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O dodatek osłonowy ubiegać się może 
każdy – niezależnie od tego, czy miesz-
ka w mieszkaniu komunalnym, spół-
dzielczym, własnościowym, czy nawet 
w domu prywatnym. Istotne jest jedy-
nie kryterium dochodowe. Świadcze-
nie przysługuje za okres od 1 stycz-nia 
2022r. do 31 grudnia 2022 r.

WAŻNE - o dodatek można wystąpić 
od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 
2022r. Wnioski złożone po tym terminie 
będą pozostawione bez rozpoznania!

W przypadku gdy w gospodarstwie 
wieloosobowym wniosek o dodatek 
osłonowy złoży więcej niż jedna oso-
ba, świadczenie przysługuje temu, kto 
pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wy-

płatę dodatku osłonowego przyjmuje się, 
że jedna osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje gospodar-
stwom:

jednoosobowym, w którym dochód 
miesięczny na osobę nie przekracza 
2.100 zł netto,
wieloosobowym, w którym dochód 
miesięczny na osobę nie przekracza 
1.500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium 
dochodowego, dodatek osłonowy przy-
sługuje w wysokości różnicy pomiędzy 
kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia 
tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg 
powyższej zasady „zł za zł” będzie niż-
sza niż 20 zł, dodatek ten nie przysługu-
je.

Sposób liczenia dochodu uzależnio-
ny jest od terminu złożenia wniosku. 
W przypadku złożenia wniosku o do-
datek osłonowy w okresie:

od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia 
się dochód gospodarstwa domowego 
osiągnięty w przedostatnim roku ka-
lendarzowym poprzedzającym rok, 

•

•

•

w którym złożono wniosek o dodatek 
osłonowy, tj. dochód z 2020 r.

od 1 sierpnia do 31 października – 
uwzględnia się dochód gospodarstwa 
domowego osiągnięty w ostatnim 
roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok, w którym złożono wniosek o do-
datek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Wysokość dodatku osłonowego uza-
leżniona jest od liczby osób w gospo-
darstwie domowym oraz stosowanego 
w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
gospodarstwo jednoosobowe 
– 400,00zł,
gospodarstwo 2-3 osobowe 
– 600,00zł,
gospodarstwo 4-5 osobowe 
– 850,00zł,
gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
- 1 150,00zł.

WAŻNE!
W przypadku gdy głównym źródłem 

ogrzewania gospodarstwa domowego 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasila-
ne węglem lub paliwami węglopochod-
nymi, wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, świadczenie jest 
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podwyższone i dodatek wynosi:
gospodarstwo jednoosobowe 
– 500,00 zł,
gospodarstwo 2-3 osobowe 
– 750,00 zł,
gospodarstwo 4 - 5 osobowe 
– 1 062,50 zł,
gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
- 1 437,50 zł.
Wniosek o wypłatę dodatku osło-
nowego mieszkańcy miasta mogą 
składać na piśmie w biurze obsługi 
interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn 
nad Odrą ul. Graniczna 2 (tel. 95 727-
81-00, 95 727 81- 79) lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lip-
ca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną  (Dz. U. z 2020 r. poz. 
344).

W przypadku złożenia wniosku o wy-
płatę dodatku osłonowego za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 
wniosek ten opatruje się kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 
zaufanego.

UWAGA!
Od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 

zawieszona zostaje wypłata dodatków 
energetycznych (nie dotyczy świadczeń 
przyznanych przed 4 stycznia 2022 r.). 
Na ten czas świadczenie zostało zastą-
pione dodatkiem osłonowym.
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Podczas pikniku odbędzie się pokaz 
sprzętu z jednostek wojskowych – zoba-
czyć będzie można min. rosomaki i inne 
pojazdy wojskowe, odbędzie pokaz 
musztry paradnej w wykonaniu kadetów 
z klas o profilu wojskowym, malowanie 
twarzy dzieciom - maskowanie  - przez 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 
konkursy z nagrodami dla najmłodszych, 
pokazy Straży Pożarnej, działać będzie 
punkt Akademii im. Jakuba z Paradyża 
oraz wiele innych ciekawych atrakcji.

Będą również strzelcy ze Związku 
Strzeleckiego „STRZELEC” JS 2240 
w Kostrzynie nad Odrą oraz harcerze 
z Kostrzyńskiego Szczepu Harcerskie-
go „TWIERDZA”, którzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji min. zawody przecią-
ganiu liny, rozkładaniu karabinka KBK 
AKMS, marsz na azymut czy  tor prze-
szkód z wykorzystaniem kombinezonów 
OP1.

Ministerstwo Obrony Narodowej orga-
nizuje „Pikniki Wojskowe” z okazji wej-

ścia w życie nowej Ustawy o Obronie 
Ojczyzny  tylko w 32 miastach w Polsce 
- w tym w Kostrzynie nad Odrą.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM:
11:00 – inauguracja pikniku;
11:00 – 18:00 – prezentacja statyczna 

sprzętu wojskowego;
12:00 – 18:00 – zamki dmuchane dla 

dzieci;
12:00 – pokaz musztry paradnej w wy-

konaniu kadetów z ZSTiO w Gorzowie 
Wlkp. oraz prezentacja replik broni 
ASG;

13:00 – tor przeszkód z wykorzysta-
niem kombinezonów OP1;

14:00 – gra z wyznaczaniem azymu-
tów oraz omówienie zasad posługiwania 
się busolą;

14:00 – występ orkiestry wojskowej 
z Żagania;

15:00 – pokaz w wykonaniu zastępu 
Wojskowej Straży Pożarnej z OSPWL 
z Wędrzyna;

15:00 – zlot motocyklistów z grupy 
„Moto Kostrzyn”;

16:00 – ognisko (na specjalnym meta-
lowym palenisku), przygotowane przez 
Kostrzyński Szczep Harcerski „TWIER-
DZA”;

17:00 – przeciąganie liny i inne zawo-
dy siły przygotowane przez Kostrzyński 
Szczep Harcerski „TWIERDZA”;

18:00 – uroczyste zakończenie pikni-
ku wojskowego: „Wstąp do dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej”.



Zakończenie budowy 
dróg Kostrzyn Południe

Zakończono budowę drogi w ciągu 
ul. Ks. Fr. Skałby na odcinku od ulicy 
Klonowej do ulicy Łódzkiej oraz ulicy 
Południowej na odcinku od ulicy Księ-
dza Franciszka Skałbv do ulicy Łódz-
kiej. W ramach zadania ułożone zostały  
nawierzchnie dróg, chodników i zjazdy 
do posesji oraz kanalizacja deszczowa. 
Całkowity koszt zadania zamknął się 
w kwocie  1,4 mln zł.

Rozpoczęcie remontu 
Szkoły Podstawowej nr 2

W dniu 11.04.2022r. podpisano umo-
wę z firmą BLR Sp .z o.o. z Warszawy 

na wykonanie zadania  pn. „Remont 
I piętra oraz sanitariatu na parterze sta-
rej części Szkoły Podstawowej nr 2 w  
Kostrzynie nad Odrą wraz z ciągami 
komunikacyjnymi”. Zakres robót bu-
dowlanych obejmuje min: roboty roz-
biórkowe, wymianę posadzek, prace 
tynkarskie, wymianę stolarki drzwio-
wej, prace malarskie, montaż sufitów 
podwieszanych, roboty towarzyszące 
i porządkowe. Prace będą prowadzone 
w okresie wakacyjnym.

Przetarg na budowę  hali  
sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 2
Aktualnie trwają przygotowania pro-

ceduralne do ogłoszenia przetargu na 
budowę sali sportowej przy SP 2.Za-
kres robót obejmuje między innymi: 
budowę sali sportowej z zapleczem 
socjalnym dwukondygnacyjnym  oraz 
łącznikiem z istniejącą szkołą o kon-
strukcji żelbetowo   - murowej z dachem 
w postaci dźwigarów z drewna klejo-
nego  o powierzchni użytkowej obiek-
tu  1149,08 m2, kubaturze 11.316,29 m3 
wraz  z wyposażeniem, instalacjami 
wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wen-
tylacyjną, elektryczną, fotowoltaiczną, 
zagospodarowaniem terenu, roboty 
porządkowe. W przypadku wyłonie-
nia wykonawcy i podpisaniu umowy, 
przewidywany okres budowy sali prze-
widziano na 20 miesięcy od daty pod-
pisania umowy wraz z uzyskaniem po-
zwolenia użytkowanie obiektu. Miasto 
Kostrzyn nad Odrą otrzymało wstępną 
promesę dofinansowania tej inwestycji 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych  

w kwocie 6,3 mln zł. Ponadto złożony 
został wniosek o dofinasowanie bu-
dowy hali przy SP2 do Ministerstwa 
Sportu w ramach programu „Sportowa 
Polska” na współfinansowanie wkładu 
własnego do zadania. Na rezultaty kon-
kursu musimy poczekać do wakacji. 

Przebudowa ulicy Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i ulicy 

Osiedle Warniki
Trwają bardzo zaawansowane prace  

przy inwestycji pn. „Przebudowa uli-
cy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i ulicy Osiedle Warniki wraz z budową 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. 
Na niektórych odcinkach prowadzone 
są nadal zaawansowane prace archeo-
logiczne związane z odkryciem pozo-
stałości dwóch prastarych osad, które 
niestety  spowalniają  prowadzenie 
dalszych prac przy budowie zarówno 
kanalizacji, jak i drogi. 

Niebawem nastąpi przyspieszanie 
prac archeologicznych z uwagi na 
wparcie zewnętrzne kostrzyńskich ar-
cheologów przez firmę archeologiczną 
z Poznania. 

Ponadto istnieje możliwość odpłat-
nego pozyskania przez mieszkańców 
miasta chodnikowej  kostki rozbiór-
kowej. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o złożenie pisemnej chęci na-
bycia kostki do Urzędu Miasta w Ko-
strzynie.  

Przypominamy, iż inwestorem robót 
budowlanych jest Powiat Gorzowski, 
który jest jednocześnie beneficjentem 
środków z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Miasto Kostrzyn nad Odrą za-
bezpiecza wkład własny do niniejszej 

inwestycji w wysokości ponad 5,8 mln 
zł. 

Wykonawcą inwestycji jest firma 
MALDROBUD Sp. z o.o. z Myślibo-
rza, z którą podpisana została umowa 
na kwotę ponad  15,6 mln zł. 

Budowa krytej pływalni
Firma MORIS Polska wykonawca 

krytej pływali w Kostrzynie nad Odrą 
poinformował, iż przystąpił do wyko-

W ostatnim okresie, mając na uwadze 
podniesienie komfortu obsługi oraz wy-
gody ze  współpracy z naszymi klientami 
wdrożyliśmy na terenie miasta Kostrzy-
na nad Odrą aplikację „Kiedy Śmieci”. 

W związku z tym mamy przyjemność za-
prosić mieszkańców Kostrzyna nad Odrą 
do skorzystania mobilnej aplikacji.

 Aplikacja dostępna jest w sklepie 
Play dla urządzeń mobilnych opartych 
na systemach Android, oraz App Store 
dla systemu IOS i jest dla mieszkańców 
całkowicie bezpłatna. Jej podstawowym 
zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom 
aktualnego spersonalizowanego dla danej 
ulicy harmonogramu odbioru wszystkich 
frakcji odpadów odbieranych przez Miej-
skie Zakłady Komunalne u źródła w raz 
z możliwością ustawienia przypomnienia 
w postaci powiadomień o zbliżającym się 
terminie odbioru poszczególnych frakcji.

Dodatkowo oprogramowanie zawiera 
katalog, umożliwiający w prosty sposób 
sprawdzenie prawidłowej segregacji po-
szczególnych odpadów w systemie obo-
wiązującym w Kostrzynie nad Odrą, oraz  
informacje na temat funkcjonowania 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz zasadach prawidło-
wej segregacji  odpadów.

Proponowana przez nas aplikacja jest 
bardzo wygodna i intuicyjna. Produkt 
jest rozwijany cały czas przez dostawcę. 
W niedługim czasie zostanie uruchomio-
na dodatkowa funkcjonalność umożli-
wiająca komunikację dwukierunkową 
między mieszkańcami, a naszą firmą 
umożliwiając np.  zgłaszanie za pośredni-
ctwem aplikacji odbioru odpadów wiel-
kogabarytowych.

Na obecnym etapie prosimy o zgłasza-
nie ewentualnych nieprawidłowości me-
rytorycznych pod adresem maila kiedys-
mieci@mzk.kostrzyn.pl. 

Mamy nadzieję że funkcjonalności oraz 
walory edukacyjne zawarte w aplikacji 
„Kiedy Śmieci”  pozwolą na zbliżenie się 
naszej firmy do mieszkańców naszego 
miasta podnosząc komfort naszej współ-
pracy na wyższy poziom. W najbliższym 
czasie planujemy wdrożyć jeszcze kilka 
rozwiązań podnoszących komfort obsłu-
gi mieszkańców, o czym będziemy infor-
mować na bieżąco.

MZK

nywania kolumn CMC wzmacniają-
cych podłoże, na których wybudowane 
zostaną fundamenty basenu. Planowa-
ny termin wylewania fundamentów ba-
senu przypada na połowę maja br.

mgr inż. Grzegorz Chiliński
Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów 



- To kolejny akt wielkiej otwartości 
i chęci niesienia pomocy przez miasto 
Seelow dla ogarniętej wojną Ukrainy 
. Nasze miasto partnerskie wcześniej 
zebrało ponad 20.000 eur za które 
została zakupiona najpotrzebniej-
sza pomoc, która bezpośrednio z Ko-
strzyna dotarła w marcu do Sambora. 
Sambor jest miastem które wyjątkowo 

potrzebuje naszego wsparcia, ponie-
waż schronienie znalazło tam ok 5000 
uchodźców ze wschodniej Ukrainy 
– mówi Burmistrz Miasta Kostrzyn 
Andrzej Kunt.

Aby wozy strażackie mogły dostać 
się na teren Ukrainy objęty wojną, mu-
siały przejść w Kostrzynie przegląd 
techniczny, tymczasowo zostać zare-
jestrowane i ubezpieczone. Wszyst-
kie czynności zostały zorganizowane 
i przeprowadzone przez Urząd Miasta 
w Kostrzynie nad Odrą.

Nie obyło się też bez przekazania 
wsparcia materialnego, jakże potrzeb-
nego dziś zarówno przez mieszkańców 
Sambora, jak i Międzyboża. Wozy stra-
żackie zostały wypełnione kartonami 
ze środkami medycznymi i żywnością, 
które dostarczyli jak zwykle szczodrzy 

mieszkańcy Kostrzyna i Seelow, za co 
bardzo dziękujemy. 

6 maja ochotnicy z miasta Kostrzyn, 
w tym strażacy z kostrzyńskiego OSP,  
przetransportowali wozy  wraz z pomo-

Nazwa mało znana, ponieważ  
utworzono ją właśnie w tej szkole  dla 
określenia charakteru uroczystości. 
Powszechnym jest używanie w sto-
sunku do uczniów kończących szkołę 
średnią określenia – absolwent. Tym-
czasem absolwentem staje się dopiero 
ten, kto zda maturę. Uczniowie koń-
czący naukę w szkole średniej są abi-
turientami. Stąd to określenie. „Abi-
turiada” to także swoista ucieczka 
od słowa „pożegnanie”, które brzmi 
nieco smutno i wydaje się zapowia-
dać, że już się nigdy nie spotkamy. 
Tymczasem, byli uczniowie często 
wracają, odwiedzając swoich na-
uczycieli, spotykając się na zjazdach 

i podejmując  tu pracę. Wielu peda-
gogów, pracujących obecnie w Ze-
spole Szkół w Kostrzynie nad Odrą, 
to właśnie absolwenci tej szkoły.  Tak 
więc Abituriada  dla  społeczności ko-
strzyńskiej, to uroczystość uświetnia-
jąca ukończenie szkoły średniej, którą 
wraz z abiturientami przeżywają ich 
nauczyciele, wychowawcy, rodziny. 
Dla uczniów jest ważna szczególnie 

z dwóch powodów. Zamyka kolejny 
etap edukacji i młodzieńczego życia, 
otwiera zupełnie nowe możliwości.                                                                                         
   W roku 2022, w czasie Abituriady  
w Zespole Szkół im. M. Skłodow-
skiej- Curie, swoje świadectwa ukoń-
czenia szkoły z rąk Dyrektora Leszka 
Naumowicza odebrało  97   Abitu-
rientów. Wielu z nich uzyskało wy-
różnienia  za osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, sportu, działalności na rzecz 
szkoły i społeczności lokalnej. Na-
grody wręczali im, zaproszeni na tę 
uroczystość,  przedstawiciele władz: 
Mieczysław Jaszcz - Członek  Za-
rządu Powiatu Gorzowskiego, Wice-
burmistrz miasta Kostrzyn nad Odrą 
- pan Zbigniew Biedulski, Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta - pan Mi-
chał Kunt, Członek Zarządu KSSSE, 
Radny  Rady Powiatu Gorzowskiego - 
pan Andrzej Kail oraz Dyrektor Arctic 
Paper – pani Julita Kalembkiewicz. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją tej 
szkoły przyznano także Nagrodę im. 
M. Skłodowskiej - Curie, którą otrzy-
mała abiturientka - Martyna Hadry-

siak, uczennica klasy IV Technikum 
ekonomicznego, wyróżniająca się 
najlepszymi wynikami w nauce, dzia-
łalnością na rzecz szkoły i miasta. To 
jej przypadł zaszczyt przemawiania 
w imieniu wszystkich uczniów klas 
maturalnych. Polały się łzy, wzru-
szenie odbierało głos, a jednocześnie 
sprawiało, że obie strony, tak ucznio-
wie jak i nauczyciele, po raz kolejny 
poczuli, że są wspólnotą, której  nie 
złamał nawet trudny czas pandemii.                                                                                      
Podziękowania, wyróżnienia, wspo-
mnienia… Abituriada to kolejny dzień, 
który należy zachować w pamięci. Jest 
ważny, bo wyznacza nowy etap, ot-
wiera nowe drogi, nowe możliwości. 

Uczniowie tej szkoły, współpracujący 
w trakcie nauki z tak wieloma instytu-
cjami partnerskimi w Niemczech, fir-
mami: ICT POLAND, ARCTIC PA-
PER, MZK, TELEMOND, wieloma 
stowarzyszeniami: CARITAS, WOŚP, 
Związek Sybiraków, ZHP, Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Lwowa, odnoszący „złote” 
i „srebrne” sukcesy sportowe, działa-
jący w wolontariacie, wpierający ak-
cje krwiodawstwa. Wiedzą, jak trud-
ne ale i jak piękne może być życie. 
Nie liczą dni, które minęły, sprawiają, 
by te kolejne się liczyły, były ważne, 
wyjątkowe i dawały poczucie zawo-
dowego i życiowego spełnienia. Po-
zostaje oczekiwanie na wyniki matur. 
Świat na nich czeka. Z badań losów 
absolwentów Zespoły Szkół im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie 
nad Odrą wynika, że realizują się oni 
zawodowo  w wielu krajach świata.                   

                                                        
                                    

cą humanitarną bezpośrednio na pol-
sko-ukraińską granicę, które zostały 
tam  odebrane przez delegacje z miasta 
Sambor z Wicemerem Svjatoslavem 
Ukhach na czele.  



Od czego wszystko zaczęło się? 
Skąd ta pasja? 

Mam przekonanie, że początek osa-
dzony jest w rodzaju wrażliwości, 
w którą wyposażona jest moja osobo-
wość. Można powiedzieć, że przeży-
wam aktualnie taki rodzaj retrospekcji 
do „początków”, obserwując swoje 
dziecko i widząc naturalną potrzebę 
kreowania wynikającą z zachwytu nad 
tym poznawanym- istniejącym świa-
tem i w zasadzie równoległym do niego 
w dzieciństwie- światem wyobrażeń. 
Początek pasji umiejscawiam zatem 
w czasie gdy jako dziecko nie mogłam 
doczekać się końca nocy, by móc do-
kończyć budowanie swojego świata na 
płaszczyźnie kartki.  Późniejsza ścież-
ka mojej pasji to spotykanie odpowied-
nich i nieodpowiednich ludzi, bo bez 
wątpienia wszyscy, których spotykamy 
mają wpływ na to jak kształtują się na-
sze zainteresowania lub co wyłuskuje-
my z naturalnych preferencji „do”.

Jak przebiegała Pani edukacja?
Nie jedną ukończyłam szkołę, ale 

wszystkie mają dla mnie duże zna-
czenie ze względu na ludzi, których 
w tych szkołach poznałam. Wszystko 
zaczęło się w Szkole Podstawowej nr 
2 w Kostrzynie, w której spotkałam 
najbardziej wyjątkowego pedagoga. 
Dosłownie piękną inspirującą personę 
Panią Irenę Gałkę. Była nauczycielką 
plastyki i przyjacielem jednocześnie. 
Potrafiła z dziecięcych żarzących się 
pasji rozpalać ogień. Kolejno skończy-
łam Liceum Plastyczne w Gorzowie 
zakończyłam dyplomem z malarstwa 

w pracowni Juliusza Piechockiego. 
Moim kolejnym wyborem był Uniwer-
sytet Artystyczny w Poznaniu w trakcie 
studiów w Poznaniu uczestniczyłam 
w wymianach studenckich, moimi de-
stynacjami były uczelnie w Shanghaju 
i Rumunii. UAP zakończyłam Dyplo-
mem „Rewitalizacja Dworca Kole-
jowego w Kostrzynie nad Odrą” na 
Wydziale  Architektury Wnętrz w pra-
cowni prof. Janusza Stankowskiego.

Czy jest ktoś kim się Pani inspi-
ruje?

Najbardziej bliską mi odpowiedzią 
w tym momencie w obszarze twórczo-
ści jest inspiracja osobami, które mam 
zaszczyt poznać na zajęciach w pra-
cowniach DPT oraz w GOK w Słoń-
sku tam również prowadzę warsztaty. 
Już odpowiadam dlaczego tak jest. Za-
wodowo zajmuję się projektowaniem 
wnętrz, prowadzę autorską pracownię 
projektową w naszym mieście. Pro-
jektowanie totalnie mnie pochłonę-
ło, co jakiś czas odzywała się jedynie 
nieśmiało tęsknota czy przebłysk tak 
zwanego „widzenia malarskiego”. 
Spotkania w pracowni są dla mnie 
wspaniałym spotkaniem z ludźmi i ich 
twórczym potencjałem, a to jest uwa-
żam bardzo inspirujące.

Inspiruje mnie sztuka dawna i współ-
czesna, prymitywna i konceptualna, 
taka która sprawia, że jakieś struny 
wrażeniowości we mnie rezonują. 
Ostatecznie najbardziej interesuje mnie 
i inspiruje potrzeba sztuki w życiu, bo 
to właśnie ta potrzeba naprowadza od-
powiedzi na głębsze pytania.

Czy to pasja? Czy sposób na życie?
Na szczęście wszystko w różnych 

proporcjach ma prawo się ze sobą 
przeplatać.

Wiem, że prowadzi Pani zajęcia 
w DPT w jakich dniach się odbywają?

Zajęcia prowadzę w piątki i soboty.

Kto może uczestniczyć w zajęciach 
w pracowni malarstwa w Domu Prak-
tyk Twórczych? Czy trzeba mieć jakieś 
doświadczenie?

W zajęciach może uczestniczyć każ-
dy kto odczuwa potrzebę tworzenia lub 
chce sprawdzić czy do takiej potrzeby 
w sobie może się dokopać, bo np. czuje 
że chciałby, ale uwierzył kiedyś komuś, 
że musi być „pięknie”, ale nie zgłębił 
co to piękno właściwie znaczy i uznał 
być może, że to co piękne i jedynie 
słuszne to idealny kwadrat, a jemu raz 
jak próbował, jeden bok wyszedł krzy-
wo. Upraszczam ten przykład, ale nadal 
spotykam się z zaskakującymi i nieza-
skakującymi zarazem zwrotami „ja nie 

potrafię ładnie”. Chcę powiedzieć, że 
warto zastanowić się nad zasłyszany-
mi „prawdami”, warto pomyśleć co mi 
w duszy gra i nie dyskwalifikować sie-
bie tak łatwo. 

Ponownie bardziej konkretnie odpo-
wiem - zajęcia są dla tych którzy chcą, 
bo tak czują i są tacy wśród dzieci, 
młodzieży, dorosłych. Niektórzy mają 
sprecyzowane potrzeby, chcą wypra-
cować pewien rodzaj umiejętności 
technicznych, bo jest im do czegoś 
potrzebny mam tu na myśli np. zasady 
perspektywy, zasady kompozycji itd. 

Są też i dla tych którzy szukają dla 
siebie ścieżki osobistego wyrazu, a tym 
samym rozwoju.

Doświadczenia można mieć i nie trze-
ba, ale warto chcieć czegoś doświad-
czać. Istnieje jeden rodzaj doświad-
czenia, które każdy posiada i warto 
właśnie to doświadczenie odgruzować 
(jeśli ktoś ten etap ma za sobą,) to dzie-
cięcy zachwyt i otwartość.

Jaka jest Pani ulubiona technika? 
Ciekawią mnie różne techniki, tech-

nicznie nie są dla mnie skomplikowa-
ne dlatego ciężko mówić o ulubionej, 
techniki to narzędzia, które warto 
opanować, a kluczem najistotniej-
szym jest moim zdaniem umiejętność 
obserwacji i to na nią chciałabym in-
nych uwrażliwiać najbardziej. Uwiel-
biam przenikanie technik, przenika-
nie realizmu i abstrakcji, zestawienie 
prostoty ze złożonością, konkretu 
z niedomówieniem.

Czy wykonuje Pani obrazy na spe-
cjalne zamówienie?

Tak, wykonywałam często prace na 
specjalne zamówienie.

Czy można gdzieś Pani prace zo-
baczyć?   

Większość rzeczy, którym 
w codzienności poświęcam czas, są 
z obszaru sztuki użytkowej czy mniej 
wzniośle - rzemiosła ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb użytkowni-
ka czyli projekty wnętrz.

Z okresu twórczości malarskiej 
większość prac znajduje się w zbio-
rach prywatnych. Okazjonalnie moż-
na było zobaczyć moje prace na wy-
stawach poplenerowych np. pleneru 
„Sztuki na granicy”, z którego tra-
dycją byłam związana jako dziecięcy 
odbiorca i później uczestnik i jakie 
to piękne, że spotkałam się z uczest-
nikami-twórcami w różnych etapach 
życie. W Kostrzynie w galerii Dacco 
kilka lat temu miałam swoja autor-
ską wystawę. Teraz życzę sobie bym 
mogła wkrótce zaprezentować prace 
z nowego etapu tworzenia, którym 
najbardziej jestem zainteresowana, 
ponieważ ciekawi mnie perspektywa 
nabudowanego dystansu do wszel-
kich doświadczeń ze ścieżek eduka-
cji.

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Żurawska-Tatała



Sukcesy naukowe, artystyczne i spor-
towe łączą z działalnością charytatyw-
ną (zbiórki żywności, kwesty pienięż-
ne, akcje krwiodawstwa itp.). Swoje 
talenty i zainteresowania mogą rozwi-
jać w liceum ogólnokształcącym (bio-
logiczno-chemiczne, humanistyczne, 
językowe i matematyczno-geograficz-
ne), technikum (ekonomiczne, hotelar-
skie i logistyczne) lub szkole branżo-
wej I stopnia (klasy wielozawodowe). 
Nauka w liceum ogólnokształcącym 
trwa cztery lata i kończy się egzami-
nem maturalnym. Do technikum ucz-
niowie uczęszczają pięć lat i zdają dwa 

egzaminy z kwalifikacji w zawodzie. 
W branżowej szkole I stopnia nauka 
trwa trzy lata i kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje zawo-
dowe lub egzaminem czeladniczym. 

Nasza szkoła prowadzi wymianę za-
graniczną ze szkołami i instytucjami 
partnerskimi w Niemczech, współpra-
cujemy z kostrzyńskimi firmami i pra-
codawcami (ICT Poland, Arctic Paper, 
MZK, Telemond), wieloma stowa-
rzyszeniami i organizacjami pożytku 
publicznego (Caritas, WOŚP, Związek 
Sybiraków, ZHP, OHP, Uniwersytet 
III Wieku, Dom Seniora) i szkołami 
podstawowymi z Kostrzyna nad Odrą 
oraz sąsiednich miejscowości.  Szkoła 
nasz współpracuje z Fundacją DKMS 
– absolwent kostrzyńskiego technikum 
został dawcą szpiku. Każdego roku 
pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół 
mogą, dzięki stałej współpracy z PCK, 
brać udział w akcji honorowego krwio-
dawstwa.

Wysoki poziom kształcenia osiągany 

jest dzięki wykwalifikowanej, stabil-
nej kadrze pedagogicznej. Uczniowie 
technikum i szkoły branżowej uzysku-
ją bardzo wysokie wyniki egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w za-
wodzie plasując się w czołówce szkół 
powiatu gorzowskiego i wojewódz-
twa lubuskiego. W ubiegłych latach 
uczniowie technikum logistycznego 
zapracowali na 14. pozycję w Polsce 
i 5. miejsce w województwie lubuskim 
w rankingu miesięcznika „Perspek-
tywy”. W bieżącym roku z udziałem 
uczniów technikum i szkoły branżowej 
kontynuowany jest bardzo atrakcyjny 
projekt „Modernizacja kształcenia za-
wodowego w powiecie gorzowskim”. 
Chlubą technikum w Kostrzynie nad 
Odrą jest firma symulacyjna „Heban”, 

która pozwala uczniom na zdobycie 
doświadczenia biznesowego i prak-
tycznej wiedzy ekonomicznej.

W naszej szkole działają koła zainte-
resowań oraz zespół muzyczny i szkol-
ny klub wolontariatu. W ramach Lubu-
skiej Olimpiady Młodzieży kostrzyńscy 
uczniowie odnoszą sukcesy w zawo-
dach sportowych, m.in. w siatkówce, 
piłce ręcznej, piłce nożnej, tenisie sto-
łowym i koszykówce. Uczniowie mogą 
rozwijać swoje pasje badawcze dzięki 
warsztatom organizowanym we współ-
pracy z ZUO Stanowice i Parkiem Na-
rodowym „Ujście Warty”. Pasjonaci hi-
storii mają możliwość badania dziejów 
ziemi kostrzyńskiej w trakcie lekcji 
realizowanych we współpracy z Mu-
zeum Twierdzy Kostrzyn, Muzeum 
Martyrologii w Słońsku i delegaturą 
IPN w Gorzowie Wielkopolskim. Pa-
sjonaci filmu i teatru mogą realizować 
swoje zainteresowania dzięki warszta-
tom organizowanym we współpracy 
z „Kinem za rogiem” i Kostrzyńskim 

Centrum Kultury. Uczniowie liceum 
mają możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności trakcie obozów języko-
wych „Euroweek”. Bardzo aktywnie 
w naszej szkole działa Samorząd Ucz-
niowski organizując we współpracy ze 
szkolnym klubem wolontariatu wiele 
imprez dla uczniów i mieszkańców na-
szego miasta. Niezaprzeczalnym atu-
tem jest nowoczesna baza szkoły – 11 
lat temu przenieśliśmy się do siedziby 
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 
2. Dysponujemy dobrze wyposażo-
nymi salami lekcyjnymi, pracownią 
chemiczną, biologiczną, fizyczną, in-
formatyczną, biblioteką, czytelnią, sie-
cią Wi-Fi, nowoczesną halą sportowo-
widowiskową, salą fitness, siłownią, 
kompleksem boisk sportowych, sto-
łówką i gabinetem pierwszej pomocy 
medycznej. Uczniowie uczą się w no-
woczesnych, pięknych i kolorowych 
salach. Mogą uczyć się następujących 
języków obcych: język angielski i ję-
zyk niemiecki. Zajęcia w naszej szkole 
rozpoczynają się o godz. 8:05, a lekcja 
8. kończy się o godz. 15:15

Rytm życia uczniów Zespołu Szkół 
wyznaczają różne uroczystości i im-
prezy w szkolnej rotundzie. Niemalże 
każdego dnia dzieje się coś ciekawego, 
godnego uwagi, świadczącego o pasji 
i zaangażowaniu naszych uczniów. 
Kostrzyńska szkoła ponadpodstawowa 
postrzegana jest przez uczniów jako 
szkoła bezpieczna i przyjazna, w której 
mogą skorzystać z pomocy pedagoga 
szkolnego, doradcy zawodowego oraz 
pielęgniarki. 

Sukcesy naszych uczniów. Tytuły 
finalisty w ogólnopolskim konkursie 
językowym „Pokaż nam język” or-
ganizowanym przez Wyższą Szkołę 
Bankową w Szczecinie i w Konkursie 
Języka Niemieckiego w Collegium Po-
lonicum w Słubicach.. Na zaproszenie 
Marszałek Województwa Lubuskie-
go uczniowie cyklicznie reprezentują 
szkołę w obradach Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze i w Młodzieżowej 
Radzie Województwa Lubuskiego. 
Uczeń liceum został zwycięzcą w Kon-
kursie Informatyczno – Technicznym 
pt. „Na inżyniera czeka kariera” w Go-
rzowie Wielkopolskim. Z sukcesami 
nasi uczniowie uczestniczą w kon-
kursie polonistycznym - w roku 2019 
uczennica liceum uzyskała w Warsza-
wie tytuł finalistki w Ogólnopolskim 
Konkursie Polonistycznym „Z ortogra-
fią na co dzień”. Co roku reprezenta-
cja klasy humanistycznej uczestniczy 
w zawodach wojewódzkich Olimpia-
dy Solidarności w Zielonej Górze. Od 

dziewięciu lat uczniowie technikum 
hotelarskiego nieprzerwanie uczest-
niczą w międzynarodowym projekcie 
„Kawiarnia uczniowska, polsko – nie-
miecka, inkluzyjna firma uczniowska” 
w Trebnitz. Uczniowie szkoły bran-
żowej każdego roku odnoszą sukcesy 
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy. W 2021 r. uczniowie techni-
kum ekonomicznego zajęli I miejsce 
w wojewódzkim konkursie „Rozegraj 
lubuskie”. Od wielu lat kolejni ucz-
niowie liceum i technikum otrzymują 
z rąk Wojewody Lubuskiego i Kurato-
ra Oświaty Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów. Najlepsi uczniowie Zespo-
łu Szkół w  Kostrzynie nad Odrą mogą 
ubiegać się o stypendium Burmistrza 
Miasta.

  
Zapraszamy na stronę internetową 

szkoły: http://liceum-kostrzyn.com/ 
oraz https://pl-pl.facebook.com/zsko-
strzyn/



Skąd pomysł na taką wyprawę? 
Po raz pierwszy o Płaskowyżu Har-

dangervidda przeczytałem w książce  
Marka Kamińskiego pt. ,,Razem Na 
Bieguny”, gdzie wraz z Jankiem Melą 
wyruszają na zdobycie Bieguna Północ-
nego. To właśnie min. na płaskowyżu 
trenują przed wyprawą na biegun. Ja 
w tym czasie już od kilku zimowych 
sezonów wyjeżdżam na zimowe wypra-
wy w Góry Izerskie. Na początku byłem 
sam, a później z grupą. 

W między czasie docierają do mnie 
informacje o trawersach płaskowyżu 
przez Polaków. Czytając relacje z ich 
przejść coraz bardziej rozpalają moją 
wyobraźnię na temat tego miejsca. Oka-
zuje się, że znani polarnicy trenowali 
przed swoimi wielkimi  arktycznymi 
wyprawami właśnie na Płaskowyżu 
Hardangervidda. Do jednych z nich na-
leży Roald Amundsen. Myśl o trawersie 
płaskowyżu zagościła w mojej głowie 
na stałe. Jasne stało się, że prędzej czy 
później znajdę się w tym miejscu, pyta-
nie tylko kiedy. I oto w 2018 wraz grupą 
znajomych lecimy do Bergen stamtąd 
pociągiem do Finse miejsca naszego 
startu. Po przejściu 120 km i 9 dniach 
wędrówki w rakietach śnieżnych i pul-
kami (rodzaj sań transportowych ciąg-
niętych za sobą w których mamy cały 
sprzęt wyprawowy) docieramy do mety, 
czyli Haukeliseter. Rok później  wra-
cam ponownie na płaskowyż tym razem 
z grupą innych osób. Robimy inną trasę 
i właściwie podczas tego wyjazdu rodzi 
się myśl o czymś wyjątkowym dla mnie 
rzecz jasna, a może tak  trawers dooko-
ła płaskowyżu? Po powrocie zaczynam 
studiować mapy i ewentualny przebieg 
trasy. Plan już jest, teraz pozostaje jego 

realizacja. Zaczynają się przygotowania 
sprzętowe i mentalne.  

W tym czasie trafia w moje ręce książ-
ka o tematyce polarnej, gdzie  główny 
bohater  Henry Worsley realizując swoje 
plany związane z Arktyką zbiera pienią-
dze dla weteranów wojennych. Wtedy 
uzmysławiam sobie, że i ja w podobny 
sposób mogę pomóc osobie w potrze-
bie.

Pomysłem tym dzielę się z Edytą Gło-
wacką, Michałem Matysiakiem i Pio-
trem Witkowskim. Osoby te mają duże 
doświadczenie w prowadzeniu akcji 
charytatywnych. Efektem  tego  jest ak-
cja na FB: ,,Mój trawers, Twoja pomoc, 
Julki Zdrowie”. Choroba Julki wymaga 
dużych nakładów finansowych na  re-
habilitację.  Akcja ,,Mój trawers, Twoja 
pomoc, Julki zdrowie” nabiera rozpędu. 
Ja skupiam się na przygotowaniach do 
wyjazdu.

Jaki przebieg i warunki miała ta po-
dróż? 

Wyruszyłem 21 lutego 2022r. do Nor-
wegii samochodem: najpierw promem 
do Ystad dalej do Geilo miejsca moje-
go startu i jednocześnie końca trawersu. 
Przejście płaskowyżu zajęło mi 20 dni. 
Łącznie przeszedłem z całym ekwi-
punkiem 398,5km. Najczęściej spałem 
w namiocie - czasem  przy temperatu-
rach dochodzących do -17C i wietrze 
dochodzącym w porywach do 70km/h. 

Udało mi się też przenocować w schro-
nisku i skorzystać z ciepłego prysznica, 
który był prawdziwym luksusem w tych 
warunkach. W niektóre dni , gdy warun-
ki pogodowe sprzyjały udawało mi się 
przejść nawet 32 km, ale były takie mo-
menty że burza śnieżna uniemożliwiła 
mi poruszanie się i musiałem przeczekać 
w jamie śnieżnej na lepsze warunki.   

Jak przygotowywał się Pan do wy-
prawy? Jaki sprzęt i wyposażenie mu-
siał Pan zakupić? 

Do wyprawy przygotowywałem się 
trenując na rowerze, ciągając opony 
samochodowe po lesie. Co roku wyjeż-
dżam też na wyprawy zimowe w Góry 
Izerskie. Te wyjazdy są również dobrym 
treningiem. 

Warunki jakie panują na Płaskowyżu 
Hardangervidda  różnią się od tych  ja-
kie mamy w Górach Izerskich. Musia-
łem zaopatrzyć się w cieplejszą odzież 
wierzchnią: puchowe spodnie, buty bi-
wakowe. Zaopatrzyłem się w nawigację 
i dodatkowe power banki. 

Co stanowiło największy problem? 
Na pierwszym etapie na pewno silny 

wiatr i świeży opad śniegu. Czynni-
ki te bardzo utrudniały poruszanie się 
w terenie. Ciągnąć za sobą 55 kg. Każ-
de pokonywanie zasp w kopnym śniegu 

i wiatrem w nos nie należało do łatwych. 
Oczywiście hałas wewnątrz namiotu 
podczas wichury. W środku jest tak głoś-
no, że stopery w uszach nie pomagają, 
trzeba się przemęczyć i tyle. A przecież 
regeneracja podczas takiej wyprawy jest 
bardzo ważnym elementem. 

Jakie jest najmilsze wspomnienie 
z tego okresu? 

Mam ich bardzo wiele, każdego dnia 
było ich co najmniej kilka. Jednak do 
wyjątkowego wspomnienia mogę zali-
czyć spotkanie z lemingiem. Podbiegł 

do mnie i kręcił się bez obaw między 
moimi nartami, a później przy pulce. 
Trwało to mniej więcej 10 min  i było 
to niesamowite przeżycie. To taki mały 
dobry duch płaskowyżu. Podczas tego 
wyjazdu spotkałem go raz i to w tak 
osobliwy sposób. 

Jakie ma Pan plany na najbliższą 
przyszłość? 

Cóż pora nadrobić zaległości po mie-
sięcznej wyprawie. Rozpoczyna się se-
zon kajakowy, jak za pewne niektórzy 

wiedzą,  prowadzę wypożyczalnię ka-
jaków na rzece Myśli. W porze letniej 
właśnie na tej działalności skupiam się 
najbardziej.  Niedawno zorganizowali-
śmy akcję ŚMIECIOŁAP, która polega 
na sprzątaniu rzeki płynąc kajakiem. 
Myślę również o przyszłym sezonie zi-
mowym o kierunkach takich jak Norwe-
gia i Spitsbergen.        

 Mój trawers dobiegł końca, ale Julka 
wciąż potrzebuje wsparcia. Na FB nadal 
trwa zbiórka mająca na celu wspomóc 
Julkę w jej walce z chorobą.  

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Żurawska-Tatała



30 maja 1992 to już data historycz-
na dla Kostrzyna. W tym dniu nastą-
piło otwarcie kolejowego przejścia 
granicznego pomiędzy Kostrzynem 
a Küsirin-Kietz. Uroczysta otwarcie 
z przecięciem wstęgi na torach mia-
ło miejsca po stronie niemieckiej. 
Następnie specjalny pociąg z pięcio-
minutowym opóźnieniem wjechał na 
stację w Kostrzynie.

Główne uroczystości otwarcia mia-
ły miejsce na I peronie wypełnionym 
szczelnie przez przybyłych mieszkań-
ców.

Oficjalnych gości przybyłych pocią-
giem przywiali zastępca naczelnika 
stacji p. Stanisław Wszechnicki meldu-
jąc o gotowości stacji do obsługi mię-
dzynarodowego ruchu pasażerskiego. 
Następnie po raz pierwszy chyba od 
zakończenia wojny zabrzmiał w Ko-
strzynie hymn niemiecki. Po nim roz-
brzmiały dźwięki naszego rodzimego 
hymnu. Oba hymny jak również inne 
utwory uświetniające ceremonię grała 
orkiestra z gorzowskiego “Stilonu”. 
Podobno nasza kostrzyńska orkiestra 
nie zdążyła się nauczyć hymnu nie-
mieckiego. Po odegraniu hymnów 
burmistrz Władysław Mysona przy-
witał wszystkich przybyłych gości. 
Podkreślił znaczenie, jakie ma dla 
naszego miasta otwarcie przejścia.  
Przypomniał, że proces przygotowań 
do niego trwał bardzo długo, a zaan-
gażowanych w ten proces było bardzo 
wiele osób po obu stronach granicy. 
Burmistrz dziękując wszystkim. któ-
rych upór przyczynił się do otwarcia 
granicy. wymienił przede wszystkim 
wiedze wojewódzkie i Starostwo 
w Seelow. Wyraził także nadzieję, że 
następne sprawy związane ze współ-
pracą przygraniczną będą przebiegać 
znacznie szybciej, że w naszych sto-
sunkach zacznie po prostu królować 
normalność.

Jako drugi głos zabrał premier rzą-
du krajowego Brandenburgii Manfred 
Stotpe, W swoim przemówieniu rów-
nież podkreślił wielkie znaczenie tego 
dnia dla naszego wspólnego spotkania 
w Europie oraz dla naszego dobrego 

sąsiedztwa.
„Ani nasze przygraniczne tereny ani 

także wasze nie chcą przecież leżeć na 
końcu dwóch światów” - mówił pre-
mier Stolpe. Mówił także, że miesz-
kańcy naszych regionów są bardzo 
zainteresowani współpracą i to nie 
tylko gospodarczą. Na zakończenie 
swego przemówienia premier Stolpe 
wręczył naszemu burmistrzowi duży 
parasol w barwach biało -czerwonych 
z czerwonym orłem. „Barwy te - po-
wiedział - są zarówno barwami naro-
dowymi Polski jak i Brandenburgii. 
a czerwony orzeł jest zarówno herbem 
Gorzowa jak i Brandenburgii, lecz 
mieszkańców obu naszych regionów 
łączy znacznie więcej niż tylko te same 
barwy i herb”.

Jako ostatni wystąpił wojewoda go-
rzowski Zbigniew Pusz. Stwierdził 
on, że otwarcie przejścia graniczne-
go Kostrzyn - Kietz jest bardzo waż-
ne, lecz poprzedza ono jeszcze waż-
niejsze przedsięwzięcie jakim będzie 
uruchomienie drogowego przejścia 
granicznego dla ruchu osobowego 
i towarowego. Nowe przejście jest 
elementem realizacji postanowień 
traktatu o dobrym sąsiedztwie mię-
dzy obu naszymi państwami. Razem 
z oficjalnymi gośćmi specjalnym po-
ciągiem przybyła też spora grupa re-
porterów i dziennikarzy. Obecnych 
było kilkanaście ekip telewizyjnych, 
głównie z Niemiec. W tę inaugurują-
cą stale połączenia podróż udała się 
też grupa niemieckich turystów. Z ich 
wieku i zainteresowania można są-

dzić, że byli wśród nich przedwojenni 
mieszkańcy naszego miasta.

Po oficjalnych powitaniach i prze-
mówieniach była chwila czasu na 
zwiedzanie przez gości kostrzyńskie-
go dworca. Trzeba przyznać, że dwo-
rzec jest należycie przygotowany do 
obsługi zwiększonej liczby pasażerów, 
zdążyli na otwarcie właściciele dwor-
cowej restauracji oraz peronowych 
kiosków. Na dworcu znajdują się dwa 
kantory wymiany walut. Ważniejsze 
napisy informacyjne są zarówno w 
języku polskim jak i niemieckim. Po 
zwiedzania dworca goście i towarzy-
szący im dziennikarze udali się do 
dworcowej restauracji, gdzie wypili 
kawę oraz lampkę szampana, wzno-
sili toasty za przyjaźń i współpracę. 
Wojewoda Pusz stukając się lampką 
z premierem Stolpe wzniósł toast za 
to, aby na nadgranicznych stacjach 
zawsze świeciło się zielona światło. 

Aby Kostrzyn i Seelow mogły stać się 
gminami modelowymi w przygranicz-
nej współpracy.

Cała ceremonia przebiegała bardzo 
sprawnie i sprawiała wrażenie przy-
gotowanej w szczegółach. Ale cere-
monia ceremonią, a później nastąpiły 
dni powszednie.

Kostrzyn wzbogacił się o polacze-
nie z Kietz z Berlinem Lichtenberg, 
ze Strausbergiem oraz Frankfurtem. 
Do Küstrin - Kietz kursuje aż sześć 
pociągów dziennie tam i z powrotem. 
Do Berlina bezpośrednio dojechać 
można tylko w weekendy, pociągiem 
pośpiesznym jadącym z Gorzowa. 

W dniu otwarcia wydawało się, że 
ceny za bilet dostosowane są tylko 
do kieszeni niemieckich, gdyż przy-

Przed 30.05.1992r Kostrzyn był 
jedynie miejscem, gdzie polsko-nie-
miecką granicę mogła przekroczyć 
wyłącznie kolej towarowa. Wymiana  
towarowa z wykorzystaniem kolei, 
która przekraczała granicę w Ko-
strzynie odbywał się cały czas. Na 
ulicy Mickiewicza znajdowała się 
siedziba polskiej i niemieckich służb 
celnych, firm spedycyjnych z Polski 
i Niemiec, i nas kolejarzy. 

Po obaleniu muru w 1989r. poja-
wił się temat kolejowego połączenia 
pasażerskiego. W tym czasie pociąg 
osobowy dojeżdżał z Berlina Lich-
tenberg jedynie do Kϋstrin-Kietz 
– przeszkód technicznych nie było 
żadnych, aby pociąg przejeżdżał na 
drugą stronę – brakowało tylko zgód 
szczebla państwowego. Na dodatek 
Kolej polska stale współpracowała 
przed 1989r. z koleją NRD. Usta-
lania na szczeblach państwowych 
trwały bardzo długo, bo blisko 3 lata. 
Finalnie doszło do uruchomienia 
pierwszego połączenia kolejowego 
ze stolicą Niemiec i pierwszy pociąg 
z Berlina wjechał na  1 peron w dniu 
30.05.1992r. Początkowo codziennie 
jeździło 6 par pociągów (dla porów-
nania w 2021r. przed budową mostu 
kolejowego na Odrze, codziennie od-
jeżdżało z Kostrzyna do Berlina 22 
pociągów). Później w weekendy po-

wstało połączenie pośpieszne z Go-
rzowa do Berlina przez Kostrzyn. Na 
trasie tej jeździły oczywiście loko-
motywy spalinowe, bo linia nie jest 
zeletryfikowana w całości, z jedną 
lokomotywą z przodu, którą trzeba 
było przepinać. 

Na peronie 1 kontrola Straży Gra-
nicznej została zlokalizowana w daw-
nym magazynie przesyłek bagażo-
wych, a obok uruchomiono pierwszy 
kantor wymiany walut w Kostrzynie 
prowadzony przez Bank PKO. Bilety 
na podróż do Berlina można było ku-
pić w kasie biletowej za cenę 115.000 
zł w jedną stronę.

Mieszkańcy bardzo cieszyli się z ot-
warcia kolejowego przejścia granicz-
nego – wreszcie można było swobod-
nie pojechać pociągiem do Niemiec 
na zakupy, o ile było się posiadaczem 
paszportu. Wielu handlowców bardzo 
liczyło na to, że z Berlina i okolicz-
nych miejscowości przyjedzie wielu 
Niemców na zakupy – początkowo 
było ich mało, przyjeżdżali głównie 
na bazarek w centrum miasta, ale 
wraz z uruchomieniem drogowego 
przejścia granicznego i bazaru przy-
granicznego, znacząco wzrosła liczba 
klientów z Niemiec. 

Na zdjęciu Pan Ryszard Ilnicki 
w towarzystwie Pana Krakau – szefa 
niemieckiej kontroli granicznej kolei, 
w dniu otwarcia przejścia.  

kładowo cena biletu powrotnego 
z Kostrzyna do Kietz 41.400 zł, mogła 
skutecznie odstraszyć potencjalnych 
pasażerów. Po niecałych dwóch ty-
godniach PKP zreflektowały się i ob-
niżyły ceny. Aktualnie cena biletu do 
Kietz w jedną stronę wynosi 13.600 
zł, do Berlina 115.000 zł, do Frank-
furtu 52.000 zł. Ale najciekawsze jest 
to, że chyba i Niemcy stwierdzili, że 
bilety są za drogie i prawie zupełnie 
ich nie widać. W rozmowach kostrzy-
nian przed otwarciem u niektórych 
rysowały się obawy przed zalewem 
Niemców. Inni, szczególnie handlow-
cy zacierali ręce w nadziei na lepsze 
interesy. Na razie ci pierwsi mogą 
spać spokojnie, ci drudzy muszą zaś 
jeszcze poczekać. Może zbliżające się 
wakacje przyniosą jakąś zmianę.

Jerzy Szabłowski



Mur ten przez kilkadziesiąt lat dzie-
lił Niemcy oraz był symbolem „zimnej 
wojny”. Wydarzenia te doprowadziły 
do zjednoczenia Niemiec i uruchomiły 
proces trudnej integracji części wschod-
niej z rozwiniętym zachodem kraju. Od 
wiosny 1989 roku w okresie poprze-
dzającym upadek muru berlińskiego, 
wydarzenia u sąsiadów zza Odry dało 
się odczuć również w leżącym oko-
ło 80 km od Berlina Kostrzynie nad 
Odrą. Na odcinku służbowej odpowie-
dzialności za ochronę granicy Państwa 
Lubuskiej Brygady WOP w Kostrzynie 
nad Odrą odnotowano przypadki niele-
galnych przekroczeń granicy represjo-
nowanych przez władze NRD obywa-
teli niemieckich do Polski. Za cichym 
przyzwoleniem nowych władz jeszcze 
PRL osobom tym udzielano pomocy 
i umożliwiano kontakt z konsulatami 
oraz ambasadą RFN w Warszawie. 
Przemiany polityczne w krajach bloku 
wschodniego mające miejsce na prze-
łomie 1989 i 1990 roku, zjednoczenie 
Niemiec oraz zmiana systemu politycz-
nego w Polsce doprowadziło do otwar-
cia granic i umożliwienie kontaktów 
społecznych, politycznych i gospo-
darczych. Wydarzenia te spowodowa-
ły konieczność uruchomienia nowych 
przejść granicznych niezbędnych do 
integracji naszego kraju z Europą za-

chodnią. W części zachodniej naszego 
kraju beneficjentem tym zmian stał się 
również Kostrzyn nad Odrą. Do 1992 
roku ruch graniczny w Kostrzynie nad 
Odrą odbywał się tylko przez Kolejowe 
Przejście Graniczne. Stacja kolejowa 
w Kostrzynie nad Odrą byłą przysto-
sowana do obsługi towarowego ruchu 
granicznego z NRD do Polski i dalej 
do ZSRR. Kostrzyński węzeł kolejowy 
stanowił ważny punkt odpraw towarów 

tranzytowych przemysłu NRD wytwa-
rzanych na potrzeby rynku radzieckie-
go i odwrotnie surowców do produkcji 
przemysłowej ówczesnej NRD. Przez 
Kostrzyn często przekraczały granicę 
transporty wojskowe północnej gru-
py Armii Radzieckiej stacjonującej 
w NRD. Odprawiano też transpor-
ty niebezpieczne tj. odpady jądrowe 
z niemieckich elektrowni atomowych. 
Był to jeden z powodów, że węzeł ko-
lejowy Kostrzyn nad Odrą traktowany 
był jak obiekt strategiczny podlegają-
cy szczególnemu nadzorowi ze stro-
ny Państwowych Służb Specjalnych 
zajmujących się bezpieczeństwem 
państwa oraz kontrwywiadowczą 
ochroną kraju. Kontrola graniczna na 
stacji Kostrzyn nad Odrą odbywała się 
wspólnie, przez służby graniczne kole-
jowe, celne i wojskowe w tzw. rejonie 
odpraw granicznych zlokalizowanym 
przy nastawni KOA. Kontrola granicz-
na dokonywana przez żołnierzy WOP 
polegała na szczegółowym sprawdza-
niu wagonów kolejowych pod kątem 
ujawnienia przestępczości granicznej 
w tym nielegalnego przekraczania gra-

nicy państwa przez osoby w wagonach 
towarowych. Zaraz po zjednoczeniu 
Niemiec władze Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz RFN rozpoczęły rozmowy 
na temat uruchomienia nowych przejść 
granicznych dla ruchy osobowego. 
Władze administracyjne naszego wo-
jewództwa na czele z wojewodą Zbi-
gniewem Puszem i władze lokalne pod 
kierownictwem ówczesnego Burmi-
strza Władysława Mysony nie przespa-
ły tego okresu w wyniku czego podpi-
sano stosowne dokumenty z władzami 
Niemiec pod kierownictwem premiera 
Brandenburgii Manfreda Stolpe doty-
czące uruchomienia granicznego ruchu 
osobowego. Skomunikowanie naszego 
regiony z landem Brandenburgia oraz 
Berlinem miało spowodować oży-
wienie kontaktów między lokalnymi 
społecznościami. W maju 1992 roku, 
a więc równo 30 lat temu dokonano 
uroczystego otwarcia ruchu graniczne-
go pociągów osobowych z Kostrzyna 
nad Odrą do Berlina. Otwarcie tego 
ruchu poprzedziło uruchomienie znaj-
dującego się już w zaawansowanej 
budowie drogowego przejścia granicz-
nego. Wydarzenia te miały szczególne 
znaczenie dla historii naszego miasta, 
gdyż zapoczątkowały dynamiczny roz-
wój, szczególnie w sferze gospodar-
czej. Bezpośrednie skomunikowanie 

naszego miasta w Europą znacznie 
ułatwiło kontakty gospodarcze, poli-
tyczne i kulturalne. Doprowadziło to 
do dynamicznego rozwoju Kostrzyń-
skiej Strefy Ekonomicznej oraz po-
wstanie nowoczesnych zakładów pro-

dukcyjnych na terenie naszego miasta. 
Dla mieszańców Kostrzyna otwarcie 
przejść granicznych stało się impulsem 
do rozwoju działalności gospodarczych 
zarówno w sferze handlowej jak i usłu-
gowej. Powstał przygraniczny bazar, 
a na terenie miasta zaczęły powstawać 
pierwsze zakłady usługowe ukierunko-
wane na obsługę klientów z Niemiec. 
Uruchomienie w 1992 roku ruchu oso-
bowego w Kostrzynie nad Odrą obok 
bardzo pozytywnych aspektów opisa-
nych wcześniej spowodowało również 
dynamiczny rozkwit przestępczości 
granicznej i kryminalnej na terenie 
naszego miasta i okolicznych gmin. 
Powołana w 1991 r. w  miejsce Wojsk 
Ochrony Pogranicza Straż Graniczna 
RP stanęła przed niezwykle trudnym 
zadaniem związanym z zabezpiecze-
niem granicy Państwa, zarówno pod 
względem okiełznania przestępczości 
przemytniczej jak i kryminalnej. Ko-
strzyn nad Odrą jak i okoliczne miejsco-
wości stały się atrakcyjnym miejscem 
do prowadzenia działalności przestęp-
czej związanej z przemytami samocho-
dów, narkotyków jak i przestępczości 
obyczajowej. W służbowej działalno-
ści Straży Granicznej odnotowywano 
przypadki organizacji kanałów prze-
rzutowych narkotyków. Pierwszy taki 
przypadek miał miejsce na Kolejowym 
Przejściu Granicznym gdzie w skryt-
ce sufitowej wagonu osobowego eki-
pa kontrolerska Straży Granicznej 
ujawniła i zabezpieczyła 6 kg heroiny 
z kierunku afgańskiego. Inny przypa-
dek to rozpracowanie i doprowadzenie 
do zatrzymania i skazania obywatela 
Niemiec zaangażowanego w przemyt 
i handel kokainą oraz materiałami 
z zasobów armii radzieckiej. Kilka dni 
po otwarciu Drogowego Przejścia Gra-
nicznego odnotowano pierwszy przy-
padek siłowego przekroczenia granicy 
luksusowym samochodem kradzionym 
w Niemczech. Na przestrzeni lat 1992 
– 1997 w drogowym przejściu granicz-
nym w Kostrzynie nad Odrą doszło do 
kilkudziesięciu takich przypadków. Je-
den z nich zakończył się potrąceniem 
funkcjonariusza SG na służbie oraz 
utratą broni służbowej. W wyniku in-
tensywnych działań operacyjno-śled-
czych Straż Graniczna wspólnie z V 

wydziałem śledczym Prokuratury Wo-
jewódzkiej przy pomocy oficerów śled-
czych Komendy Wojewódzkiej Policji 
zatrzymała sprawców tego zdarzenia 
oraz odzyskała utraconą broń służbo-
wą. Dalsze kilkumiesięczne działania 
doprowadziły do pociągnięcia do od-
powiedzialności karnej kilkadziesiąt 
osób zajmujących się w sposób zor-
ganizowany tym procederem. Innym 
problemem z jakim borykali się nasi 
pogranicznicy to napływ na nasz teren 
przestępców z byłych republik Wspól-
noty Niepodległych Państw. Dzięki 
dobremu rozpoznaniu prowadzonemu 
przez naszych funkcjonariuszy wy-
kryto i doprowadzono do zatrzymania 
dwóch Białorusinów którzy dokonali 
zabójstwa mieszkanki Kostrzyna.

Osobnym rozdziałem w działalności 
Straży Granicznej było zwalczanie zor-
ganizowanego przemytu papierosów na 
tzw. granicy zielonej i przejściach gra-
nicznych. Proceder ten odbywał się na 
naprawdę niespotykaną skalę, do tego 

stopnia, że na działających strażnicach 
SG brakowało miejsca na magazyno-
wanie zatrzymanego przemytu i środ-
ków pływających. W miejscowościach 
położonych przy granicy niemal co 
noc dochodziło do starć pogranicz-
ników z przemytnikami. Sytuację na 
granicy z tamtego okresu dobrze obra-
zują filmy „Młode Wilki” czy kręcony 
w okolicach Krosna Odrzańskiego film 
„Juma”. 

Z początkami lat 2000 problem prze-
stępczości granicznej uległ znacznemu 
ograniczeniu. Spowodowało to coraz 
lepsza sytuacja gospodarczo-ekono-
miczna kraju, rozwój przemysłu i two-
rzenie nowych miejsc pracy. O ile na 
początku lat 90-tych w okresie trans-
formacji ustrojowej bezrobocie w na-
szym regionie wynosiło 30 % to wraz 
ze spadkiem bezrobocia ograniczeniu 
uległa przestępczość powodowana sy-
tuację ekonomiczną obywateli. Z per-
spektywy czasu widać jak bardzo roz-
wój ekonomiczno-gospodarczy regionu 
którego istotnym elementem było uru-
chomienie ruchu granicznego wpływa 
na wiele pozytywnych aspektów życia 
mieszkańców naszego miasta. 

Emerytowany funkcjonariusz SG
Grzegorz Matusewicz



Po raz pierwszy założyli swoje obo-
zowisko ma terenie twierdzy – dotych-
czas miejscem ich biwaku był Fort 
Gorgast, skąd przybywali do nas na 
ćwiczenia. Tym razem rząd wojsko-
wych namiotów z epoki Fryderyka 
Wielkiego (XVIII w.) ustawił się już 
w piątkowy wieczór wzdłuż muru kur-
tynowego między Bramą Berlińską 
a Bastionem Król. Sobota 23.04. roz-
poczęła się od wystrzału armatniego 
na pobudkę, a następnie apelem przed 
cokołem pomnika margrabiego Jana. 
Przybyli na apel wysłuchali krótkiej 
prelekcji na temat Wojny Siedmiolet-
niej. Po zwiedzeniu w towarzystwie 
naszych przewodników ekspozycji mu-
zealnej miało miejsce oficjalne otwar-
cie wystawy modeli pojazdów militar-
nych. Na otwarciu pojawiła się siostra 
zmarłego przed rokiem kostrzyńskiego 
modelarza Jacka Wojciechowskiego 
pani Krystyna Wojciechowska oraz 
autor części modeli Romuald Komo-
rowski. Wystawę zaprezentował pra-
cownik muzeum, z zamiłowania też 

modelarz, Rafał Górecki. To działo się 
w Bramie Berlińskiej, natomiast przed 
bramą pokaz tańców dworskich zapre-
zentowała grupa pięknie ubranych dam 
ze stowarzyszenia „Metrum” ze Szcze-
cina w towarzystwie umundurowanych 
oficerów pruskich. Był też obecny sam 
Fryderyk Wielki, ale tym razem wy-
łącznie w roli obserwatora. Punktem 
kulminacyjnym wydarzenia były ma-
newry wojskowe na Placu Kawaleryj-
skim. Przemarsze, komendy, wystrza-
ły, ładowanie broni, huk wystrzałów 
z muszkietów, sporo dymu. Jednak 
najwięcej huku poczyniły armaty ob-
sługiwane przez artylerzystów, w tym 
nasza armata muzealna. Swój chrzest 
ogniowy po wcześniejszym przeszko-

leniu odbył Rafał Górecki, który został 
wyasygnowany do obsługi działa. Cie-
szymy się, że znowu Stare Miasto oży-
ło, pogoda dopisała, choć trochę szko-
da, że na imprezie pojawiła się przez 
cały dzień stosunkowo niewielka (ok. 
300 osobowa) reprezentacja mieszkań-
ców Kostrzyna. Widocznie inni wybra-
li w tym dniu atrakcje Nowego Miasta. 
Kolejne wydarzenia przed nami.

Na przestrzeni wieków płonęły księ-
gi parafialne, akta miejskie, zabytki 
kultury ulegały zniszczeniu. Niewielka 
część zachowała się jednak i znajduje 
się w archiwach, głównie niemieckich. 
Na próżno natomiast szukać w muzeach 
polskich czy niemieckich dzieł sztuki 
bądź innych artefaktów związanych 
z Kostrzynem. Wiemy, że w Muzeum 
Historycznym w Berlinie prezentowa-
na jest zbroja turniejowa margrabie-
go Jana Kostrzyńskiego, w Muzeum 
Miejskim też w Berlinie gipsowa fi-
gurka służąca za model dla pomnika 
margrabiego, a w Muzeum Miejskim 
w Brandenburgu nad Hawelą przecho-
wywany jest miecz, którym ścięto por. 
Hansa Hermanna von Katte.  

Tym bardziej sensacyjnie brzmi in-
formacja, że oprócz powyższych oca-
lały jeszcze inne bardzo cenne przed-
mioty pochodzące z naszego miasta! 

Kilka miesięcy temu prywatny kolek-
cjoner z Niemiec zaoferował Muzeum 
Miejskiemu Viadrina we Frankfurcie 
sprzedaż kilku przedmiotów ze swo-
jej cennej kolekcji. Są nimi: dzban na 
wino mszalne z Kościoła NMP z roku 
1650, srebrny łańcuch urzędowy bur-
mistrzów kostrzyńskich z ok. 1640 r., 
ozdobny kostrzyński kufel z wieczkiem 
z ok. 1720 r., misa należąca do Chri-
stiane Juliane Hedwig v. Burgsdorff, 
córki gubernatora twierdzy kostrzyń-
skiej płk Conrada von Burgsdorffa, 
również ok. 1720 r., puszka na opłatki 
z Kościoła NMP z roku 1649/50 oraz 
kilka innych, unikatowych i cennych 
pamiątek z regionu (m. in. ze Słońska 
i Choszczna). Jest to niepowtarzalna 
okazja pozyskania niezwykle rzadkich 
i cennych pod względem historycznym 
przedmiotów. Zaproponowana cena 
(190 tys. EUR) przerasta jednakże 
możliwości placówki we Frankfurcie, 
dlatego też poszukiwane są możliwo-
ści zgromadzenia funduszy na ten cel 
z innych źródeł. W tej sprawie dyrek-
tor MTK Ryszard Skałba spotkał się 
we Frankfurcie z dyrektorem Muzeum 
Viadrina Timem Müllerem. O rozwoju 
wypadków będziemy informować.    

W pierwszym kwartale br. odeszła 
od nas dwójka pracowników, którzy 
w poszukiwaniu nowych wyzwań 
i rozwoju znaleźli zatrudnienie w sto-
licy. Jest to dość dotkliwe osłabie-
nie naszego potencjału kadrowego, 
gdyż fachowców i pasjonatów, którzy 
chcieliby pracować w muzeum w ma-
łym miasteczku, nie ma zbyt wielu. 
Ale życie nie znosi próżni i luka zosta-
ła zapełniona! Po dość długim okre-
sie poszukiwań zatrudnienie w naszej 
placówce podjęło dwóch nowych pra-
cowników. Witamy w naszym gronie, 
liczymy na udaną współpracę, życzy-
my sukcesów, dalszego rozwoju zain-
teresowań i połączenia pasji z pracą. 

Jarosław Przespolewski, 55 lat, 
od niedawna mieszkaniec Dębna, 
absolwent Wydziału Historycznego, 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, pracował jako nauczy-
ciel historii w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Marii Dąbrowskiej 
w Kłodawie (tej w województwie 
wielkopolskim). Jego zainteresowa-
nia to historia wojskowości, militaria 
i turystyka. Tel. służbowy: 724 770 
360.

Rafał Górecki, 27 lat, również 
mieszkaniec Dębna rodem z Pozna-
nia, historyk-amator, założyciel gru-
py rekonstrukcji historycznej „Gre-
en Light”, wolontariusz w Muzeum 
Uzbrojenia w Poznaniu, instruktor 
modelarstwa, zajmuje się również…
krawiectwem historycznym. Współ-
pracował z różnorakimi stowarzysze-
niami przy realizacji przedsięwzięć 
o charakterze historycznym, wido-
wisk, projektów edukacyjnych czy 
wystawienniczych. Dodatkowo inte-
resuje się majsterkowaniem i terrary-
styką. Tel. służbowy: 724 770 310.



Pracy w ulach mnóstwo, pszczelarze 
na brak zajęcia nie narzekają. W ka-

lendarzu mamy już maj, pszczoły już od 
paru tygodni intensywnie pracują. Ro-
dziny osiągnęły pełną siłę rozwoju i zo-
stały wywiezione na pożytki rzepakowe. 
Jednak wcześniej korzystały z  pożytków 
mniej obfitych takich jak kwitnące drze-
wa, krzewy, wczesnowiosenne rośliny 
ozdobne, oraz sady owocowe. Z roślin 
tych  dostarczają niewielkie ilości nekta-
ru, ale zatem obfite ilości pyłku, do za-
spokojenia rodziny w niezbędne białko 

i węglowodany do przyspieszenia wiosen-
nego rozwoju.  Jednak pszczelarz wczes-
ną wiosną musi poczynić odpowiednie 
zabiegi by rodziny osiągnęły właściwą 
siłę w odpowiednim terminie. Od tego jak 
bogaty będzie czy jest wczesnowiosenny 
dopływ pożytków, zależna jest siła rodzi-
ny. Pierwszym pożytkiem towarowym ja-
kim rzepak. Rzepak jest tym pożytkiem na 
którym rodziny osiągają największą siłę, 
a tym samym zdolność do rojenia się czy-
li podziału rodziny. Dlatego też, w maju 
najwięcej wychodzi rójek. W dawnych 
czasach od ilości wychodzących rójek 
określało się jakość pszczół, a w szczegól-
ności pszczelarza i jego pasiekę. Dziś jest 
inaczej - pszczelarze poprzez zabiegi pie-
lęgnacyjne i odpowiednie działania ogra-
niczają do minimum ilość wychodzących 
rójek. Pszczelarz, aby zapobiec rojeniu się 
pszczół, dokonuje podziału rodzin poprzez  
wykonanie odkładów, co osłabia rodzinę 
w sposób kontrolowany bez uszczerbku 
dla jej zdolności produkcyjnej. Ten właści-
wie wykonany zabieg pozwala w krótkim 
czasie uzyskać dobre i silne rodziny, zdol-
ne do pracy na późnych pożytkach z nową 
młodą matką, znanym pochodzeniem i od-

powiedniej linii. Doświadczeni pszczela-
rze przygotowują się wcześniej i zamawia-
ją matki u znanych hodowców lub sami 
podejmują się hodowli na własne potrzeby. 
Przez właściwą gospodarkę mają szansę 
przygotować do zimowli najlepsze rodziny 
i z najlepszymi młodymi matkami.

Środowisko przyrodnicze a w szczegól-
ności roślinność, potrzebuje odpowiednich 
warunków do rozwoju, jednak w ostatnich 
latach obserwujemy brak wody tak nie-
zbędnej do życia i przetrwania. Od dłuż-
szego czasu obserwuje się spadek wód 
gruntowych oraz opadów deszczowych. 
Wraz z upałami powoduje to wysychanie 
zbiorników retencyjnych gromadzących 
zasoby wody. Ponadto zmniejsza się po-
wierzchniowe parowania lustra wody tak 
niezbędnej do utrzymania odpowiedniej 
wilgoci w powietrzu. Stan ten powodu-
je, że pożytki są mniej obfite, co może 
się przyczynić do zmniejszenia plonów 
roślin uprawowych, a w tym również 
miodu. Jak możemy zauważyć woda ma 
ogromne znaczenie dla naszego życia 
i poprawnego funkcjonowania świata. To 
naszym obowiązkiem jest dbanie o zaso-
by wodne. Powinniśmy wszystko zrobić 

by poprawnie gospodarować zasobami 
wodnymi, chociażby poprzez zatrzymanie 
wody w zbiornikach, oczkach wodnych 
czy innych urządzeniach do gromadzenia 
i retencji wodnej. Inną metodą jest zale-
sianie czy nasadzenia drzewek, krzewów 
i wszelkiej roślinności zacieniającą zie-
mie, co ogranicza jej wysuszanie. Jeśli się 
nie zastanowimy, nie opamiętamy się i nie 
przestaniemy odsłaniać ziemi to doprowa-
dzimy do braku tak potrzebnej wody do 
życia a ta wraz żywnością finalnie wy-
dzielana będzie nam do spożycia.

Koniec kwietnia i początek maja przy-
ciągnął pierwszych odwiedzających 
i można powiedzieć, że sezon pszczelarski 
i odwiedziny w Skansenie Pszczelarskim 
rozpoczęły się na dobre. Staramy się po-
kazać nasze eksponaty w pełnej okazało-
ści,  równocześnie prowadzimy prace przy 
ulach z pszczołami jak i przy eksponatach 
przygotowując je do ekspozycji. Wszyst-
kie główne prace do otwarcia już zostały 
zakończone i zapraszamy do odwiedzania 
naszego Skansenu Pszczelarskiego. 

Romana i Marian Grzywacz
tel. 880 439 941

Naszymi gośćmi byli wychowankowie 
Kindervereinigung Seelow e. V. Kinder- und 
Jugendfreizeitzentrum, którzy przyjechali do 
naszej placówki z wychowawcą i opiekunem 
Jensem Lawrenzem. Uczestnicy wzięli udział 
w mieszanych warsztatach fotograficznych 
(Justyna Streichsbier), malarskich (Magdalena 
Marnysz) oraz grafiki warsztatowej (Mariusz 
Kaczmarek). Co prawda język sztuki jest uni-
wersalny, jednak towarzyszyła nam tłumaczka 
z języka niemieckiego pani Danuta Cichocka. 
Polsko - niemieckie warsztaty w DPT 
to nie tylko okazja do poznania nowych 
kierunków artystycznych, ale rów-
nież, a może przede wszystkim, możli-

wość łamania barier międzykulturowych. 
Warto dodać, że w naszym budynku mieszka-
ją uchodźcy z Ukrainy, którzy również wzięli 
udział w tym przedsięwzięciu. To jest wspa-
niałe, że w naszym małym mieście mamy 
możliwość działania w celu jednoczenia pol-
sko - niemiecko - ukraińskich kultur, a mo-
stem ich łączącym jest nic innego jak sztuka!

Korzystając z możliwości, chcielibyśmy 
Państwa zaprosić do odwiedzania Domu 
Praktyk Twórczych. Czekają na Państwa wy-
stawy dotyczące historii naszego miasta. Przy 
okazji, kto jeszcze nie widział, mogą Państwo 
zapytać o warsztaty, obejrzeć pracownie. Kto 
wie, może to właśnie Ty drogi czytelniku za-
czniesz z nami swoją podróż ze sztuką.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach 
realizacji projektu „Miejsca pamięci Odry 
i Warty” dofinansowanego w ramach pro-
gramu  Interreg V A Polska - Brandenbur-
gia2014- 2020.

PONIEDZIAŁEK
- warsztaty dedykowane wychowankom ŚDS godz. 11:00-13:00
- warsztaty ceramiczne dla dzieci, godz. 17:00-19:00

WTOREK
- warsztaty fi lmowe dla dorosłych, godz. 16:00-18:00
- warsztaty ceramiczne dla dorosłych, godz. 17:00-19:00

ŚRODA
- warsztaty ceramiczne dla dorosłych, godz. 10:00-12:00
- warsztaty grafi ki warsztatowej dla nastolatków, godz. 17:00-19:00
- warsztaty edukacji plastycznej dla dzieci (6-8), godz. 17:00-19:00
- warsztaty ceramiczne dla dorosłych, godz. 17:00-19:00
- warsztaty fotografi czne (laboratorium ciemnia), godz. 17:00-19:00
- warsztaty grafi ki cyfrowej, godz. 18:00-20:00

CZWARTEK
- warsztaty grafi ki warsztatowej dla dorosłych, godz. 17:00-19:00
- warsztaty edukacji plastycznej dla dzieci (3-5), godz. 17:00-19:00

PIĄTEK
- warsztaty malarstwo/rysunek dla dzieci, godz. 15:00-17:00
- warsztaty edukacji plastycznej dla dzieci (9-12), godz. 17:00-19:00
- warsztaty fotografi czne (podstawy fotografowania), godz. 16:00-18:00
- warsztaty praktyczne, godz. 17:00-19:00
- warsztaty fotografi czne (podstawy fotografowania), godz. 18:30-20:30
- warsztaty grafi ki cyfrowej, godz. 18:00-20:00

SOBOTA
- warsztaty malarstwo/rysunek dla nastolatków, godz. 9:00-11:00
- warsztaty malarstwo/rysunek dla nastolatków, godz. 11:00-13:00
- warsztaty photoshop, godz. 11:00-13:00

Aktualne informacje znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.facebook.com/dompraktyktworczych



W sobotnie przedpołudnie, 2 kwietnia, 
nasza Pracownia Rękodzieła przemieniła się
w cudownie pachnącą Pracownię Flory-
styczną!

A wszystko to za sprawą prawdziwego mi-
strza - Mirosława Drohomireckiego z Kwia-

Mamy razem z dziećmi stworzyły pięk-
ne wielkanocne pisanki z filcu. Był też czas 
na naukę języka polskiego! Nauka w takim 

gronie to czysta przyjemność - Hubert Kłysz 
z eXpert Szkoła Językowa to fantastyczny na-
uczyciel, a uczestniczki są bardzo zdolnymi 
uczennicami i szybko uczą się nowych słów. 
Z tygodnia na tydzień poznają ich coraz wię-
cej i coraz śmielej mówią po polsku. Na ko-
lejnych spotkaniach będziemy kontynuować 
naukę języka. Zapraszamy w każdy wtorek 
o godzinie 11:00.

ciarni DAISY Pod czujnym okiem fachowca 
nasze uczestniczki stworzyły piękne prace, 
które potem cieszyły oczy ich domowników. 
Dziękujemy za twórczy dzień! A wspaniałe 
zdjęcia z warsztatów wykonał niezawodny 
Paweł Duma. Dziękujemy!

W    lutym ruszyła V edycja warsztatów „Akademia Telemondu – drukowanie 
3D w praktyce”. Bezpłatne zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 

8-12 lat, które wcześniej nie brały udziału. Już 40 dzieci skorzystało z oferty, 
teraz rozpoczynamy zapisy na majowe warsztaty (każda sobota maja, do wyboru 
godzina 10:00-12:00 lub 12:30-14:30). Zapisy telefonicznie 95-725-40-10. Za-
praszamy!



Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi bibliotekę otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze czytanki 
dla…” dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszkola-
ka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończo-
ną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-

Jak widać na załączonych obrazkach 
w tym konkretnym przypadku pejza-
ży dominują piony i poziomy. Artysta 
wcześniej trudnił się w sztuce asam-
blaży. Jak sam Artysta mówi: „Trzeba 
się twórczo zmieniać, by nie popaść 
w rutynę”.

Na pianinie zagrała podczas werni-
sażu znana już naszej widowni Marina 

Shanovska. Zagrała nie tylko utwory 
klasyczne, ale również rozrywkowe, 
hity Beatlesów i inne.  

Sponsorem wystaw w galerii „dacco” 
jest niezmiennie firma Arctic Paper 
S.A. z Kostrzyna nad Odrą.

To ogromny sukces naszych mło-
dych tancerek i tancerzy, którzy (jako 
kolejne pokolenie) reprezentują Roll 

Dance pod kierunkiem choreografa 
i instruktora Jacka Jobke.

Serdecznie gratulujemy panu Ja-
ckowi, wszystkim tancerzom oraz 
rodzicom dzieci, którzy w ramach 
Stowarzyszenia Przyjaciół Roll 
Dance z Kasią Sobkowską na czele 
niesamowicie wspierają działalność 
zespołu.

W planach Formacji udział w ko-
lejnych festiwalach i mistrzostwach, 
a także pokazy w Kostrzynie m.in. 
podczas tegorocznego święta miasta 
- Kostrzyn na fali 2022.

wany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania. W Wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna przypomni 
o korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze

Zapraszamy Przedszkolaki z Rodzi-
cami do odwiedzin w bibliotece.

W piątkowy poranek, 1kwietnia, 
z humorem Prima Aprilis gościliśmy 
uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą. 
W trakcie spotkania powstały piękne, 
wielkanocne pisanki. Dziękujemy za 
odwiedziny i do kolejnego twórczego 
spotkania!

Świętowanie tego wyjątkowe-
go Dnia rozpoczęliśmy już 22 
kwietnia, gdy odwiedziła nas kla-
sa 7B ze Szkoły Podstawowej nr 
2. W naszych bibliotecznych prze-
strzeniach odbyła się wyjątkowa 
lekcja języka polskiego - uczniowie 
z wielkim zaangażowaniem czytali
(z podziałem na role) fragmenty „Bal-
ladyny” Juliusza Słowackiego.

W sobotę zaprosiliśmy dzieci wraz 

z rodzicami do oddziału dla dzieci na 
językowe zabawy „Trzeszczyki ła-
miące języki”! A dla dorosłych Czy-
telników przygotowaliśmy „tajemni-
cze książki”, które otrzymywali tego 
dnia w prezencie. Na wszystkich cze-
kały też wyjątkowe, okolicznościowe 
zakładki do książek, przygotowane 
i podarowane nam przez Panią Sandrę 
Jakubiec z SanderSon Pracownia Rę-
kodzieła. Dziękujemy!



Jest to szereg konkursów dla dzie-
ci i młodzieży w różnych kategoriach 
jak film, piosenka, recytacje, fotogra-
fia czy taniec. Jesteśmy po etapach 
miejskich w kilku kategoriach. A tak-

że po etapie powiatowym w recytacji 
i w piosence, gdzie nominację do fina-
łu wojewódzkiego we wszystkich czte-
rech kategoriach zdobyły kostrzynian-
ki. Wszystkie informacje, jak również 
relację foto można znaleźć na naszym 
facebooku i stronie internetowej. Na deskach sceny wystąpiły Olena 

Poliszczuk - na skrzypcach, a na for-
tepianie zagrała Marina Shanovska. 
Obie kobiety nie znały się wcześniej, 
a ich drogi spotkały się tu, w Kostrzy-
nie i po paru wspólnych próbach mo-
gliśmy zaprosić Was wszystkich na ten 
wyjątkowy koncert.

Usłyszeliśmy utwory Chopina, hym-
ny narodowe Polski i Ukrainy oraz 
wiele utworów z muzyki rozrywkowej 

10 kwietnia “Kręgielnię” 
opanowało wzruszenie. 

i klasycznej. Tego wieczoru wystą-
pili również Drzewiczanie, którzy na 
koniec swojego koncertu zagrali i za-
śpiewali znany ostatnio utwór „Podaj 
Rękę Ukrainie”. Na widowni było wie-
le osób, które przyjechały z ogarniętej 
wojną Ukrainy.



pach kadetów i juniorów przyszła pora 
na młodzików i dzieci, 23 medale to 
powód do zadowolenia i radości dla za-
wodników, trenerów oraz ich rodzin. 

Dziękujemy kostrzyńskim klubom 
zapaśniczym UKS Jedynka oraz SKF 
Olimp Kostrzyn za przygotowanie or-
ganizacyjne zawodów a szczególnie za 
wielki sukces sportowy, firmie IKAA 
Suchomel – Anecie i Ireneuszo-
wi Suchomel za objecie patronatem 
zawodów oraz wsparcie finansowe, 
Miastu Kostrzyn nad Odrą, MOSiR 
Kostrzyn nad Odrą za wsparcie orga-
nizacyjne oraz przeprowadzenie zawo-
dów, rodzicom kostrzyńskich klubów 
zapaśniczych za pomoc organizacyjną, 
przygotowanie słodkich przekąsek, 
kawy, herbaty – jeszcze raz dziękuje-
my.

Pełna informacja na www.mosir-ko-
strzyn.pl.

najlepszych zawodników w klasyfi-
kacji indywidualnej oraz zespołowej. 
Wyłoniono także najlepszych zawod-
ników turnieju w dwóch kategoriach, 
wśród młodzików decyzją trenerów 

najlepszy okazał się Jakub Adamski 
z UKS ZST Lubsko, a wśród dzieci 
Florian Gąsiorowski z UKS Jedynka 
Kostrzyn nad Odrą.

 Worek medali to wielka satysfakcja 
za organizowane zawody w Kostrzynie 
nad Odrą. Po wielu sukcesach w gru-

W turnieju wzięło udział ponad 100 
karateków z całej Polski. Nie zabrakło 
także przedstawicieli naszego klubu, 
którzy w zaciekłej rywalizacji przy-
wieźli sporo medali, zdobytych w po-
szczególnych kategoriach wiekowych:

Borowski Michał - I miejsce w kon-
kurencji kata chłopców 9 lat żółte 
pasy;
Kramarz Antonina - I miej-
sce w konkurencji kata dziewcząt 8 
lat żółte pasy;
Żmijewska Hanna - I miej-
sce w konkurencji kata dziewcząt 9 
lat białe pasy;
Kunt Kalina - II miejsce w kon-
kurencji kata dziewcząt 10 lat żółte 
pasy;
Żugaj Bartosz - II miejsce w kon-
kurencji kata chłopców 8 lat żółte 
pasy;

•

•

•

•

•

Dwa brązowe medale w tych mi-
strzostwach zdobyli zapaśnicy z Ko-
strzyna nad Odrą, Marcel Kaczmarek 
w kategorii wagowej 72 kg oraz Ma-
teusz Borysewicz w kategorii wago-

Tym razem w Kostrzyńskim Cen-
trum Szkolenia Zapaśniczego zmagali 
się młodzi zapaśnicy w Otwartych Mi-
strzostwach Województwa lubuskiego 
w ramach Międzywojewódzkiej Ligi 
Zapaśniczej w stylu klasycznym chłop-
ców o „Puchar Prezesa firmy IKAA 
Suchomel”. Znakomicie w tej impre-
zie zaprezentowali się kostrzyńscy 
zapaśnicy zdobywając ostatecznie 22 
medale w klasyfikacji indywidualnej 
i 1 w drużynowej. (13 medali w klasy-
fikacji indywidualnej przypadło zapaś-
nikom UKS Jedynka, ponad to zespół 
„Jedynki” stanął na drugim stopniu 
podium w klasyfikacji generalnej, 9 
medali zdobyli zapaśnicy SKF Olimp 
zajmując 5 miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej). 

Zapasy to Sportowa Wizytówka Ko-
strzyńskiego Sportu. To co działo się 

w sobotę 23 kwietnia w hali sportowej 
KCSzZ zadowoliło nawet najbardziej 
wybrednych kibiców sztuk walki. Od 
godziny 9.00 w hali gromadziły się 
już pierwsze ekipy młodych sportow-
ców, po wadze i badaniach lekarskich 
młodzi adepci sztuk walki rozpoczęli 
ostatnie przygotowania do sportowej 
rywalizacji, do której przystąpiło bli-
sko 120 zapaśników reprezentujących 
11 klubów sportowych. Punktualnie 
o 11.00 sędziowie wyprowadzili mło-

dych zapaśników na matę, po raz kolej-
ny sportowcy w Kostrzynie nad Odrą 
zaakcentowali solidarność z walczącą 
Ukrainą wnosząc flagę Ukrainy. Ofi-
cjalnego otwarcia zawodów, powitania 
zawodników, sędziów, trenerów oraz 
licznie przybyłych gości dokonał Prze-
wodniczący Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą Marek Tatarewicz, w uroczystym 
otwarciu uczestniczył tez radny rady 
Miasta Mariusz Staniszewski. 

Po oficjalnym otwarciu na trzech 
matach rozpoczęły się walki, które 
trwały do godziny 15.30. Po zakończe-
niu walk dokonano dekoracji pamiąt-
kowymi medalami oraz dyplomami 

wej 77 kg, w pięknym stylu pokonując 
zawodników z Radomia i Raciborza. 
Bardzo blisko finału był Mateusz Bo-
rysewicz, który przy wyniku 3:3 mu-
siał pogodzić się z porażką. Dobrze za-
walczyli również pozostali zawodnicy, 
Lucjan Rojewski, Konrad Maślanka 
i Filip Musiałowski zajmując 7,8 miej-
sca. Drużynowo niewiele zabrakło by 
zespół z Kostrzyna znalazł się na po-
dium zajmując ostatecznie 5 miejsce 
drużynowo Mistrzostw Polski. To na-
prawdę wielki sukces sportowy, meda-
le na Mistrzostwach Polski juniorów to 
już 3 kategoria wiekowa w której za-
paśnicy SKF Olimp zdobywają medale 
i wszystko wskazuje na to, że uda się 
wrócić do czasów, kiedy to nasi zapaś-
nicy zdobywali medale we wszystkich 
grupach wiekowych.

Dziękujemy i pozdrawiamy wszyst-
kich fanów kostrzyńskich zapasów.

Antoni Żołna

Zielińska Katarzyna - III miej-
sce w konkurencji kata dziewcząt 9 
lat żółte pasy;
Łukasiewicz Seweryn - III miej-
sce w konkurencji kata chłopców 9 
lat żółte pasy;
Płóciennik Oliwia - III miej-
sce w konkurencji kata dziewcząt 
12-13 lat białe i żółte pasy;
Konieczny Kajetan - III miej-
sce w konkurencji kata chłopców 
12-13 lat niebieskie i brązowe 
pasy.

Ponadto nasi sportowcy brali udział 
w konkurencji “Kata drużynowe”, 
gdzie dziewczęta, w składzie Kalina 
Gręda, Oliwia Płóciennik i Emila De-
rewlana wywalczyły III miejsce, nato-
miast chłopcy, w składzie Żugaj Bar-
tosz, Łukasiewicz Seweryn i Borowski 
Michał, wywalczyli II miejsce.

Medalistom serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia w kolejnych 
zawodach. Udział w zawodach możli-
wy był dzięki finansowemu wsparciu 
Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą 
oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

•

•

•

•




