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- Kiedy zakładaliśmy stowarzy-
szenie, wokół panowała opinia, 
że ta dzielnica jest niebezpieczna, 
strach tu chodzić po ulicy – wyja-
śnia prezes stowarzyszenia Grze-
gorz Musiałowicz. Ponurego obrazu 
dopełniły kłótnie o  tereny poprze-
mysłowe i przebudowa mostu odci-
nająca Zawarcie od miasta. Grupa 
aktywistów postanowiła zmienić tę 
opinię. Poprzez ulotki, publikacje w 
prasie zwracają uwagę na lekcewa-

żenie zasady zrównoważonego roz-
woju – ich zdaniem Warta, zamiast 
być osią Gorzowa, stała się granicą 
dzielącą „dobre” Śródmieście od 
„złego” Zawarcia. Chcą, aby środki 
były dzielone równo pomiędzy oba 
brzegi miasta. 

Plan rewitalizacji

W 2007 roku stowarzyszenie za-
prezentowało program rewitalizacji 
autorstwa Justyny Choroszko. – Re-
witalizacja to kompleksowe przeciw-
działanie problemom, a nie tylko od-
nawianie starych kamienic. Planując 
rozwój Gorzowa nie można skupiać 
się tylko na nowych inwestycjach, 
ponieważ miasto, które ciągle się 
rozszerza, tworzy w swoim środku 
pustynię, jaką powoli staje nie tylko 
Zawarcie, ale i  całe Centrum. Dla-
tego działania należy rozpocząć od 
dokładnego rozpoznania obszarów 

Czy jesteśmy aspołecznym społe-
czeństwem?

Społeczeństwo obywatelskie nie 
zrodzi się z ekscytowania się przed 
telewizorem, co też dziś dobrzy po-
litycy dla nas zrobili w chwili przed-
wyborczego opamiętania. Żaden kraj 
nie rozwija się w pełni, jeżeli obywa-
tele czekają na cud i potra) ą tylko 
wymagać. Od innych, nie od siebie. 

Państwa nie rozwijają wyłącznie 
politycy i przedsiębiorcy. Tworzymy 
je my wszyscy. Niestety, wciąż zbyt 
wielu ludzi ukształtowanych w epoce 
„państwa nadopiekuńczego” nie ma 
poczucia, że coś ważnego może od 
nich zależeć. Tak skutkuje chłonięty 
przez pół wieku brak podmiotowości, 
mentalnie dziś dziedziczony przez ko-
lejne pokolenia, te „po komunie” i te 
„na dorobku”. To nie tylko wmawiane 
nam poczucie bezradności, to po pro-
stu wygodne miejsce w życiu, z nieod-
łącznym pilotem, który daje dostęp do 
codziennej pożywki i liczne okazje, by 
ponarzekać. Unikanie zaangażowania, 
zamykanie się w czterech ścianach po-
zbawia społeczność, a więc każdego z 
nas, siły przebicia i ogranicza szanse 
rozwoju. Za tym idzie brak zaufania 
i do siebie nawzajem, i do instytucji, 
które mają nas reprezentować.

Musimy mozolnie rekonstruować 
poczucie wspólnoty, gdyż nawyki 
z poprzedniej epoki są silne i coraz 
częściej cynicznie wykorzystywane 
przez szukających poklasku polity-
ków. Polityczni gracze zdają sobie 

Garść przemyśleń własnych
Grzegorz Musiałowicz, 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia

sprawę z mentalności społeczeństwa 
i pod te oczekiwania dopasowują 
swoją „ofertę”. Czołowe partie poli-
tyczne wykreowały się na podobień-
stwo pseudomarkowego produktu, 
wkładając niemało sił i środków we 
własny wizerunek, jako kolorowo 
opakowana dla społeczeństwa „de-
mokratyczna reprezentacja zaspo-
kajania potrzeb”. Niczym proszek 
mający usunąć „trudne plamy”…

Nasze państwo w osobach owych 
polityków nadal chce być opiekuń-
cze, chce czuć się potrzebne, pragnie 
by społeczeństwo ciągle poszukiwało 
jego rozpostartych ramion i w te bez-
pieczne ramiona wciąż i wciąż powie-
rzało swój los i swoją przyszłość. Raz 
na cztery lata dało tej ufności oczeki-
wany wyraz przy wyborczej urnie. 

Jest na szczęście druga strona 
medalu. Polska się zmienia, mamy 
coraz silniejsze organizacje. Coraz 
więcej osób czynnie się włącza w 
ich działalność. Widać to również w 
tworzeniu własnych fundacji przez 
korporacje, stacje telewizyjne, kon-
cerny medialne, banki czy McDo-
nalda, które oprócz kształtowania 
pozytywnego wizerunku fundatora 
mogą wiele zdziałać – o ile nie od-
bierają w ten sposób środków innym 
fundacjom. Ciekawy manewr zasto-
sował właśnie jeden z banków, który 
do każdej złotówki z 1% przekazanej 
na powołaną przez siebie fundację 
dokładał złotówkę własną.

To jednak, że trzeci sektor się 

rozwija dzięki dużym organiza-

cjom, nie oznacza, że nasza rola 

ma się ograniczać do odpisania 

„ulubionej” opp 1 % podatku czy 

wysłania nań pod wpływem 

impulsu sms-a za kilka złotych. 

Jeśli chcemy mieć realny wpływ 

na otaczającą nas rzeczywistość, 

twórzmy własne, 

lokalne stowarzyszenia. 

Takim właśnie jest Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Zawarcia. Dzięki 
niemu  mamy świadomość, co znaczy 
„osobisty” udział w społeczeństwie 
obywatelskim, a także jak wiele rze-
czy możemy zrobić dzięki własnemu 
zaangażowaniu. Takich, których nie 
zapewni nam ani państwo, ani lokalne 
samorządy. Władze zaczynają zdawać 
sobie sprawę z korzystnego dlań ist-
nienia wyspecjalizowanych organi-
zacji, zlecają im coraz więcej zadań, 
które te – mając nie tylko fachowe, 
ale i zaangażowane kadry – są w sta-
nie realizować sprawniej i skuteczniej 
niż administracja. Dzięki większej 
znajomości problemów podmioty 
trzeciego sektora szybciej zauważają 
zmieniającą się sytuację, a ponad-
to dysponują wiedzą praktyczną i są 
przygotowane do działań.  

Za rzeką też jest 
dobrze
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia powstało w 2006 roku. – Dzielnica niszczała,  
radni proponowali ją „zburzyć, zaorać i wybudować od zera”. Pracownik gorzowskiego 
Urzędu Miasta, szukając mieszkania powiedział: „Wszędzie, byle nie na Zawarciu!”

problemowych, a następnie doko-
nywać stopniowego ich ulepszania, 
aby nasza część miasta, z  dzielnicy 
przemysłowej zmieniła się w dziel-
nicę mieszkaniowo-usługowo-rekre-
acyjną – wyjaśniała autorka planu. W 
tym czasie Zawarcie doczekało się 
również notki w  słynnej Wikipedii. 
Członkowie stowarzyszenia żądali 
rozszerzenia studium urbanistyczne-
go, które nie uwzględniało drugiego 
brzegu rzeki. 

Zaskakująca ankieta

W 2009 roku członkowie stowa-
rzyszenia przeprowadzili ankietę, z 
której wynika, że 94% mieszkańców 
jest zadowolonych z  mieszkania na 
Zawarciu, a za bezpieczne uznaje 
je 85% ankietowanych. Podkreślali 
oni brak miejskiego zgiełku, bliskość 
centrum, zieleń, dobrą komunikację 
i duże szanse rozwoju. Minusem we-
dług mieszkańców były zaniedbane 
drogi i kamienice, brak oświetlenia 
i monitoringu oraz lokali, w których 
można spędzić czas wolny, niewiele 
placów zabaw, brak parków. 

Stowarzyszenie wydało również 
widokówkę ze zdjęciami Zawarcia, 
wykonanymi przez mieszkańców. 
Obecnie powstaje druga widoków-
ka. – W planach mamy wpisanie 
na listę Pomników Historii znajdu-
jącego się u nas modernistycznego 
kościoła, jedynego w Polsce. Jest 

Słychać często narzekania, że 

wszystko wokół nas jest byle jakie, 

nieudane… ale przecież nie my 

sami. My jesteśmy dobrzy, chcemy 

dobrze i wciąż na coś czekamy. Bo 

przecież my, nieustannie krzyw-

dzeni obywatele, na nic prawie 

nie mamy wpływu. A to właśnie 

angażowanie się na rzecz ogólniej 

pojętej społeczności ma być – obok 

demokracji przedstawicielskiej 

i wolnego rynku – jednym z 

1 larów jakości naszego państwa. 

I nasze społeczeństwo obywatel-

skie się rozwija, lecz dość powoli, 

wymaga bowiem samodzielnego 

wysiłku oraz bezinteresowne-

go zaangażowania. Potencjał 

naszych organizacji jest mniej-

szy niż w krajach o tradycjach 

demokratycznych, także na polu 

zrzeszania się pracowników w 

związki zawodowe. Niski poziom 

zaangażowania to mniejsza 

skuteczność dochodzenia własnych 

praw, a pochodną jest sytuacja 

na rynku pracy. Inną sprawą jest 

jakość tych organizacji, jednak 

przeszkodę stanowi standar-

dowa nieufność do związków i 

stowarzyszeń, które przecież sami 

mamy tworzyć.

To już druga widokówka promująca Zawarcie. Będzie rozprowadzana za darmo. Zdjęcia wykonali społecznie mieszkańcy:

Marzena Przybylska, Piotr Sawoch, Tadeusz Wołoszyn, Aneta Stosom, Grzegorz Musiałowicz

to chyba najbardziej karkołomne 
przedsięwzięcie, jakie postawiliśmy 
sobie, wraz z miejskim konserwa-
torem zabytków Sylwią Groblicą, 
proboszczem para: i ks. Tadeuszem 
Lityńskim, szefem gorzowskie-
go oddziału PTTK Zbigniewem 
Rudzińskim i  wieloma, wieloma 
sprzyjającymi nam osobami. Przy-
gotowujemy materiały do złoże-
nia wniosku i mamy nadzieję, iż 
do końca 2012 roku uda nam się 
wszystko skompletować i  oczeki-

wać na sukces - mówi G. Musia-
łowicz. - Zamierzamy wydać drugą 
kartkę, przedstawiająca ten wyjąt-
kowy zabytek – dodaje. 

Własne biuro

Po pięciu latach działalności sto-
warzyszenie otwiera biuro – mieści 
się ono przy ul. Borowskiego 31, w 
Gorzowie Wielkopolskim. – Poszu-
kujemy mebli do biura i jesteśmy 
otwarci na propozycje. Jeśli ktoś 
ma na zbyciu sprzęt biurowy, me-
ble, chętnie je przyjmiemy. Na razie 
mamy tylko jedno i to szklane biurko, 
laptop oraz komputer z Banku Dru-
giej Ręki – wyjaśnia G. Musiałowicz. 
Stowarzyszenie chce się rozwijać, 
szuka kompleksowego wsparcia, stąd 
decyzja o przystąpieniu do projektu 
„Podaj Dalej”. Doradcą stowarzysze-
nia jest Dariusz Kondraciuk.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska


