, że w  Lubuskiem 
stan powietrza wygląda całkiem nieźle 
(zdecydowanie lepiej niż siedem lat temu, 
gdy pierwszy raz zajmowałem się tym te-
matem). Choć są też do rozwiązania po-
ważne problemy, które ciągną się za nami 
od lat. Zacznijmy od pozytywów. 



Najwyższa klasa powietrza 
w Lubuskiem

W  powietrzu znajdują się cząsteczki 
różnych substancji, które zanieczyszczają 
atmosferę: ołów, nikiel, kadm, arsen, cynk, 
tal, benzoalfapireny, węglowodory aroma-
tyczne, dioksyny, związki siarki, furany, 
różnorodne tlenki, endotoksyny. Bierze się 
to wszystko z  rur wydechowych pojaz-
dów mechanicznych, domowych pieców 
opalanych węglem, do których często 
trafiają różnorodne śmieci – plastikowe 
butelki, foliowe opakowania i Bóg wie, co 
jeszcze. Powoduje to emisję do powietrza 
całej tablicy Mendelejewa. Największe 
cząsteczki tych substancji mają średnicę 
200-300 mikrometrów (jedna trzecia mili-
metra). Z  tymi potrafimy sobie poradzić. 
Nasze nosy wyściełane są od wewnątrz 
nabłonkiem płaskim wielowarstwowym 
zaopatrzonym we włoski, które uczest-
niczą we wstępnym oczyszczaniu wdy-
chanego powietrza. Gdy do nosa wpad-
nie nam taka cząsteczka o  średnicy 1/3 
milimetra, zostanie zatrzymana przez 
włosowatą ściankę, a następnie usunięta 
poprzez kichnięcie lub spłynie razem z wy-
dzieliną. Gorzej jest w przypadku małych 

cząsteczek o  średnicy poniżej 10 mikro-
metrów. Stanowią one podstawę złowro-
giego pyłu PM10. Takie cząsteczki są zbyt 
małe, aby zatrzymały się w naszym nosie, 
i  przenikają do układu oddechowego. 
Mniejsze cząsteczki, o  średnicy poniżej 
2,5 mikrometra, wnikają w pęcherzyki płu-
cne, a jeszcze mniejsze przenikają do krwi 
i wraz z nią do wszystkich narządów we-
wnętrznych. Mogą wywołać podrażnienie 
śluzówek, uogólniony stan zapalny w or-
ganizmie z  uszkodzeniem naczyń, miaż-
dżycę, reakcje alergiczne, różnorodne 
nowotwory, kurcz oskrzeli i masę innych 
dolegliwości. Zwiększają również śmier-
telność ogólną. Jak wygląda zanieczysz-
czenie powietrza w  województwie lubu-
skim tymi małymi cząsteczkami, pyłami 
PM10 i PM2,5?

Na szczęście jest dobrze. Średnioroczne 
stężenie pyłów małocząsteczkowych 
w  naszym powietrzu nie przekracza do-
puszczalnych norm, a liczba przekroczeń 
w ciągu roku mieściła się w dopuszczal-
nym limicie. Zdarzają się również okresy, 
kiedy stężenie pyłów przekracza limit, ale 
ilość takich przekroczeń jest ściśle okre-
ślona, aby można było uznać stan powie-
trza za stabilny. W przypadku pyłów PM10 
dopuszczalna częstość przekraczania 
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poziomu dopuszczalnego w  roku ka-
lendarzowym wynosi 35, a w przypad-
ku najmniejszych cząsteczek PM2,5 nie 
ma dopuszczalnego limitu – stężenie 
tych cząsteczek nie może nigdy prze-
kroczyć określonej wysokości. Jeśli 
interesuje nas, w  jakie dni doszło do 
przekroczenia limitu albo czy progno-
zuje się takie przekroczenie w  najbliż-
szym czasie, można skorzystać z map 
i  tabel, o  których pisałem wyżej. Jak 
napisali twórcy raportu: „Dopuszczalna 
częstość przekroczeń poziomu 50 μg/
m3 nie została przekroczona przez 
średnie dobowe stężenia pyłu PM10 
w żadnej strefie województwa lubuskie-
go. (…) W  ostatnich latach najwyższe 
poziomy stężeń PM10 są rejestrowane 
na stacji we Wschowie, gdzie również 
w  2020 roku odnotowano najwyższą 
wartość stężenia pyłu PM10. Niemniej 
jednak należy zaznaczyć, że stężenia 
średnioroczne pyłu PM10 uzyskane 
na stacjach w województwie lubuskim 
osiągają wartości znacząco poniżej po-
ziomu dopuszczalnego, wynoszącego 
40 μg/m3. (…) Analiza dostępnych wy-
ników modelowania matematycznego 
oraz obiektywnego szacowania, wy-
konanego dla 2020 roku, nie wykazała 
przekroczenia średniorocznej warto-
ści normatywnej stężenia pyłu PM2,5. 
Średnioroczne stężenie pyłu zawieszo-
nego PM2,5 na obszarze województwa 
lubuskiego mieściło się w przedziale od 
11 do 18 μg/m3”.

Podobnie najwyższą ocenę (klasa A) 
uzyskało Lubuskie dla zanieczyszczenia 
dwutlenkiem siarki: „w województwie lu-
buskim nie było w analizowanym okre-
sie ostatnich 10 lat przekroczenia po-
ziomów dopuszczalnych dla dwutlenku 
siarki”; tlenku węgla: „Przeprowadzone 
w 2020 r. pomiary wykazały, że stężenia 
tlenku węgla w powietrzu na obszarze 
województwa lubuskiego były znacznie 
niższe od poziomu dopuszczalnego”; 
dwutlenku azotu: „Pomiary dwutlenku 

azotu w 2020 r. na terenie województwa 
lubuskiego wykazały, że stężenia tego 
zanieczyszczenia mieściły się poniżej 
obowiązujących poziomów dopuszczal-
nych dla obu ocenianych parametrów: 
stężeń średnich 1-godzinnych oraz śred-
nich rocznych”; benzenu: „nie odnotowano 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego”, 
jak również metali ciężkich, tj.: ołowiu, 
arsenu, kadmu i  niklu. Gdybyśmy zatrzy-
mali się w tym miejscu, jakość powietrza 
w województwie lubuskim prezentowała-
by się wyśmienicie. Nic, tylko oddychać!

Duża i groźna łyżka dziegciu

Gdy wczytamy się w  kolejne pozycje 
raportu WIOŚ o  stanie powietrza w  na-
szym województwie, przestaje jednak być 
tak kolorowo. Pora, by do beczki miodu 
wrzucić dużą i groźną dla naszego zdro-
wia łyżkę dziegciu, a  właściwie benzo(a)
piranu: „Na wszystkich siedmiu stano-
wiskach pomiarów stężenia benzo(a)
pirenu zawartego w  pyle PM10, zloka-
lizowanych na obszarze województwa 
lubuskiego, wystąpiło przekroczenie 
poziomu docelowego określonego dla 
tego zanieczyszczenia ze względu na 
ochronę zdrowa ludzi. Jedynie na stacji 
w Smolarach Bytnickich nie odnotowano 
takiego przekroczenia. Na podstawie wy-
ników pomiarów, uzupełnionych szaco-
waniem opartym o  wyniki modelowania 
matematycznego, wszystkie strefy uzy-
skały w ocenie rocznej klasę C. Najwyższą 
wartość zarejestrowano na stacji we 
Wschowie oraz w Gorzowie Wlkp., przy ul. 
Kosynierów Gdyńskich. Jedynie na stacji 
w Smolarach Bytnickich wartość norma-
tywna benzo(a)pirenu w powietrzu nie zo-
stała przekroczona. Wskazuje to na duży 
problem z  poziomem tego zanieczysz-
czenia w powietrzu na terenie wojewódz-
twa lubuskiego”. 
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Problem jest na tyle poważny, że 

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wydał w tym roku Powiadomienie 
o ryzyku wystąpienia przekrocze-
nia poziomu docelowego substan-
cji w powietrzu dla benzo(a)pire-
nu w okresie od 01.01.2021 r. do 

30.06.2021 r. Ryzyko przekroczenia 
poziomu benzo(a)pirenu dotyczyło 
następujących obszarów: miasto 
Gubin, miasto Nowa Sól, powiat 

nowosolski. Według Powiadomienia 
tym powietrzem oddychało prawie 
60 000 mieszkańców Lubuskiego. 

Co gorsza, te sytuacja ma  
miejsce od wielu lat. 

Jak stwierdzają autorzy raportu: „Na 
przestrzeni lat 2011 – 2020 poziom do-
celowy określonych dla stężenia ben-
zo(a)pirenu w  powietrzu był przekracza-
ny w województwie lubuskim regularnie. 
Przekroczenie to miało miejsce w prawie 
każdym przypadku”.

Jaki to ma wpływ na nasze zdrowie? 
Oddychanie powietrzem zanieczyszczo-
nym benzo(a)pirenem może pogorszyć 
stan zdrowia osób cierpiących z powodu 
przewlekłych chorób sercowonaczynio-
wych (zwłaszcza niewydolności serca 
i choroby wieńcowej), dolegliwości mogą 
pojawić się u osób cierpiących z powodu 
przewlekłych chorób układu oddechowe-
go (np. astmy, przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc), u  osób starszych, kobiet 
w  ciąży oraz dzieci. Ta sytuacja wpływa 
również na osoby chore na COVID i ozdro-
wieńców, gdyż COVID upośledza funkcjo-
nowanie układu oddechowego.

Autorzy raportu zalecają władzom wo-
jewództwa aktualizacje strategii mają-
cych na celu poprawę jakości powietrza. 

Skąd bierze się to zanieczyszczenie? 
Głównie z naszych własnych domów oraz 
samochodów: „Jako główną przyczynę 
występowania podwyższonych i  wyso-
kich stężeń zanieczyszczeń (zwłaszcza 
pyłu PM10 i zawartego w nim benzo(a)pi-
renu) wskazuje się tzw. niską emisję, po-
chodzącą z sektora komunalno-bytowego 
i  związanego z  indywidualnym ogrzewa-
niem budynków z  wykorzystaniem paliw 
kopalnych, głównie węgla. Dotyczy to go-
spodarstw domowych, a także niewielkich 
zakładów produkcyjnych i  usługowych. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym 
na podniesienie poziomu koncentracji 
substancji zanieczyszczających w powie-
trzu jest komunikacja samochodowa”. 

 Przekroczeniu uległ również 
zakładany poziom ozonu w  powietrzu. 
„W  roku 2020 na terenie województwa 
lubuskiego wystąpiło przekroczenie po-
ziomu celu długoterminowego określo-
nego dla stężenia ozonu w celu ochrony 
zdrowia ludzi. Wszystkie trzy strefy (przy 
ocenie jakości powietrza Lubuskie dzieli 
się na trzy strefy: M. Gorzów Wielkopolski, 
M. Zielona Góra i  pozostała część woje-
wództwa) uzyskały w tej ocenie klasę D2, 
a przekroczenie objęło całe obszary stref 
w  województwie. Termin osiągnięcia po-
ziomu celu długoterminowego dla ozo-
nu w  powietrzu określono w  przepisach 
prawnych na 2020 rok”.

W  związku z  przekroczeniami pozio-
mu ozonu Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska w  aktualnościach na swojej 
stronie zalecał ograniczenie przebywania 
poza budynkami i  zmniejszenie aktyw-
ności fizycznej na zewnątrz: „W  związku 
z  obserwowanymi wysokimi stężeniami 
ozonu w  powietrzu w  celu zmniejsze-
nia narażenia na jego szkodliwe działa-
nie zaleca się ograniczenie przebywania 
poza budynkami, w  szczególności ma-
łym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom 
starszym oraz osobom z chorobami ser-
ca lub układu oddechowego. Dorosłym 
bez kłopotów ze zdrowiem zaleca się 

Młody Obywatel10



Młody Obywatel 11

ograniczenie aktywności fizycznej na 
otwartym powietrzu w  godzinach połu-
dniowych”. Przekroczenie poziomu ozonu 
dotyczyło nie tylko Lubuskiego, ale aż 8 
województw.

Jak żyć?

Ochrona powietrza powinna być nad-
rzędnym priorytetem wśród działań eko-
logicznych. Nie możemy przestać od-
dychać, a  stan powietrza oddziałuje na 
nasze zdrowie już tu i teraz. Powinniśmy 
zadbać, aby zmniejszyć ilość niebezpiecz-
nych substancji w powietrzu poprzez roz-
ważne dobieranie tego, czym ogrzewamy 
nasze domy, oraz zmniejszenie zbędne-
go natężenia transportu samochodowe-
go. Władze powinny zaktualizować swo-
je programy walki z  zanieczyszczeniem 

powietrza, gdyż zakładane w nich rozwią-
zania nie działają (benzo(a)piren jest pro-
blemem od co najmniej dekady, a poziom 
ozonu miał znaleźć się w  bezpiecznych 
granicach do końca ubiegłego roku, co 
niestety się nie powiodło). Nie popadajmy 
jednak w  panikę. Przez większość cza-
su, na większości obszarów wojewódz-
twa, powietrze jest w  bardzo dobrym 
stanie. Monitorujmy również poziom stę-
żeń określonych substancji na stronie  
www.powietrze.gios.gov.pl oraz śledźmy 
ostrzeżenia o  przekroczeniu zakłada-
nych norm na www.powietrze.gios.gov.
pl/pjp/warnings#. Niech dbałość o  to, 
czym oddychamy, wejdzie nam w nawyk,  
a wyjdzie nam to na zdrowie. 

Mariusz Sobkowiak
Prezes Stowarzyszenia NOVUM

„Szczepienia ratują życie, ale nie 
wiem, czy ich organizacja w szkołach 
to dobry pomysł”
O  organizowaniu szczepień w  szkołach 
i  o  tym, czy w  ogóle warto się szczepić, 
rozmawiamy z pielęgniarką pracującą na 
oddziale covidowym.

Na prośbę rozmówczyni, w  związku 
z coraz liczniejszymi atakami na pracow-
ników służby zdrowia ze strony osób ne-
gujących pandemię, w  celu ochrony toż-
samości udzielającej wywiadu w  tekście 
występuje ona jako „Pielęgniarka Iwona”.

 
Ferensztajn: Czasy lockdownu to czasy 
trudne dla każdego człowieka, ale z pew-
nością najtrudniejsze dla pracowników 
służby zdrowia. Jak Pani przeszła ten 
trudny okres? 

Iwona: Najchętniej zapomniałabym 
o  tamtym okresie... Był bardzo trudny, 
zarówno pod względem fizycznym, jak 
i psychicznym. Tylu umierających pacjen-
tów z dnia na dzień nigdy nie widziałam. 
W większości były to osoby około 60 roku 
życia i  starsze, ale byli również pacjenci 
w wieku pomiędzy 40 a 50 rokiem życia 
i bardzo młodzi, mający około 25-38 lat.

F: Nie mogę sobie wyobrazić horrorów, 
jakie przechodziły rodziny tych biednych 
ludzi. Może nam Pani powiedzieć, ile osób 
spotkał ten smutny los?

I: Na moim oddziale zajmowaliśmy się 
pacjentami najciężej chorymi, zaintubo-
wanymi. Na okres pandemii zniesiono 
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normy ilości pacjentów przypadających 
na jedną pielęgniarkę. Standardowo przy-
pada 1,5 pacjenta na jedną pielęgniarkę 
(w  normalnych warunkach), w  czasach 
pandemii było to nawet 3-4 pacjentów. 
Mówimy tutaj o pacjentach intensywnych, 
więc było ogromnie dużo pracy związa-
nej ze stanem pacjenta. Taki pacjent wy-
maga szczególnej uwagi, ponieważ jego 
stan może się zmienić w ciągu kilku mi-
nut. Tak było w całej Polsce. Nie potrafię 
podać dokładnej liczby pacjentów, którzy 
odeszli, było ich naprawdę wielu. Zdarzały 
się dyżury, podczas których w ciągu 3 go-
dzin (tyle przebywałyśmy w strefie COVID, 
później wychodziłyśmy z niej na przerwę 
i znów wracałyśmy) umierało nawet 4 pa-
cjentów. Na szczęście takie dyżury były 
rzadkością. Najwięcej osób „wyszło” od 
nas pod koniec 3. fali. Naprawdę udało 
się tych pacjentów super wyprowadzić, 
zdecydowanie szybciej udawało się ich 
odłączyć od respiratora i ich stan neurolo-
giczny był świetny To bardzo cieszyło! Ale 
pamiętam początki pandemii i dzień, gdy 
płakałam przy pacjentach, że nie mam już 
siły, że to nie ma sensu. Większość z nas 
przechodziła taki kryzys, traciło się sens 
pracy. Wspierałyśmy się w tej walce. 

F: Myślę że nie można się dziwić, że 
właśnie wtedy cały świat zareagował, 
i  to tak drastycznie, w  odpowiedzi na 
nową rzeczywistość. A  mówiąc o  nowej 
rzeczywistości, często w  mediach moż-
na usłyszeć, że nie da się określić, kiedy 
wszystkie obostrzenia zostaną ostatecz-
nie zniesione. Co Pani o  tym myśli? Czy 
na horyzoncie widnieje ostateczny koniec 
pandemii?

I: Nie ma się co oszukiwać, COVID 
z nami już zostanie, tak jak grypa. Ciągle 
pojawiają się nowe odmiany, a  zaczy-
na się okres jesienno-zimowy – czas, 
w  którym nasza odporność jest bardziej 
narażona. Częściej będziemy przebywać 
w  zamkniętych pomieszczeniach, czę-
ściej będziemy się spotykać w  domach 

i  wymieniać ze sobą wzajemnie bakterie 
i wirusy.

F: COVID zostanie, ale czy zostaną loc-
kdowny? Czy da się przyspieszyć drogę 
do ich końca? Co możemy zrobić, jako 
zwykli obywatele, żeby nie tylko zmniej-
szyć ilość zachorowań, ale po prostu wbić 
ostateczny gwóźdź do trumny COVID-19?

I: Jedyną możliwością, aby zmniej-
szyć ilość zachorowań i ich jakość, 

jest szczepienie. Zbyt mały pro-
cent społeczeństwa się zaszczepił, 
abyśmy mogli mówić o odporności 

zbiorowej. Niestety ruch antyco-
vidowy i antyszczepionkowy jest 

w Polsce dość duży i sporo osób nie 
pójdzie na szczepienie.

F: Czyli warto w ogóle się szczepić? I je-
śli tak, to dlaczego?

I: Oczywiście, że warto. Chcę podkre-
ślić, że szczepienie nie spowoduje, że się 
nie zachoruje! Ludzie mają błędne myśle-
nie na temat szczepień. Sądzą, że one cał-
kowicie sprawią, że się na coś nie zacho-
ruje. Nie jest tak. Dziecko zaszczepione 
może zachorować na krztusiec lub odrę. 
Tak samo jest z  osobą zaszczepioną na 
COVID, ona może zachorować. Ale co jest 
tutaj najważniejsze: przebieg choroby bę-
dzie zdecydowanie łagodniejszy i uda się 
uniknąć powikłań.

F: Czy dzięki zaszczepieniu osoba za-
szczepiona będzie mniej zakażała?

I: Dzięki zaszczepieniu dana osoba 
uniknie spotkania ze mną na intensywnej, 
bo generalnie osoba zaszczepiona może 
transmitować, przenieść wirusa.

F: A  czy poziom zarażania będzie 
zmniejszony? I  czy szansa na zakażenie 
się jest mniejsza?
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I: Nie wiem, jaki jest poziom zarażania 
osoby, która pomimo szczepienia zacho-
rowała, nawet nie wiem, czy są takie bada-
nia przeprowadzone. Ale przebieg u oso-
by zaszczepionej może być zdecydowanie 
łagodniejszy. Organizm, dzięki wytworzo-
nym przeciwciałom, zdecydowanie szyb-
ciej poradzi sobie z  chorobą. Na pewno 
szansa na zakażenie jest mniejsza. Sama 
miałam sytuację, gdy byłam już po dwóch 
dawkach szczepienia, a mój syn przyniósł 
z przedszkola COVID. Zachorował też mój 
mąż. Zostałam w domu, żeby się nimi za-
jąć, a  miałam z  nimi najbliższy kontakt, 
nie nosiłam w  domu maseczki ani kom-
binezonu. Pomimo tego nie zaraziłam 
się. Sądzę, że to dzięki szczepieniu. Inny 
przypadek mojej koleżanki, ona również 
została w  domu, aby zająć się rodziną 
chorą na COVID. Po tygodniu zauważyła, 
że ma strasznie zajęte zatoki, nic więcej. 
Z ciekawości zrobiła wymaz i okazało się, 
że jednak ma COVID. No ale objawy były 

łagodne, to też jest zasługa szczepienia.
F: Ale tak jak medal ma dwie strony, tak 

media również mają swoje różne oblicza. 
Czasami słyszy się, że szczepionki mogą 
powodować autyzm. Czy to prawda? 
Jakie możliwe są ich skutki uboczne?

I: Ten autyzm poszczepienny to już 
mnie rozkłada na łopatki, to są zafałszo-
wane badania lekarza, któremu zabrano 
prawo wykonywania zawodu. Powiem 
Panu, czego dowiedziałam się na kursie 
szczepień. U  dzieci diagnozę autyzmu 
stawia się właśnie zazwyczaj po 2. roku 
życia, ale badania  stwierdzające autyzm 
obejmują rozwój dziecka już wcześniej-
szy, nie tylko w  tym konkretnym wieku 
dwóch lat. A że część szczepień przypa-
da na okres od 1-2 lat, to tak sobie sko-
jarzono, że winne autyzmu są właśnie te 
szczepienia. Ja nie mówię, że szczepienia 
nie mogą powodować powikłań, bo oczy-
wiście mogą! Bo to jest wyrób farmaceu-
tyczny, po zwykłym Paracetamolu, gdy 
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się go weźmie za dużo, toksyczną dawkę, 
można sobie rozwalić wątrobę...

F: A jakie to mogą być powikłania?
I: Powikłania poszczepienne mogą być 

delikatne, takie jak odczyn w  miejscu 
podania szczepionki czy podwyższona 
temperatura. Sama dość źle przeszłam 
szczepienie na COVID, miałam duży ból 
ręki, złe samopoczucie, objawy grypopo-
dobne – to można potraktować jako zna-
ne powikłanie poszczepienne. Poważnym 
powikłaniem, ale to już w  trakcie szcze-
pienia, jest wstrząs anafilaktyczny, czyli 
reakcja alergiczna na składnik szczepion-
ki, np. na składnik konserwujący szcze-
pionkę. Można nawet o tym nie wiedzieć 
i dostać reakcji alergicznej. 

F: Będąc przy temacie szczepionek, 
co Pani sądzi o dosyć głośnym ostatnio 
pomyśle szczepienia w szkołach? Czy to  
dobry pomysł?

I: Akurat do szczepienia w szkołach je-
stem dość sceptycznie nastawiona. Nie 
wiem, jak by to miało wyglądać. Rodzic 
powinien być obecny przy dziecku, które 
jest niepełnoletnie, nie może dać samej 
zgody pisemnej. Kto miałby wykonywać 
te szczepienia? Pielęgniarka szkolna? 
W  większości szkół pielęgniarka nie jest 
obecna na co dzień. A  co z  lekarzem, 
który by kwalifikował do szczepienia? 
Przyjeżdżałby z przychodni? Czy byłby to 
lekarz ze szpitala? Jakoś tu jest za dużo 
znaków zapytania. Szczepienia w  szko-
łach niosą ze sobą ryzyko, takie samo jak 
szczepienie w  przychodni, tylko w  przy-
chodniach jest w  pogotowiu defibryla-
tor i  zestaw leków, które można podać 
w przypadku wstrząsu. Czy tak samo bę-
dzie zabezpieczone stanowisko szczepie-
nia dzieci w szkołach?

F:  Takiej odpowiedzi się nie spodzie-
wałem. Czy szczepienia w  szkole niosą 
ze sobą jakieś ryzyko? Czy przynoszenie 
szczepionek na teren szkoły w ogóle jest 
bezpieczne?

I: Sama szczepionka też musi speł-
nić warunki termiczne transportu i  prze-
chowywania, jakie zalecił producent. To 
wszystko musiałoby być zapewnione. 
Rozumiem, że to może tak wyglądać, że 
dana szkoła „dogada się” z  daną przy-
chodnią i  z  niej przyjdzie wykwalifiko-
wana pielęgniarka do szczepień i  lekarz 
kwalifikujący, i  to oni przyniosą ze sobą 
szczepionki. Trudne to logistycznie, ale 
wykonalne. Poza tym słyszałam, że od-
powiedzialność za szczepienia ma pono-
sić dyrekcja szkoły. Jeśli stanowisko do 
szczepień w  szkole byłoby odpowiednio 
zabezpieczone, przy szczepieniu byłby 
obecny rodzic, wykwalifikowany zespół 
wykonujący szczepienie, no to czemu 
nie. Wie Pan, miejsce jak miejsce. Tylko 
nie rozumiem, czemu ci uczniowie nie 
mogą po prostu przyjść do przychodni? 
Pamiętajmy, że dziecko do 18. roku życia 
na wszelkie czynności medyczne musi 
mieć zgodę rodzica bądź opiekuna praw-
nego, więc i  tak nie uda się zaszczepić 
wszystkich dzieciaków. 

F: Czy chciałaby Pani przekazać 
coś czytelnikom „Młodego Obywatela”  
na zakończenie?

I: Żeby nie wierzyli we wszystko, co czy-
tają w  Internecie, potrafili szukać rzetel-
nych źródeł informacji, a nie filmików na 
You Tube z  żółtymi napisami. Żeby, póki 
trzeba, zakładali maseczki w  sklepach 
i  komunikacji miejskiej (bo tu zrobiło się 
pełne rozluźnienie), żeby przemyśleli te-
mat szczepień, zrozumieli, że warto, bo 



Skatepark w Gorzowie Wielkopolskim
jak to się zaczęło i dokąd zmierza?

Pisze dla nas inicjator projektów rozbudo-
wy gorzowskiego skateparku

Skatepark – pojęcie, które jednym mówi 
wszystko, innym tylko coś mniej więcej, 
a jeszcze innym jest totalnie obce. Nawet 
gdy piszę ten tekst, Word podkreśla mi 
słowo „skatepark”, mimo że jest ono po-
prawne. Dlatego też proszenie mieszkań-
ców o poparcie w głosowaniu na rozbudo-
wę skateparku nie jest łatwym zadaniem. 
Mnie się jednak udało. Ale zacznijmy  
od początku. 

Krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy 
nie spotkali się z  takim pojęciem: skate-
park – jest to obiekt sportowy, na którym 
(głównie młodzież) trenuje sport ekstre-
malny, który jest jednocześnie ich pasją. 
Podskoki z  różnymi ewolucjami, obroty 
o  180°, 360°, a  nawet 540°. Ci bardziej 
zaawansowani zdolni są do wykonania 
salta w przód i w tył. Wszystkie te i  inne 
sztuczki mają swoje nazwy własne, któ-
re osobom spoza tego środowiska nic nie 
mówią, choć większość można pojąć na 
logikę (np. barspin od „bar” – kierownica; 
„spin” – obrót). Do powyższych ewolucji 
młodzi wykorzystują rowery – głównie 
typu BMX, które są specjalnie do tego 
dostosowane – deskorolki czy hulajnogi. 
Kształt, specyfikacja i wygląd skateparku 
jest bardzo oryginalny; różnego rodza-
ju podjazdy, wzniesienia, schodki, murki, 
poręcze. Na tle globalnym ten sport nie 

jest obcy. Początki sięgają lat 90-tych. 
W chwili obecnej w Polsce w wielu miej-
scowościach, zarówno tych dużych, jak 
i  mniejszych, mieszczą się takie obiekty 
jak skatepark, a od kilku lat owe dyscypli-
ny znalazły się na olimpiadzie.

Jak to się zaczęło?

Większość pasjonatów tego ekstremal-
nego sportu zaczynało tak samo – pod-
patrując starszych kolegów czy oglądając 
filmiki na YouTube. Tak też było w moim 
przypadku, z  tym, że ja należę do tych, 
którzy oprócz korzystania lubią też dzia-
łać w  kierunku rozwoju obiektu. Kiedy ja 
zaczynałem swoją historię z wyczynową 
jazdą, a było to 10 lat temu, w Gorzowie 
mieściły się dwa skateparki. Pierwszy, 
drewniany, na terenie I LO, który z biegiem 
czasu zużywał się, a  miasto nie chcia-
ło go reanimować. Jeszcze 2 lata temu 
można było zobaczyć rampy w stanie tra-
gicznym, wręcz niebezpiecznym, wskutek 
czego miasto, zamiast je naprawić, zlikwi-
dowało je całkowicie. Na chwilę obecną 
na Puszkinie znajduje się płyta betono-
wa skateparku oraz drobne murki wybu-
dowane przez użytkowników na własną 
rękę. Drugim skateparkiem jest ten w par-
ku Kopernika, nazywany przez tamtejsze 
środowisko ,,betonem”. Nie mam pojęcia, 
na czyje zlecenie on powstał, ale z punktu 
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pamiętajmy, że nie wszyscy mogą się za-
szczepić (przeciwwskazania medyczne) 
i  im będziemy mieć większy procent za-
szczepień, tym będziemy bezpieczniejsi!

 

Wywiad przeprowadził Paweł Ferensztajn,  
redaktor działu „Polityka” w „Młodym 

Obywatelu”, członek Stowarzyszenia NOVUM



widzenia użytkownika trudno było to na-
zwać skateparkiem. Mimo że posiadał 
płytę (zamiast betonowej to asfaltową 
– za szorstką na wywrotki użytkowni-
ków) oraz dwa elementy przypominają-
ce rampy, to nie spełniały one oczekiwań 
pod żadnym względem. Jak się z biegiem 
czasu dowiedziałem, wybudowała to fir-
ma zajmująca się budowaniem domów, 
a  nie skateparków. Stąd nieprawidłowe 
materiały, kąty pochylenia itp. No ale cóż 
zrobić, jak się nie ma, co się lubi, to się 
lubi, co się ma. 

W okolicach 2008 r. pewna grupa osób 
z tego środowiska podjęła się walki o roz-
budowę skateparku. Chęci były ogromne. 
Aby było im łatwiej z formalnościami, za-
łożyli stowarzyszenie GreX (Gorzowscy 
rowerzyści extremalni). Liczne prośby 
do urzędu miasta, liczne wnioski o  ja-
kąkolwiek pomoc w  tym kierunku, pety-
cje, zbieranie podpisów – wszystko bez 
skutku. Światełkiem w  tunelu okazał się  
Budżet Obywatelski*. 

Początki w Budżecie
Obywatelskim

Już w  2013 roku, w  jednej z  pierw-
szych edycji Budżetu Obywatelskiego, 
została zgłoszona rozbudowa skatepar-
ku. Zgodnie z zasadami BO, o  ile dobrze 
pamiętam, pierwsze 30 pomysłów z naj-
większą liczbą głosów przechodziło do 
realizacji. Rozbudowa skateparku załapa-
ła się bodajże na ostatnie miejsce wśród 
tych do realizacji. Wszyscy bardzo się 
cieszyli, natomiast wygrana nic nie wnio-
sła. Rozbudowa skateparku wygrała za-
ledwie 30 000 zł, co finalnie wystarczyło 
na stworzenie dokumentacji oraz projek-
tu. Podcięło to skrzydła chłopakom ze 
stowarzyszenia. 

Po roku 2013 jeżdżący na BMX oraz 

rowerach MTB Dirt wzięli sprawy w swo-
je ręce, chcąc udowodnić miastu, że 
wystarczy chcieć, i  sami wybudowa-
li DirtPark w  podgorzowskiej miejsco-
wości Santocko, na terenie prywatnym. 
Począwszy od formowania górek łopa-
tami, przez budowanie konstrukcji drew-
nianych, aż po ciężki sprzęt, tworząc kil-
kumetrowe hopki. Udało im się pozyskać 
lokalnego sponsora na zakup drewna. 
Resztę zaś budowali własnymi siłami oraz 
finansami. Osiągnęli tym sukces w posta-
ci stworzenia wyjątkowego miejsca, które 
oficjalnie uzyskało nazwę HarpaganDirt. 
Oprócz treningów co weekend odbywa-
ły się tam sportowe festyny z  pokazami 
ewolucji czy też zawody transmitowane 
przez lokalną telewizję. To miejsce widnie-
je na mapach Google oraz ma swój funpa-
ge na Facebooku, dzięki czemu przyciąga 
zainteresowanych z  całej Polski. Jednak 
nie zrobiło to wrażenia na urzędnikach 
Gorzowa. Tak też, wracając do obszaru 
naszego miasta, ponownie pojawiły się 
starania o rozbudowę istniejących skate-
parków. Tym razem ja, będąc już pełnolet-
nim, dołączyłem do tej walki.

Pojawiłem się w  urzędzie miasta na 
spotkaniu dotyczącym stworzenia strate-
gii kultury i sportu, nagłaśniając potrzebę 
rozbudowy skateparku, widząc, jak taka 
infrastruktura rozwija się wszędzie do-
okoła Gorzowa. Najbliższe profesjonal-
ne skateparki znajdują się w takich miej-
scowościach jak: Bogdaniec, Skwierzyna, 
Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Nowa Sól 
i  wielu innych. Urzędnicy, po wysłucha-
niu nas, umieścili potrzebę rozbudowy 
skateparku w  niniejszej strategii. Nic się 
jednak z  tego tytułu nie działo. Dlatego 
też w  2016 r. zgłosiłem pomysł rozbu-
dowy do Budżetu Obywatelskiego, który 
od roku 2013 sporo ewoluował, chociaż-
by pod względem ilości pieniędzy na to 
przeznaczonych. Przejmując inicjatywę 

* Budżet Obywatelski – w skrócie BO – projekt miasta, który polega na zgłaszaniu przez mieszkańców swoich pomysłów. 

Pomysły z największym poparciem przechodzą do realizacji.
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od starszych kolegów, którzy nie mieli już 
sił toczyć boju w  nieskończoność, rów-
nież założyłem stowarzyszenie, jakim są 
,,Rowerzyści Aktywiści”. Widząc zaintere-
sowanie wśród mieszkańców Gorzowa, 
szedłem za ciosem, zbierając głosy na 
mój pomysł. Determinacja moja i  moich 
kolegów była tak ogromna, że na wła-
sny koszt drukowaliśmy ulotki i  plakaty, 
roznosząc je po mieście i  rozmawiając 
z  ludźmi. Tłumaczyliśmy im, czym jest 
skatepark i dlaczego jest on nam potrzeb-
ny. Udało mi się dostać do lokalnego radia 
i  telewizji. Ta edycja BO zostanie przeze 
mnie zapamiętana na zawsze, ponieważ 
po tak długiej batalii udało się wygrać 
przyzwoitą sumę pieniędzy na rozbudo-
wę skateparku – 640 000 zł. Oczywiście 
nie spocząłem na laurach, tylko na każ-
dym dalszym postępowaniu nadzorowa-
łem rozwój sytuacji i uważam, że bardzo 
dobrze robiłem. Ponieważ mimo wygra-
nej i uznania wśród mieszkańców, w urzę-
dzie miasta nadal odczuwałem obojęt-
ność wobec tego tematu. Raz w tygodniu 
dopominałem się w urzędzie, aby rozpo-
cząć procedurę realizacji rozbudowy. Na 
każdym szczeblu postępy szły mozol-
nie. Dogadanie szczegółów, określenie 
warunków przetargowych, ogłoszenie 

przetargu, wybranie wykonawcy, wyda-
nie zezwoleń czy podpisanie formalności. 
Gdyby nie moja natrętność, czuję, że reali-
zacja mogłaby jeszcze być w trakcie.

Nie obyło się bez problemów

Nie obyło się też bez pewnych sprze-
czek z  urzędnikami, chociażby jeśli cho-
dzi o  warunki przetargu, jakie zapropo-
nowałem. Widząc, jakich miasto wybiera 
wykonawców – rzecz jasna najtańszych, 
skutkiem czego były ogromne opóźnienia 
z realizacją albo nieprawidłowości w wy-
konaniu robót czy też po prostu słaba 
jakość wykonanej inwestycji – postawi-
łem sprawę jasno: w kryterium oceny nie 
może występować tylko cena, ale ważne, 
aby pojawiło się doświadczenie. Słysząc 
odpowiedź, że tym sposobem będziemy 
nie fair dla konkurencyjnych wykonaw-
ców, stwierdziłem, że absolutnie urzęd-
nikom nie zależy na dobrze wykonanej 
inwestycji. Takie kryterium nie pozba-
wia konkurencji, lecz eliminuje pseudo-
fachowców nieznających się na danej 
dziedzinie. Mimo wielu trudnych rozmów, 
udało się wprowadzić kilka ważnych wa-
runków, dzięki czemu został wybrany je-
den z najlepszych wykonawców w Polsce, 



Młody Obywatel18

a  jest ich dosłownie tylko kilku. Firma 
Techramps z  Krakowa wybudowała już 
ponad 100 skateparków w  Polsce oraz 
za granicą. Niemniej, mimo moich pona-
gleń, i tak zwlekanie urzędu miasta dopro-
wadziło do opóźnienia rozbudowy skate-
parku ze względu na porę roku i związane 
z  nią warunki atmosferyczne. Mieszanki 
betonowe, stosowane przy budowie ska-
teparków, muszą być wylewane w odpo-
wiednich warunkach atmosferycznych. 
Opóźnienie spowodowało również pro-
blem finansowy. Miasto musiało dołożyć 
do inwestycji z uwagi na wzrost cen ma-
teriałów. Najważniejsze jednak, że mimo 
opóźnień w końcu się udało.

Rozbudowa skateparku 
i nowe pomysły

Rozbudowa skateparku w  parku 
Kopernika miała miejsce w 2018 r., czyli 
w  jubileusz 10-lecia starania się o  tę in-
westycję. Skatepark został rozbudowany 
o  dwie sekcje – streetowa, zawierająca 
mniejsze elementy typu: schodki, mur-
ki, poręcze, niższe podjazdy oraz bowl, 
czyli basen, przeznaczony głównie do 
większych lotów. Basen, który wyróżnił 
się w kraju tym, że jest jednym z najwięk-
szych oraz jest najgłębszy – sięgający 
w najgłębszym miejscu aż 3 m. Wszystko 
ładnie połączone i wkomponowane w ist-
niejący skatepark, co w  sumie dało cał-
kiem przyzwoity efekt. Całość kosztowa-
ła finalnie ponad 800 000 zł. Od tamtego 
momentu skatepark zdobył zaintereso-
wanie o 300% większe. Bardzo dużo no-
wych osób zaczęło trenować ten sport. 
Do Gorzowa zaczęły przyjeżdżać osoby 
z  różnych stron Polski. Prezydent Jacek 
Wójcicki, widząc radość młodych lu-
dzi, doinwestował skatepark w  miejskie 
oświetlenie.

Podczas gdy całe skupienie trzymało 
się rozbudowy skateparku, w 2017 r. zgło-
siłem do BO pomysł na zorganizowanie 

ekstremalnych zawodów na skateparku, 
co również uzyskało największą liczbę 
głosów. Co za tym idzie, na świeżo roz-
budowanym w 2018 r. skateparku odbyły 
się zawody, które frekwencją zaskoczyły 
chyba każdego. Tłumnie uczestnicy bra-
li udział w  zawodach, a  widzów dooko-
ła płyty skateparku nie byłem w  stanie 
zliczyć. W  tym momencie dostrzegłem, 
że w  Budżecie Obywatelskim można na-
prawdę wiele zdziałać. Odkryłem w sobie 
duszę aktywisty i  społecznika, chociaż 
wolę bardziej określenie „mieszkaniec 
z kreatywnymi pomysłami na rozwój mia-
sta”. Skoro udało się ze skateparkiem, to 
czemu by nie próbować z czymś innym? 

Jako że uwielbiam jeździć rowerem, nie 
tylko po skateparku, przyjrzałem się go-
rzowskiej infrastrukturze rowerowej. Tutaj 
miejscami złapałem się za głowę. Cieszy 
bardzo, że owa infrastruktura prężnie się 
rozwija i  powstaje coraz więcej ścieżek 
rowerowych, które robione są nowymi 
technologiami, w  nowych standardach. 
Natomiast stare ścieżki rowerowe potra-
fią wytrącić z  równowagi rowerzystów. 
Dlatego też w kolejnej edycji BO zgłosiłem 
pomysł poprawy infrastruktury rowerowej 
na terenie miasta. Po raz kolejny zyska-
łem poparcie wśród mieszkańców i  mój 
pomysł wygrał. Tak też w  2019 r. wie-
le starych ścieżek rowerowych zyskało 
nowe, czytelniejsze oznakowanie, mające 
wpływ na bezpieczeństwo. Dzięki moje-
mu wnioskowi pojawiły się w  Gorzowie 
po raz pierwszy sierżanty rowerowe, 
o których mówiłem w pierwszym wydaniu 
Młodego Obywatela, obniżono krawężniki 
na przejazdach oraz usunięto inne bariery 
architektoniczne. Pojawiły się w  mieście 
nowe stojaki rowerowe, skrzynie narzę-
dziowe do naprawy rowerów czy też wia-
ta pod galerią NovaPark. Wybudowana 
została również ścieżka rowerowa przy 
ul. Fabrycznej od ronda Ks. Sadownika 
do ul. Waryńskiego. Ponowiłem rów-
nież pomysł zorganizowania zawodów 
na skateparku, co okazało się według 
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mieszkańców ponownie dobrym pomy-
słem. Zawody wygrały i odbyły się z wiel-
kim zainteresowaniem.

Ponownie brakuje miejsca

Jak widać, rozbudowa skateparku była 
strzałem w 10-tkę, lecz w związku z tym 
pojawił się problem. Skatepark w  pew-
nym momencie został przeludniony. 
Brzmi dość dziwnie, no bo jak można 
przeludnić skatepark? Chętnych do jaz-
dy po nim jest tak dużo, że czasem bra-
kuje miejsca do swobodnego przejazdu. 
Coraz częściej dochodzi do zderzeń osób, 
ponieważ wjeżdżają na siebie, nie mając 
po prostu możliwości odjechania w  inną 
stronę, bo tam też ktoś się już znajduje.

Nie mogłem przejść obok tego obojęt-
nie. Dlatego też pojawiłem się ponownie 
na BO, zgłaszając tym razem na różnych 
osiedlach dużo drobnych pomysłów, do-
tyczących poprawy infrastruktury rowe-
rowej oraz w  kategorii ogólnomiejskiej 
ponowną rozbudowę skateparku. Tym 
razem, mimo wielkiego poparcia wśród 
mieszkańców, niewielką liczbą głosów 
mój pomysł rozbudowy przegrał ze stwo-
rzeniem taktu pieszo-rowerowego Trasy 
Siedmiu Wzgórz. Nie udało się tym razem 
z dużym pomysłem, ale chociaż te mniej-
sze rowerowe wygrały i zostały wykonane 
w 2020 r.

W  roku 2021 pojawiły się na mapie 
BO kolejne moje pomysły, które wygrały. 
Ponownie była to infrastruktura rowero-
wa oraz zawody na skateparku. Nowością 
w moich pomysłach było odnowienie pla-
cu zabaw przy przedszkolu nr 13, które-
go jestem absolwentem. Zbliżając się 
do dnia dzisiejszego, można rzec że nie 
zwalniam tempa. Jesteśmy świeżo po 
ogłoszeniu wyników BO na rok 2022, na 
którym, jak się dowiedziałem, wygrał mój 
kolejny (niemały) pomysł: Budowa placu 
do jazdy wyczynowej fanów motoryza-
cji. Sam obiekt to nic nadzwyczajnego, 
ponieważ chodzi tu o  asfaltowy plac, 

natomiast sednem tego miejsca będzie 
jego przeznaczenie. Ten pomysł wywołał 
sporo kontrowersji wśród mieszkańców, 
ponieważ ma on służyć m.in. do legal-
nego szaleństwa na motocyklach. Brzmi 
dość ordynarnie, lecz warto zagłębić się 
w  to środowisko. Nie mówię tu o  bez-
myślnych dawcach, którzy najchętniej 
gnaliby motocyklem 200km/h przez mia-
sto, a o pasjonatach, którzy trenują swoją 
pasję wyczynową bardzo podobnie jak ja 
i  moi koledzy na rowerach. Są to ludzie, 
którzy składają swoje motocykle od pod-
staw, po czym organizują transport, sa-
mochody ciężarowe i  jadą, czasem 150 
km od Gorzowa, na miejsce, gdzie mogą 
trenować. Jazda na tylnym kole, a nawet 
na przednim, oraz inne ewolucje, facho-
wo nazywane stuntem. Niniejszy plac ma 
również służyć spotkaniom ogólnomoto-
ryzacyjnym, o których ostatnio też głośno 
w  lokalnych mediach, gdzie mowa o  in-
terwencji policji na parkingach większych 
marketów, gdzie zorganizowano zlot sa-
mochodów po tuningu. Chyba lepiej, je-
żeli zmotoryzowani będą mieli miejsce do 
takich rzeczy, niż żeby robili to na drogach 
publicznych między innymi uczestnikami 
ruchu. Uważam, że takie miejsce również 
będzie strzałem w 10-tkę.

Nie odbiegając za daleko od tematu, 
na koniec mogę zapowiedzieć, że rozbu-
dowa skateparku ma sporą szansę na 
realizację, ponieważ w końcu urząd mia-
sta dostrzegł tę potrzebę i  już pojawiają 
się pierwsze pomysły na zorganizowanie 
środków finansowych na powiększenie 
skateparku w  ciągu najbliższego roku. 
Jeżeli faktycznie do tego dojdzie, będę 
mógł stwierdzić jednogłośnie, że Gorzów 
będzie posiadał skatepark na miarę mia-
sta wojewódzkiego i że o takie małe wiel-
kie marzenie walczyłem ja i moi koledzy.

Tymczasem życzę wszystkiego dobre-
go i zapewne do zobaczenia podczas ko-
lejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wojtek Pięta
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Fot. Iwona Mazur
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Fot. Iwona Mazur



Pyta Marta Skowronek

Marta Skowronek: Cheerleading 
w Gorzowie Wielkopolskim – pewnie wie-
lu mieszkańców nie słyszało, że jest coś 
takiego. Na czym to polega i  kto może 
dołączyć? 

Katarzyna Jonasz: Cheerleading skła-
da się z  elementów gimnastyki, tańca 
i akrobacji, a  jest wykonywany w celu ki-
bicowania zespołom sportowym w  cza-
sie meczów. Sam w  sobie stanowi tak-
że osobną dyscyplinę sportu. W  naszej 
Akademii trenują zawodniczki od 4 do 
17 roku życia, jednak do spróbowania sił 
w  naszych szeregach zapraszamy rów-
nież młodsze, jak i  starsze dziewczęta 
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„Trenując cheerleading, dzieci stają 
się bardziej otwarte i odważne”
Wywiad z Katarzyną Jonasz, trenerką Akademii  
Cheerleaders Warta Gorzów

oraz oczywiście chłopców. Nasze trenin-
gi odbywają się w poniedziałki i czwartki 
w Szkole Podstawowej numer 21 i w za-
leżności od grupy wiekowej rozpoczyna-
ją się odpowiednio o  godz. 16.30, 17.30  
i  18.30. Można dołączyć na dwa pierw-
sze, niezobowiązujące treningi. Szczegóły 
można uzyskać, kontaktując się poprzez 
nasz fanpage na Facebooku.

MS: Czy cheerleading jest dla każdego? 
Co daje tym, którzy się w niego angażują?

KJ: Swoją przygodę z cheerleadingiem 
można rozpocząć w  każdym wieku, nie-
zależnie od naszego stopnia zaawanso-
wania. W  naszej Akademii prowadzimy 
grupy zarówno dla poczatkujących, jak 
i  bardziej zaawansowanych. Trenując 
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cheerleading, dzieci z  pewnością stają 
się bardziej otwarte i odważne. Każdy wy-
stęp czy start na zawodach pozwala im 
pokonywać swoje słabości i  stawać się 
bardziej otwartymi na świat. Prezentacja 
przed publicznością to doskonały spo-
sób na walkę ze stresem, co jest pomoc-
ne w  prywatnym życiu naszych zawod-
niczek (np. w  szkole). Dzięki temu mają 
również mniej problemu w  kontaktach 
z rówieśnikami.

MS: Jakie relacje panują wśród uczest-
ników Akademii? Rywalizują ze sobą? 
Czy można liczyć na poznanie nowych 
przyjaciół?

KJ: Oprócz samego faktu trenowania 
w naszej Akademii i  spędzania wspólnie 
czasu na treningach, dziewczyny spoty-
kają się wspólnie po zajęciach, często 
również w dni wolne od zajęć czy w week-
endy. Członkostwo w naszych szeregach 
pozwoliło im na zawarcie nowych przy-
jaźni, które owocują też wspólnymi wyjaz-
dami na wakacje z rodzinami, co jest dla 
nas niezwykle budujące i jesteśmy z tego 
dumni. Dziewczyny bez względu na wiek, 
w  jakim są, wspierają się i  kibicują so-
bie na treningach, występach czy turnie-
jach. Razem realizują wspólne cele, chcą 

się doskonalić w tym, co robią i napraw-
dę są dla siebie niezwykłym wsparciem. 
Co ważne, nie konkurują wewnętrznie ze 
sobą, nie ma w nich zazdrości, jest nato-
miast wspólna mobilizacja, wzajemna po-
prawa i radość, gdy któraś z zawodniczek 
nauczy się nowego elementu, aby cały ze-
spół stawał się jak najlepszy.

MS: A dlaczego Pani zaangażowała się 
w Cheerleading? Co takiego daje on Pani 
jako trenerce?

KJ: Dla mnie jako trenerki najważniej-
sze jest zadowolenie dziewczynek oraz 
ich ciągłe doskonalenie, pokonywanie 
słabości. Największą radością jest, gdy 
nasze zawodniczki, oglądając swoje wy-
stępy, widzą swój własny progres i są po 
prostu z  siebie dumne. Uwielbiam rów-
nież, kiedy biorą udział w  zawodach, bo 
jest to dla mnie sprawdzenie, czego się 
nauczyły, na jakim są poziomie i oczywi-
ście czego jeszcze musimy się nauczyć, 
aby być jeszcze lepszym zespołem. Ich 
zadowolenie z  siebie, pokonywanie ko-
lejnych barier i postępy to moja najwięk-
sza motywacja. Daje mi to najwięcej  
satysfakcji i radości.

MS: Dziękuję za rozmowę.



Fotorelacja z Młodzieżowego 
Strajku Klimatycznego
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24 września pod Urzędem Miasta 
w  Gorzowie Wielkopolskim odbył się 
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny pod ha-
słem „Wspólne działanie lub wspólne 
wymieranie”. Młodzi uczestnicy żąda-
li, aby rządzący podjęli bezprecedenso-
we działania, które zapewnią wszystkim 
obywatelom i  obywatelkom szansę na 
bezpieczną przyszłość w  świecie bez  
katastrofy klimatycznej.

 Cytując organizatorów: „Jak podaje naj-
nowszy raport IPCC (Międzyrządowego 
Panelu ds. Zmian Klimatu), opublikowa-
ny 9 sierpnia bieżącego roku, dotychczas 
klimat ocieplił się o 1.09°C. Już teraz je-
steśmy w klimatycznym kryzysie, a wciąż 
grozi nam katastrofa. Obecne działania, 
a  raczej ich brak, prowadzą do ocieple-
nia znacznie wykraczającego ponad bez-
pieczną granicę 1,5°C. Jesteśmy o krok od 
przekroczenia punktów krytycznych, któ-
re sprawią, że kryzys klimatyczny zacznie 

napędzać sam siebie, a my będziemy mo-
gły i mogli jedynie patrzeć, jak na naszych 
oczach tracimy wszystko to, co kochamy. 
Stoimy tuż nad przepaścią. Przez lata 
w  narracjach proklimatycznych domino-
wały suche statystyki, opisy fizycznych 
procesów, sprzężeń zwrotnych itd., co od-
bierało im ludzki wymiar. A  przecież kry-
zys klimatyczny od samego początku ma 
ludzką twarz: to człowiek (choć nie każdy 
w równym stopniu) go wywołał i to czło-
wiek poniesie za niego największe konse-
kwencje. Dlatego tak ważna jest solidarna 
walka o  klimat, dlatego jednoczymy się 
ponad podziałami dla sprawiedliwości 
klimatycznej. Mamy jeszcze szansę – ale 
mamy ją tylko razem, solidarnie”. 

Autorką zdjęć ze Strajku 
 jest Adrianna Russo. 
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O fotografii, ale tak inaczej
Zrobienie zdjęcia nigdy nie było tak proste 
jak w dzisiejszych czasach. Mimo że fo-
tografia w dziejach ludzkości jest tak na-
prawdę od niedawna, każdy ma dostęp do 
aparatu. Wystarczy wyciągnąć smartfon, 
włączyć aplikację „aparat” i nacisnąć przy-
cisk. Zdjęcia towarzyszą nam codziennie, 
każdego dnia widzimy kilkadziesiąt zdjęć 
i doszliśmy nawet do momentu, w którym 
niektórzy robią fotkę własnego obiadu 
czy deseru. To ciekawe zjawisko. Jako 
ludzie lubimy dokumentować otaczającą 
nas rzeczywistość, a potem dzielić się nią 
z  innymi. Zdjęcia niewątpliwie pomagają 
nam, aczkolwiek czasem warto znaleźć 
umiar i pokorę, gdyż majestatyczne wido-
ki uwiecznione na zdjęciu wcale nie spra-
wią, że samo w sobie będzie ono dobre. 
Wiele osób nie zastanawia się głębiej nad 
tym tematem, po prostu robią pstryk i już. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że fotografia 
jest pięknym oraz głębokim narzędziem 
do pokazywania świata. Warto poznać 
kilka zasad, a także spojrzeć okiem obiek-
tywu z innej perspektywy, i właśnie o tym 
tutaj opowiemy.

Każdy na pewno choć raz w życiu zro-
bił zdjęcie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że 
ważne jest nie tylko to, co przedstawiamy, 
ale też w jaki sposób to robimy. Po pierw-
sze, fotografując, pamiętajmy, że może-
my decydować o  tym, co jest w  kadrze. 
Warto więc nie utrwalać na zdjęciu obiek-
tów niepożądanych. Przed pstryknięciem 
należy szybko rzucić okiem na wyświetla-
ny na podglądzie obraz w  celu skorygo-
wania ewentualnych błędów i  usunięcia 
z kadru np. śmietnika, który niewątpliwie 
zaburza estetykę zdjęcia przedstawiają-
cego parę młodą czy koleżankę pozującą 
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w nowej sukience. Dodatkowo uważajcie 
na układ elementów w kadrze, tak by na 
zdjęciu nie okazało się, że z głowy model-
ki wyrasta stojąca za nią latarnia uliczna. 
Bardzo ważna jest perspektywa. Jeden 
obiekt możemy pokazać z różnych stron, 
również z dołu lub z góry. Co istotne, foto-
grafując przedmiot od dołu, zaznaczamy 
jego wielkość i ważność. Ponadto jeśli ka-
drujemy z tak zwanej żabiej perspektywy, 
nogi naszej modelki na zdjęciu wydadzą 
się dłuższe. Robiąc komuś zdjęcie z góry, 
możemy pokazać, że taka osoba jest nie-
wielka lub jej obecność na zdjęciu nie  
jest najważniejsza.

Chcąc zobaczyć świat w  inny sposób, 
postanowiłem sprawić sobie drona. Od 
zawsze pragnąłem patrzeć na wszystko 
z  całkiem innej perspektywy. Efekty są 
bardzo ciekawe. Niesamowicie jest spoj-
rzeć z góry na zwyczajne pole i dostrzec 
piękno, jakiego nie znało się dotychczas. 
Mam wrażenie, że perspektywa, z  jaką 
satelity widzą gorzowską Dominantę, 

jest bardziej urodziwa, niż ta dostępna 
dla ludzi stąpających po ziemi. Zdjęcia 
z  nieba potrafią pokazać nam na pozór 
nieciekawe obiekty w całkiem nowy spo-
sób. Nagle wielkie drzewo może zacząć 
przypomina brokuł, a  pole kukurydzy – 
trawę. Takie zdjęcia działają na wyobraź-
nię i myślę, że każdy fan fotografii je do-
ceni. Pocieszający jest fakt, że drony są 
coraz bardziej dostępne, więc praktycz-
nie każdy może pobawić się w  operato-
ra takiego statku, a przy okazji uchwycić  
ciekawe kadry. 

Jeśli chcielibyście uwieczniać niety-
powe obrazki, polecam również zdjęcia 
makro. Zdjęcia te pokazują małe obiek-
ty z  bliska. Ta metoda fotografowania 
wymaga nieco wprawy i  kreatywności, 
narzędzi oraz cierpliwości. Do obiekty-
wu aparatu można przykręcić soczewkę, 
która powiększy obraz, a  jednocześnie 
zmniejszy minimalną odległość ostrzenia 
na zdjęciu do kilku centymetrów czy na-
wet milimetra. Warto zaznaczyć, że wiele 



Młody Obywatel32

nowszych telefonów jest wyposażonych 
w obiektyw makro, więc to idealna opcja, 
żeby się trochę pobawić. Dzięki zdjęciom 
makro dostrzeżemy oczy 3-milimetro-
wego pająka lub zobaczymy jak wygląda 
mucha z  bliska. Widząc muchę w  takim 
powiększeniu, nabrałem do tych owadów 
empatii, aczkolwiek to nie zmienia faktu, 
że istoty te denerwują, gdy latają po poko-
ju, lub jak siadają na naszym pożywieniu.

Zabawa fotografią to inspirująca dzie-
dzina życia i warto zastanowić się chwi-
lę przed dokonaniem tego jednego ruchu 
naciśnięcia przycisku migawki, ponieważ 
to, jak ustalimy kadr, jest bardzo istotne 
i wpłynie znacząco na jakość oraz orygi-
nalność zdjęcia. A chyba każdy  chciałby, 
by jego zdjęcie wzbudzało „efekt WOW”.

Fot. Adrian Michalak

Dystansowanie się  
od nowych technologii
rozważania młodego Polonisty

Kilka uwag 
o „dystansowaniu się”

Biorąc pod uwagę panującą pandemię 
i rozpędzająca się czwartą falę, zapraszam 
Państwa do rozważenia wraz ze mną kwe-
stii dystansu, a właściwie dystansowania 
się. Choć czasownik dystansować się sta-
nowi jedną rodzinę wyrazów z rzeczowni-
kiem dystans, ma inną łączliwość składniową  
od omawianego wyrazu.

Dystans można mieć do kogoś lub cze-
goś (także wobec kogoś lub czegoś albo  
w  stosunku do kogoś  lub  czegoś), 

np.  dystans do  (w  stosunku do  albo  wo-
bec)  samego siebie,  ludzi,  tego, co się 
stało  itp. W  wypadku tego rzeczownika 
mamy zatem trzy składniowe możliwości.

Inaczej rzecz ma się z  czasownikiem 
dystansować się. Tutaj bowiem może-
my mówić wyłącznie o  dystansowaniu 
się wobec kogoś  lub  czegoś  albo od ko-
goś  lub  czegoś, por.  Dystansuje się wo-
bec swoich uczniów  lub  Dystansuje się 
od swoich uczniów. Forma *dystansować 
się do kogoś  lub  czegoś (skonstruowa-
na na zasadzie analogii wobec  dystansu 
do) jest niepoprawna.
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Nowe technologie mogą sprawiać wie-
le problemów językowych. Przyjrzymy się  
kilku z nich. 

„Power bank” czy „powerbank”?

Pytanie o  to, jak pisać o  przenośnym 
banku energii (powerbank / power bank / 
Powerbank / Power Bank), zadano mi już 
jakiś czas temu na moim blogu. Zajmijmy 
się więc tym zagadnieniem.

Należy zacząć od tego, że omawiana 
dziś nazwa jest stosunkowo nowa w pol-
szczyźnie, bo i narzędzie, o którym pisze-
my, jest relatywnie nowym przyrządem, 
choć niewątpliwie przydatnym. Paradoks 
polega na tym, że nazwa ta przyjęła się 
już na tyle mocno, że nie sposób wyru-
gować ją wyrażeniem bank energii (szko-
da!), a na tyle jeszcze się nie przyjęła, że 
dziś w  obiegu spotkać można niemal 
wszystkie przytoczone akapit wyżej spo-
soby zapisu. Który ma szansę uzyskać  
aprobatę językoznawców?

Nie jest to nazwa własna, dlatego  na-
leży  wyeliminować pisownię wielkimi 
literami (*Powerbank oraz *Power Bank). 
Zdecydowanie trudniej rozważyć kwestię 
pisowni łącznej i  rozdzielnej. Jak pisa-
łem, w obiegu spotkać można oba zapisy 
z przewagą pisowni rozłącznej. 

Dopóki wyraz ten nie zostanie sko-
dyfikowany, można uznać, że oba spo-
soby są poprawne (albo przynajmniej 
dopuszczalne).

Czy wyraz „e-book” się odmienia?

W dobie mediów elektronicznych coraz 
większą popularnością cieszą się  e-bo-
oki  [wym.  ibuki], czyli książki dostępne 
właśnie w wersji elektronicznej (wyrazem 
tym określamy także urządzenia umożli-
wiające odczytanie takiego tekstu). Jak 
poprawnie odmieniamy ten rzeczownik?

E-book  –  w  przeciwieństwie do   
YouTube’a  – nie potrzebuje apostrofu, 
ponieważ ostatnia głoska jest sukcesyw-
nie wymawiana. Pamiętać jednak trze-
ba bezwzględnie o  dywizie między lite-
rą e [wym. i], będącą pierwszym członem 
wyrazów złożonych wskazującym na 
ich związek znaczeniowy z  Internetem, 
a  wyrazem  book. Wobec powyższe-
go wzorcowa odmiana przedstawia 
się, jak następuje:  e-booka,  e-bookowi,   
e-bookiem, e-booku.

Kamil Kromski  
Nauczyciel – polonista w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. 
Jana Pawła II w Zbąszynku. Prowadzi stronę 

na Facebooku „Językowe rozważania mło-
dego polonisty” oraz blog pod tym samym 
tytułem (www.filologpolski.blogspot.com).



CZEGO SŁUCHAĆ? cz. 4
SPRAWDŹCIE MŁODYCH I UTALENTOWANYCH LUBUSZAN

Gatunek: pop
Skład:  Martyna Cyrko 
(wokal)

To teraz totalnie prze-
wrotnie, bo nie dość, że 
gorzowianka prezentuje 
zupełnie inną, tiktokową 
estetykę, to jeszcze nie 
wydała albumu, a serię 

Cyrko –  Bobobo  
(2020) i inne single
Gorzów Wielkopolski. 
Spotify, YouTube
 

Mortecius – Lonesome 
Nights (2020)
Zielona Góra. Bandcamp: 
digital ($5), YouTube

Gatunek: gitarowy 
ambient
Skład: Marcin 
Łukasiewicz (gitara)

Może to tylko wrażenie, 
ale po pandemii chyba 
słyszę jeszcze więcej 
spokojnych, melancho-
lijnych albumów lokal-
nych muzyków. Marcin 
Łukasiewicz z Zielonej 
Góry pod szyldem 
Mortecius postanowił 
samą gitarą dotrzeć do 
swoich inspiracji w posta-
ci postapokaliptycznych 
filmów, gier i książek. 
Nie będzie więc przesa-
dzonym komplemen-
tem, że gdzieś w tych 
spokojnych, kojących 
przygrywkach są mo-
menty z „Fallouta” czy ze 
„S.T.A.L.K.E.R.-a”, gdzie 
siadamy wieczorem przy 
ognisku i staramy się 
zachować spokój ducha 
mimo tego, że koniec 
świata nie tyle szaleje 
wokół nas, co już dawno 
temu się stał. Tytuły dają 

singli. Jej fenomen jednak 
to coś, nad czym warto 
się pochylić, dlatego zro-
bię mały wyjątek i opiszę 
tu jej dorobek dostępny 
na Spotify, na który skła-
da się kilka singli wyda-
nych w ciągu ostatnich 
dwóch lat (jednak taka 
forma wyrazu zdaje się 
akceptowalna dla po-
kolenia Z). Poczynając 
od wyprodukowanego 
przez LCS „Bobobo”, 
przez „Formy”, „Parę parę 
dziewczyn”, „WROCLOVE” 
(odsyłam swoją drogą 
do artykułu „Lubuscy 
emigranci – dlaczego wy-
jeżdżają?” z drugiego nu-
meru MO) aż do „Stonka”. 
Zdecydowanie dużą rolę 
odgrywa też warstwa wi-
zualna. Klipy, realizowane 
przez Alchemię Obrazu 
czy Street Vision Films, 
są na bardzo wysokim 
poziomie. Jeden teledy-
sk został nawet zreali-
zowany w Filharmonii 
Gorzowskiej, inny po-
kazuje uliczne realia 
gorzowskiej młodzieży 
i też do nich przemawia, 
opowiada o rzeczach dla 
nich istotnych: kumplach, 
młodzieńczych namięt-
nościach, poszukiwa-
niu siebie, fałszywości 
w dobie mediów spo-
łecznościowych… Czy 
podąży śladami Dawida 
Kwiatkowskiego, ale tym 
razem z perspektywy 
samostanowiącej o sobie 
dorastającej dziewczy-
ny? Zobaczymy. Fanpage 
Gorzowa już ją podłapał 
– dobry ruch, szansa na 
obiecującą współpracę.
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nam podpowiedź co do 
scenerii – karawany, wilki, 
pragnienie, pierwszy po-
siłek od tygodnia, infekcja 
i wreszcie (spoiler alert?) 
samotna śmierć na pu-
styni. Nie jest to jednak 
album zasmucający, by-
najmniej. Przebrzmiewa 
w nim nadzieja. 
Odpowiednie efekty, przez 
które przeszła gitara, 
i tło ratują utwory przed 
jałowością i powtarzal-
nością, ale to, co Marcin 
ma przede wszystkim do 
zaoferowania, to talent do 
komponowania melo-
dii. Przyjemna rzecz do 
posłuchania na wieczór, 
nawet niekoniecznie przy 
ognisku.



Gatunek: dubwave
Skład: Mateusz Rychlicki 
(Kristen, Kobieta z Wydm 
– perkusja, elektronika), 
Adam Sołtysik (ex-Po-
godno – bas), Mateusz 
Rosiński (wrong dial, 
Dym Records – elektro-
nika, wibrafon), Marcin 
Ciupidro (Metamuzyka, 
Robotobibok)

Dawno nie byliśmy tak bli-
sko czystej formy. Winyl 
Dynasonic (ponieważ to 
ten format wydaje się tu 
być docelowym) to dwie 
długie (po prawie dwana-
ście minut) transowe, pro-
gresywne, instrumentalne 
ścieżki (zatytułowane 
jak strony winyla – „d1” 
i „d2”). Muzycy w bardzo 
ciekawym, międzymiasto-
wym składzie pozwalają 
sobie na zabranie słucha-
cza w podróż poprzez 
mniej lub bardziej znajo-
me dźwięki instrumentów, 
podczas gdy sekcja ryt-
miczna wystukuje man-
trycznie tempo tego oso-
bliwego marszu. Ciekawe, 
że krążek został zmikso-
wany w Oakland przez 

Dynasonic – #1 (Don’t 
Sit On My Vinyl / Dym 
Recordings 2019) Gorzów 
Wielkopolski / Szczecin 
/ Wrocław / Oakland / 
Berlin. Bandcamp: winyl 
(€13) /  digital (€6) /  
kaseta (25 zł)
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The Norman Conquest 
i zmasterowany przez 
Normana Nitzschego 
w Calyx (Berlin).

Rademenez  – Dziewięć 
żyć, siedem życzeń (Step 
Dystrybucja 2020)
Zielona Góra. CD (30 zł), 
Spotify

Gatunek: hip hop
Skład: Radosław 
„Rademenez” Blonkowski

Tymczasem na po-
łudniu województwa 
Rademenez – który 
później w marcu 2021 
wsławił się freestyle’owa-
niem przez 24 godziny 
bez przerwy, by zebrać 
fundusze na leczenie 
małej Ani z Zielonego 
Wzgórza – wydał album 
o tytule inspirowanym 
kultowym polskim seria-
lem dla młodzieży z lat 
80.: „Siedem życzeń” i, 
podobnie jak gorzow-
ski LiN na płycie „RAD” 
(odsyłam do przeglądu 
w pierwszym numerze 
MO), nawiązuje do hasła 
„Hator, hator…” mającego 
spełniać życzenia. Z tym, 
że serialowy kot miał na 
imię… Rademenes. Zatem 
ta inspiracja zdecydo-
wanie wychodzi tu poza 
nostalgię. Na albumie: na 
ogół spokojne, rozma-
rzone bity nieuciekające 

za daleko od korzeni, 
wyraźna nawijka, czasem 
nieco śpiewne, chwytliwe 
refreny. Rapuje o zdrowiu, 
tańcu, telefonach, pienią-
dzach. Warto też wspo-
mnieć, że Rademenezowi 
nieobcy jest breakdance.

Morfeo – There Is No 
Hope (2012)
Gorzów Wielkopolski. 
Mp3

Gatunek: post rock
Skład i okładka: Mateusz 
Działo

Są takie niszowe albumy 
w Internecie, które kiedyś 
gdzieś były cały czas 
dostępne, ale zniknęły. 
Mogłyby stać się miejski-
mi legendami, gdyby sły-
szało je było więcej osób. 
Istnieją zapiski co do 
tego, że były opublikowa-
ne, czy też ostała się tylko 
część utworów – tak też 
jest w tym przypadku, po-
nieważ solowa propozy-
cja Morfea to w połowie 
utwory nowe, a w połowie 
te, które zostały wyko-
rzystane na kompilacji 
„13” z tego samego roku, 
będącej ścieżką dźwię-
kową do postapokalipsy. 
To znamienne, ponieważ 
„There Is No Hope” rów-
nież stawia na instrumen-
talne, filmowe klimaty 
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(czasami z dialogami 
z nich, np. „Gwiezdnych 
wojen”). Nie są to jednak 
długie pejzaże – rytmy są 
żywe, czasem ocierają-
ce się o hip-hopowe bity. 
Oparte jest na samplo-
wanych pętlach, aczkol-
wiek zostało to uczynio-
ne zręcznie i słuchalnie. 
Zwiastowało jeszcze 
ciekawsze „Marching 
Through The Wastelands 
Of Humanity” (opis w nu-
merze 2.). Dziś pozosta-
je ukrytą w odmętach 
Internetów ciekawostką 
dostępną dla nielicznych. 
A, cytując postać z opo-
wiadania autora („Echa 
przeszłości” z Projektu 
13): „czy będąc wybra-
nym, podzieliłby się pan 
tym, co jest tylko dla wą-
skiej grupy?”

Spalarnia - Ciało świeci 
niezgodą na przemoc 
(Dym Recordings 2021)
Gorzów Wielkopolski. 
Bandcamp: digital (21 zł)
 

Gatunek: eksperymen-
talna, poezja śpiewana, 
drone
Skład: Niebo oraz  
gościnnie: Rusia, Szary, 
Niepokoje Gościnne 
i Paulina Owczarek  
(saksofon) 
Okładka: Anna Grzymała

Iście dziwaczna to pro-
pozycja, ale jest w niej 
coś hipnotyzującego. 
To sztuka nagrać rzecz 
tak powolną, ale jedno-
cześnie niegubiącą flow. 
Występujący pod pseu-
donimami muzycy pre-
zentują poetyckie wręcz 
utwory, które są zaan-
gażowane, poruszające 
troską o osoby doświad-
czające przemocy. Ale nie 
jest to głos przepełniony 
gniewem; jest tu spokój, 
czy raczej próba jego 
zachowania w obliczu za-
stałego stanu rzeczy, nie 
chciałbym rzec rezygna-
cji. Mimo tego, muzycznie 
album relaksuje, spowal-
nia, wycisza. Może o to 
chodziło, o wyciszenie 
tych „krążących emocji”, 

Drodzy Państwo, byli-
śmy świadkami wscho-
dzenia lokalnej gwiazdy. 
Poprzednią płytę LaNinii 
recenzowaliśmy w nume-
rze drugim. „Loneliness”, 
co prawda, powalała 
profesjonalizmem i była 
dostępna na przeróżnych 
kanałach, ale tym razem 
strzelczan pod swoje 
skrzydła wzięła kato-
wicka wytwórnia Metal 
Mind Productions, która 
wydawała tak rozpozna-
walnych wykonawców, 
jak: Armia, Behemoth, 
Dezerter, Turbo, Vader, 
Acid Drinkers i wielu 
innych, ale też zielono-
górskie Artrosis i Sui 
Generis Umbrę. Skoro tak 
poważane towarzystwo, 
to i zespół ze Strzelec 
Krajeńskich musiał się 
wznieść na wyżyny 
swoich możliwości, co 
zostało tylko podkreślo-
ne przez dobry jak nigdy 
wcześniej miks. Każdy 
instrument wybrzmie-
wa tak, jak powinien, 
a Mateusz Popis, który 
dobrze pamięta zajęcia 
z filologii angielskiej na 
gorzowskiej Akademii im. 
Jakuba z Paradyża, może 
wybrzmieć wzorową an-
gielszczyzną godną kole-
gów po fachu z zagranicy. 
Ma nawet okazję pokazać 
się w coverze „Mandatory 
Suicide” Slayera, który 
obok Sepultury, Biohazard 
i kilku innych wcześniej 
wymienionych zespołów 
stanowi wyraźną inspira-
cję dla LaNinii. Do tego 
lubują się w orientalnych 
wstawkach i przeciw-
stawianiu dziesięciose-
kundowych wrzasków 
delikatnym chórkom. 
Motyw przewodni albu-
mu, jak łatwo można się 
domyślić, to tyrania. To 
bardzo świeża premie-
ra – z 15 października. 

LaNinia – Tyrant 
(Metal Mind Productions 
2021) Strzelce Krajeńskie. 
CD, Spotify
 

Gatunek: heavy metal
Skład: Mateusz Popis 
(wokal), Daniel „Ludwass” 
Ludwiczak (gitary), 
Janusz Duź (gitary), 
Sergiusz Paszkiewicz 
(bas), Karol Wiśniewski 
(perkusja); gościnnie: 
Piotr Łuczyk, Jarosław 
Niemiec, Rafał Taracha, 
Małgorzata Gwóźdź, 
Maciej Gładysz

I wspomnicie moje słowa: 
będzie o nich głośno!



Eryk Nowak  – Lofi Beats 
(2021)
Zielona Góra. Bandcamp: 
digital ($8)
 

Gatunek: lo-fi hip hop

Lo-fi hip-hop radio: beats 
to relax/study to – kto 
z młodych nie zna tego 
hasła? Nie słuchamy kon-
kretnego wykonawcy, tyl-
ko zbioru bardzo podob-
nych, niewyróżniających 
się instrumentalnych, 
przytłumionych hiphopo-
wych bitów opartych 
na monotonnej perkusji 
i pianinowych samplach. 
Okazuje się, że po tę 
stylistykę sięgnął zielo-
nogórzanin Eryk Nowak 
– pianista, klawiszowiec, 
kompozytor. Studiował 

jazz i muzykę estrado-
wą na Uniwersytecie 
Zielonogórskim oraz 
uczył się w Akademii 
Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we 
Wrocławiu. Jaka jest 
więc wizja tak wyeduko-
wanego muzyka na lo-fi 
hip hop? Poza jazzowymi 
elementami, które dla 
oldschoolowego hip-hopu 
w ogóle są przecież w za-
sadzie podstawą, sięga tu 
po sample… z anime. Na 
tym albumie konkretnie 
z finału trzeciego sezo-
nu „Ataku Tytanów”, ale 
wystarczy przewertować 
jego kanał na YouTube 
(@ErykNowakMusic), 
by natknąć się na 
„Cowboya Bebopa” 
czy „JoJo’s Bizarre 
Adventure”. I to tak 
naprawdę jest bardzo 
w punkt, ale by zrozu-
mieć, co w ogóle mają 
bity lo-fi do anime, trzeba 
sięgnąć nie do korzeni 
hip-hopu per se, ale do 
tych youtube’owych filmi-
ków z zapętlonymi frag-
mentami „Szeptu Serca” 
od studia Ghibli (mam 
na myśli ten z dziewczy-
ną przy biurku), które 
ukształtowały całą estety-
kę, w której Eryk idealnie 
się odnajduje. Co jednak 
mnie martwi, to to, czy 
postawienie na zanurze-
nie się w haśle lo-fi chill-
hop (które jest widoczne 
na okładce zamiast na-
zwiska i jakiegoś bardziej 
kreatywnego tytułu) nie 
przyćmi indywidualizmu 
mającego przecież ską-
dinąd sporo do zaofero-
wania autora? Tak czy 
inaczej, warto posłuchać.

Wysłuchał i opisał:
Kamil Kwiatkowski 

Gorzowski muzyk,  
szerzej znany jako Wrathu
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Gatunek: hardcore punk
Skład: Marcin Czyż (wo-
kal), Marcin Czekajski (gi-
tara), Krzysztof Chłopek 
(gitara), Michał Broda 
(bas), Patryk Hajdys (per-
kusja, wokal)

 
Dość klasyczna formuła 
z małym twistem (na wo-
kalu można też usłyszeć 
perkusistę). Muzyka mło-
dych dla młodych, tech-
nicznie poprawna, z za-
skakująco pozytywnymi 
i motywującymi tekstami 
(a może takie się wydają 
na tle tych kilkudziesięciu 
lubuskich albumów, które 
recenzowałem na łamach 
Obywatela?). Niemniej 
jednak to zdecydowanie 
pozycja dla tych, którzy 
nie przepadają za eks-
perymentami, a raczej 
wolą sprawdzone techniki 
i znajome rejony. Chłopaki 
z Zielonej Góry nie mają 
się czego wstydzić.

Między Słowami   
– Stare Więzy (2017)
Zielona Góra. CD, 
Bandcamp: digital  
(za darmo)

kiedy „trawa wlewa się 
w trawę”. Na Bandcampie 
opisują się pod tagami 
experimental, abstract, 
ambient, drone, noise, po-
etry i queer. Według mnie 
jest w tym też pewien 
element industrialu, bo 
słyszę podobieństwo do 
brytyjskiego Coil. Może 
to tylko moje myślenie 
życzeniowe, by usłyszeć 
polską wersję tego duetu, 
ale tożsamościowo czy 
technicznie nie jest to 
znowu aż tak odległe 
skojarzenie. Okładka to 
reprodukcja obrazu Anny 
Grzymały „Zatrzymanie”.
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„Opowieści z czasów zarazy”
Tajemnica ukryta za epidemiami

W  grudniu ukaże się powieść historycz-
no-fantastyczna Mariusza Sobkowiaka 
pod tytułem „Opowieści z  czasów zara-
zy”, której akcja dzieje się w  Gorzowie 
Wielkopolskim. O  czym opowiada książ-
ka? XIV wiek: epidemia czarnej śmierci. 
Gustav – miejski handlarz z Landsberga 
– dowiaduje się, że posiada dar, który 
może ocalić wszystkich przed zarazą. 
XVI wiek: potomkowie Gustava zmagają 
się z  epidemią „angielskich potów” i  ta-
jemniczym dziedzictwem swojego rodu. 
Czterdzieści lat później dżuma pustoszy 
miasto, w którym na stosach płoną cza-
rownice. Setki lat później tajemnica rodu 
Gustava prześladuje napoleońskich żoł-
nierzy umierających na gorączkę nerwo-
wą i lekarzy walczących z epidemią cho-
lery. Czasy obecne: zrozpaczony ojciec 
poszukuje swojej córki, która może być 
kluczem do rozwiązania zagadki i  po-
wstrzymania pandemii koronawirusa. Czy 
odpowiedź kryje się w wydarzeniach, któ-
re miały miejsce setki tysięcy lat temu na 
obszarze dzisiejszego Gorzowa? Historia 
powieści prowadzi nas przez wydarzenia 
dziejące się na przestrzeni siedmiuset lat, 
pozwalając nam poznać zapomnianą hi-
storię miasta i wziąć udział w fantastycz-
nej przygodzie.

Wydanie powieści dofinansowało 
Miasto Gorzów Wielkopolski i  będzie 
można otrzymać ją za darmo podczas 
spotkania autorskiego, o którym poinfor-
muje Stowarzyszenie NOVUM na swojej 
stronie na Facebooku, oraz w  określo-
nych miejscach w mieście (wersja cyfro-
wa będzie zaś dostępna w  Internecie). 
Specjalnie dla czytelników „Młodego 
Obywatela” prezentujemy fragment po-
wieści (Rozdział I pt. „Koniec świata”). 

Koniec świata

16 września 1350 r. – Czarna śmierć

– Spowiadam się i  winien się dawam 
Panu Bogu wszechmocnemu w  Trójcy 
Jedynemu, Bogu Ojcu i  Synu, i  Duchu 
Świętemu, i  najświętszej Pannie Maryjej, 
królewnie niebieskiej, patronce naszego 
Kościoła, i  błogosławionemu Michałowi, 
Archaniołowi Bożemu, i świętemu Janowi 
Krzcicielowi, i  błogosławionym aposto-
łom Piotrowi i Pawłowi,  i mojemu świę-
temu patronowi, świętemu Gustavowi, 
i mojemu świętemu aniołowi, i wszystkim 
Bożym świętym…

Ksiądz ziewnął przeciągle, słysząc tę 
litanię.

– Synu, zachowaj ten confiteor. Zmówisz 
po spowiedzi, skoroś jeszcze tego nie 
uczynił. Kiedyś ostatnio się spowiadał?

– Proszę księdza, od lat wielu nie zacho-
dziłem. Sposobności jakoś nie było. 

– To grzech ciężki! Raz do roku sobór 
nakazał spowiadać się. Nie zaniedbuj 
tego, bo ci dusza grzechami jak chwasta-
mi zarośnie. Duszę pielęgnować trzeba 
jak ogród. Pomódlmy się słowami psal-
mu, abyś serce swoje otworzył przed 
Bogiem i powiedział szczerze, co cię drę-
czy. Powtarzaj słowa psalmu: Badaj mnie, 
Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie 
i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kro-
czę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą 
odwieczną! Powiedz teraz, synu, rychło, 
co cię trapi, a  nie omieszkaj wszystkie-
go wyznać. Wgryź się w  swą duszę, jak 
pies gończy się wgryza w  dopadniętą 
zwierzynę. 

„Kleszy poeta, psia mać” – pomyślał 
Gustav. Westchnął ciężko i zaczął mówić:

– Proszę księdza, świat się kończy, 
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jak zapowiadano. Ludzie umierają w  do-
mach, zdychają na ulicach jak zwierzęta. 
A ja mógłbym wszystkich ocalić. Każdego 
chłopa, dziewkę, każdego pana i  każde-
go króla. Nie zrobię tego jednak. Dlatego 
przyszedłem. Bo nie wiem, czy udźwignę 
to brzemię. Ja chcę tylko w  spokoju na 
rynku handlować, a nie świat ratować.

– Stójże, czekaj! – Ksiądz przerwał te 
wynurzenia, mając mętlik w głowie.– Jak 
ty, synu, chcesz ludzi ratować od zarazy? 
Toś medyk czy handlarz?

– Handlarz, panie, kram mam na ryn-
ku pod kościołem. Ale od dawna nie roz-
kładam, bo to nie warto teraz. Ludzie jak 
muchy padają, psia mać. Towaru więcej 
jak kupujących. Jadła i napitków w bród, 
a  nie ma kto tego brać. Ceny, panie, ta-
kie, że zboże to jak za darmo rozdawać. 
Chłopi nie chcą sprzedawać, bo robo-
ta ich niewarta tych pieniędzy. Już wolą, 
żeby gniło. Na pole się nie opłaca wycho-
dzić, a mnie później sprzedawać tanio, to 
też wolę przechować, co mogę, i  sprze-
dać potem. O  ile będzie jakieś „potem”, 
psia mać. Chłopy i warzelnicy, co ich za-
raza nie wzięła, to sami się wykańczają, 
duszę swoją na wieczne potępienie ska-
zując, bo cały ich dorobek nagle gówno 
warty. No ksiądz sam zobaczy, szefel żyta 
po dwadzieścia trzy fenigi, jęczmienia po 
szesnaście, owsa po dwanaście fenigów, 
beczka wina zaledwie trzydzieści groszy, 
a piwa tylko dwanaście. Jaką ja nadwyżkę 
dla siebie mogę narzucić, panie? To moja 
robota więcej warta, psia mać.

– Synu, opanuj swój język! Spowiadasz 
się przed Bogiem w  sakramencie świę-
tym! By przebłagać Trójcę Najświętszą, 
wstrzymasz się za to od wszelkich uciech 
ciała, od wszystkich rozkoszy stołu i łoża.

– Jak długo?
– Do końca życia.
– To długo. 
– Nie wiadomo. Teraz krótko się żyje.
– Ale mnie zaraza nie zabierze, no to 

trochę pożyję. 
– Naprawdę w  to wierzysz? Skoro żeś 

handlarz, to jak ty, synu, możesz siebie 
i  innych ratować od niechybnej śmierci? 
Tylko zważaj na język tym razem. 

– Ksiądz dobrodziej wybaczy. Z  nikim 
żem o tym nie gadał, tylko na targu język 
mam sprawny, a tak to jak kołek. Zresztą 
jakbym miał z kim, to i tak bym nikomu nie 
powiedział. Tajemnica to jest, że ojciec 
mój i dziadki surowo zakazali mówić. Ale 
tutej księdzu mogę wszystko, bo ksiądz 
tak samo tajemnicą związany jak i ja. Raz 
jeno się wygadałem. Jak to i  handlarz 
czasem zdarza się, że trza wyprawić się 
w podróż. Teraz też pomyślałem, że poja-
dę z towarem na wschód, gdzie zaraza nie 
dotarła jeszcze, i  tam sprzedam z  dobrą 
ceną. Tako pojechałem, panie, a  po dro-
dze kazałem parobkowi zboczyć nieco, 
bo, psze księdza, między Rastenburgiem 
a  Reslem mają lipę taką, na której świę-
ta panienka z dzieckiem wisi i cuda różne 
sprawia, i ludziom wspomożenie daje. To 
podobno skazaniec jaki ją pod natchnie-
niem rzeźbił, tak ludzie gadają. Drzewo to, 
panie, niełatwo znaleźć było, bo to przy 
drodze, ale uczęszczanej słabo, i  gdy-
by nie ludziska, co drogę wskazywali, to 
bym i nie trafił może. Idziemy więc z pa-
robkiem, wóz jeden osioł ciągnie, a spie-
kota straszna z nieba leje się, tak że z ko-
szuli wodę można cisnąć strumieniem. 
Gdziekolwiek zajedziemy, to zaraza już 
przed nami. Ciała przy drogach leżą jak 
nawóz, nikt ich nawet nie zbiera i nie grze-
bie. Kto umrze od moru, tego wyrzucają 
za wieś, tak że wielkie stosy ciał czarnych 
jak węgiel leżały w słońcu. Długo żeśmy 
wędrowali, choć widząc, że wszędzie jest 
koniec świata tako jako u nas, już zawra-
cać chciałem z raz czy dwa. W końcu pa-
trzę, a  tam na drzewie, lipie takiej dorod-
nej, wisi kawał deski, a  na niej Panienka 
Najświętsza ze Synem. Niepomalowane 
toto, surowe drewno, a  oblicze Panienki 
równie surowe, to i dziwowałem się moc-
no, bo przecie to Królewna Niebieska 
chronić ma nas przed gniewem bo-
żym, bo inaczej Pan Bóg wszystkich nas 
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grzeszników by wytracił, bośmy plemię 
żmijowe i jednego sprawiedliwego wśród 
ludzi nie uświadczysz. Tak też wszędzie, 
gdzie Świętą Panienkę widziałem, twarz 
miała pogodną, współczującą i  nie bez 
powodu do Niej lud o zmiłowanie, o wsta-
wiennictwo u Boga sprawiedliwego a ka-
rzącego wnosi. Kto wie, może to dlatego, 
że skazaniec tę Panienkę wyrzeźbił, dla-
tego Bogurodzica surowa taka? Może to 
jaki grzesznik był straszliwy i taką też mu 
się ukazała, że nawet Najmiłosierniejsza 
współczucia nie miała dla niego. Kazałem 
parobkowi wozem na łąkę zjechać, niech 
osioł poskubie nieco, a  ja sam został 
przed obliczem Panny Maryjej, na kolana 
padł przed lipą i modlić się zaczął:

– Panienko Najświętsza, Królowo 
Niebios. Ty wiesz, jaki cierń we mnie 
tkwi, nie pozwalając radości zaznać od 
brzasku do zachodu. Nie wiem, czy to 
Syn Twój Umiłowany, czy Zły sprawił, że 
śmierć się mnie nie ima. Inni umierają, za-
raza ich morzy, sokami plują, aż się nimi 
duszą w łożach, a ja nic a nic, może tylko 
czasem w nosie mnie zakręci i wszystko. 
I  tak z każdą chorobą, która omija mnie, 
a innych do grobu wpędza. Mogę w domu 
razem mieszkać z  chorymi, z  ich misek 
jeść i oni pomrą, a  ja nie. Ojcowie i dzia-
dowie zabraniają o  tym mówić, bo się 
boją, że medyki zabiorą i  kłuć nas będą, 
żeby tajemnicę naszą wyjawić, a  może 
i o czary posądzą. Takoż i z pradziadkiem 
Henrykiem być miało, który jak od ma-
leńkości zabrany był, nigdy już na ojco-
wiznę nie wrócił. Ale niecały ród mój taką 
ochronę ma przed czarną śmiercią. Wuj 
mój zabrany został przez zarazę, a  mat-
ka moja w łożu leży z boleścią i nie wia-
domo, jak się to dla niej skończy. Czemu 
mnie więc śmierć nie zabiera? I co zrobić 
mam, Najświętsza Panienko? Czy tajem-
nicę swą wyjawić? Może matkę bym ura-
tował? Pomóż mi, doradź!

Ale Najświętsza Panienka patrzyła tylko 
na mnie z drzewa, a minę miała surową, 
jakby już dość jej było opiekowania się 

naszym plemieniem wiarołomnym, jakby 
zmęczenie na Jej pięknej twarzy malo-
wało się od tych ciągłych próśb o  wsta-
wiennictwo. Może dlatego na świat cały 
przyszła zaraza morowa – czarna śmierć, 
jakiej żaden człowiek dotąd nie widział, 
a która zabiera każdego. Może to rzeczy-
wiście koniec świata, a Bóg podniósł swą 
karzącą rękę, by raz na zawsze zgładzić 
grzeszników, bo Matka Przenajświętsza 
już nie wstawia się za nami i nie prosi, by 
dać nam kolejną szansę. Wszak ile razy 
można darować nam win?

– Psia mać! – zakląłem szpetnie i opa-
dłem na czworaka, zrezygnowany.

– Ty, Gustavie, synu Gerda, poskrom 
swój język, bo to nie wypada do mnie tak, 
do mnie nie.  

Podniosłem wzrok i  widzę, że Panna 
Maryja patrzy wprost na mnie karzącym 
wzrokiem, aż się poczułem jak szczeniak 
przyłapany na kradzieży gruszek z  pań-
skiego sadu.

– Wybacz mi, Najświętsza, ja nie chciał, 
nie pomyślał. Zdawało mnie się, że nie 
ma tu Panienki, bo milcząca taka. – Na 
te słowa rzeźbiona Maryja Panna poło-
żyła palec na ustach i  mocniej przytuliła 
Dzieciątko, po czym zniżyła głos do szep-
tu i tak rzekła:

– Dziecko mi obudzisz, zasnęło co do-
piero. Jak będziemy tak głośno gadać, to 
się przebudzi i  będzie koniec świata. No 
ale odezwać się musiałam, bo nie pozwo-
lę, co byś mi klął przy dziecku. – Jezus 
Malusieńki poruszył się nerwowo, ale za-
raz zasnął, słysząc kojący głos Matki.

– To koniec jeszcze nie nadszedł? No 
bo w Kościele gadają, że zaraza morowa 
wszystkich zabierze, tylko błogosławieni 
się ostaną i takie tam… A mnie żadna za-
raza zabrać nie może, więc to tak jakby…

– Nawet nie kończ, Gustav! Słuchaj, na 
chwilę mi się tylko obudził i jak zobaczył, 
co wy na tym świecie robicie, to co miał 
gniewem słusznym nie zapałać. A zaraza 
wszystkich zabiera, niezależnie od stanu 
i  duszy porachowania, bo toć wszyscy 
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zgrzeszyli i  brak im Chwały Bożej. Tylko 
takich jak ty nie rusza, boś ty przeklęty 
i człowiek tylko po części. A jak tyś nie jest 
w pełni człowiek, to duszy mieć nie masz 
i pod Boży Sąd nie podlegasz. Tak samo 
w szczęśliwości wiecznej, jak i w cierpie-
niu wiekuistym, udziału mieć nie będziesz 
jako i bydlęta. Aż tak dziwujesz się tym?

A  jam nie dziwował się, choć powinie-
nem chyba, skoro sama Święta Panienka 
mi mówi, że ja tylko w  połowie człowie-
kiem, a w połowie to nie wiem, czym je-
stem. Nie dziwowałem się, jeno od tego 
skwaru to muchy mi zaczęły po gębie łazić, 
bo modląc się do Panny Maryjej w bezru-
chu, na kolanach, a pocąc się, to i muszy-
ska do słonego ciągnąć zaczęły. Ale to no 
głupio tak przed Panienką Najświętszą, 
Królową Niebios, muchy łapać, więc je 

próbował minami różnymi odgonić. Tym 
bardziej teraz z Bogurodzicą o muchach 
jakich nie będę rozprawiał. Więc żem po-
wiedział, co by wszelkie podejrzenia odgo-
nić, a dobre wrażenie na Przenajświętszej 
sprawić:

– Zaiste wielkie prawisz mi tajemnice, 
Matko Przenajświętsza, stąd zdziwiony 
jestem niepomiernie. To czymże ja jestem 
więcej, jak człowiekiem jeno w połowie?

Matka Boska zamyśliła się przez chwi-
lę, zawiniątko na Dziecięciu poprawiła, bo 
kwilić zaczęło, i tak do mnie rzekła:

– Bestią jesteś w połowie. Potępiony je-
steś przez to. Będziesz patrzył na śmierć 
wszystkiego, co kochasz, a  sam śmierci 
nie zaznasz. Jak Żyd Wieczny Tułacz, któ-
ry śmierć zgubił. Jak Kain, któremu Pan 
dał znamię, aby nikt go zabić nie mógł. 

Biada temu, kto pozna twą 
tajemnicę, bo tyś z  dwóch 
dusz zrodzony, a  jedna 
z nich nie jest ludzka. A za 
kogo Syn Człowieczy nie…

Dalej, żem nie posłyszał, 
co Panienka mi powiedzieć 
chciała, bo mnie parobek 
zaczął za ramię szarpać 
tak mocno, że upadłem. 
W ustach czułem piach i do 
oczu mi piasek nawpadał, 
że piekło niemiłosiernie. 
Wodę mi chłopak podał, 
to twarz obmyłem i  piłem 
łapczywie, bo suszyło od 
spiekoty.

– Co ty mnie, Heniu, 
szturchasz tu, jak rozma-
wiam przecie! – rzuciłem 
do parobka, a on tylko oczy 
szerzej otworzył i  powie-
dział, że podbiegł prędko, 
bo ledwo co ukląkłem, to 
żem na czworaka opadł, 
a  potem gębą w  ziemię. 
Musiało mnie od tego żaru 
zemdleć najwidoczniej. Na 
moje tłumaczenia, że żem 
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z  Przenajświętszą o  ważnych rzeczach 
rozmawiał, zamilkł był i  patrzył tylko na 
mnie dziwnie jakoś. 

No to teraz się zdziwi parobek zakicha-
ny, pomyślałem sobie, i mówię do niego:

– To tera patrz, Heniu – i zakląłem gło-
śno – psia mać! – Rzeźbiona Maryja jed-
nak nic, nie strofuje, palcem nie kiwa, jak 
wisiała tak wisi. – Psia mać, psia mać, 
psia mać, no psia twoja mać, powiedzia-
łem! – A Panienka milczy nadal tą swoją 
niebiańską upartością i nic nie robi, co by 
najświętsze uszy przed moim grubiań-
stwem ochronić. 

Kopnąłem jeszcze parę razy w  tę lipę 
świętą, a potem parobek mnie odciągnął 
i wróciliśmy do Landsberga. Nie było sen-
su jechać dalej. Wszędzie tylko śmierć. 

– I  z  tego powodu żeś przyszedł się 
spowiadać, synu? Że widzenia jakie mia-
łeś pod lipą?

– Nie, tym bym księdzu głowy nie pso-
wał, ale gdyśmy wrócili do Landsberga, 
oczom moim ukazał się widok, który 
do tej pory nie chce opuścić mojej gło-
wy. Ciągle o  tym myślę. Jeść nie mogę, 
bo w żołądku mam kamień młyński. Nie 
mogę spać, bo widzę jej twarz, jakby ktoś 
wypalił mi ją pod powiekami.

– Twarz Matki Boga?
– Co? Nie-e... Niechrześcijańska twarz. 

Żydówki. Spod Landsberga. Chaja miała 
na imię. W  Loppowe mieszkała, a  tutaj 
rodzinę odwiedzała w  dzielnicy żydków. 
Często wtedy zachodziła do mnie na targ, 
mojżeszowi nie chcieli jej sprzedawać, bo 
wyklęta była za nieprzestrzeganie jakichś 
ich zasad. Dobra była, lubiła gadać, a we-
soła była taka, niech ją piorun! Włosy mia-
ła jak ogień, panie, i przy tym jej śmiechu 
to sama jak ognik jaki zdawała się, psia 
mać! Oczy zielone, ale taką zielonością 
soczystą jak pierwsza wiosenna trawa. 
A  te usta żydowskie, panie, więcej głów 
chłopskich pozbawiły niż sam miejski kat. 
I pachniała, jak ona pachniała! Pachniała 
miodem, jakby sama królowa ula zstąpiła 
do nas i wystarczyłoby, że ręką jaki znak 

uczyni, a  wszyscy, jak pszczeli żołnierze, 
pójdziemy za nią. Ale ona zdawała się 
o tym nie wiedzieć. Nie dostrzegała swo-
jej mocy i była w tym tak prawdziwa, że to 
tylko potęgowało tę siłę. Bo co to za moc, 
panie, którą trzeba rozgłaszać wszem 
i wobec? 

Szedłem więc niewiela czasu temu za 
rzekę sprawunki pozałatwiać z  miejsco-
wymi i słyszę, że tumult jaki potężny pod 
bramą miejską trwa, i rośnie w miarę mo-
jego zbliżania. Gdym dotarł na miejsce, wi-
dzę, że niemały tłum się zebrał, a wszyscy 
co do jednego pijani, że ledwie na nogach 
ustoją. Ostatnimi czasy coraz więcej moż-
na spotkać takich grup pijackich, bo i  lu-
dzie piją wszyscy przekonani, że to chroni 
od zarazy, ksiądz wie. A że wino z Wepritz 
dobrego gatunku, to i  ludzie szybko ro-
zum tracą. Podchodzę więc bliżej, by do-
wiedzieć się, czemu ta ciżba taki rwetes 
urządza, i  wtedy widzę jej twarz. Chaja. 
Leży na drodze i próbuje się podnieść, ale 
co już prawie wstanie, to któryś z  tłumu 
zaraz kopniakiem posyła ją z  powrotem 
na ziemię. Ogniste włosy, całe oblepione 
są błotem, a zielonych oczu prawie nie wi-
dać, gdyż twarz zalaną ma krwią. Odzież 
cała w strzępach, że prawie naga broni się 
przed tłumem. Serce stanęło mi w gardle 
i przez dobrą chwilę nie mogłem poruszyć 
się nawet, i tylko tłum krzyczał: 

„Precz z  żydkami!”, „Precz z  żydowską 
zarazą!”. 

Gdym przezwyciężył stupor, rzuciłem 
się na ziemię i  zasłoniłem dziewczynę 
przed tłumem, wołając do nich:

– Ludzie! Co wy robicie?! – Przez chwilę 
zdawało się, że w  pijany motłoch rozum 
na powrót wstąpił i przestali na moment 
bić nieszczęsną. Trwało to jednak krótko 
i  raczej z  zaskoczenia, że krześcijański 
handlarz żydówkę broni, niż z  odruchu 
sumienia czy podszeptu rozumu. Zaraz 
któryś, mocniej od reszty pijany, zaczął 
pokrzykiwać do tłumu, by znowu w  nich 
krew zagotować:

„Żydy dopiero co przyjechały do nas, jak 
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im czcigodny margrabia Ludwik zezwo-
lił się osiedlić, by miasto po pożarze po-
móc odbudować. Domy tu podbudowali, 
z niecały rok będzie, a to po to, co by nas 
wszystkich do szczętu wytracić, a miasto 
przejąć! Ledwie się tu pojawili w  swoich 
chałatach, i ze swoją mową niezrozumia-
łą, i w tym samym czasie śmierć miasto 
nawiedza! Studnie żydy zatruły, stąd za-
raza cała na krześcijany przyszła. Bliscy 
nasi umierają, żona moja w grobie wespół 
z dziatkami. Przez kurwę tę, co codzien-
nie do miasta wchodzi!”

Tłum zaczął znowu przekrzykiwać się, 
a  do mnie docierały tylko pojedyncze 
zdania:

„Męża mojego zabiliście! Z głodu teraz 
pomrzemy!”

„Zatrute powietrze! Woda zatruta!”
„Znak zarazy ma pod ręką! Przyszła nas 

pozarażać wszystkich, ludzie!”
Bo musi ksiądz wiedzieć, że Chaja miała 

od urodzenia znamię, takie nad lewą pier-
sią, w kształcie plastra miodu. To upew-
niało mnie tylko w  tym, że była niechyb-
nie Królową Pszczół, w ludzkie obleczoną 
kształty. A pijana zgraja znamię to wzięła 
za morowy znak, co chorym często w pa-
chwinie wyrasta. 

„Bić Żyda!”
„Bić żydowskiego szabesgoja!”
I tłum zaczął napierać na nas, leżących 

na ziemi. Spojrzałem jeszcze w  zielone 
oczy Chai, w których żadne ogniki już nie 
igrały, a  zdawało mi się, że jej spękane 
usta wyszeptały słowa:

„Ratuj. Ratuj nas!”
 Złapałem w ramiona Królową Pszczół, 

by ją ochronić, gdy padło pierwsze ude-
rzenie. Za nim przyszły następne, a  po-
tem przestałem już myśleć. Wiedziałem, 
że nie uratuję nikogo, a i nas nikt nie ura-
tuje. Nie mogliśmy liczyć na żadną po-
moc. Wszak wiadomo księdzu, że dopie-
ro co w  przeddzień Świętego Mateusza 
Apostoła wójt Johann von Wedel w nieda-
lekim Konigesbergu*, wespół z miejskimi 
rajcami, wszystkich Żydów co do jednego 

był spalił. Jeśli rycerze Królowej Pszczół 
na rączych skrzydłach nie przybędą, by 
chronić swojej Matki, to żadna landsber-
ska władza nie stanie w naszej obronie.

Tego dnia Chaja zmarła w  moich rę-
kach. A  ja, gdym ocknął się na piasz-
czystej drodze przy miejskiej bramie, 
począłem zastanawiać się, czy pszcze-
la królowa w  swych ostatnich słowach 
prosiła, bym ocalił naszą dwójkę przed 
pijanym tłumem, czy też jako jedyna 
wiedziała i  błagała mnie, bym ocalił nas 
wszystkich przed czarną śmiercią. Bym 
wyjawił tajemnicę i  zbawił cały świat od 
zarazy. Jeśli ktoś ją zabił, tam pod Bramą 
na Zantoch, to ja, proszę księdza. Bo mo-
głem do tej zarazy nie dopuścić w ogóle. 
A  ona żyłaby nadal. Od tamtej pory nie 
śpię, bo co noc śni mi się kobieta pach-
nąca miodem. A  serce pękło mi tak, że 
zastanawiam się, czy ten świat w  ogóle 
zasługuje na ocalenie, czy też Dzieciątko 
Jezus powinno zbudzić się i swoim krzy-
kiem zgładzić nas wszystkich. Jak ksiądz 
myśli?

– Skąd żeś synu wiedział, że ta żydów-
ka ma znamię nad lewą piersią?

Zamiast odpowiedzi zapadła cisza, po 
której Gustav pośpiesznie poderwał się 
z  klęczek. W  cichym wnętrzu Kościoła 
Najświętszej Maryi Panny i  Jedenastu 
Tysięcy Świętych Dziewic na landsber-
skim rynku skrzypienie desek konfesjo-
nału i stukanie butów o posadzkę brzmia-
ło jak wystrzały najgłośniejszych armat. 
Albo jak dudnienie jerychońskich trąb, 
które rozsadzą ceglane mury kościoła 
i jego granitowe ciosy.

Ksiądz Wilhelm wyskoczył z  konfesjo-
nału, wołając za biegnącym Gustavem:

– Czy naprawdę możesz nas ocalić?! 
Czy możesz ocalić mnie?! –A gdy słychać 
było uderzenie zamykanych, potężnych 
drzwi kościoła, dodał cicho: – Niech cię 
Bóg rozgrzeszy. In nomine Patris et Filii, et 
Spiritus Sancti. Odejdź w spokoju.

Gustav wyszedł z Kościoła na landsber-
skim rynku wprost na wrześniowe słońce. 
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Zgodnie z  przewidywaniami zakończył 
się Żarski Budżet Obywatelski. Do głoso-
wania dopuszczono 29 projektów, wybra-
no osiem zadań w trzech pulach koszto-
wych. W  głosowaniu mieszkańcy oddali 
łącznie 2266 głosów, w  tym 58 nieważ-
nych. W praktyce oznacza to, że zagłoso-
wało 5,81% mieszkańców miasta Żary.

Najwięcej głosów (252) zebrała lampa 
solarna z  kamerą do monitoringu, któ-
rej koszt opiewa na kwotę 65 tys. zł. Co 
ciekawe, największym wydatkiem (250 
tys.) będzie remont drogi wewnętrznej do-
jazdowej do jednej posesji. Z puli ośmiu 
zwycięskich najmniej głosów (69) zebrał 
ogrodzony wybieg dla psów w parku przy 
ul. Paderewskiego.

Znaczna część środków popłynęła tam, 
gdzie łatwo zebrać głosy. Z  miliona zło-
tych ponad 725 tysięcy otrzymały jednost-
ki podległe urzędowi, które powinny finan-
sować się bezpośrednio z urzędu miasta 
lub innych źródeł. Ponadto wiele z  tych 

Milion dla mieszkańców  
czy 725 tysięcy dla urzędników?
Żarski Budżet Obywatelski 2022

Realizacja zadań bieżących, opieka  
nad zielenią po żarsku - tak wygląda  

w rzeczywistości. fot. Monika Buczkiewicz
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Prawie wygadał się księdzu ze wszystkie-
go, ale spowiedź była konieczna. Szybkim 
krokiem obszedł budynek i  stanął przed 
południową ścianą. Teraz czas na praw-
dziwą pokutę, o której mówiła mu mam-
ka, leżąc na śmiertelnym łożu. Wyciągnął 
z  kieszeni miedzianego feniga i  zaczął 
powoli, acz metodycznie wydłubywać do-
łek w  cegle świątyni. Miedź była miękka 
i musiał uważać, żeby nie złamać mone-
ty. Pył z cegły zbierał na dłoń, a gdy wy-
drążył już dobrze widoczne wgłębienie 
i  uzbierał sporo pyłu, wsypał go do płó-
ciennej kiesy. Odsunął się, przeciągnął 

bolące plecy i  spojrzał na swoje dzieło. 
Wydłubany otwór obok kilkudziesięciu 
jemu podobnych. Jeśli prawdą jest, co lu-
dzie mówią, ten pył może uratować jego 
matkę. Z  tą myślą uczynił pośpiesznie 
znak krzyża i  po raz ostatni spojrzał na 
świątynię. Potem szybkim krokiem po-
szedł w swoją stronę.

(„Opowieści z czasów zarazy” 
– fragment)



projektów będzie służyć tylko określonym 
grupom, co stoi w sprzeczności z zasadą 
ogólnodostępności budżetu obywatel-
skiego. Niestety plac zabaw dla dzieci na 
terenie przedszkola służy tylko dzieciom 
z  tego przedszkola i  tylko w  godzinach 
otwarcia placówki. Takie projekty powin-
ny być odrzucane już na etapie weryfika-
cji. Szkoda tylko, że regulamin urzędnicy 
interpretują tak jak im wygodnie.

Wniosek? Mieszkańcy sami nie wie-
dzą do czego służy budżet obywatelski, 
a to urzędnikom bardzo na rękę… Jedyny 
powód do radości to fakt, że w tym roku 
do głosowania dopuszczono dwa razy 
więcej projektów. Oznacza to, że miesz-
kańcy coraz chętniej korzystają z  tego 
narzędzia partycypacji. Spośród przegra-
nych projektów jest całkiem sporo pomy-
słów, które żarscy radni śmiało mogliby 
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spróbować zgłosić jako poprawki do tra-
dycyjnego budżetu miasta na rok 2022. 
W  przeciwieństwie do wielu zwycięskich 
byłyby to inwestycje ogólnodostępne, ta-
kie jak:

• skatepark w dzielnicy Kunice;
• stacje naprawy rowerów;
• nasadzenia drzew i krzewów;
• kolumbarium;
• zdrój wody pitnej.
Jedyne, na co możemy liczyć, to to, że 

rosnąca liczba projektów zachęci kolej-
nych mieszkańców do zgłaszania swoich 
pomysłów, a  projekty, które nie przeszły 
głosowania, trafią w przyszłości na podat-
ny grunt – radnych, którzy mają pod no-
sem gotowe wnioski do zgłoszenia w tra-
dycyjnym budżecie miasta na kolejny rok.

Monika Buczkiewicz

Źródło - Facebookowa strona Kocham Lubuskie
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Historia Gorzowa w obrazach

Fot. M. Sobkowiak, A. Sobkowiak, „Sacrum-Profanum” – Żydowski dom przedpogrze-
bowy z XIX w. w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przygotowywano ciała do pogrze-
bu dokonując rytualnych ablucji. Zlokalizowany przy wejściu na kirkut – cmentarz 
Żydowski, na Osiedlu Słonecznym. Dziś pełni funkcję gospodarczą – jest warsztatem 
firmy produkcyjno-handlowej. Zdobiony Gwiazdami Dawida fryz świadczy o jego  
przeszłości i egzotycznie kontrastuje z blokami z lat 70’.
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Fot. M. Sobkowiak,  
A. Sobkowiak, „Baszta” 
– Wieża ciśnień z 1896 
r. położona w Parku 
Siemiradzkiego w Gorzowie 
Wlkp. Piękny zabytek 
kultury technicznej zbu-
dowany w stylu neogotyc-
kim na wzgórzu z czasów 
Napoleona. Do naszych 
czasów wpisał się dosko-
nale w krajobraz stając się 
elementem nowoczesnej 
przepompowni. Pod wieżą 
znajdują się dwa zbiorniki na 
wodę o poj. 1 000 000 litrów!

Fot. M. Sobkowiak, A. Sobkowiak. 
„Tunel czasu” – Otwór obserwa-
cyjny w zachowanym fragmencie 
średniowiecznych murów obron-
nych z XIV wieku w Gorzowie 
Wlkp. Mury obronne zostały 
wzniesione z kamiennych otocza-
ków, spajanych wapienną zaprawą 
wzmocnioną kurzym białkiem. 
Dziś obserwator może ujrzeć 
przez niego nie uzbrojonych ryce-
rzy a pasażerów czekających na 
przystanku komunikacji miejskiej.
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