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Utworzenie uniwersytetu zielonogórzanie uznali za najważ-
niejsze wydarzenie w powojennych dziejach miasta. Stało 
się to w 2001 roku. 7 czerwca Sejm uchwalił stosowną usta-
wę. „Uniwersytet tworzy się z Politechniki Zielonogórskiej 
w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Ta-
deusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze” – głosi dokument. 
„Podstawowym kierunkiem działalności uniwersytetu jest 
kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie 
nauk humanistycznych, społecznych, artystycznych, ekono-
micznych, technicznych, matematycznych i przyrodniczych, 
a także upowszechnianie nauki, sztuki i kultury”.

Początki szkolnictwa akademickiego w Zielonej Górze 
to 1962 r., kiedy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza po-
wołał punkt konsultacyjny Wydziału Prawa i poznańska 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna rozpoczęła kształcenie na kie-
runku ogólnoekonomicznym. W roku akademickim 1965/66 

w 11 punktach konsultacyjnych kształciło się 820 studentów 
zaocznych.

3 czerwca 1965 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie 
o powołaniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Uczelnia miała 
kształcić na wydziałach: Ogólnotechnicznym, Mechanicznym 
i Elektrycznym. Na pierwszy rok studiów dziennych przyjęto 
122 osoby i 90 na studia wieczorowe. Na rektora został powo-
łany doc. dr Jerzy Kołakowski.

30 lipca 1971 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, która 
miała kształcić nauczycieli w trybie trzyletnim na wydziałach: 
Humanistycznym, Pedagogicznym i Matematyczno-Przyrod-
niczym. Pierwszy rok studiów rozpoczęło 280 osób. Rekto-
rem został doc. dr Hieronim Szczegóła. Dwa lata później WSN 
zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Pedagogiczna i otrzymała 
status uczelni akademickiej.
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Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2001 roku . Trzeci od lewej ostatni rektor WSP prof. dr hab. Andrzej Wisniewski i ostatni rektor PZ, 
a zarazem pierwszy rektor UZ prof. dr hab. Michał Kisielewicz
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Nasi studenci



Od redakcj i

Alma Mater była w Bytomiu
Jak niemal wszystko w regionie lubuskim, wydziały uniwersytetu 
miały być w Gorzowie i Zielonej Górze. Nawet zawiązało się stowa-
rzyszenie Uniwersytet Lubuski. Do niego należeli prezydenci obu 
stolic regionu, rektorzy uczelni zielonogórskich, biskup zielonogór-
sko-gorzowski. Ja również. Na pierwsze zebranie przyjechał włodarz 
miasta nad Wartą i jeszcze ktoś, ale nie był to reprezentant z Instytu-
tu Kultury Fizycznej AWF. A założenie było następujące: uniwersytet 
powstanie z połączenia Politechniki Zielonogórskiej, Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Zielonej Górze i Instytutu w Gorzowie. Dyskusja na 
drugim spotkaniu dotyczyła tego, gdzie będzie siedziba rektora. Zie-
lonogórzanie nie wątpili, że w Zielonej Górze, gorzowianie zaś prze-
konywali, że jeśli nie rektorat, to wydziały przyrodnicze, a w przy-
szłości prawo, może i medycyna muszą być w Gorzowie. Inaczej nic 
z tego nie wyjdzie. Dlatego powstał Uniwersytet Zielonogórski.

Uczelnie tworzące UZ nie były pierwszymi szkołami wyższymi 
w regionie lubuskim. Nawet nie powstałe w 1947 r. seminarium du-
chowne w Gorzowie. Ani nie uczelnia włókiennicza w niemieckich 
Żarach.

Pierwszą prawdziwie akademicką uczelnią było Schönaichianum 
w Bytomiu Odrzańskim. Jej historia zaczęła się w 1605 r., kiedy miej-
scowa łacińska szkoła elementarna została przekształcona w gim-
nazjum akademickie. Sprawcą tego był władca księstwa siedlisko-
bytomskiego Georg Schönaich, protestant obrządku kalwińskiego, 
kanclerz na dworze katolickiego cesarza Macieja I. Bytomskie gimna-
zjum było przeznaczone dla młodych kalwinów, co nie znaczy, że nie 
przyjmowało katolików czy żydów. W 1616 r. powstało pięcioletnie 
pedagogium i trzyletnie gimnazjum. Kandydat na scholara musiał 
mieć dwanaście lat i posługiwać się niemieckim. Po ukończeniu pe-
dagogium otrzymywał tytuł bakałarza i mógł starać się o przyjęcie 
do gimnazjum. Była to akademia przeznaczona dla około 70 schola-
rów pochodzących głównie ze Śląska, Brandenburgii, Łużyc, Wielko-
polski i Czech. Żacy słuchali wykładów z teologii, medycyny, � lozo� i 
i etyki, prawa, literatury, matematyki i astronomii. Uczyli się francu-
skiego, angielskiego i włoskiego lub hiszpańskiego. Koszty kształ-
cenia i utrzymania swoich poddanych pokrywał Georg Schönaich. 
Pozostali wnosili opłatę za wikt. Po trzech latach studiów i zdaniu 
egzaminów absolwenci otrzymywali dyplomy magistrów sztuk wy-
zwolonych, równoważne z dyplomami nadawanymi przez cesarskie 
uniwersytety.

Bytom czasów kanclerza Schönaicha był bogatym miastem, a po 
utworzeniu akademii należał do wiodących na Śląsku także i pod 
względem umysłowym. Wraz z budową gmachu Schönaichianum 
powstały domy dla profesorów, gospody i zajazdy dla przybyszów. 
Mieszczanie prowadzili stancje dla uboższych studentów. W mieście 
powstała drukarnia akademicka.

W 1619 r. umarł Georg Schönaich. Jego spadkobierca Johannes 
opowiedział się po stronie protestanckiego króla Czechów. Gdy pod 
Białą Górą wojska katolickich Habsburgów pokonały czeskich bun-
towników, cesarz odebrał część majtku Schönaichowi i przekazał go 
głogowskim jezuitom. W 1628 r. rozwiązał akademię.

Alfred Siatecki
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− Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia z okazji wyboru pana 
na rektora uniwersytetu. Czynimy to z tym większą radością, że 
jest pan członkiem naszego stowarzyszenia. I pierwszym ab-
solwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który w 2010 roku 
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.
− Dziękuję.

− Gdyby pan nie był historykiem, to kim?
− Być może zostałbym adwokatem, sędzią, radcą prawnym 
albo notariuszem. Byłem na studiach prawniczych w Pozna-
niu. Po pierwszym roku wróciłem do Zielonej Góry i rozpo-
cząłem studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

− Był pan za tym, żeby w 2001 roku połączyć Politechnikę Zielo-
nogórską z WSP i utworzyć Uniwersytet Zielonogórski czy może 
opowiadał się pan za dołączeniem uczelni gorzowskich i powo-
łaniem Uniwersytetu Lubuskiego, bo i taka była koncepcja?
− Nie brałem bezpośredniego udziału w rozmowach poprze-
dzających utworzenie naszego uniwersytetu. Z dzisiejszego 
punktu widzenia uważam, że wybrano najlepsze rozwiąza-
nie. Wtedy włączenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Gorzowie było niemożliwe, ponieważ do zadań tamtej 
uczelni należało nie tyle prowadzenie działalności badawczej, 
co kształcenie kadr na potrzeby lokalne. Podniesienie PWSZ 
do rangi akademii, a stało się to dopiero w 2016 roku, nada-
ło znaczenia naukowego Gorzowowi. Wprawdzie istniał też 
Instytut Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, ale jego władze 
nie były za oddzieleniem tej części uczelni i włączeniem jej 
do uniwersytetu.

− Pana poprzednik zlikwidował ośrodek jeździecki, ogród bo-
taniczny przekazał miastu, próbował zamknąć wydawnictwo 
uczelniane. Pan zamierza iść tą samą drogą czy rozwijać uczel-
nię?
− Nie chcę niczego likwidować. Chcę dostosować uczelnię do 
obecnych wymogów badawczych i dydaktycznych. Są miasta, 
takie jak Zielona Góra, są regiony, takie jak lubuski określane 
mianem kompaktowych, chciałbym, aby również nasz uni-
wersytet stał się uczelnią kompaktową, efektywnie wykorzy-
stującą swoje zasoby, wielofunkcyjną, rozpoznawalną, przy-
jazną dla wspólnoty akademickiej i otoczenia.

− Czy pan się zastanawiał, jakby wyglądała Zielona Góra bez 
uniwersytetu?
− Utworzenie uniwersytetu zielonogórzanie uznali za najważ-
niejsze wydarzenie w powojennej historii miasta. Nie mam 
wątpliwości, że tak jest. Może kiedy powstawała Wyższa 
Szkoła Inżynierska nie wszyscy zdawali sobie sprawę, co to 
znaczy miasto akademickie. Obecnie wiedzą, że nie chodzi 
tylko o ambicje naukowe, lecz i o to, że studenci to także wy-
najem kwater, gastronomia, komunikacja, wydarzenia kultu-
ralne, sportowe. To dało się odczuć podczas pandemii, kiedy 
nie uczelnia nie prowadziła zajęć stacjonarnych. Uniwersytet 
Zielonogórski jako uczelnia regionalna spełnia rolę liczącego 

się w kraju i poza granicami ośrodka naukowego, ale także 
kulturotwórczego i miastotwórczego. Uniwersytet jest naj-
większym pracodawcą na Środkowym Nadodrzu.

− Co dziś wyróżnia uniwersytet wśród podobnych uczelni w kra-
ju? Z czego słynie?
− Jesteśmy średniej wielkości uczelnią z ponad dziesięcioma 
tysiącami studentów. Wyróżnia nas wielodyscyplinowość. 
To znaczy, że jesteśmy uniwersytetem klasycznym, gdzie 
dominują nauki humanistyczne. Jesteśmy też uczelnią poli-
techniczną, kształcącą inżynierów. Jesteśmy uniwersytetem 
przyrodniczym, bo mamy takie dyscypliny, które wchodzą 
w skład uczelni przyrodniczej. Jesteśmy uniwersytetem me-
dycznym, gdyż kształcimy lekarzy, pielęgniarki i ratowników. 
Jesteśmy uniwersytetem artystycznym, czyli dawnymi aka-
demiami plastyczną i muzyczną. Mam prawo powiedzieć: 
w Polsce nie ma takiego drugiego uniwersytetu.

− Co jest wizytówką uniwersytetu?
− Uczelnia to przenikające się badania naukowe i dydaktyka. 
Jeśli chodzi dydaktykę, to na pewno medycyna, prawo i psy-
chologia. Gdyby wziąć pod uwagę rynek pracy, to kierunki 
związane z nowymi technologiami. Zielona Góra powoli staje 
się ważnym w kraju ośrodkiem IT w zakresie oprogramowa-
nia i handlu internetowego, więc zapotrzebowanie na infor-
matyków jest ogromne. Zresztą dotyczy to również innych 
dziedzin. Trudno znaleźć � rmę, instytucję, urząd w regionie, 
gdzie nie ma absolwentów uniwersytetu i jego poprzedni-
czek. Co się tyczy badań naukowych, to na uwagę zasługują 
kierunki związane z nowymi technologiami, � zyka i astrono-
mia oraz większość dyscyplin humanistycznych.

− W ubiegłym roku uniwersytet zajął 42 miejsce w rankingu 
studiów inżynierskich w Europie Środkowej. W dziedzinie infor-
matyka, elektronika i elektryczność znalazł się na 13 miejscu. Jak 
pan to ocenia?
− Ten ranking potwierdza, że uczelnia wybrała najwłaściw-
szą drogę rozwoju i odpowiada na oczekiwania mieszkańców 
regionu. Ponadto, co tu dużo dywagować, wymienione dzie-
dziny oraz automatyka, która także należy do wyróżniających 
się specjalności, służy zarówno inżynierii, jak i humanistyce. 
Trudno sobie wyobrazić współczesnego człowieka, który 
nie ma do czynienia z nowymi technologiami. Jako historyk 
bardzo często posługuję się komputerem, zaglądam do in-
ternetu, korzystam z biblioteki cyfrowej, używam telefonu 
komórkowego.

− Uniwersytet zatrudnia blisko 1000 pracowników naukowych, 
wśród nich jest ponad 300 profesorów tytularnych i doktorów 
habilitowanych. Na światowej liście najczęściej cytowanych na-
ukowców znalazło się zaledwie czterech zielonogórzan. Mało.
− Chciałbym, żeby na tej liście było jak najwięcej naukow-
ców z Zielonej Góry. Zdaję sobie sprawę, że częściej są cy-
towani ci, którzy zajmują się informatyką, medycyną, � zyką, 

Nie ma takiej drugiej uczelni

ROZMOWA Z REKTOREM UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PROF. DR. HAB. WOJCIECHEM STRZYŻEWSKIM
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astronomią niż literaturoznawcy, � lozofowie, historycy. My 
ciągle jesteśmy młodą uczelnią i na dorobku.

− Jeśli chodzi o innowacyjność region lubuski jest na ostatnim 
miejscu w kraju. Tak twierdzą radni sejmiku będący w opozycji 
wobec władz województwa.
− Jestem przekonany, że w przyszłorocznym sprawozdaniu 
znajdzie się informacja, iż innowacyjność poprawiła się wy-
raźnie. Jako uczelnia mamy obowiązek składania sprawozdań 
dotyczących badań naukowych, nowych technologii, wyna-
lazków itd. W przygotowanym przez pracownika uniwersy-
tetu sprawozdaniu nie zostało ujęte wszystko, co należało 
podać. Urząd przyjął je bezkrytycznie. I wyszło, że pod wzglę-
dem innowacyjności województwo lubuskie jest najgorsze 
w kraju, a to mija się z prawdą.

− 20 lat temu, kiedy powstał uniwersytet, było 23 tysiące studen-
tów. Obecnie jest niewiele ponad 10 tysięcy.
− Wtedy więcej niż połowę studiujących stanowili studenci 
niestacjonarni. Obecnie, mimo utworzenia wydziałów prawa 
i administracji oraz lekarskiego, liczba studentów stacjonar-
nych jest zbliżona do tej sprzed 20 lat. Proszę wziąć pod uwagę 
i to, że pod względem liczby mieszkańców Polska się kurczy.

− Czy mniejsza liczba studiujących może doprowadzić do obni-
żenia rangi uczelni, włączenia do którejś ze szkół w Poznaniu lub 
Wrocławiu albo zamknięcia uniwersytetu?

− Wiele lat temu padały pytania, czy jest sens utrzymy-
wać mniejsze uczelnie. Były nawet głosy, żeby włączyć 
nasz uniwersytet do Uniwersytetu Wrocławskiego. Uspo-
kajam: na pewno nie ma zagrożenia likwidacji Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. Dopóki będą chętni do studiowania 
w Zielonej Górze, będzie istniała uczelnia. Mniej studentów 
nie oznacza obniżenia poziomu kształcenia. Przeciwnie. Żeby 
przyciągnąć absolwentów szkół średnich, staramy się pod-
nieść ten poziom. Zapewniam, że tak się dzieje. To było po 
pierwsze. Po drugie, gdy maleje liczba kandydatów, uczelnia 
bardziej dba o swoich studentów. Zwracam uwagę na to, że 
cechą charakterystyczną średnich i mniejszych uczelni jest 
brak anonimowości studentów. U nas nawet ci, którzy stu-
diują na większych kierunkach, są rozpoznawani przez wy-
kładowców.

− Na 13 wydziałach uniwersytet kształci na poziomie licencja-
ckim, inżynierskim i magisterskim. Funkcjonują szkoły doktor-
skie.
− Pod kierunkiem naszych pracowników naukowych kandy-
daci na doktorów mogą przygotowywać dysertacje. Upraw-
nienia do nadawania stopnia doktorskiego obejmują 17 kie-
runków, wśród nich astronomię, � lozo� ę, językoznawstwo, 
matematykę, pedagogikę, nauki o polityce i administracji. 
Uniwersytet uzyskał prawo nadawania stopnia doktora ha-
bilitowanego w zakresie astronomii, automatyki, elektroniki 
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PROF. DR HAB. WOJCIECH STRZYŻEWSKI – urodzony w Zielonej Górze w 1960 r., absolwent miejscowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
zajmuje się historią nowożytną i heraldyką, był dyrektorem Instytutu Historii, dziekanem Wydziału Humanistycznego, prorek-
torem, od 1 września 2020 jest rektorem UZ; autor książek m.in. „Herby miejscowości województwa zielonogórskiego”, „Geneza 
i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza”, „Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Po-
morzu Zachodnim do końca XVIII wieku”.
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i elektrotechniki, historii, inżynierii lądowej i transportu, ma-
tematyki, nauk biologicznych i nauk � zycznych.

− W 2001 roku uniwersytet prowadził 27 kierunków studiów. 
15 lat później było nawet 77 kierunków. Czy jest planowane 
zlikwidowanie tych kierunków, których absolwenci nie mogą 
znaleźć pracy? Jeśli tak, to których i kiedy?
− Odeszliśmy od czysto utylitarnego traktowania studiów. 
Uniwersytet daje wykształcenie, które powinno być jedynie 
narzędziem do zdobycia pracy. Jest prawdą, że przyglądamy 
się kierunkom, którymi kandydaci na studentów mniej się in-
teresują. Na przykład kierunki z zakresu nauk ścisłych. Z jed-
nej strony jest duże zapotrzebowanie na nauczycieli tych kie-
runków, z drugiej panuje opinia, że są to trudne studia. Panuje 
też opinia, że trudno znaleźć pracę po studiach humanistycz-
nych, dlatego jest mniej kandydatów na te studia. Obecnie 
nasz uniwersytet prowadzi kształcenie na 61 kierunkach. Nie 
ukrywam, że część z nich zostanie zamknięta właśnie z powo-
du niewielkiego zainteresowania absolwentów szkół średnich. 
Na ich miejsce pojawią się nowe, wynikające tak z zapotrze-
bowania gospodarki, jak i zainteresowania kandydatów.

− Czy będą to te specjalności, których oczekują lubuskie � rmy?
− Staramy się odpowiadać na oczekiwania środowiska go-
spodarczego. Obecnie największe zapotrzebowanie jest na 
specjalistów z zakresu nowych technologii. Zwracam uwagę 
na to, że nie ma sensu kształcenie wąsko wykwali� kowanych 
specjalistów. Na wykształcenie inżyniera uczelnia potrzebuje 
3,5 roku. Nikt nie zagwarantuje, że po tym czasie taki specjali-
sta jeszcze będzie potrzebny. Dlatego stoimy na stanowisku, 
żeby kształcić szeroko. Nie dotyczy to lekarzy czy prawników, 
chociaż i w tych dziedzinach zmiany są bardzo szybkie.

− Co nowego powstanie?
− Przygotowujemy się do uruchomienia specjalności inżynier 
obsługi naziemnej samolotów. Mówię, że przygotowujemy 
się, bo ta specjalność wymaga wielu uzgodnień i uzyskania 
certy� katów organizacji lotniczych. Chodzi przecież o bez-
pieczeństwo pasażerów. Zapotrzebowanie na absolwentów 
z taką specjalnością jest ogromne. Dyplom daje pracę w każ-
dym kraju na świecie.

− Czy władze uniwersytetu rozważały utworzenie wydziału 
związanego z nauką o ziemi, gdzie byłyby specjalizacje obej-
mujące wydobycie surowców, geologię, leśnictwo i przemysł 
drzewny, rolnictwo, ogrodnictwo i winiarstwo?
− Region lubuski jest najbardziej zalesiony w kraju, dlatego 
wydawało się nam, że powinniśmy kształcić specjalistów 
w zakresie technologii drewna. Gdy już wszystko było go-
towe do prowadzenia tej specjalności, zabrakło chętnych. 
Inżynierów leśnictwa kształcą uczelnie przyrodnicze. Zresz-
tą aż tak wielu leśników z wykształceniem wyższym nie po-
trzeba. O ile się orientuję, w tej branży dobrze sobie radzą 
absolwenci techników leśnych, a te szkoły są w Starościnie 
i Rogozińcu. Kilka lat temu kształciliśmy architektów krajobra-
zu. Obecnie brak chętnych, kierunek więc został wygaszony. 
Winiarstwo w naszym regionie ma charakter hobbystyczny. 
Ilu inżynierów enologów znajdzie zatrudnienie? Może kilku. 
Prowadzimy kształcenie podyplomowe specjalistów w tym 
zakresie. Uczelnia jest właścicielem winnicy, popiera tę gałąź 
gospodarki, ale jako winiarstwo połączone z turystyką.

− W jakim kierunku będzie się rozwijało Collegium Medi-
cum? Czy oprócz lekarzy, ratowników medycznych i pielęg-
niarek uczelnia będzie kształciła na przykład stomatologów, 
farmaceutów, analityków medycznych, dietetyków, biotechno-
logów?
− Pytanie rozbudowane, ale i świadczące o tym, jak wielkie są 
oczekiwania mieszkańców regionu dotyczące tej sprawy. Kie-
runek lekarski istnieje szósty rok, czyli dopiero jest na etapie 
kształtowania się jako ośrodka dydaktycznego i naukowego. 
W kolegium pracuje około 250 osób, to jedna z największych 
jednostek uczelni. Dopiero kiedy kadra się ustabilizuje, zdecy-
dujemy, czy kształcić stomatologów i � zjoterapeutów. Rozum 
mi podpowiada, że skoro społeczeństwo się starzeje, to bar-
dziej potrzebni są � zjoterapeuci niż stomatolodzy.

− Jeszcze niedawno było głośno o przeniesieniu kierunku le-
karskiego do Sulechowa. Jakie są plany związane z tą częścią 
uniwersytetu?
− W przemówieniu na inaugurację roku akademickiego 
powtórzyłem, że będę rozważał przeniesienie kierunku 
lekarskiego do budynków filii w Sulechowie. Wymaga to 
jednak dostosowania budynków do potrzeb tego kierunku, 
co oznacza naprawdę duży wydatek. Po konsultacji z wy-
kładowcami i studentami odstąpiłem od tego zamiaru. 
Uczelnia ma dużo obiektów w Zielonej Górze nie najlepiej 
wykorzystanych. Główna siedziba Collegium Medicum bę-
dzie przy Podgórnej w budynku zajmowanym przez Wydział 
Mechaniczny. Część zajęć przedklinicznych i laboratoryjnych 
będzie prowadzona przy Podgórnej, część w dotychczaso-
wych obiektach na terenie kompleksu szpitalnego przy Zyty. 
Kierunek lekarski to około 600 studentów, miejsca w nowych 
pomieszczeniach więc wystarczy. Tam też wystarczy miejsca 
dla pracowników, przygotowujących się do zajęć ze studen-
tami.

− Co będzie w budynkach w Sulechowie?
− Prowadzimy rozmowy z wieloma zainteresowanymi. Część 
pomieszczeń może zajmie liceum. Część może przejmie sta-
rostwo powiatowe i urząd marszałkowski. Pozostanie tam 
Centrum Energetyki Odnawialnej prowadzące badania na-
ukowe i współpracujące z � rmami.z Jest to bardzo dobrze ra-
dząca sobie spółka uniwersytecka. Studenci energetyki będą 
tam odbywali niektóre swoje zajęcia W byłym rektoracie chce 
się ulokować centrum badawcze niezwiązane z uniwersyte-
tem.

− Czy to oznacza zamknięcie � lii uniwersytetu w Sulechowie?
− Jakieś zajęcia ze studentami tam będą się odbywały, ale 
nie będzie � lii jako jednostki administracyjnej uczelni. Prze-
konaliśmy się, że przeniesienie zajęć z Sulechowa do Zielo-
nej Góry spowodowało większe zainteresowanie młodzieży 
studiami. Tak się stało z kierunkiem turystyka i rekreacja, na 
który w Sulechowie prawie nie było chętnych, a po przenie-
sieniu ich do Wydziału Nauk Biologicznych w Zielonej Góry 
są chętni.

− Co będzie w zabytkowym pałacu w Kalsku, gdzie znajdował 
się Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej?
− Chciałbym, aby tam powstało Uniwersyteckie Centrum 
Konferencyjne.
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− Jakie inwestycje uczelnia planuje w Zielonej Górze? Co z byłym 
akademikiem przy Ogrodowej?
− Budynków mamy dużo. Niektóre są nowoczesne, inne wy-
magają przebudowy, remontów i dostosowania do potrzeb 
tak studentów, jak i pracowników. Niedawno wyremontowa-
liśmy akademik Wcześniak przy Wojska Polskiego. Teraz kolej 
na gruntowny remont akademików przy Podgórnej i ich oto-
czenia. Mam nadzieję, że zainteresowany byłym akademikiem 
przy Ogrodowej nie wycofa swojego zamiaru kupna.

− Kto � nansuje uniwersytet?
− Uniwersytet jest uczelnią publiczną. Wydatki na badania 
i dydaktykę pokrywa Skarb Państwa. To główne źródło. Są 
też inne źródła, ale to wtedy, gdy chodzi o prace zlecone 
czy zamówione. Ogromne wsparcie � nansowe otrzymujemy 
z urzędu marszałkowskiego i zielonogórskiego Urzędu Mia-
sta, szczególnie na kształcenie na kierunku lekarskim. Inne 
samorządy wspomagają nas � nansowo tam, gdzie kształci-
my specjalistów niezbędnych w ich funkcjonowaniu. Chodzi 
głównie o Wydział Prawa i Administracji, ale i o inne kierunki, 
na przykład, o architekturę. Koszt prowadzenia uniwersytetu 
po stronie wydatków to rocznie około 150 milionów złotych. 
Najwięcej pochłaniają płace pracowników. Uczelnia jest miej-
scem pracy półtora tysiąca osób.

− W 2016 roku na 15-lecie uniwersytetu ukazała się książka 
„Pierwszy kwadrans” pióra Dariusza Dolańskiego, będąca hi-
storią uczelni i relacją z tego, co się działo przed połączeniem 
politechniki z WSP. Co będzie się działo z okazji 20-lecia?
− Skromne świętowanie odbędzie się pod hasłem „Uniwer-
sytet jeszcze bliżej miasta i mieszkańców”. Jeżeli z powodu 
epidemii nie będzie to możliwe do przeprowadzenia w trady-
cyjnej formie, to zaproponujemy je w wersji on-line. W planie 
mamy wiele spotkań naszych badaczy z zielonogórzanami, 
prezentacje ich osiągnięć, jak i pokazy dorobku studenckie-
go. Wspólnie z władzami miasta zamierzamy zainicjować 
tworzenie korytarzy napowietrzających Zieloną Górę. Ta idea 
była obecna przed wojną, lecz nie została przeprowadzona.

− Mówiliśmy o wielu długoplanowych zadaniach uczelni. Jakie 
są najważniejsze zadania na najbliższe miesiące?
− Czeka nas ocena dyscyplin naukowych, czyli ewaluacja 
realizowana po raz pierwszy w myśl nowej ustawy o szkol-
nictwie wyższym. Miała się ona odbyć w 2021 roku, ale z po-
wodu epidemii została przesunięta o rok. Analizie będzie 
podlegał poziom prowadzonych badań naukowych. Te, któ-
re uzyskają najwyższe oceny, będą lepiej do� nansowane. Od 
wyników ewaluacji będzie zależała przyszłość uczelni, w tym 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych i kompetencje 
do prowadzenia studiów na określonych poziomach.

− W przyszłym roku Zielona Góra będzie świętowała 800-lecie 
miasta, w następnym 700-lecie otrzymania praw miejskich. 
Z tych okazji nasze stowarzyszenie czyni starania w sprawie 
wydania encyklopedii miasta. Możemy liczyć na pomoc uczelni 
pod pana kierownictwem?
− Tak.

− Dziękujemy za rozmowę.
Ryszard Błażyński 

i Alfred Siatecki

W opublikowanym w styczniu 2021 roku rankingu najbar-
dziej widocznych w internecie szkół wyższych Uniwersy-
tet Zielonogórski znalazł się na 1441 miejscu na świecie. 
W ostatnim rankingu „Perspektyw” obejmującym polskie 
szkoły uczelnia zielonogórska zajęła 37 miejsce.

Webometrics Ranking of World Universities to ranking naj-
bardziej widocznych w internecie szkół wyższych na świe-
cie. Jest przygotowywany dwa razy w roku przez Consejo 
Superior de Investigaciones Cienti� cas (Najwyższą Radę Ba-
dań Naukowych) w Madrycie. Organizatorzy kładą główny 
nacisk na komunikację uczelni za pośrednictwem internetu. 
W styczniowym badaniu pod uwagę wzięto 31 tys. uczel-
ni z ponad 200 krajów. Uniwersytet Zielonogórski znalazł 
się na 1441 miejscu. Wśród państw Unii Europejskiej UZ ma 
396 miejsce, a wśród polskich uczelni 21 (w rankingu zna-
lazły się 384 uczelnie z Polski).

W 2020 r. UZ zajął 37 miejsce w rankingu prowadzo-
nym przez „Perspektywy”, co w porównaniu z podobnym 
zestawieniem z 2012 oznacza awans o 21 miejsc. W latach 
2012-2020 uczelnia zielonogórska awansowała z 20 na 
12 pozycję wśród uniwersytetów i z 18 na 9 wśród szkół 
technicznych. W ocenie publikacji naukowych UZ zajął 
4 miejsce wśród wszystkich polskich uczelni, 3 wśród uni-
wersytetów i 1 wśród uczelni technicznych. W ostatnim 
rankingu „Perspektyw” pierwszy jest Uniwersytet Jagiel-
loński, potem w kolejności: Uniwersytet Warszawski, Poli-
technika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet 
Wrocławski. 

W rankingu uniwersytetów UZ znalazł się na 12 miejscu 
tuż za Uniwersytetem w Białymstoku, wyprzedza: Uniwer-
sytet Opolski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwer-
sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy.

W rankingu kierunków najwyżej została oceniona � zy-
ka – 6 miejsce. Oto miejsca innych kierunków: � lologia pol-
ska – 10, � lologia angielska – 12, � lozo� a – 17, historia – 16, 
matematyka – 19, administracja – 14, dziennikarstwo – 16, 
pedagogika – 25, politologia – 16, psychologia – 24, socjo-
logia – 14, prawo – 19, ekonomia – 29, zarządzanie – 26, 
biologia – 18, biotechnologia – 14, ochrona środowiska – 
18, automatyka i robotyka – 13, architektura – 11, budow-
nictwo – 18, elektrotechnika – 7, mechanika i budowa 
maszyn – 17, inżynieria biomedyczna – 11, inżynieria śro-
dowiska – 18, zarządzanie inżynierią produkcji – 12 i wy-
chowanie � zyczne – 11.

W ocenie publikacji naukowych UZ jest na 4 miejscu 
wśród wszystkich polskich uczelni.

Uniwersytet pnie się



8 1(9)/2021

PZ + WSP = UZ
7 czerwca 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwszym rektorem zo-
stał mianowany na rok prof. dr hab. Michał Kisielewicz.

Pierwsze możliwości kształcenia na poziomie wyższym powsta-
ły w 1962, kiedy – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza utworzył 
punkt konsultacyjny Wydziału Prawa, a Wyższa Szkoła Ekono-
miczna w Poznaniu kierunek ogólnoekonomiczny. W 1963 r. 
UAM uruchomił punkty konsultacyjne dla przyszłych poloni-
stów, matematyków i � zyków. W tym samym roku Politechni-
ka Poznańska utworzyła punkt dla studentów Wydziału Mecha-
nicznego, Elektrycznego i Budownictwa Lądowego. W 1964 r. 
Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu powołała Studium Zaocz-
ne w Toporowie. Rok później powstały punkty konsultacyjne 
poznańskiej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i warszaw-
skiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. W roku akademickim 
1965/66 w 11 punktach kształciło się 820 studentów zaocznych.

Politechnika Zielonogórska

3 czerwca 1965 – Rada Ministrów wydała rozporządzenie 
o powołaniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Uczelnia miała 
kształcić na wydziałach: Ogólnotechnicznym, Mechanicznym 
i Elektrycznym. Na pierwszy rok studiów dziennych przyjęto 
122 osoby i 90 na studia wieczorowe. Na rektora został powo-
łany doc. dr Jerzy Kołakowski (sylwetka na str. 26).

1968 – utworzono Wydział Budownictwa Lądowego. Na rekto-
ra został mianowany doc. dr Kazimierz Bącal.

1969 – patronem WSI został kosmonauta Jurij Gagarin, który 
22 lipca 1961 r. uczestniczył w uroczystości wmurowania aktu 
erekcyjnego pod obiekty uczelni przy ul. Podgórnej.

1970-1971 – pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy inżynier-
skie.

1972 – na rektora został mianowany prof. dr inż. Zygmunt Sza-
fran.

1973 – uczelnia zaczęła kształcić studentów na studiach ma-
gisterskich.

1975 – w WSI studiowały 2643 osoby – 987 na studiach dzien-
nych i 1656 na wieczorowych i zaocznych.

1976 – na rektora został mianowany prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Biliński.

1978 − pierwsi pracownicy naukowi WSI otrzymali nominacje 
profesorskie: profesora zwyczajnego − dr hab. Stanisław Ko-
łaczkowski, profesora nadzwyczajnego – dr hab. Michał Kisie-
lewicz i dr hab. Marian Eckert.

1981 – na rektora został wybrany prof. dr hab. M Kisielewicz. 
Drugi raz pełnił tę funkcję w latach 1996-2001. W WSI studio-
wało 3226 osób, w tym 1807 na studiach dziennych. 552 osoby 
otrzymały dyplomy inżynierskie.

1987 – na rektora został wybrany prof. dr hab. Marian Eckert. 
Uczelnia otrzymała prawo doktoryzowania w dyscyplinie bu-
downictwo.

1990 − na rektora został wybrany prof. dr hab. inż. Marian Miłek.

1996 – WSI została podniesiona do rangi politechniki. Uczelnia 
otrzymała prawo doktoryzowania w dyscyplinie elektrotechnika. 

Jubileusz

2000 – PZ składała się z wydziałów: Budownictwa i Inżynierii 
Sanitarnej, Elektrycznego, Mechanicznego oraz Podstawowych 
Problemów Techniki. Zatrudniała 857 osób, w tym 29 profeso-
rów tytularnych, 51 doktorów habilitowanych i 141 doktorów. 
Miała prawo doktoryzowania w dyscyplinach: budownictwo, 
elektrotechnika, matematyka, budowa i eksploatacja maszyn 
oraz prawo habilitowania w zakresie elektrotechniki.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna
30 lipca 1971 – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w spra-
wie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, która miała 
kształcić nauczycieli w trybie trzyletnim na wydziałach: Huma-
nistycznym, Pedagogicznym i Matematyczno-Przyrodniczym. 
Pierwszy rok studiów rozpoczęło 280 osób na kierunkach: � -
lologia polska, � lologia rosyjska, matematyka, � zyka, zajęcia 
praktyczne z fizyką, nauczanie początkowe z matematyką, 
nauczanie początkowe z zajęciami praktyczno-technicznymi 
i nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym. Na rek-
tora został powołany doc. dr Hieronim Szczegóła. Funkcję tę też 
sprawował w latach 1981-84 i 1996-99.

1973 – WSN zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
i otrzymała status uczelni akademickiej. Pierwszy rok studiów 
dziennych rozpoczęło 335 osób i 990 studiów zaocznych.

1974 – główna siedziba uczelni powstała przy al. Wojska Pol-
skiego (wtedy ul. Krośnieńska), gdzie od 1972 r. trwała budowa 
obiektów przeznaczonych dla studentów i kadry naukowej.

1975 – rektorem został prof. dr hab. Jan Wąsicki. Uruchomiono 
studia drugiego stopnia dla absolwentów WSN. W WSP studio-
wało 3290 osób – 1130 na studiach dziennych i 2160 na zaocz-
nych. Mury uczelni opuściło 435 pierwszych absolwentów. 

1978 – jako pierwszy spośród pracowników WSP dr hab. Woj-
ciech Pasterniak otrzymał nominację na profesora nadzwyczaj-
nego.

1984 – na rektora został wybrany prof. dr hab. Kazimierz Bart-
kiewicz.

1991 – na rektora został wybrany prof. dr Jerzy Baksalary. 
Uczelnia jako pierwsza w Polsce rozpoczęła prowadzenie stu-
diów zaocznych odpłatnych.

1999 – na rektora został wybrany prof. dr hab. Andrzej Wiś-
niewski.

2001 – WSP zatrudniała 641 nauczycieli akademickich, w tym 
47 profesorów tytularnych, 102 doktorów habilitowanych 
i 193 doktorów. Na 20 kierunkach studiowało 12 845 osób. 
Uczelnia miała prawo doktoryzowania w dyscyplinach historia 
i pedagogika oraz habilitowania w zakresie historii.

Uniwersytet Zielonogórski
7 czerwca 2001 r. – Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Jest w niej mowa, że:

Tworzy się z dniem 1 września 2001 r. Uniwersytet Zielono-
górski w Zielonej Górze.

Uniwersytet jest uczelnią państwową.

Podstawowym kierunkiem działalności uniwersytetu jest 
kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie 
nauk humanistycznych, społecznych, artystycznych, ekono-
micznych, technicznych, matematycznych i przyrodniczych, 
a także upowszechnianie nauki, sztuki i kultury.

Uniwersytet tworzy się z Politechniki Zielonogórskiej 
w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Ta-
deusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.



91(9)/2021

Zielono gósk a Nagro da Literack a

Szósta gala Winiarki

Laureatem Zielonogórskiej Nagrody 
Literackiej „Winiarka” 2020 został poe-
ta i malarz Władysław Klępka. 6. Kon-
kurs literacki na utwór o tematyce zie-
lonogórskiej wygrał poeta Krzysztof 
Ziemski z Zielonej Góry.

Przepisy nie pozwoliły, aby sala im. Ja-
nusza Koniusza w bibliotece Norwida 
była pełna podczas październikowej 
gali. Na uroczystość przyszło około 
40 osób. Tak jak w latach poprzed-
nich, wśród publiczności dominowali 
twórcy i animatorzy kultury, wszyscy 
z maseczkami zakrywającymi usta 
i nos. Otwierając galę prezes Towarzy-
stwa Miłośników Zielonej Góry „Win-
nica” Ryszard Błażyński zaznaczył, że 
ci zainteresowani, którzy nie przyszli 
do sali, mogli obejrzeć transmisję uro-
czystości w sieci.

Po raz szósty stowarzyszenie przy-
znało Zielonogórską Nagrodę Litera-
cką „Winiarka”. Spośród 20 kandyda-
tur zgłoszonych przez zielonogórzan 
komisja wyłoniła czworo finalistów. 
W wyniku głosowania statuetkę otrzy-
mał Władysław Klępka, nestor zielo-
nogórskich poetów, autor 16 zbiorów 
wierszy. Jego formy wierszowane to 

między innymi sonety, haiku, lime-
ryki, fraszki. Jest także tłumaczem 
utworów poetyckich z czeskiego 
i gruzińskiego. Maluje obrazy i po-
kazuje je podczas wystaw głównie 
w Zielonej Górze. Komisja przyznała 
jeszcze jedną Winiarkę – oddziałowi 
Związku Literatów Polskich w Zielonej 
Górze. Uzasadniając tę decyzję prezes 
TPZG„W” przypomniał, że krajowy 
związek istnieje od stu lat. Zielonogór-
ski oddział został utworzony w 1963 
r. – W Zielonej Górze powstało śro-
dowisko literackie, które wyraźnie 
zaznaczyło swoją obecność tak w li-
teraturze polskiej, jak i w krajobrazie 
kulturalnym regionu – stwierdził R. 
Błażyński. – Tu tworzyli tacy autorzy 
jak Janusz Koniusz, Andrzej Krzysztof 
Waśkiewicz, Zygmunt Trziszka, Tade-
usz Jasiński, Mieczysław Warszawski, 
Michał Kaziów, Anna Tokarska.

Druga część gali dotyczyła ogól-
nopolskiego konkursu literackiego 
na utwór o tematyce zielonogór-
skiej. W 2020 r. na konkurs wpłynęło 
27 opowiadań oraz 35 wierszy i zesta-
wów wierszy. Ich autorami są miesz-
kańcy między innymi Bydgoszczy, 
Bytomia, Gdańska, Gorzowa, Krako-
wa, Sosnowca, Warszawy, Wrocławia, 

Zielonej Góry i pobliskich miejscowo-
ści. Jury (literaturoznawczyni dr. hab. 
Marta Ruszczyńska, poeta Eugeniusz 
Kurzawa, prozaik Alfred Siatecki) 
przyznało nagrodę główną Krzyszto-
fowi Ziemskiemu z Zielonej Góry za 
wiersz „Exodus”. Nominacje otrzyma-
ły: Halina Grochowska z Czepielina 
koło Siedlec za opowiadanie „Imieni-
ny” i Iwona Świerkula z Warszawy za 
zestaw wierszy. Nagroda główna to 
oprócz dyplomu i statuetki wykona-
nej przez artystę rzeźbiarza Roberta 
Tomaka – publikacja książki laureata. 
(Nagrodzone utwory publikujemy 
w tym numerze „NW”.)

Goście obecni na gali otrzymali 
dwujęzyczny zbiór wierszy ubiegło-
rocznego zwycięzcy konkursu litera-
ckiego Adama Żuczkowskiego „Głaz” 
Wiersze wolsztyńskie. Opublikowane 
w tomie utwory są po polsku i po 
niemiecku w przekładzie Eugeniusza 
Wachowiaka, kiedyś należącego do 
zielonogórskiego oddziału ZLP. Re-
cenzja na str. 15.

Tego dnia ukazał się nr 8 magazy-
nu „Na Winnicy”.
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Zielonogórską Nagrodę Literacką „WINIARKA” otrzymał Władysław Klępka Konkurs literacki na utwór o tematyce zielonogórskiej wygrał Krzysztof Ziemski
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Krzysztof Ziemski

Wierzba
   (niby z Leśmiana)

Gdy przez okno patrzyłem na wierzbę sękatą,
Na jej włos rozpuszczony i suknię chropawą,
To za dnia do mieszkania przychodziło lato,
A wieczorem niepokój sączył się niemrawo.

Była wierzba świadkinią najpiękniejszych wspomnień,
Pamiętała mej żony pragnienia dziewczęce,
Gdy w ciemności-radości przychodziła do mnie
I we śnie powierzała swe usta i ręce.

Była wierzba domowa świadkinią pieszczoty,
Tak już miało być zawsze, na wskroś bezustannie,
Szmery miała i cienie podawać przez dotyk,
A uśmiechy i czucia przechowywać dla mnie.

Aż przyszli dnia któregoś straszni ludzie z piłą
I − nie patrząc jej w oczy − obcięli ramiona,
I rzucili się na nią, jakby życie było
Nieprzerwaną i stałą nauką, jak konać.

I sfrunęły jej z oczu ptaków łzy skrzydlate,
I udały się w podróż ważniejszą niż wszystko,
I umierać jej przyszło we wtorek nad latem,
I rozlało się wokół głuche drzewowisko!

Potem zdarli jej martwej czuprynę krzaczastą −
Gdzież ci teraz − nieszczęsna! − zmartwychwstać w dniu trzecim?
Łka w żałobie po tobie obolałe miasto,
A ja z okna podziwiam kontener na śmieci.

Exodus

niewczesne lato z postrzępionych złudzeń
i w świętych gajach już obcy bogowie
znajome kąty coraz bardziej cudze
i dom rodzinny niezmiennie u powiek

strzępy mundurów sukienki zmęczone
jedyną pewną tymczasową wizą
już czas odrzucić cierniową koronę
rozplątać drogi obnażyć horyzont

dudnią szyny mkną wagony
tony żyć wykolejonych

pociąg cumuje jak lampa przydrożna
w mieście piękniejszym od spotkanych dotąd
gdzie w głąb zieleni zanurzyć się można
i wszędzie można dostać się piechotą

miasto w ogrody wtulone jak w baśnie
a nazwa jego niezwykłą i zda się
brzmi po niemiecku na tyle przyjaźnie
by Polskę zacząć w tym miejscu i czasie

z tyłu ludzie losy domy
ileś spraw niedokończonych

a potem chodzić do szkoły przy Długiej
na przerwie biegiem po sznekę do Wryka
w parku przy Wazów chętnie się zagubić
na Winnym Wzgórzu przytulać konika

z am� teatrem kołysać się w biodrach
karmić łabędzie i śluby zawierać
i z każdym nowym z kolejnych Winobrań
wciąż zasługiwać na miano pioniera

tyle łez schowanych na dnie
każdy chce mieć swą ArkadięPodwórze

         Zielonej Górze – mojemu miastu

Była kiedyś w tym mieście ulica,
Co trzymała się z dala od miasta,
Wschód tu kipiał, a zachód zachwycał,
Obłok cwałem błękitnym obrastał.

Przy ulicy zakwitło podwórze,
Które było całym naszym światem,
Na podwórzu - boisko nieduże,
Sny podróżne, słowa jak opłatek.

W samym centrum okazały trzepak,
Często bramka lub meta po biegu,
Jak latarnia widoczny z daleka
Znak szczególny, niezatarty szczegół.

Fryzjer męski przysiadł nieco z boku
(Zawsze było tam gwarno i rojno),
On mnie odarł z pierwszych moich loków,
A klientów straszył trzecią wojną.

Jeszcze dalej poniemiecki cmentarz,
Park, gdzie niegdyś pływały łabędzie,
Wielu woli o tym nie pamiętać,
Tego świata nie ma i nie będzie.

Gdy się czasem przechadzam przez miasto,
W tamtym miejscu przystaję na dłużej,
Tam wspomnienia przynoszę, nim zgasną,
Człowiek musi mieć swoje podwórze.
I we śnie powierzała swe usta i ręce.
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Iwona Świerkula

    Moje kamienie hańbiące

rano w lustrze nakłada drugą siebie
podwajając swarliwość
że aż twarz pęka
i coraz mniej lubi tą umalowaną
wykłóca się o każdy kąsek
choć tracenie wpisane w naturę
i znowu pobrzękują oszukańcze myśli
a gdy wychodzi na jarmark 
tam mówią oto ta która
przeinacza prawdę o sobie
i za plecami się śmieją gdy obchodzi ulice
aż wieczór dogasi kpiny
wtedy wraca do lustra
i znów podwójnieje niechęć do siebie
aż sen zdejmie te kamienie hańbiące

Tylko
ekfraza do obrazu  

A.Gapińskiej-Myszkiewicz 
„Pejzaż lubuski”

ten las
tylko w baśni może się rozpłynąć
rano wierzby przecierają
oczo-dziuple w rosie
śniadanie nie na trawie
lecz w dmuchawcach
pod korą soki się burzą
łodygi i strachy rozwędrowane
w oparach ponadnocnych
bo tu każdy 
chce być nazywany po imieniu
choć mnożą się podobieństwa źdźbeł i pni
tu człowiek przystaje jak zaklęty
by odnaleźć 
swój kwiat paproci

    Nasze nadzieje
 ekfraza do obrazu 

A. Strumiłły „Nasza Ziemia”

jak wszystko zacząć od nowa

zaraz pies obwącha pustkę
wóz zmieści się do stodoły

a oni zasadzą ziemię 
którą przenieśli w sercach 

człowiek potra� 
oswoić brązy ugry i zieleń
i zaraz będzie rzeźbił 
przyszłość

dziewczynka wrośnie w kuchnię
i stanie się matką 
a wieś zmieni się miasto

Spacer po borach 
zielonogórskich

to słońce zasiało ciekawość
upuściło w lesie rozgwiazdę
a ta przyczaiła się w liściach
 
więc światło rozgałęzia się w złoto
zaraz wiatr je zetnie
i zawiąże w snopy 

w dole biegają cienie
płoszą się jagodniki
a z nieba spada ptasie piórko

nasze ręce znów razem

a może to tylko po lampce rieslingu 
jak na palecie malarza mieszają się barwy
i już szumi w głowie
bo ona usypana z wierszy
pełna marzeń
myślę o niej 
moja

do cieplejszych krajów
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Halina Grochowska

Imieniny

Godzina 12
Ostatnia sobota czerwca była dla podwórka dniem wyjąt-

kowym. Wśród jego mieszkańców imieniny obchodzili Janinka 
Rodarowska, mama Grażynki i Bożenki, tatuś Mariuszka i Michał-
ka, Zenon Wiktorski i jego kuzyn Tomasz. Sześcioletnia Grażynka 
w imieniu rodziców zanosiła natomiast bukiecik kwiatków i per-
fumy cioci Wandzie i wodę kolońską albo eleganckie papierosy, 
takie jak wawele albo belwederskie, jej mężowi, wujkowi Jan-
kowi.

Do nich, aż na ulicę Lisią, Grażynka ze swojej ulicy Moniusz-
ki pokonywała długą trasę Jedności Robotniczej i całą długość 
nieskanalizowanej ulicy Wandy.

Córka wujostwa Kasia przemierzała tę samą trasę w kierunku 
odwrotnym, żeby też zanieść imieninowe kwiaty z perfumami 
mamie Grażynki, Janinie.

Córka drugiej cioci, ośmioletnia Monika, wychodziła tego 
dnia, oczywiście z kwiatkami i perfumami, złożyć życzenia ma-
mie Grażynki, Janinie. Mieszkała dużo bliżej, bo na Grottgera, ale 
po drodze zawsze spotkała jakieś koleżanki na placu Słowiań-
skim i też jej długo schodziło.

Wszystkie trzy wysyłane imieninowo dziewczynki pozwalały 
w tym dniu włożyć na siebie odświętne i bardzo niewygodne 
niedzielne sukieneczki, wyszarpać włosy przy upinaniu znie-
nawidzonych kokard, aby potem ostrożnie, bardzo ostrożnie 
zanieść kwiatki z perfumami. Po wygłoszeniu wyuczonych na 
pamięć powinszowań dziecko było wycałowywane i wtedy, 
wreszcie, zostawało za wykonanie swojej misji nagradzane.

Solenizant częstował wykwintnym, ciepłym, bo przed chwilą 
upieczonym ciastem.

Godzina 16.30
Zanim goście rozsiedli się przy stole, wujek Paweł z drugiej 

ulicy, jako jeden z ostatnich przybyłych, wręczył mamie Grażynki 
i Bożenki, Janinie, te samiutkie, tylko lekko przywiędłe kwiaty, 
które Grażynka właśnie tego dnia zaniosła cioci Wandzi, i te 
same, ozdobione tą samą kokardką, perfumy.

– To są te same perfumy i piwonie, które dzisiaj zaniosłam 
cioci Wandzi! – zawołała dziewczynka tak radośnie, jakby roz-
wiązała zgadywankę w swojej przedszkolnej grupie starszaków.

W przedszkolu prawidłowe spostrzeżenia były nagradzane 
życzliwą aprobatą. Tutaj jej uwaga, owszem, wywołała uśmiechy, 
ale jakieś inne… Ktoś parsknął, ktoś się odwrócił jakby zaintere-
sowany imieninową prymulką ustawioną na parapecie.

Pani Janina złapała córkę za rączkę i zawlokła do kąta 
w kuchni.

– Co ty wyprawiasz? – wysyczała purpurowa z gniewu.
– Nic nie wyprawiam – dziecko było przerażone jej niezrozu-

miałym wybuchem złości.
– Obrażasz gości takimi uwagami.
– Dlaczego? Przecież to są naprawdę te same kwiaty i perfu-

my, które dzisiaj rano zaniosłam cioci Wandzie.
– Ciiicho!
– Czemu?
– Idź lepiej na podwórko.
Grażynka wyszła i rozpłakała się tak, że nie mogła przestać.
– Nie płacz – usłyszała starszego o rok, zazwyczaj dokucza-

jącego jej Mariusza.

– Wcale nie płaczę – odpowiedziała i rzeczywiście przestała 
szlochać.

– Ja też zauważyłem, że mój tata dostał tę samą wodę koloń-
ską, którą zaniosłem wujkowi Pawłowi.

– Dlaczego nie wolno tego powiedzieć?
– Żeby nikomu nie było głupio, że żałował pieniędzy na ku-

pienie nowego prezentu, i żeby nie mówili, że dziad.
Pierwszy raz w życiu Grażynka zdała sobie sprawę, że nie 

wszystkie chłopaki są głupie i złośliwe. Mariusz chyba taki nie 
był.

Nie mogła okazać chłopakowi wdzięczności za zrozumienie, 
bo koleżeństwo z podwórka mogłoby uznać, że mają się ku so-
bie. Wtedy by im dokuczali, wołając:

– Panna z kawalerem pod siódmym numerem! Ciuś, ciuś! – 
robiąc przy tym palcami gest skrobania marchewki, oznaczający, 
że bardzo, ale to bardzo wstyd.

Godzina 17
Sąsiadom wypadało umawiać się na „po obiedzie”, chociaż 

nikt w dniu imieninowej wyżerki nie siadał w domu do obiadu, 
nawet dzieci.

Na imieninach Marzena posadziła obok siebie swoją czter-
nastoletnią córkę Małgosię, ubraną w bordową bistorową bluz-
kę z wyszydełkowanym osobiście przez matkę kołnierzykiem. 
Marzena chciała, żeby młoda panienka zademonstrowała goś-
ciom wystaną w długiej kolejce przed PDT naprzeciw ratusza 
najmodniejszą bluzkę z niemnącego się materiału. Nie spotkała 
się z wdzięcznością córki, bo tej bardziej zależało na kupnie har-
cerskiego mundurka niż bluzki.

Ostatnio Małgosia stała się krnąbrna i wiecznie spoglądała 
w lustro.

– To jest taki cielęcy wiek. Przejdzie, jak dorośnie – pocieszała 
babcia Pelagia. – Najlepiej będzie od razu po maturze wydać ją 
za mąż. Przecież ładna, to szybko ktoś ją weźmie.

– Kiedyś to dorastająca dziewczynka przejmowała tyle zajęć 
w gospodarstwie, że nie miała czasu na swoje fochy – wspo-
minała matka. – W mieście, po lekcjach, ma za dużo czasu na 
głupstwa. Ciągle by szlifowała bruki od kina Nysa, do ratusza z tą 
swoją koleżanką Justyną.

– Dziewczynka już nie jest dzieckiem i jednocześnie nie jest 
jeszcze dorosła – tłumaczyła inna sąsiadka.

Małgosia ukończyła „ćwiczeniówkę” przy SN na pobliskim 
placu Słowiańskim, jej zdaniem lepszą od tej po drugiej stronie 
ulicy, za słupkami, czyli jedynki z czerwonej cegły. Już nie przy-
szyje do rękawa granatowej tarczy, tylko czerwoną.

Marzena natychmiast zaznaczyła, że ten podlotek, przynaj-
mniej dla niej, jest jeszcze dzieckiem. Przy stole ostentacyjnie 
zademonstrowała swoją opiekuńczość troskliwym strzepnięciem 
z kolan córki nieistniejącego okruszka i słyszalnym szeptem 
udzieliła jej rady:

– Nie garb się. − Sąsiadce obok zwierzyła się usprawiedliwia-
jąco: – Tak trudno wyrobić u dziecka eleganckie nawyki. Próbo-
wałam przyzwyczaić córkę do noszenia kijka pod pachami, żeby 
się nie garbiła, ale nie chciała mnie usłuchać.− Potem przytłu-
mionym głosem upomniała ją kolejny raz: – Uważaj na sukienkę. 
Przysuń bliżej krzesło.

Dla Małgosi to już był o jeden przytyk za dużo.
– Szkoda, że mama mi jeszcze śliniaczka nie założyła – od-

gryzła się.
– Nie popisuj się – zasyczała Marzena.
– Wie pani, teraz to młodzież jest dużo bardziej nieusłuchana 

i oporna niż za naszych czasów.
– Tak, tak, proszę pani. W szkołach wcale zasad dobrego za-

chowania nie wpajają.
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– Staraj się człowieku ze wszystkich sił, poświęcaj się, a ono... 
Ach, szkoda mówić.

– Za naszych czasów...
– Mają za to wychowanie socjalistyczne – skomentowała 

nowa znajoma siedząca obok.
Poruszenie wiecznie aktualnego tematu „dzisiejszej młodzie-

ży” spowodowało, że Małgosia zwiesiła głowę i naprawdę zgar-
biła się tak, jakby ten zrobiony przez matkę koronkowy kołnie-
rzyk chciała zasłonić.

Nie zareagowała na przytyki o współczesnej młodzieży. Jako 
harcerka wiedziała, że według rady druha Czarnucha od Makusy-
nów złość trzeba przeczekać. Wyobraziła sobie, że całe to imie-
ninowe zgromadzenie ma za szybą.

– Co ja tu robię, wystawiając się na przycinki zacofanych bab 
i ich uwagi o dzisiejszej młodzieży.

Zatęskniła za wieczorem spędzonym tydzień temu na wiel-
kim harcerskim ognisku, na polanie Wzgórz Piastowskich, nie-
daleko miejsca, w którym już za kilka tygodni będzie zbierać 
jagody. Jeszcze raz przypomniała sobie, jak się później okazało, 
zapamiętane na zawsze, wykonane gorliwie przez harcerzy po-
lecenie druha Czarnucha.

– Żeby ognisko było wspólne, niech każde z was przyniesie 
trzy patyki.

Ta „wspólność” sprawiła, że było swojsko, czarodziejsko, 
pachnąco i radośnie. Zebrana przy ognisku „dzisiejsza mło-
dzież” przeżyła radość zjednoczenia z pozostałą harcerską bra-
cią w sposób szczery, czysty, właściwy dla młodości nieskażonej 
jeszcze zwątpieniem i rozczarowaniem, za to pomysłowej i ma-
rzącej. W popisowych występach Makusynów kije od szczotek 
służyły za dzidy, łopaty, wiosła, szable i karabiny.

Z zamyślenia obudziło Małgosię nagłe urwanie się wszelkich 
rozmów i powiew kojarzącego się ze świąteczną kuchnią zapa-
chu.

W dużym garnku wniesiono rosół.

Godzina 18
Jego zapach był tak kuszący, że goście natychmiast umilkli. 

Koguta do tego rosołu przywiózł rowerem od gospodarza aż 
z Raculi i osobiście uśmiercił Zenon Wiktorski. Makaron ugniot-
ła i pocięła Janinka Rodarowska. Jarzyny do rosołu były swoje, 
sąsiedzkie, ze wspólnego, okolo-nego wysokim murem warzyw-
niaka, do którego wchodziło się z podwórka przez furtkę. Ugo
-towano go na wolnym ogniu. Zapach zaczarował wszystkich 
gości bez wyjątku. To był rosół-poemat, jakiego nikt z biesiad-
ników już nigdy, nigdzie indziej nie zasmakował ani nie potra� ł 
odtworzyć, tak pod względem smaku, jak i zapachu. Chleb w ko-
szyczkach też był najlepszy, bo od pana Rzepki ze Srebrnej Góry. 
Trzeba było za tym chlebem stanąć w kolejce zaraz o świcie.

Czteroletniego Michałka mama posadziła sobie na kolanach 
i podawała mu kąski ze swojego talerza. Malec, naśladując doro-
słych, sięgnął jakby nigdy nic widelcem do półmiska z nakrojo-
nymi wędlinami i przeniósł jeden plasterek do swojego talerza. 
Ruchem tak pewnym, jakby i jemu, jako gościowi przy stole, też 
przysługiwało to prawo. Biesiadnicy zauważyli to i przerwali 
konwersację. Byli zdziwieni tym, na jak wiele ten dzieciuch so-
bie pozwala.

– Ooo! Co to ma znaczyć? – zawołała karcąco mama i trzep-
nęła chłopca lekko po rączce.

Niektórzy parsknęli tłumionym śmiechem. Uznali, że bezczel-
ność malca jest rozbrajająca.

– Patrzcie no, smarkacza – dokończyła matka i zepchnęła 
dziecko z kolan. – Jesteś bezczelny – rzuciła za synkiem, który 
zostawiając na talerzu kąsek, na który tak bardzo miał ochotę, 
dał nura pod stół.

Biesiadnicy zaczęli pocieszać:

– To dobrze, że jest śmiały.
– Przecież to ma być chłop, nie baba.
– Prawdziwy mężczyzna się nie pyta ani nie prosi!
– Tylko bierze, co chce!
– Jednak nieładnie się zachował – obstawała przy swoim 

matka. – Powinien poprosić albo się zapytać.

Lekko zaróżowiona Krystyna wcale nie była tak zawstydzona 
zachowaniem synka, jak próbowała udawać. – Nie da sobie w ka-
szę dmuchać, jest przebojowy. Już to widać, że będzie zdobywcą 
– cieszyła się w głębi serca.

– Pasuje, jeżeli mężczyzna jest bezczelny, a nawet trochę 
brutal – wyszeptała Małgosia, uważając, że jako gość przy sto-
le i przy swoim oddzielnym nakryciu ma prawo uczestniczenia 
w rozmowach, więc i wypowiadania się na temat męskiej i dam-
skiej śmiałości.

Popisała się wnioskiem, do jakiego doszły z „tym jej złym 
duchem Justyną”, po wspólnej lekturze nieodpowiedniego dla 
panienek romansu, takiego z przyśpieszającymi przepływ krwi 
opisami scen miłosnych.

Na przekór matce zaznaczyła swoją obecność przy stole na 
prawach osoby dorosłej, wobec której nie pasuje ostentacyjne 
strzepywanie okruszków z jej kolan i wygłaszanie troskliwych 
uwag sugerujących, że jest ona jeszcze dzieckiem.

– Ooo! Skąd ty możesz o tym wiedzieć? – Henryk Rodarow-
ski wraz z innymi był zadziwiony tak dojrzałą uwagą podlotka, 
pierwszy raz posadzonego na imieninach przy stole wśród do-
rosłych.

Mama dziewczątka dostała jeszcze mocniejszych wypieków 
niż parę minut temu jej córka i milczała. Inni wesoło dogadywali.

Czternastoletnia Małgosia zareagowała na uwagę prześlicz-
nym, wyjątkowym uśmiechem i jeszcze piękniejszym rumień-
cem.
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– Patrzcie, patrzcie, jaka dziewczyna jest urodna. Kamień by 
takim uśmiechem rozpuściła – szepnął zachwycony Szczepan. 
Na chwilę przy stole zrobiło się cichutko. Zebrani zdali sobie 
sprawę z tego, że na ich oczach coś się zmienia, za czym nie 
sposób nadążyć.

Dopiero co Małgosia skakała na skakance, ubierała lalki, grała 
w klasy.

Marzena, jej mama, wcale nie była tym zachwycona, że jej 
córka wzbudza aż takie zainteresowanie. Nie przypuszczała, że 
natychmiast po zajęciu miejsca za stołem zacznie się ona w ten 
sposób popisywać. Nie powinnam wprowadzać jej do świata do-
rosłych – dochodziła do wniosku – jeśli nie jest jeszcze zupełnie 
dorosła i przygaduszki biesiadników mogą się okazać nieodpo-
wiednie dla tak młodziutkiej panienki. Z drugiej strony już jest 
za duża, żeby z dzieciarnią siedzieć pod stołem. Wezmą ją na 
języki – pomyślała z lękiem. – Już o niej mówią. Nie tak powinna 
się zachowywać młodziutka panienka, nie tak.

Godzina 19
Najpierw rodzice nakarmili dzieciarnię ze swoich talerzy. Po-

tem każde z maluchów wzięło porcję placka z truskawkami od 
pani Wandy, użytkowniczki ogródka działkowego przy Podgór-
nej. Śmiecąc okruchami, kręciły się to tu, to tam.

Nagle cała czwórka: pięcioletnia Grażynka z młodszą o dwa 
lata siostrą Bożenką i sześcioletni Mariuszek z młodszym też 
o dwa lata braciszkiem Michałkiem znaleźli się pod stołem z du-
żym obrusem, jak pod namiotem. Tam spokojnie delektowali się 
słodkim ciastem. Każde z maluchów było tak zwinne, że bez po-
trącania nóg siedzących potra� ło swobodnie przemieszczać się 
pod stołem.

Mariusz i Grażynka, para smarkaczy, którzy ledwo wyszli 
z pieluch, wymieniała uwagi o siedzących pół metra wyżej, bo 
przy stole.

– Twoja mama tylko udawała, że się na Michałka złości – spo-
strzegła Grażynka.

– Naprawdę to się cieszyła – potwierdził Mariuszek.
– Skąd wiesz?
– Poprawiła się na krześle i przełożyła nogę na nogę.
– Za to mama Małgosi to naprawdę się zezłościła.
– Dlaczego?
– Ręce zwinęła w pięści i schowała pod stół.
– Mnie mama nie pozwala przy jedzeniu chować rąk pod 

stół.
– Pani Marzena nie chciała, żeby ktoś zauważył, że się złości.
– Nie wiem czemu.
– Małgośkę przecież wszyscy chwalili bardziej niż Michałka.
Dzieciaki próbowały zajrzeć paniom pod sukienki, sprawdzić, 

która nosi pończochy na pasku z żabkami, a która podwiązki. 
Jedna z cioć miała pończochy przytrzymywane gumkami do we-
ków, a inna na pasie do pończoch w miejscu jednej żabki – ta-
siemkę ze zwykłym guzikiem. Potem zajęły się obserwacją spo-
sobu ułożenia nóg, zupełnie innym niż przy siedzeniu na fotelu.

Dokładnie obejrzały obuwie biesiadników. Uchodząca za 
wielką elegantkę solenizantka Janina Rodarowska miała buciki 
na słupkach nie dość że przemalowane specjalną farbą do bu-
tów na czerwony, harmonizujący z kolorem jej „kościołkowej” 
sukienki kolor, to jeszcze były one podzelowane. Wypatrzył to 
Mariuszek w momencie, kiedy promień zachodzącego słońca 
zatrzymał się akurat na wyjściowych pantofelkach kobiety.

Duży obrus był jak kotara, dzięki której dzieci lepiej śledzi-
ły zachowania dorosłych niż dorośli dzieci. Zauważyły, jak pan 
z panią dotykają się nogami, jak inna pani zsunęła swoje śliczne 
lakierki i opierała bose stopy o stopy jednego z wujków, którego 
skarpetki lekko różniły się jedna od drugiej. Ci, co siedzieli za 
stołem, zapominali stopniowo o tym, że ktoś siedzi pod stołem. 

Byli coraz bardziej rozgadani i szczerzy. Tylko dziadek Stefan 
Wiktorski nie chciał ani rozmawiać, ani pić.

– Byłeś tak długo pod bolszewikami – odezwał się Heniek, 
który spędził wojenne lata po przeciwnej stronie Europy niż ocią-
gający się w piciu sąsiad – więc powiedz, co was tam nauczyli 
o socjalizmie, komunizmie i w ogóle.

– Nauczyli nas przede wszystkim milczeć.
Zrobiło się cicho. Pod stołem też. Milczenie dorosłych było 

dla maluchów sygnałem tego, że właśnie zostało powiedziane 
coś ważnego. Nie bardzo umiały objąć wyobraźnią, dlaczego 
i o czym należy milczeć.

– Wypij, bo milczenie cię zadusi – ktoś napełnił kieliszek Ste-
fana.

– No to wypijmy za szczerość.
– Musisz, Stefan, udowodnić, żeś nie kapuś.
Zdaniem żołnierzy minionej prawie dwadzieścia lat temu 

wojny, oszczędzający się w piciu wciąż bał się stracić kontrolę 
nad swoim językiem, a więc miał coś do ukrycia. Ktoś taki mógł 
być kolaborantem albo szpiegiem.

Trójka dzieci pod stołem, bo mała Bożenka, siostra Grażynki, 
usnęła, dosłyszała, że należy pić wódkę, żeby nie być uznanym 
za kapusia. Słowo kapuś było wśród podwórkowej dziatwy rozu-
miane jako skarżypyta, którego należało odtrącić.

Godzina 20
– Co z dziećmi? – przerwała milczenie mama chłopców, oba-

wiając się, że poruszane tematy są nieodpowiednie, a nawet nie-
bezpieczne dla dziecięcych uszu.

– Pobiegły na plac Słowiański – uspokoił ktoś z biesiadników.
– Pewnie wchodzą na słupki – przestraszyła się mama Gra-

żynki i Bożenki.
Wysokie kamienne słupki o ostrych poszarpanych krawę-

dziach odgradzały boisko „jedynki” od pozostałej części placu. 
Służyły one dzieciom do bardzo niebezpiecznej zabawy. Były 
rozstawione w takiej odległości, że dziecko, opierając się na ra-
mionach innych, mogło przeskoczyć z jednego słupka na następ-
ny, udowadniając swoją zręczność i brawurę. Ześlizgnięcie się ze 
słupka albo upadek mogły kończyć się poważnymi urazami.

Żadne z dzieci nie chciało wyprowadzać dorosłych z błędu. 
Zupełnie dobrze było im pod stołem i chciały tam pozostać. Cicho, 
cichuteńko wysunęły się spod obrusa wtedy, kiedy towarzystwo 
wyszło na plac Słowiański sprawdzić, co na nim robią ich pociechy.

Na stole nie było już tak wytwornie. Po ciastach i wędlinach 
pozostały tylko nieapetyczne okruchy. W kieliszkach i lampkach 
znajdowały się pozostałości tego, co dzieciom było zabronione 
i bardzo tajemnicze.

Mariuszek, nawiązując do zasłyszanej przed chwilą konwer-
sacji dorosłych, zawołał:

– Kto nie wypije, ten kapuś!
Zachęcone w ten sposób dzieci wypiły alkoholowe resztki. 

Najpierw spróbował Mariuszek i stwierdził, że to niedobre, bo 
grzeje jak pokrzywa. Michał i Grażynka sprawdzili i potwierdzili, 
że niedobre, bo trochę dusi szyję. Potem zainteresowali się, co to 
jest takiego czerwonego i różowego w eleganckich naczyniach 
na nóżkach. To zdaniem Grażynki było wino i nie smakowało już 
tak okropnie jak wódka. Przynajmniej ta w białym kolorze.

Mariuszek znalazł jeszcze w małym kieliszku inną wódkę, 
czerwoniutką, płyn też grzejący, ale przy tym słodki, nalewkę 
przygotowywaną z czerwonych owoców.

Potem wyszeptał:
– Mam w głowie karuzelę.
Dalej to już dzieci nie wiedziały, co się działo. Był następny 

dzień, a one budziły się z bólem głowy, leżąc w swoich łóżecz-
kach.

Konkurs  na ut wór o  Zielonej  G ór ze –  nominacja 
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Robert Rudiak

Poetycka historia miasta 
nad Dojcą

W Wolsztynie tworzy urodzony w Zielonej Górze Adam 
Żuczkowski, poeta, scenarzysta, redaktor, nauczyciel, in-
struktor teatralny i animator kultury, mieszkający w Wol-
sztynie, członek zielonogórskiego oddziału Związku Lite-
ratów Polskich. Jest autorem sześciu zbiorów poetyckich.

pseudonimem Lech Malbor, autor „Hymnu Rodła”, zabity przez 
Gestapo w 1944 r., Ludwik Wróbel – znany w regionie drukarz 
i wydawca prasy, śpiewników i książek zarówno w języku pol-
skim i niemieckim.

Ale poeta uwiecznia na kartach poezji również pomniejsze 
sylwety, m.in. proboszcza Zbąszynia Mikołaja z Gniezna i jego 
wyznanie złożone przed inkwizytorami sądu biskupiego, roz-
ważania o winie hrabiego Raczyńskiego, posłanie do bankow-
ców polskich hrabiego Stefana Mycielskiego, kreśli konterfekty 
protestanckiego pastora Emila Hegemanna, który utworzył 
w 1919 r. Wolne Państwo Świętno w podwolsztyńskiej wsi, 
żydowskiego konsula i barona Maximiliana von Goldschmidt-
Rotschilda, właściciela Wroniaw, który ufundował w Wolsztynie 
szpital miejski, Alojzego Weissa – stuletniego kupca z Wolszty-
na, czy własnego dziadka Stanisław Likowskiego – powstańca 
wielkopolskiego, zmarłego w 1982 r., któremu zadedykował 
tom „Głaz”.

Wiersze o historii Wolsztyna i jego okolic przesiąknięte są 
wspomnieniami, kronikarskimi komentarzami, relacjami o lu-
dziach tego regionu i ich heroicznych lub całkiem przyziem-
nych czynach. Wiele w nich patriotycznych odwołań, ale nie 
ma w nich przesadnego patosu czy megalomanii. A. Żuczkow-
ski stara się patrzeć na dzieje swojego miasta powściągliwie, 
oczami obiektywnego obserwatora i opowiadać o jego miesz-
kańcach w sposób naturalny, prostym językiem, bez pompy 
i zbytniego nadęcia. Są to urokliwe pejzaże wolsztyńskich ulic 
i widokówki pobliskich miasteczek, liryczne wizytówki boha-
terów ziemi wolsztyńskiej, ciekawie skomponowane i nader 
pouczające, gdyż czytelnik poprzez nastrojowe, romantyczne 
opisy nie tylko przenosi się do mitycznego miejsca i jego utra-
conego czasu, ale też dzięki historycznym odwołaniom wynosi 
dodatkową lekcję z przeszłości.

AdamŻuczkowski, „Głaz”. Wiersze wosztyńskie / „Findling”. 
Wollsteiner Gedichte, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry 
„Winnica”, Zielona Góra 2020, s. 120

W 2020 r. ukazał się kolejny tom wierszy A. Żuczkowskiego, wy-
dany w postaci nagrody za zwycięstwo w konkursie na wiersz 
o tematyce zielonogórskiej zorganizowany przez TMZG „Win-
nica”. „Głaz”. Wiersze wolsztyńskie to właściwie drugie wydanie 
zbioru, który wyszedł w 2000 r. Wydanie to jest poszerzone 
o nowe teksty i ukazało się w formie dwujęzycznej – z prze-
kładami na język niemiecki, których dokonał Eugeniusz Wa-
chowiak. Wstęp do zbioru napisał Sergiusz Sterna-Wachowiak, 
obaj od lat związani przede wszystkim z Wielkopolską, ale też 
z Ziemią Lubuską.

Obszerna introdukcja S. Sterny-Wachowiaka napisana 
w konwencji historyczno-etnograficznego eseju, w którym 
pisarz przypomina, że legendarne tereny Wolsztyna, Obry 
czy Wschowy obfitują w polodowcowe głazy narzutowe, do 
których nawiązuje tytuł książki Żuczkowskiego i jego wiersze-
napisy utrzymane w stylu poetycko-historiozo� cznych obrazów, 
zapisów kronikarskich, żałobnych nagrobków czy elegii. Przez 
karty liryki A. Żuczkowskiego przewija się bowiem wielobarwny 
korowód postaci i ciąg licznych miejscowości ziemi wolsztyń-
skiej, gdzie przez wieki żyła w komitywie społeczność: Polaków, 
Niemców, Ślązaków, Żydów oraz napływowi osadnicy z Czech, 
Holandii i Prus.

O legendzie danego miejsca decydują tubylcy, ich zasady 
współżycia, które tworzą wartości nadrzędne, a tym hołdowa-
ła miejscowa społeczność, dla której najważniejsze były praca 
i porządek, kierowanie się etosem prawa, wolności i prawdy. 
Dlatego też obok całego spektrum miejsc – lasów, jezior, rzek, 
rozlewisk i bagien, palisad osad, zamków czy klasztorów poeta 
wymienia całą gamę miejscowości ziemi wolsztyńskiej, jak Kę-
błowo, Przemęt, Karpicko, Niałka, Komorowa, Gościeszyn, Wro-
niawy, Świętno, Rakoniewice, Biała Góra, czyli wsie leżące pod 
założonym w XV wieku Wolsztynem (Volstyn), a jej naturalne 
granice rozciągają się aż po dalsze grody, do Zbąszynia, Babi-
mostu, Kościana i Poznania.z Na tym krajobrazowym tle autor 

„Głazu” sytuuje ludzi zakorzenionych czy związanych z Wolszty-
nem i wieloma sąsiednimi miejscami. Tłumny orszak historycz-
nych postaci stanowią niemiecki lekarz i bakteriolog Robert 
Koch – laureat Nagrody Nobla za odkrycie prątków gruźlicy, 
ceniony malarz i rzeźbiarz patriotycznych pomników Marcin 
Rożek, zamordowany w Auschwitz-Birkenau, polski matema-
tyk, � zyk, � lozof i mistyk Józef Maria Hoene-Wroński, odkrywca 
funkcji wrońskianu i pojęcia mesjanizmu w polskiej literaturze 
romantycznej, Krzysztof Żegocki – starosta babimojski nazy-
wany ostatnim polskim partyzantem z okresu szwedzkiego 
potopu, Franciszek Jujka – działacz Związku Polaków w Niem-
czech, nauczyciel i poeta tworzący patriotyczne odezwy pod 
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W „Zaświatach” Krzysztof Fedorowicz 
zawarł wątki ważne, jeśli nie najważ-
niejsze dla teraźniejszości Zielonej 
Góry i okolic, ale też jej historii oraz 
tradycji. Za tę książkę pisarz otrzymał 
Lubuski Wawrzyn Literacki 2020.

K. Fedorowicz to poeta, pisarz, winiarz. 
Napisał m.in. „Martwą naturę”, „Imio-
na własne”, „Podróż na zachód, po-
dróż na wschód”, „Grünberg”. Jest 
laureatem nagrody im. Georga 
Trakla, trzy razy otrzymał Lubuski 
Wawrzyn Literacki. Od ponad 15 
lat prowadzi winnicę Miłosz w Ła-
zie koło Zielonej Góry. Uprawia 
tam takie stare odmiany, jak Pinot 
Noir, Traminer, Pinot Gris, ale nie 
stroni od nowszych szczepów: 
Devina, Zweigelta, Dornfelera, Ali-
berneta.

W pięciu opowiadaniach autor 
za pośrednictwem urodzonego 
w 1793 roku Augusta Gremplera 
prowadzi nas przez winnice, lasy, 
zakurzone drogi, szosy, by wzbu-
rzonym morzem dopłynąć do Au-
stralii. August w 2020 r. nadal żyje, 
obchodzi 227 urodziny, zajmuje się 
kolekcjonerstwem, badaniem hi-
storii. Wykopuje szkielety z wampi-
rycznych pochówków o� ar epide-
mii czarnej ospy pochowanych na 
dawnym cmentarzu świętojańskim 
(przy pl. Matejki), wtedy wybucha 
pandemia koronawirusa. Ta zbież-
ność dziejowych momentów staje 
się pretekstem do snucia opowie-
ści.

August Grempler niegdyś był winia-
rzem. Wraz ze wspólnikami prowadził 
wytwórnię, która już wkrótce po otwar-
ciu, w 1828 r. oferowała pierwsze par-
tie win gronowych, zarówno białych, 
jak i czerwonych, szampana oraz mło-
de wina deserowe. Nie dziwota więc, 
że pierwszym bohaterem retrospekcji 
Augusta został Johann Friedrich Sey-
del, który posiadał czterdzieści winnic 
otaczających miasto niczym wieniec. 
14 października 1859 r. zorganizował 
sześćdziesiąte szóste już winobranie. 
Jak zawsze towarzyszyło mu sto kobiet, 

nazywanych gwardią Seydela. My wraz 
z kolorowym korowodem wędrujemy 
po tych wszystkich winnicach, widzimy, 
jak dojrzały krzewy Weissburgundera 
i Böhmischera. Po pokonaniu 24-kilo-
metrowej trasy odpoczywamy z Seyde-
lem pod starą lipą. Winiarz z poczuciem 
życiowego spełnienia po raz ostatni za-
myka oczy...

W swojej biblioteczce August ma 
XIX-wieczne wydanie poezji Schillera. 

W jakiś sposób wszedł również w po-
siadanie dziennika prowadzonego 
przez Adama Seydela, prapradziadka 
Johanna Friedricha. Adam opisywał 
kolejne akty wstrząsającej historii, któ-
ra działa się dosłownie na jego oczach, 
a mianowicie procesów zielonogór-
skich czarownic z lat 1663-1665. Przy 
okazji dowiadujemy się z tych zapi-
sków, jakie odmiany winorośli uprawia-
no tutaj w XVII wieku i jakie były rezul-
taty produkcji.

W części trzeciej Grempler przemie-
nia się w Johanna Georga Kalleskego, 

który wraz z rodziną w 1838 r. wyru-
sza w podróż po nowe życie z Trzciela, 
przez Klępsk, port w Cigacicach, do 
Australii, gdzie obecnie jego nazwisko 
jest bardzo dobrze znane. Jego potom-
kowie prowadzą tam winnicę w Gre-
enock w Barrosa Valley.

Kolejne opowieści również spaja 
wątek podróży. Niemal w tym samym 
czasie, w którym trwa morska prze-
prawa, Friedrich Gillet jedzie do We-

generów, z Berlina do Sulechowa, 
dając nam dokładne sprawozdanie 
z przebiegu wojażu, pobytu u ro-
dziny, opisuje sulechowską i ciga-
cicką przyrodę, winnice oraz po-
godę. Mijają niespełna dwa stulecia 
i August prowadzi nas na Morawy, 
a później, jesienią 2020 r., po za-
butelkowaniu młodego wina, wy-
rusza do Francji, by wraz z synem 
i przyjacielem odwiedzić Szampa-
nię – region, który słynie z produk-
cji win musujących nazywanych 
właśnie szampanem. W czasach 
największej świetności swojej wy-
twórni – Grempler & Co. A.G. Alte-
ste Deutsche Sektkellerei – August 
produkował szampana właśnie, na 
tych terenach zwanego sektem. 
Stworzył go z myślą o kobietach, 
bowiem „drobne jak śnieg bąbelki 
dają iluzję lekkości i elegancji”.

Dziś wino musujące Grempler 
Sekt z Winnicy Miłosz w Łazie daje 
wyobrażenie o trunkach, które 
wyszły z fabryki Augusta i jego 
wspólników. K. Fedorowicz pod-
jął próbę odtworzenia tej właśnie 
starej receptury, a choć nie miał 

materiałów źródłowych, to mu się uda-
ło. Powiodła mu się też kolejna próba 
pisarska. Tutaj skorzystał zarówno ze 
swojej fantazji, jak i opracowań na-
ukowych, artykułów oraz archiwaliów, 
starych map i planów. Ja oraz inni pra-
cownicy Muzeum Ziemi Lubuskiej, jak 
i Archiwum Państwowego w Zielonej 
Górze, pomogliśmy mu w jego bada-
niach z wielką przyjemnością. Warto 
dodać, że August Grempler istnieje 
naprawdę i jest Państwu, czytelnikom 
„Na Winnicy” oraz miłośnikom lokalnej 
historii, postacią znaną doskonale.

Alina Polak-Woźniak

Podróż winiarza przez historię

Krzysztof Fedorowicz, „Zaświaty”, Wydawnictwo Wysoki Zamek, 
Kraków 2020, 240 s.
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Dopiero w 1992 r. ukazała się pierwsza 
na Ziemi Lubuskiej powieść sensacyjna 
„Gość z volkswagena” Alfreda Siate-
ckiego, która była zarazem pierwszą 
komercyjnie wydaną książką przez Lu-
buską Oficyną Wydawniczą. I można 
rzec, że ów worek z lubuskimi krymi-
nałami po kilku latach rozwiązał się na 
dobre, gdyż w ślady zielonogórskiego 
dziennikarza i prozaika z początkiem 
XXI wieku poszli kolejni, głównie młodzi 
pisarze lubuscy, jak Krzysztof Koziołek, 
a po nim następni, którzy pojawili się 
już w drugiej dekadzie naszego wieku, 
jak Przemysław Piotrowski, Monika Su-
der i Marcin Radwański.

Właśnie w 2020 r. ukazał się ko-
lejny już kryminał M. Radwańskiego, 
zielonogórskiego pisarza, który zade-
biutował w 2015 r. i w ciągu ostatnich 
pięciu lat stał się autorem ośmiu ksią-
żek, w tym czterech powieści krymi-
nalnych. Wcześniej ukazały się jego 
kryminały: „Nieprzypadkowa ofiara”, 
„Nie odrzucaj mnie” i „Danie główne”, 
w których, zwłaszcza w dwóch ostat-
nich książkach, pierwszoplanową rolę 
odgrywa komisarz Piotr Tonder z Wy-
działu Kryminalnego zielonogórskiej 
komendy policji – spec od zabójstw 
i trudnych do rozwikłania, nietypowych 
spraw. Sam komisarz to człowiek już po 
czterdziestce i po wielu przejściach, sa-
motny, choć nie bywa sam, policjant ze 
sporym bagażem życiowego doświad-
czenia, ze skomplikowaną naturą i cią-
gotkami do nadużywania alkoholu, do 
czego zmusza go zarówno ciężka, peł-
na napięć i stresu praca, jak i własne, 
niepoukładane, a wręcz rozwichrzone 
życie osobiste.

Nasz bohater tym razem tropi ok-
rutnego mordercę, by nie rzec zwyrod-
nialca, który upodobał sobie mścić się 
bestialsko na osobach pochodzenia se-
mickiego. Ów tytułowy kolekcjoner ma 
osobiste, a raczej rodzinne porachunki 
z przeszłości, które pragnie za wszelką 
cenę wyrównać, wymierzając o� arom 

własną sprawiedliwość. Stąd 
w tle fabuły pojawia się odwo-
łanie do marca 1968 r., czyli sła-
wetnej antysemickiej nagonki 
politycznej władz ówczesnego 
PRL. Gomułkowska propaganda 
skierowana przeciw obywate-
lom pochodzenia żydowskiego 
wyrzuciła ich wówczas poza na-
wias życia społecznego, a wie-
lu zmusiła do stałej emigracji, 
zwłaszcza do wyjazdu i osiedle-
nia się w Izraelu.

Akcja powieści M. Radwań-
skiego rozgrywa się głównie 
w Zielonej Górze, przewija się 
przez wiele ulic i osiedli zielo-
nogórskich, ale także czasami 
przenosi się do innych miast, 
w tym także lubuskich, spośród 
których autor wymienia Sule-
chów, Cibórz i Żary. Przenosi 
się nawet do zielonogórskiej bi-
blioteki Norwida, gdzie pojawia 
się komisarz Tonder, aby poznać 
historyczny kontekst żydow-
skich pogromów i niuanse rytualnych 
zbrodni.

Nowa powieść M. Radwańskie-
go toczy się wielowątkowo, nie tylko 
z uwagi na specyfikę dokonywanych 
zbrodni i trwającego śledztwa, ale rów-
nież z powodu kilku bohaterów, głow-
nie policjantów, którzy, podobnie jak 
główny bohater wiodą nieustabilizo-
wane życie prywatne, pełne osobistych 
tragedii, wstrząsów i emocji. Czytelnik 
będzie więc podążał tropami śledczych, 
poznając przy tym ich prywatność, kło-
poty rodzinne, ludzi z ich najbliższego 
otoczenia, romanse i trudne, acz po-
gmatwane związki emocjonalne. Taki 
też wizerunek osobowościowy pozna-
jemy głównego bohatera – komisarza 
Tondera, co nadaje powieści odręb-
nego smaczku, a samej akcji ciekawy 
i złożony przebieg. Rozterki miłosne 
i wątki romansowe Tondera i pozosta-
łych bohaterów mimo iż są wątkami 

Marcin Radwański, „Kolekcjoner”, Wydawnictwo CM, 
Warszawa 2020, s. 274

pobocznymi powieści, stanowią niejako 
odskocznię od samego poszukiwania 
sprawcy czterech morderstw i pozna-
nia motywów jego zbrodni.

Wartka fabuła powieściowa, szybki 
przebieg akcji, częsta zmiana miejsca 
akcji i mocno zarysowane psycholo-
giczne profile bohaterów, a przy tym 
sprawny warsztat pisarski autora „Ko-
lekcjonera” sprawiają, że najnowszy, 
złożony z 36 rozdziałów kryminał Rad-
wańskiego trzyma czytelnika w napię-
ciu i mówiąc kolokwialnie, czyta się go 
niemal jednym tchem. Warto zatem 
sięgnąć po zielonogórską powieść M. 
Radwańskiego, gdyż stanowić on bę-
dzie nie lada gratkę dla miłośników 
książek sensacyjnych, ale także samych 
mieszkańców Zielonej Góry, którzy 
wraz z komisarzem Tonderem będą 
się przemieszczać po znanych z autop-
sji ulicach, osiedlach mieszkaniowych 
i obiektach swojego miasta.

Robert Rudiak

Rytualny zbrodniarz

Pierwszy kryminał „Srebrna puderniczka” napisany przez zielonogórskich autorów ukazał się w 1957 roku, a drukowany 
był w odcinkach na łamach ówczesnej „Gazety Zielonogórskiej”. Jej autorami była mieszkająca do 1975 r. w  Zielonej Górze 
para Irena i Bolesław Solińscy, jednak ich powieść nigdy jednak nie ukazała się w wydaniu książkowym.
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Pierwszy numer „Rocznika Lubuskie-
go” ukazał się w 1959 roku. Dotąd 
wyszło 46 numerów, niektóre w kil-
ku częściach. Początkowo wydawcą 
było Lubuskie Towarzystwo Kultury. 
Od 1967 r. czasopismo wydaje Lubu-
skie Towarzystwo Naukowe, ostatnio 
wspólnie z Wydziałem Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W latach 50. i 60. ubiegłego stulecia 
w całej Polsce bardzo dotkliwie od-
czuwano brak kadry naukowej. Z wie-
lu ośrodków miejskich zwracano się 
do władz centralnych o możliwość 
zorganizowania wyższych uczelni lub 
instytutów kształcących przyszłych na-
ukowców. Na terenie regionu lubuskie-
go rozwiązaniem tej sytuacji miało być 
powołanie Lubuskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, a w ramach jego działal-
ności Ośrodka Badawczo-Naukowego, 
który miał spełniać rolę koordynatora, 
inspiratora, ułatwiać kontakty z na-
ukowcami oraz skupiać wokół siebie 
ludzi zamierzających zająć się pracą 
badawczą. W ramach ośrodka powsta-
ło kilka sekcji tematycznych, między 
innymi historii szkolnictwa i kultury, 
badań nad historią gospodarczą woje-
wództwa zielonogórskiego, arche-
ologiczna, architektury i urbanistyki 
Ziemi Lubuskiej. OBN prowadził cykl 
wykładów „W szu� adzie uczonego”, 
którego celem było zapoznawanie 
zainteresowanych z wynikami ba-
dań nieprzeznaczonych do publi-
kacji. Inną formą jego aktywności 
była działalność wydawnicza i gro-
madzenie zbiorów. Objął on pieczę 
nad „Rocznikiem Lubuskim” i stwo-
rzył wydawnictwo „Studia i materia-
ły”, w którym drukowano materiały 
źródłowe związane z dziejami mia-
sta i regionu, mogące być wykorzy-
stane w pracach naukowych, oraz 
drobniejsze artykuły zielonogór-
skich badaczy, które nie ukazały się 
w „Roczniku Lubuskim”.

Rozwój OBN oraz jego aktywna 
i prężna działalność doprowadzi-
ły do wykrystalizowania się i po-
wstania w 1964 roku Lubuskiego 

Towarzystwa Naukowego, instytucji 
niezależnej merytorycznie i � nansowo 
od LTK. która istnieje w Zielonej Górze 
do dziś. Jego zadaniem było i jest po-
pieranie i rozwój nauki we wszystkich 
dyscyplinach naukowych reprezento-
wanych w regionie, a ponadto inte-
gracja środowiska naukowego regio-
nu, a w szczególności akademickiego; 
wspieranie i rozwój nauki regionalnej 
poprzez badania w zakresie historii 
dawnej i współczesnej regionu, sto-
sunków polsko-niemieckich w aspekcie 
historycznym i socjologicznym; upo-
wszechnianie wiedzy o regionie, jego 
zabytkach i sztuce. Działalność realizo-
wana jest poprzez projekty badawcze, 
organizację spotkań naukowych bądź 
konferencji naukowych o zasięgu kra-
jowym oraz projekty wydawnicze. 

Sztandarową publikacją LTN-u jest 
„Rocznik Lubuski”, którego wydawcą 
do 1967 r. było LTK. W słowie wstępnym 
pierwszego tomu czytamy: „Rocznik nie 
jest wydawnictwem naukowym, chce-
my w sposób jak najbardziej popularny 
przedstawić niektóre zagadnienia zwią-
zane z przeszłością, teraźniejszością 
i przyszłością Ziemi Lubuskiej”. Zamie-
rzenia te miały na celu zainteresowanie 
czytelników badaniami nad regionem. 

Alina Polak-Woźniak

Forum dyskusji naukowej
Treść poszczególnych tomów, powoły-
wane komitety redakcyjne oraz liczne 
konsultacje sprawiły, że wydawnictwo, 
pomimo pierwotnych założeń, miało 
charakter naukowy. Od 2016 r. współ-
wydawcą (wraz z LTN-em) jest Wy-
dział Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

„Rocznik Lubuski” jest periodykiem 
o profilu społecznym, zawierającym 
publikacje z zakresu socjologii, peda-
gogiki i politologii oraz humanistycz-
nym, zorientowanym głównie na hi-
storię. Czasopismo ukazuje się w wersji 
drukowanej (papierowej) jako pierwot-
nej oraz w wersji elektronicznej udo-
stępnionej na stronie RL (http://www.
roczniklubuski.uz.zgora.pl/). W każdym 
roku publikowany jest jeden numer 
(tom) „Rocznika Lubuskiego”, najczęś-
ciej w dwóch częściach, opatrzonych 
odrębnymi tytułami, stanowiących 
niezależne całości, redagowane przez 
różnych redaktorów tematycznych. Za 
każdy z tomów, jego merytoryczną za-
wartość odpowiada redaktor naukowy 
dobierany przez redakcję spośród ba-
daczy społecznych związanych z lubu-
skim środowiskiem naukowym. „Rocz-
nik Lubuski” stanowi forum naukowej 
dyskusji dostępne zarówno doświad-

czonym badaczom o ustalonej po-
zycji naukowej, jak też stwarza moż-
liwości debiutów naukowych.

Teksty zamieszczane na łamach 
czasopisma mają zróżnicowaną te-
matykę, środowiskowy i terytorialny 
kontekst oraz zróżnicowaną formę 
dyskursu – od rozpraw teoretycz-
nych po doniesienia z badań em-
pirycznych. Dążeniem redakcji jest 
utrzymanie względnie monogra-
� cznego charakteru każdego tomu. 
Redaktorami naczelnymi w latach 
1959-2020 byli: Wiesław Sauter, Jan 
Wąsicki, Hieronim Szczegóła, Edward 
Hajduk, Kazimierz Bartkiewicz, Bog-
dan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Nie-
dbalec.

Podczas pisania tekstu korzystałam z publi-
kacji Izabeli Korniluk „Lubuskie Towarzystwo 
Kultury 1957-1992” (Zielona Góra 2015) oraz 
ze strony internetowej LTN-u (http://www.
ltn.uz.zgora.pl/index.php).
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Eugeniusz Kurzawa

„Faktor” – pismo studenckie
Piszę o „moim” „Faktorze”, czyli periodyku zielonogórskich 
studentów połowy lat 70. XX wieku, w którym brałem 
udział. Byłoby dobrze, gdyby pismo stało się przedmiotem 
badań prasoznawczych.

Wiem, że jest wspominany i omawiany w różnych publi-
kacjach, w tym o charakterze badawczym, ale monogra-
� i „Faktora” chyba nie ma, (Mateusz Jamroz napisał pracę 
magisterską „Dziennikarstwo studenckie w Zielonej Górze 
w latach 1977-1989” pod kierunkiem prof. dr. hab. Maria-
na Bugajskiego, obronioną na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2020 r.). A przy-
dałaby się, gdyż owa studencka jednodniówka po-
wtarzalna odegrała istotną rolę w kształtowaniu się 
pokolenia pierwszych „własnych” zielonogórskich 
humanistów z tytułami magisterskimi, czyli absol-
wentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP).

Pierwszy okres
Nie było mnie przy powoływaniu „Faktora” do 

życia. Decyzje o utworzeniu − początkowo biulety-
nu − i kwestie personalne podjęto w 1975 r. w Ła-
gowie podczas wyjazdowego spotkania aktywistów 
Klubu Dziennikarzy Studenckich (KDS). Niestety 
o wyjeździe nie wiedziałem, choć w owym czasie 
coś tam już publikowałem. Do wydarzenia (założy-
cielskiego) odnosi się artykuł Tadeusza Białęckiego 
w numerze 2 „Faktora” pt. „O KDS-ie”. Autor pisze, iż 
„w kwietniu bieżącego roku odbyło się w Łagowie 
Lubuskim seminarium dziennikarskie pierwszego 
stopnia, podczas którego reaktywowano KDS”. I – 
dodajmy – utworzono biuletyn „Faktor”. Moje wąt-
pliwości budzi fakt, czy możliwe byłoby – po kwiet-
niowym zebraniu w Łagowie – wydanie pierwszego 
„Faktora” już w maju 1975. Jednak w artykule „Czer-
wona Róża” („Faktor” nr 6 – listopad 1976) A. Buck, 
potwierdzając informacje T. Białęckiego, przesuwa 
jednocześnie datę łagowskiego seminarium na ma-
rzec. Stwierdza: „W marcu 1975 odbyło się w Łago-
wie Lubuskim seminarium dziennikarskie, którego 
celem miało być aktywowanie zielonogórskiego 
KDS-u. Wówczas zrodziła się myśl o (…) redagowa-
niu biuletynu (jednodniówki?) środowiskowego”.

Pierwszy numer jednodniówki ukazał się zatem 
w maju 1975 r., wydany „do użytku wewnętrznego” 
wydawcy, czyli SZSZ (Socjalistycznego Związku Stu-
dentów Polskich) metodą małej poligra� i. Teksty do druku 
przygotowywano wtedy na maszynie do pisania, zwykle 
na dwóch wąskich paskach papieru, a potem naklejano je 
na kolumnę, czyli stronę. Każdą kolumnę opracowywano 
ręcznie, od napisów tytułowych począwszy, przez rysunki, 
ozdobniki, a także wklejanie (fatalnie wyglądających) zdjęć. 
Okładki (na papierze kartonowym) zamawiano oddzielnie 

w drukarni. W tej technice ukazało się pięć pierwszych wy-
dań (nr 1 − maj 1975, 2 − lato 1975, 3, 4, 5: lipiec-sierpień 
1976). Mój debiut autorski w „Faktorze” wydarzył się w dru-
gim wydaniu, a w stopce na stałe znalazłem się od nr 6.

Redakcja
Pierwszą redakcję tworzyli: Tadeusz Białęcki (redak-

tor techniczny), Andrzej Buck (redaktor naczelny), Maria 
Kochańska, Janusz Rećko, Zdzisław Skrzyński i Krzysztof 
Żółciak. Część osób z WSP, część z Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej. Poza stopką (na str. 2) wymienieni są: Wojciech 
Stecko – opracowanie gra� czne i Zbigniew Tarka – współ-

praca. W drugim wydaniu jest pięć osób: A. Buck (red. 
nacz.), K. Żółciak, J. Rećko, T. Białęcki (red. tech.), Wojciech 
Stecko (oprac. graf.). Trzeci numer zredagowali także nowi 
członkowie rozbudowanej redakcji: A. Buck (red. nacz., 
dział literacki), K. Żółciak (dział literacki), J. Rećko (dział kul-
turalno-oświatowy), Wiesław Hładkiewicz (dział społeczno
-polityczny), Krzysztof Rutkowski (oprac. graf.), T. Białęcki 
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(red. tech.). Widać dominację WSP, tylko dwie osoby z WSI. 
Nr 4 przynosi kolejne zmiany: A. Buck (red. nacz.), W. Hład-
kiewicz, Katarzyna Nowicka, J. Rećko, K. Żółciak, T. Białęcki 
(red. tech.). Tadeusz Białędzki (Białęcki? – przyp. EK), Ka-
zimierz Popławski (oprac. graf.). Stopka wydania piątego 
z 1976 r. jest najskromniejsza: A. Buck (red. nacz.), W. Hład-
kiewicz, J. Rećko i K. Żółciak.

Tak kończy się pierwszy, „heroiczny” okres pisma, 
a właściwie formalnie biuletynu informacyjnego, choć 
trzeba przyznać – z ambicjami. Jeśli bowiem wydanie nr 1 

przynosi normalną dawkę wiadomości o środowisku stu-
denckim, to już w drugim znajdujemy wyraz aspiracji mło-
dych redaktorów, czyli „Arkusz literacki nr 1” (poświęcony 
Baczyńskiemu i jego żonie, drukowane są wiersze K. Żół-
ciaka). „Arkusz literacki nr 2” widzimy w numerze trzecim 
(o poezji Leśmiana i Wojaczka), „Arkusz literacki nr  3” 
ukazuje się w wydaniu piątym „Faktora” (bohaterem jest 
grecko-polski poeta Nikos Chadzinikolau).

Przełomem kończącym ów wczesny okres akademickie-
go periodyku stała się nagroda Czerwonej Róży przyzna-
wana przez Zarząd Główny SZSZ dla najlepszego w kraju 
biuletynu studenckiego. Wydarzenie z połowy 1976 r. wie-
le zmieniło. Znalazły się pieniądze na druk w prawdziwej 
drukarni, dzięki czemu zyskiwała czytelność i przejrzy-
stość każdej edycji, jak i możliwość publikacji zdjęć nawet 

w wymiarze artystycznym, co z czasem redakcja wykorzy-
stała. Od momentu przyznania nagrody „Faktor” wszedł 
na drogę, chyba można tak rzec: pełnoprawnego pisma, 
drugiego obok „Nadodrza”, wydawanego w Zielonej Górze 
(jak podbijaliśmy sobie wtedy bębenka).

Nowa eraz
Laur Czerwonej Róży zaowocował także świętem dzien-

nikarzy studenckich. I to dosłownym. Mówią o tym plakaty, 
które przechowuję: „Święto Faktora” – krzyczą. „Dni prasy 

studenckiej – Zielona Góra 19-21 listopada 1976”. 
W wydaniu styczniowym z 1977 r. jest fotoreportaż 
z tegoż święta. Przyjechał na nie z Warszawy Kicki 
Salon Poetycki, wystąpiła grupa muzyczna braci Po-
mianów (chyba z Wrocławia), odbyła się wystawa 
prasy zielonogórskiej, którą otwierali doc. Marian 
Eckert i Andrzej K. Waśkiewicz, indywidualnie zade-
biutowali wystawami Krzysztof Rutkowski (w klubie 
MPiK) i Leszek Kania (WDK).

Odtąd poszczególne numery bywały nasycone 
w coraz większym stopniu tematyką artystyczną. 
Debiutują nowi poeci, oprócz coraz lepszych zdjęć 
(w tym artystycznych) pojawiają się różnorakie 
formy graficzne. Nowy autor, też student filologii 
polskiej, Czesław Markiewicz pisze szkice literackie, 
dokopuje kolegom poetom czy recenzuje innych 
autorów. Nie brak (niezbędnej wówczas) tematyki 
politycznej. A. Buck – niczym Jerzy Andrzejewski 
na łamach „Literatury” – zaczyna „Zapis niepełny”, 
rodzaj dziennika połączonego z re� eksyjnymi zapi-
skami. Niestety, nie pociągnął tego wątku. Na łamach 
robi się poważnie. A przecież w większości (mówię 
o redakcji) byliśmy dopiero na drugim, trzecim roku 
studiów.

W kolejnych latach (od numeru 8 licząc) niektó-
re edycje są przygotowywane monotematycznie. 
Nr 8 – marzec 1977 został poświęcony studenckie-
mu ruchowi naukowemu. Wydanie 9 – kwiecień 1977 
niesie na okładce hasło „II Zjazd SZSP”, a w treści 
numeru są wypowiedzi ważnych osób na temat „Co 
sądzą” o środowisku akademickim. Edycja 19 – gru-
dzień 1979 to hołd oddany studenckiej fotogra� i ar-
tystycznej i gra� ce. Pokazują się Marek Bartoszewicz, 
Janusz Kasprzak, Mirosław Kniaziuk, Edwin Urbański 
i inni. Numer 12 – kwiecień 1978 został poświęcony 

młodej literaturze ogólnopolskiej. Mamy wiersze poetów 
z kilku miast, są wypowiedzi (w ramach ankiety redakcyj-
nej) na temat młodego pokolenia twórców. Nie ostatni to 
numer literacki „Faktora”, ostatnim był... ostatni dla mnie 
jako autora i ostatni z udziałem dotychczasowej redak-
cji – 25, ukazał się w czerwcu 1981 r. Na str. 23 wielkie ogło-
szenie: „Informujemy czytelników, że jest to ostatni numer 
Faktora”. Dla mnie realna praca w redakcji zakończyła się 
z numerem 23 – czerwiec 1980, gdyż wtedy wyjechałem 
z Zielonej Góry do pracy w Suwałkach. Jednak jeszcze 
w kolejnych dwóch numerach, bez wspomnianego już � -
nalnego, coś publikowałem. Pokusiłem się nawet na koniec 
o rozważania „Czym był, czym może być Faktor”.

Statystyka mówi, iż ukazało się drukiem lub tzw. me-
todą małej poligra� i 26 wydań „Faktora” od maja 1975 do 
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czerwca 1981 (właściwie 25 wydań, gdyż numer 20-21 był 
podwójny). Aż do numeru 25 redaktorem naczelnym był 
A. Buck, 26. kierował Janusz Kasprzak. Z nowych twarzy, 
które z czasem dołączyły do naszej ekipy, należy wymie-
nić utalentowaną krytyczkę Małgorzatę Kowalską (potem 
Masłowską), Cz. Markiewicza, Andrzeja Gajdę, Krzysztofa 
Maltę – zastępcę redaktora naczelnego. Współpracowali 
wciąż rysownicy, w tym L. Kania i K. Rutkowski, podobnie 
fotogra� cy, M. Kniaziuk, później M. Bartoszewicz i J. Ka-
sprzak. Nie wymieniam (z braku miejsca) pełnego składu 
redakcji i nazwisk współpracowników. Ale, co ciekawe 
i ważne, wielu członków „pierwszej redakcji” – w realiach 
zielonogórskich – zrobiło sporą karierę.

Koniec i nowy początek
Minęło ledwie półtora roku, gdy nagle – jak feniks z po-

piołów – „Faktor” pojawił się w listopadzie 1982 r. Był to 
zupełnie nowy periodyk Klubu Dziennikarzy Studenckich 
(ciągle SZSP) pod nową redakcją, z nową winietą tytułową. 
Szefową pisma została Katarzyna Baług (obecnie Maksym-
czak), w stopce można odnaleźć m.in. Dariusza Kamysa 
i Brygidę Grzybowicz. Pismo wróciło do druku metodą ma-
łej poligra� i. W czwartym numerze tejże edycji (grudzień 
1983) naczelnym został Waldemar Obolewicz, w redakcji 
zaś pojawili się m.in. Janusz Klimenko i Wiesław Ciepiela, 
od wydania ósmego (w numeracji przyjętej tutaj przeze 
mnie metodą liczenia posiadanych wydań) – marzec 1986, 
szefem jednodniówki był Marek Szeles. Długo jego rządy 
nie trwały, gdyż wydanie ostatnie z posiadanych przeze 
mnie (lecz mogłem jakieś numery przeoczyć!) – listopad 
1987, jest też ostatnim przygotowanym przez ten „rzut” 
młodych dziennikarzy (już zresztą od kwietnia 1983) Zrze-
szenia Studentów Polskich. W ostatniej stopce są: Robert 
Rudiak, Leszek Kalinowski, Zdzisław Haczek. Posiadam dzie-
więć edycji tychże „Faktorów”.

Na podstawie swoich archiwaliów notuję ukazanie się 
następnej wersji „Faktora”, tak pokoleniowej, jak i gra� cz-
nej, co nastąpiło kwietniu 1988 r. To wersja wprawdzie po-
ligra� cznie wciąż uboga, ale merytorycznie ambitna. Jest 
to numer literacki, podwójny: 1/2. Piszą: Ewa Andrzejew-
ska, Marek Zgaiński, Jacek Katarzyński, Wojciech Kozłow-
ski, Robert Gromadzki, redaktor naczelny Robert Meller. 
Podobny charakter, tzn. literacki, ma wydanie – listopad 
1987. W 1992 r., czyli po czteroletniej przerwie, pojawia się 
„Faktor” nawiązujący wyglądem winiety tytułowej do cza-
sów K. Baług i W. Obolewicza, po części także zawartością. 
Nie wiem, czy ukazały się kolejne numery w „tym cyklu”. 
Ostatnią – według moich zbiorów archiwalnych − próbę re-
aktywacji „Faktora” podjął w kwietniu 1992 nowy redaktor 
naczelny – Radosław Pilonis, powołując do życia „deFaktor”. 
O nawiązaniu może świadczyć np. wywiad z A. Buckiem. 
Pismo – to nowość w dziejach kolejnych „Faktorów” – po 
raz pierwszy zostało złożone na komputerze.

Tak się przedstawia streszczenie dziejów „Faktora”, na 
pewno wymagające sporych uzupełnień, a przede wszyst-
kim analizy zawartości. Nawiązania późniejszych edycji do 
pierwszego tytułu wskazują, iż ów periodyk był ważny dla 
kolejnych pokoleń zielonogórskich humanistów i wytwo-
rzył pewien wzorzec kulturowy. Żałuję, że zabrakło mi miej-
sca na prywatne wspominki, których zachowałem multum.

Tomasz Kowalski
Sylwester Woźniak

To już inna Gęba
Pierwsza dekada XXI stulecia to narodziny społeczeństwa 
informacyjnego. To wówczas pojawiły się telefony ko-
mórkowe, internet oraz wszystkie dobre i złe rzeczy, jakie 
wynikały z tych wynalazków. Z bywalców klubu studen-
ckiego Gęba powstał dosyć ciekawy, zarazem wybuchowy 
koktajl.

Z jednej strony ciągle aktywni byli weterani sceny kabare-
towej, zaś z drugiej pojawiało się nowe pokolenie. Starsi 
musieli odnaleźć się w nowej, całkowicie odmiennej rze-
czywistości. Część kabareciarzy zagrała nawet w rekla-
mach. Zaczęły się występy w programach telewizyjnych, 
ale również na festynach organizowanych przez władze sa-
morządowe, a także występy dla korporacji i prywatnych 
podmiotów.

Pojawienie się nowego pokolenia było równoznaczne 
z powstaniem nowych grup kabaretowych, choć oczy-
wiście występowały w nich także osoby od dawna zwią-
zane z Zielonogórskim Zagłębiem Kabaretowym. Przede 
wszystkim przestał istnieć kabaret Potem. Część zespołu 
nadal gra w składzie formacji Hrabi. Z kabaretu Pro� l po-
wstał skład Nowaki. W 2002 r. utworzono kabaret Made in 
China, również stworzony przez stałych bywalców Gęby. 
W 2003 r. powstał kabaret Hlynur, który charakteryzował 
się absurdalnością humoru. W latach 2004-2012 działał 
kabaret Babeczki z Rodzynkiem, oprócz tego należy wy-
mienić Ryczytal Paraliryczny powstały w 2003 r., który na-
dal działa. Jeśli chodzi o formacje powołane przez nowe 
pokolenie, to w pierwszej dekadzie nowego wieku utwo-
rzono Kabaret bez Reszty, Forma, Ziarko, Tiruriru i wiele 
innych. Co interesujące, w klubie Gęba działała również 
grupa taneczna Slayd, która zajmowała się tańcem nowo-
czesnym i zczęsto uświęcała swoimi występami festiwale 
kabaretowe. Dawny Szum po dużych zmianach kadrowych 
przeobraził się w Słoiczek po Cukrze. W 2008 r. pojawiła się 
formacja Kwiaty, która działa do dzisiaj, a składa się m.in. 
z zielonogórskich aktorów Wojtka Kamińskiego i Michała 
„Mimi” Zenknera oraz dwóch wykonawców z innych miast: 
Bartosza Gajdy z formacji Łowcy. B oraz Wojciecha Tremi-
szewskiego z kabaretu Limo. Od 2003 do 2007 r. działała 
Platforma Laskowika w składzie Zenon Laskowik i Wła-
dysław Sikora. Jednak panowie zakończyli współpracę ze 
względu na inne spojrzenie na sztukę kabaretową.

W 2002 r. zaczęła funkcjonować wytwórnia filmów 
A’Yoy, która przede wszystkim zajmowała się wytwarza-
niem filmów krótkometrażowych o silnych cechach hu-
morystycznych, a także średniometrażowych. Jednym 
z nich jest „Dr Jekyll i Mr Hyde”. Fabuła � lmu jest utrzyma-
na w konwencji kabaretowej. W 2003 r. powstał � lm „Baśń 
o Ludziach Stąd”. Zagrali w nim również aktorzy o forma-
cie ogólnokrajowym – Stanisław Tym i Maciej Stuhr oraz 
Robert Górski.
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Klub Gęba to nadal działalność ludzi, którzy mocno byli 
wspomagani przez W. Sikorę. Wciąż odgrywał on rolę nes-
tora i nauczyciela kolejnych pokoleń kabareciarzy. Część 
formacji postanowiła jednak odbywać próby w innych 
salach ze względu na brak miejsca w Gębie. W pewnym 
sensie przełomowym pomysłem były występy Grupy im-
prowizacyjnej 7 razy 1, która chcąc być bliżej mieszkańców 
miasta, zaczęła grać w klubie Kawon przy ul. Zamkowej, 
a więc w centrum miasta. Niektóre osoby zauważyły, że 
przyjście na studia pokolenia zanurzonego w alternatyw-
nej, czyli wirtualnej rzeczywistości, powoduje wymiera-
nie typowego studenckiego życia, które jeszcze dekadę 
temu mocno kwitło. W każdym razie w ciągu lat 90. XX w. 
i pierwszych lat XXI stulecia odbywały się takie imprezy, 
jak Wysypisko, czyli Hyde Park. Ich ideą było to, aby stu-
denci przychodzili i pokazywali swoje talenty. Czasem były 
to pokazy o dosyć dyskusyjnym charakterze, jak student 
wchodzący na scenę i zajadający łyżką majonez. Inną for-
mą były Spotkania Dyskusyjne, gdzie poruszano różne te-
maty, zarówno poważne, jak i wielce zabawne. Klub Gęba 
zrzeszał studentów, organizując cykliczne imprezy, jak 
Dzień Wiosny. W środy o 21.00 była Liga Kabaretowa, gdzie 
występowały różne formacje kabaretowe na zasadzie po-
jedynków. Oprócz tego organizowano karaoke i różnego 
rodzaju bale przebierańców. Przewidziano również imprezy 
według pomysłu studentów. Najważniejszą dla ZZK stała 
się Zielona Góra – Stolica Polskiego Kabaretu. Występy 
były przygotowywane w Gębie i prezentowane na scenie 
am� teatru. Jako ciekawostkę można podać, że członkowie 
klubu Gęba posiadali własny zespół piłkarski. Grał on w ra-
mach ligi studentów. W wielu przypadkach był lekceważo-
ny przez przeciwników. Dużym zaskoczeniem było to, jak 
kabareciarze spuszczali „manto” innym drużynom.

Ze względu na to, że klub miał siedzibę na pierwszym 
piętrze domu studenckiego Vicewersal (nazywanego ma-
łym akademikiem), wejście do niego było możliwe jedynie 
poprzez portiernię. Największe imprezy w Gębie były or-
ganizowane w okresie Bachanaliów, kiedy gromadziły tak 
dużo studentów, że nie mieścili się oni w lokalu. Niejed-
nokrotnie stali na korytarzu akademika i oglądalu przed-
stawiany program. Często studenci rozrabiali przed Gębą 
i na korytarzach akademika, jednak wina za to spadała 
na kabareciarzy. W trakcie jednych Bachanaliów studen-
ci np. pozostawili głowę pieczonej świni w jednym z se-
desów. Rodziło to kon� ikty z władzami uczelni. Rektorzy 
zastanawiali się nad zamknięciem klubu, ale osiągnięto 
kompromis. Gęby nie zamknięto, a nawet rozbudowano ją 
o służbowe mieszkanie. W ten sposób stworzono osobne 
wejście do klubu, aby nie trzeba było przechodzić przez 
portiernię, a jego powierzchnia powiększyła się o osobną 
łazienkę i trzy garderoby.

Fakt, że działalność grup kabaretowych nadal jest ani-
mowana przez W. Sikorę, budzi pytanie: kto przejmie sche-
dę? Trzeba stwierdzić, że po 2000 r. życie społeczne skon-
centrowane wokół Gęby przeżywało zarówno swój wzrost, 
jak i spadek. Z jednej strony pierwsza dekada to szybki 
i dynamiczny rozwój działalności. Z drugiej pokolenie za-
nurzone w rzeczywistości internetowej, gdzie komunikacja 
i spotkania odbywają przy pomocy portali społecznościo-
wych. Część kabareciarzy próbuje swoich sił w stand-upie 

lub grupach improwizacyjnych. To powoduje, że spotkania 
organizowane w Gębie straciły swoją dawną popularność, 
a pandemiczny 2020 r. zweryfikował życie rozrywkowo-
kabaretowe, które całkowicie zamarło.

PRZEMYSŁAW MAZUREK: − Moja fascynacja zielonogór-
skim środowiskiem kabaretowym zaczęła się nieco 
wcześniej niż moje studia. Jeszcze w liceum w Boja-
nowie, z którego pochodzę, stworzyliśmy amatorski 
kabaret W.Y.G.U.P., którego pierwszy program oparty 
był na numerach m.in. kabaretu Potem czy Klubu Li-
teratów Zeppelin. Dużo się dzięki temu nauczyliśmy. 
Już wtedy wiedziałem, że jest tam, w Zielonej Górze, 
co najmniej kilku podobnie myślących szaleńców. 
Gdy w 2002 r. poszedłem na studia informatyczne, 
zacząłem okazjonalnie stykać się ze środowiskiem 
artystycznym klubu Gęba. Wprawdzie z dawnej WSI 
daleko było na drugi kampus, jednak zarówno praca 
w Radiu Index, jak i pierwsze próby moich muzycz-
nych pomysłów, skierowały mnie w progi domu 
studenckiego Vicewersal. Nie angażowałem się zbyt 
często, jednak pamiętam i mile wspominam takie po-
mysły, jak „Wysypisko” czy „Premiera w trzy dni”, gdzie 
można było wyżyć się twórczo i scenicznie. Z per-
spektywy czasu mogę stwierdzić, że ważnym momen-
tem był dla mnie występ w Gębie w postaci mojego 
pierwszego autorskiego recitalu (gdzieś w okolicach 
2006 r., wspólnie z moim imiennikiem Przemysławem 
Smakulskim). Z opowieści wiem, że „gębowi” artyści 
potra� ą być bezlitośni, gdy wykonawca nie daje rady. 
Pamiętam, że wtedy, starsi i znacznie bardziej do-
świadczeni kabareciarze (tacy jak Władek Sikora czy 
Jarek Sobański), „poklepali” młodego adepta, dając 
znać „oby tak dalej, może coś z tego będzie”. Na pew-
no dodało mi to energii do dalszych działań.

Nie związałem się na stałe z Zielonogórskim Za-
głębiem Kabaretowym, bo już wtedy bliżej mi było 
do śpiewającego autora (niekoniecznie poważnych) 
piosenek, ale te sporadyczne kontakty - zarówno po 
stronie widza, jak i na scenie - wspominam miło.

Do zielonogórskiego środowiska kabaretowego 
wracałem jeszcze po studiach, kiedy to jedną nogą 
byłem już w Poznaniu. Koledzy z dawnego kabaretu 
Bez Reszty (Rafał Wesołowski, Michał Malinowski i Ka-
jetan Suder) realizowali koncepcję wyjścia kabaretów 
w miasto i na małej scenie ZOK-u prezentowali cykl 
„Po kolacji - na żarcie”. Po drodze była jeszcze audycja 
radiowa we wspomnianym Radiu Index „Wesoły Ma-
zur” (z Rafałem Wesołowskim), gdzie prezentowaliśmy 
nasze kabaretowe pomysły, ale też rozmawialiśmy 
z artystami związanymi z ZZK.

Z perspektywy czasu daje mi to obraz cyganerii 
artystycznej, która po prostu lubi dobrze się bawić 
i dobrze bawić innych. I choć pewnie, jak w każdej 
grupie, bywają problemy, animozje, bunty, to chylę 
czoła przed wszystkimi, którzy przewinęli się przez 
Gębę.
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Marek Herejczak

Od Juwenaliów do Bachanliów
Juwenalia zielonogórskie odbywały się od powstania Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Wówczas ze względu na małą liczbę 
studentów miały one charakter kameralny. Najpierw odbywały się w ramach Dni Zielonej Góry i Winobrania. 3 paździer-
nika 1965 roku studenci WSI zaakcentowali swoją obecność poprzez przejazd zespołu The Students na pace samochodu 
dostawczego Żuk.

Ślad źródłowy po tym wydarzeniu widnieje w sprawozda-
niu Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP) działającego przy 
WSI. Ówcześni żacy odnotowali: „Niebawem rozpoczęły się 
Dni Zielonej Góry i uroczystości Winobrania. Społeczeństwo 
miasta liczyło, że damy znać o sobie. Z okazji Winobrania zor-
ganizowaliśmy wieczorek taneczny dla swoich, jak i goszczą-
cych w Zielonej Górze studentów innych uczelni. Nazajutrz 
czekała nas pierwsza próba zetknięcia się z zielonogórskim 
społeczeństwem. Polecono nam wziąć udział w korowodzie 
winobraniowym. W krótkim czasie przygotowany program 
spodobał się zielonogórzanom, którzy serdecznymi uśmie-
chami i oklaskami akceptowali swoją ocenę”. Informacja 
o tym studenckim akcencie znalazła się w wydanej kilka lat 
później ogólnopolskiej „Kronice kulturalnej ZSP 1950-1970”. 
Jest tam taki wpis: „Dorocznym zwyczajem dni stolicy Ziemi 
Lubuskiej zakończył barwny Korowód Winobrania, w którym 
zielonogórzanie szczególne serdecznie witali barwną grupę 
studentów najmłodszej uczelni w kraju – Wyższej Szkoły In-
żynierskiej”.

Nie ma jeszcze Bachanaliów
Ziarno zostało zasiane i w kolejnym roku pierwszy raz 

formalnie pojawiają się zielonogórskie Juwenalia. Miało to 
miejsce 27 września 1966 r. o godz. 16.30 na placu Bohaterów 
Stalingradu (obec-nie Stary Rynek) w ramach Dnia Młodzieży. 
Juwenalia są w programie Winobrania, nastęzpuje uroczyste 
przekazanie klucza do bram miasta pa-
rze królewskiej. Źródło, jakim jest kolejne 
sprawozdanie komisji kultury ZSP przy 
WSI informuje, że „w ramach obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego Zielona 
Góra obchodziła swoje tegoroczne Dni 
szczególnie uroczyście. Studenci WSI 
zorganizowali po raz pierwszy na terenie 
stolicy Ziemi Lubuskiej święto żaków: Ju-
wenalia. W Juwenaliach tych wzięli udział 
studenci: Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 
Studium Nauczycielskiego, Państwowej 
Szkoły Technicznej. W barwnym koro-
wodzie żaków pomaszerowały postacie 
historyczne, jak również pomysłowo i hu-
morystycznie przebrani studenci. Uroczy-
stość miała spontaniczny charakter pod 
hasłem »Jesteśmy, będziemy!«”.

Drugie Juwenalia zielonogórskie – 
zawarte także w programie Winobrania 
pod określeniem „Bachanalie młodzie-
ży studenckiej” odbyły się 18 września 

1967 r. Miały podobny przebieg jak rok wcześniej. Studen-
ci wyruszyli spod Domu Studenckiego I (obecnie Rzepicha) 
przy ul. Podgórnej i pomaszerowali w stronę pl. Bohaterów 
Stalingradu, gdzie tradycyjnie wręczono im klucz do bram 
miasta. Zielonogórskie Juwenalia współtworzone były razem 
ze środowiskiem studentów Studium Nauczycielskiego. Z re-
lacji zamieszczonej w 1967 r. w książce na 10-lecie studium 
przeczytać można, że „do imprez bardzo popularnych należą 
Juwenalia organizowane dopiero od dwóch lat przez dwie 
rady uczelniane ZSP, przy WSI i przy SN. Barwna żakinada stu-
dencka udaje się wtedy do ratusza miejskiego, by otrzymać 
od gospodarzy Zielonej Góry symboliczne klucze do bram 
miasta. Po otrzymaniu władzy, brać studencka bierze miasto 
w posiadanie i bawi się do późnych godzin wieczornych”. Au-
tor tej relacji dodał w tonie moralizatorskim: „Trzeba jednak 
stwierdzić, że nawet przy organizowaniu rozrywek kultural-
nych ZSP ma na uwadze hasło »Podstawowym obowiązkiem 
studenta jest nauka«!”

Już Bachanalia
Pytanie, na które wiele osób nie mogło znaleźć odpo-

wiedzi brzmi: Kto wymyślił, żeby Juwenalia były Bachanalia-
mi? W rozmowach z absolwentami WSI udało się to ustalić. 
Otóż w lutym 1968 r. w ramach cyklu spotkań Studenckie-
go Ośrodka Dyskusyjnego popularny i ceniony aktor Lubu-
skiego Teatru, Stanisław Cynarski, zasugerował, by święto 

Zespół The Students na al. Niepodległości, 1965 r.



24 1(9)/2021

Prosto z  miasta

zielonogórskich studentów określić mianem Bachanalia. 
Pomysł chyba się spodobał, bo 23 września 1968 r. w pro-
gramie Winobrania już widnieją Bachanalia. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach były w niewielkiej formie wraz 
z obchodami Dni Zielonej Góry. Ówczesna „Gazeta Zielo-
nogórska” informowała: „Głównymi imprezami inaugurują-
cymi Dni będą: uroczysty koncert w wykonaniu Zielonogór-
skiej Orkiestry Symfonicznej (…) i tzw. Bachanalia − święto 
młodości. O godz. 14 ulicami miasta przeciągnie barwny 
pochód przebierańców. Na pl. Boh. Stalingradu o godz. 15 
rozpocznie się widowisko, w czasie którego przewodni-
czący Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej 
przekaże symbolicznie 
władzę młodzieży. Po-
tem o godz. 17 w par-
ku Tysiąclecia wystąpią 
młodzieżowe zespoły 
estradowe”. Następne-
go dnia „GZ” napisała: 
„Po godzinie 15 rozba-
wiona młodzież zebra-
ła się na pl. Bohaterów 
Stalingradu, koło ratu-
sza, gdzie z rąk prze-
wodniczącego Prezy-
dium MRN W. Nasiadka 
otrzymała na czas swo-
ich Bachanalii władzę 
nad miastem w posta-
ci symbolicznego klu-
cza do bram miejskich”. 
W takim kształcie Bachanalia wyglądały prawdopodobnie do 
1972 r. Nie udało się mi znaleźć szczegółowego potwierdzenia 
w źródłach.

Dni Kultury Studenckiej w formie i terminie, jaki uznaje 
się dziś za tradycyjny, datować w Zielonej Górze należy od 
maja 1973 r.

Pierwsze duże Bachanalia
Tydzień Kultury Studenckiej w 1973 r. trwał od 30 kwiet-

nia do 13 maja i był zakończony Bachanaliami. W zamyśle 
organizatorów kilka dni imprez miało pokazać potencjał 
i dorobek kulturalny środowiska studenckiego. Program 
był imponujący. Święto zaczęto VII Wiosennym Rajdem 
Górskim „Samotnia 73”, w którym uczestniczyło około 500 
studentów. Po powrocie z Karkonoszy studenci i społecz-
ność Zielonej Góry w auli WSI obejrzeli wystawy malarstwa 
współczesnego przygotowane przez twórców z uczelni 
plastycznych w Poznaniu i Wrocławiu oraz przygotowa-
ne przez żaków lubuskich z Wyższej Szkoły Nauczyciel-
skiej, WSI i Filii AWF w Gorzowie. W tej samej sali odbył się 
I Ogólnopolski Przegląd Kabaretów. Następnie, również 
w auli WSI, miał miejsce nocny maraton muzyczny. Wystą-
pili m.in. pianista Mieczysław Kosz (towarzyszyła mu Ma-
rianna Wróblewska), zespoły Aspekt i Nurt oraz krakowskie 
Laboratorium (najlepsza grupa maratonu). Obecnie może 
dziwić, ale wówczas szalenie popularny wśród studentów 
był jazz. Znani w kraju przedstawiciele tego gatunku co-
rocznie w latach 70. gościli w programach bachanaliowych. 

We wspomnianym kabaretonie wśród gwiazd były kabare-
ty Elita z Wrocławia, Tey z Poznania i Bunkier z Politechniki 
Śląskiej.

Z wydarzeń sportowych odnotować warto mecz stule-
cia pomiędzy studentami i kadrą WSI a studentami i kadrą 
WSN. Na deptaku miało miejsce wręczenie klucza do bram 
miasta, była żakinada studentów, trwał turniej uczelni, czyn 
społeczny na wesoło, czyli mycie deptaka np. szczoteczkami 
do zębów. Ponadto poprzebierani studenci na deptaku i uli-
cach miasta, w barach i restauracjach, m.in. w Ratuszowej, 
Palomie, Kluboweji Plastusiu, dawali występy, zbierając pie-

niądze. W peregryna-
cji po mieście wraz ze 
studentami uczestni-
czyła najprawdziwsza 
krowa. Z relacji świad-
ków wynika, iż zwie-
rzę wprowadzano do 
lokali. Odbył się tak-
że przegląd piosenki 
studenckiej. Łącznie 
w maju 1973 r. przez 
miasto przewinęło się 
120 twórców i organi-
zatorów studenckiego 
ruchu kulturalnego 
z ośrodków akademi-
ckich w całym kraju.

Bachanalia w takim 
lub podobnym kształ-
cie odbywały się wios-
ną aż do 1981 roku. 

W dekadzie lat 80. miały mniej masowy charakter, mimo to 
studenci spontanicznie kultywowali juwenaliowe tradycje 
na terenie obu uczelni, na deptaku lub w parku Tysiąclecia. 
Zdarzały się lata, gdy nie było Bachanaliów w formie zorga-
nizowanej. Z kronik wynika, że z przerwami święto żaków 
zielonogórskich było w 1983, 1987, 1988 i 1989 r.

Przerwa trwała cztery lata. Począwszy 1993 r. można 
mówić o ciągłości organizacyjnej Bachanaliów organizowa-
nych wspólnie najpierw przez studentów WSP i WSI, potem 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W ciągu półwiecza każda edycja Bachanaliów była 
podobnie oceniana. Padające głosy krytyczne dotyczyły 
małego udziału studentów, małej ilości imprez, błędów 
organizacyjnych, upadku kultury studenckiej. Czy były 
uzasadnione? Bachanalia były takie, jakie były możliwości 
organizacyjne i jaka panowała moda.

Ps. Zwracam się z prośbą do Czytelników, absolwentów 
naszych szkół wyższych o kontakt i pomoc w zebraniu/
udostępnieniu najmniejszych choćby pamiątek (plakatów, 
jednodniówek, przyszywek, przypinek, zdjęć) oraz wspo-
mnień z życia studenckiego (rajdów, juwenaliów, imprez 
klubowych itp.). Pracuję bowiem nad udokumentowaniem 
zielonogórskiego ruchu studenckiego.

Od redakcji: zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Zielonej Górze.

Igry żakowskie przy ratuszu, 1973 fot. Studencka Agencja Fotogra� czna
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Jeden z przedstawicieli tego rodu – Wilhelm Julius Förster był 
znanym niemieckim astronomem. Urodził się w Grünbergu 
16 grudnia 1832 r. jako drugi syn Friedricha Förstera i Huldy 
Förster z domu Seydel. To właśnie ojciec Wilhelma – Friedrich 
Gottlob Förster, jeden z najbogatszych mieszczan, w 1835 r. 
zakupił spalony zakład sukienniczy przy Breslauerstrasse 33 
(obecnie ul. Wrocławska) i zbudował tam pierwszą w mieście 
fabrykę włókienniczą, którą na cześć swojego ojca nazwał Je-
remias Sigismund Förster u. Co. Wszystko wskazywało na to, 
że młody Wilhelm przejmie zainteresowania ojca i zostanie 
sukiennikiem, tak jak jego bracia August i Friedrich. Tak się 
jednak nie stało. Niezwykle szczęśliwa i radosna młodość Wil-
helma w Grünbergu i, co również istotne, życie w rodzinie, 
która zapewniała, umożliwiała i zachęcała młodego człowie-
ka do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań 
sprawiła, iż całe swoje dorosłe życie spędził na pracy, która 
była jego pasją i przyniosła mu światowa sławę.

Na dalszą edukację W. Förster wyjechał z rodzinnego 
miasta. Uczył się w Breslau (obecnie Wrocław), a w paździer-
niku 1850 r. rozpoczął studia astronomiczne na uniwersy-
tecie w Berlinie pod kierunkiem Johanna Enckiego, wybit-
nego i utytułowanego niemieckiego astronoma. W latach 
1952-1854 swoją wiedzę astronomiczną rozwijał i pogłębiał 
w Bonn na tamtejszym uniwersyte-
cie, gdzie zetknął się z nieprzecięt-
ną osobowością, jaką był profesor 
Friedrich Wilhelm Argelander, nie-
miecki astronom pochodzenia 
� ńskiego, dyrektor i założyciel ob-
serwatoriów w Bonn i Helsinkach. 
Studia astronomiczne W. Förster 
zakończył w 1854 r. W tym samym 
roku został mianowany drugim 
asystentem swojego mentora J. En-
ckiego i zaczął pracę w berlińskim 
obser-watorium astronomicznym. 
Z instytucją tą związał całe swoje 
zawodowe życie. W 1860 r. awan-
sował na stanowisko pierwszego 
asystenta, a po rezygnacji swoje-
go mistrza ze stanowiska dyrektora 
obserwatorium w Berlinie w 1865 r. 
mianowany został szefem tej insty-
tucji. Funkcję tę piastował do 1904 
roku.

W. Förster był niezwykle pra-
cowitym, cenionym i płodnym na-
ukowcem. W 1858 r. habilitował się 
na Uniwersytecie Berlińskim i tam 
też miał zajęcia ze studentami 

z dziejów astronomii. Był urodzonym mówcą i gawędzia-
rzem. Mówił często i chętnie, a najbardziej zawiłe obszary 
z dziejów astronomii wykładał ze swadą i zainteresowaniem. 
Studenci go uwielbiali i chętnie uczestniczyli w jego wykła-
dach. W. Förster pragnął zarażać swoją pasją także i laików, 
dla których to również prowadził tzw. wykłady otwarte. Każ-
dy interesujący się astronomią berlińczyk lub osoba pragnąca 
poznać tajemnice wszechświata mogła uczestniczyć w pre-
lekcjach profesora Förstera. A zainteresowania astronomicz-
ne grünberczyk z urodzenia miał rozległe. Dość napisać, że 
razem ze swoim kolegą po fachu Ottonem Lesserem odkrył 
14 września 1860 r. planetoidę Erato. Gdy w 1865 r. został dy-
rektorem obserwatorium w Berlinie, odpowiadał tam między 
innymi za międzynarodowe pomiary Ziemi oraz monitoro-
wanie zjawisk geomagnetycznych. Należał do grona współ-
inicjatorów ujednolicenia miar metrycznych i europejskiego 
systemu wag. Prace te zaowocowały nominacją w 1891 r. na 
przewodniczącego Międzynarodowego Biura Miar i Wag. Był 
też W. Förster autorem dziesiątków artykułów, rozpraw i prac 
badawczych. W 1888 r. wraz ze swoimi współpracownikami 
założył towarzystwo Urania, którego celem było dostarczanie 
laikom specjalistycznej wiedzy natemat postępów w astrono-
mii. Trzy lata później powołał Związek Przyjaciół Astronomii 

i Fizyki Kosmicznej.
Grünberczyk nie zapominał 

o swoim rodzinnym mieście. Gdy 
w 1860 r. Stowarzyszenie Rzemio-
sła i Ogrodów z okazji 25-lecia 
swojego istnienia wybudowało 
wieżę widokową na Wzgórzu Bra-
niborskim, a obok niej restaurację 
i winiarnię, dyrektor berlińskiego 
obserwatorium astronomicznego 
wyposażył wieżę w nowoczesną 
lunetę. Raz w tygodniu, nieprze-
rwanie do wybuchu I wojny świa-
towej, odbywały się tu wieczorne 
pokazy nieba.

Astronom i uczony był czyn-
ny zawodowo do końca swoich 
dni. Gdy w 1904 r. zrezygnował 
z funkcji dyrektora obserwato-
rium w Berlinie, nadal służył swo-
ją rozległą wiedzą następcom. 
Zmarł 18 stycznia 1921 r. w Bornim 
koło Poczdamu w wieku 89 lat. 
W 1986 r. szwedzki astronom Claes 
Lagercvist odkrył planetoidę, którą 
nazwał na cześć niemieckiego as-
tronoma z Grünbergu – Förster.

Izabela Korniluk

Astronom z Grünbergu
Nazwisko Förster kojarzy się w Zielonej Górze z rodziną potentatów sukienniczych. To właśnie dzięki nim przed wojną nasze 
miasto stanowiło centrum sukiennicze. Jednakże familia ta to nie tylko sukiennicy i tkacze.

Wilhelm Julius Förster (1832-1921)                                            fot. Wikipedia
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Wiesław Hładkiewicz

Pierwszy rektor pochodził z Częstochowy
Organizatorem i pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej został w 1965 r. doc. dr inż. Jerzy Władysław Koła-
kowski. Wcześniej był twórcą i także rektorem podobnej uczelni w Częstochowie. Pracował również na uniwersytecie 
w Bagdadzie.

J e r z y  Ko ł a kow sk i  u ro d z i ł  s i ę 
30 sierpnia 1907 r. w Częstochowie. 
Był synem Marii z Peterskich i Bo-
lesława Kołakowskiego. Ukończył 
Gimnazjum Męskie Towarzystwa 
Opieki Szkolnej (później Gimnazjum 
im. Henryka Sienkiewicza).

W 1917 r. przeprowadził się z ro-
dziną do Bełchatowa, gdzie jego 
ojciec otrzymał posadę dyrektora 
gimnazjum. W 1924 r. rozpoczął 
studia wyższe na Uniwersytecie 
Warszawskim, następnie przeniósł 
się na Politechnikę Lwowską.

W latach 1933 -1934 s łuż y ł 
w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Saperów w Modlinie. W 1936 r. 
uzyskał dyplom inżyniera mecha-
nika i podjął pracę w przemyśle 
maszynowym w Fabryce Lokomo-
tyw w Chrzanowie. Początkowo 
pracował w biurze konstrukcyjnym, później jako kierownik 
narzędziowni i zakładów pomiaru. W maju 1939 r. przeniósł 
się do Wytwórni Silników Państwowych Zakładów Lotniczych 
w Warszawie.

W czerwcu 1939 r. został zmobilizowany do Wojska 
Polskiego. Brał udział w obronie Modlina. Po kapitulacji 
23 września 1939 r. został wywieziony do obozu jenieckiego 
w Dułbdowie. Zwolniony po prawie dwóch miesiącach. Do 
sierpnia 1941 r. ukrywał się w Radomsku, Piotrkowie i Czę-
stochowie.

W sierpniu 1941 r. otrzymał pracę (po zameldowaniu) 
jako starszy brukarz w Zarządzie Miasta Stołecznego War-
szawy. W tym okresie mieszkał u swego ojca we Włochach 
pod Warszawą. Brał udział w powstaniu warszawskim jako 
żołnierz Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. 13 września 
1944 r. został schwytany przez gestapo i wysłany wraz z oko-
ło 5 tysiącami mężczyzn do obozu koncentracyjnego w Aus-
chwitz-Birkenau. 28 października 1944 r. został deportowany 
do obozu w Buchenwaldzie. Tam uwolniły go wraz z innymi 
więźniami wojska amerykańskie. Nabawił się choroby oczu 
i przez wiele miesięcy był leczony.

Po wyzwoleniu obozu w Buchenwaldzie pełnił funkcję 
przewodniczącego Komitetu Polskiego i współpracował 
z Polską Misją Repatriacyjną jako o� cer łącznikowy. Brał czyn-
ny udział w organizacji powrotu do kraju prawie 35 tysięcy 
Polaków.

Po zakończeniu wojny uzyskał 18 sierpnia 1946 r. sto-
pień doktora na uniwersytecie w Getyndze. Rozprawa dok-
torska dotyczyła obróbki stali szybkokątnej. Po powrocie 
do kraju powierzono mu w 1949 r. misję organizacji Szkoły 

Technicznej w Częstochowie (zo-
stała ona przekształcona w 1955 r. 
w Politechnikę Częstochowską). Był 
rektorem tej uczelni w latach 1949-
1959. Kierował Katedrą Mechaniki 
i Wytrzymałości Materiałów, póź-
niej Katedrą Maszyn i Technolo-
gii Obróbki Plastycznej. W 1955 r. 
otrzymał tytuł docenta, a w 1967 r. 
profesora nauk technicznych.

W latach 1960-1963 był zatrud-
niony na stanowisku profesora 
uniwersytetu w Bagdadzie – sto-
licy Iraku, gdzie pracował na wy-
dziale technicznym. Wyposażył go 
w pierwsze wówczas na Półwyspie 
Arabskim maszyny polskiej kon-
strukcji. Po powrocie do Często-
chowy ponownie kierował Katedrą 
Maszyn i Technologii Obróbki Pla-
stycznej.

3 czerwca 1965 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, 
na mocy którego została powołana Wyższa Szkoła Inżynier-
ska w Zielonej Górze. Nominację na jej organizatora i jedno-
cześnie pierwszego rektora otrzymał doc. Kołakowski. Jego 
zadaniem było przygotowanie uczelni do prowadzenia zajęć 
na wydziałach: Ogólnotechnicznym, Mechanicznym i Elek-
trycznym. W pierwszym roku udało się powołać tylko Wy-
dział Ogólnotechniczny. Dzięki wysiłkowi rektora w 1967 r. 
powstały wydziały Elektryczny i Mechaniczny, a rok później 
Wydział Budownictwa Lądowego. Zaszczytne stanowisko 
pierwszego rektora WSI prof. dr inż. Kołakowski pełnił do 
1968 r. Po zakończeniu misji w Zielonej Górze powiedział, 
że w założeniu było kształcenie kadry dla zielonogórskiego 
Zastalu, Zgrzeblarek, Lumelu, nowosolskiego Dozametu, 
świebodzińskiej Eltermy, gorzowskiego Ursusa, głogowskiej 
Huty Miedzi, dla przedsiębiorstw budowlanych i zakładów 
energetycznych. Staraliśmy się, mówił, mniej być politech-
niką, gdzie dominuje teoria techniki, a bardziej uczelnią 
przygotowującą absolwentów do wykorzystywania nowych 
technologii. Jestem przekonany, że z tego zadania WSI wy-
wiązywała się wzorowo.

Nikt nie ma wątpliwości, że uczelnia ożywiła wówczas 
naukowo województwo zielonogórskie i Ziemię Lubuską. 
Zaistniała w życiu akademickim kraju. Wielu jej naukowców 
kształciło kadry inżynieryjno-techniczne w krajach Afryki.

Ciepło wspominali go kolejni rektorzy uczelni i profeso-
rowie: Kazimierz Bącal, Tadeusz Biliński i Marian Eckert.

Profesor Jerzy Kołakowski zmarł 19 listopada 1980 r. 
w Częstochowie. Został pochowany na miejscowym cmen-
tarzu Kule.

Jerzy Kołakowski (1907-1980)
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Zwłaszcza Lehfeldowie przez kilka dziesięcioleci byli jedno-
znacznie kojarzeni ze złotnictwem i sprzedażą złotej i srebr-
nej biżuterii (Gold- und Silver Arbeiter und Handlungen). 
Firma F.A. Lehfeld w latach 60. XIX wieku przejęła działają-
cy od 1827 r. zakład jubilerski Eckartha mieszczący się przy 
Berlinerstrasse 11 (obecnie ul. Jedności 17). Oprócz produkcji 
wyrobów ze złota i srebra zdobionych granatami i koralami, 
Lehfeldowie zajmowali się także produkcją sztucznych zębów 
oraz plomb (Atelier für künstliche Zähne, Plomben). Przez 
długi czas interesy � rmy reprezentowały Martha i Selma Le-
hfeldowe. W budynku przy Berlinerstrasse mieszkała także 
rentierka Clara Lehfeld.

Inny przedstawiciel rodziny – złotnik Oscar Lehfeld – miał 
swój zakład złotniczy przy Gross Kirchstrasse 16. Gdyby ka-
mienica, w której mieścił się warsztat Oscara Lehfelda prze-
trwała do dzisiaj, to znajdowałaby się vis-à-vis zakładu jubi-
lerskiego (!) przy ul. Mickiewicza 7. Z reklamy zamieszczonej 
w książce adresowej z 1887 r. wiemy, że oprócz produkcji 
wyrobów ze złota i srebra Oscar Lehfeld wytwarzał także 
przedmioty z tak zwanego białego metalu – alfénide (stopu 
miedzi, cynku, niklu). W zakładzie można było kupić przyrzą-
dy optyczne oraz męskie i damskie złote zegarki. W 1914 r. 
Oscar Lehfeld wymieniony jest w książce adresowej jako złot-
nik (Goldschmeider).

Lehfeldowie przestali być właścicielami obu � rm zapew-
ne przed końcem pierwszej wojny światowej. W 1925 r. � rmę 
Oscara Lehfelda posiadał kolejny jubiler Max Liebelt. W latach 
30. XX wieku nazwiska Lehfeld nie ma już w książkach adre-
sowych.

Innym znanym przedstawicielem fachu złotniczego był 
Georg Sendler, który w 1888 r. otworzył duży sklep jubiler-
ski i warsztat złotniczy. Zajmował się także sprzedażą wyro-
bów platerowanych, posrebrzanych i z alpaku (stop miedzi, 
niklu i cynku wyglądem przypominający srebro). Na zamó-
wienie wykonywał także grawerunki na wyrobach ze złota 

Bartłomiej Gruszka

Jubilerzy w Winnym Grodzie
Według najstarszej książki adresowej miasta z 1887 roku jubilerzy tworzyli nieliczną grupę zawodową. Było ich zaledwie 
czterech: A. Fleichel, F.A. Lehfeld, Oscar Lehfeld i A. Zellmer.

czy srebra, m.in. na obrączkach ślubnych. Prowadził skup 
starych monet, precjozów, złota, srebra oraz platyny. Firma 
Sendlera przed pierwsza wojną światową znajdowała się nie-
daleko rynku przy Oberthorstrasse 2 (obecnie to kamienica 
przy ul. Sobieskiego 3, przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego 
i Lisowskiego). W latach 20. XX wieku Georg Sendler, mistrz 
złotniczy, mieszkał w pięknej willi zwanej zum goldnen Dä-
chel (willa pod złotym dachem). Jubiler zbudował ją w 1911 r. 
nieopodal wieży widokowej Grünbergshöhe (obecnie Wieża 
Braniborska) na miejscu dawnego domu winiarskiego. Willa 
stanęła na południowym zboczu wzgórza Hirtenberg zajęte-
go niegdyś przez winnicę (obecnie jest to teren domków przy 
ul. Osiedlowej). Wówczas właścicielem � rmy Georg Sendler 
Goldwaren und Juwelenhandlung był już Bernhard Aschen-
bach.

Nieco mniej znanym jubilerem był Richard Halank, który 
do lat 20. XX wieku przy Fleischerstrasse 7 (obecnie ul. Masar-
ska 13) prowadził sklep z artykułami ze srebra, złota, zegar-
kami, sztućcami i wszelkimi prezentami. Zajmował się także 
skupem złota, srebra, brylantów i platyny. Po jego śmierci 
właścicielką była wdowa Emma Halank z domu Müller. Naj-
później w 1923 r. nieruchomość przeszła na własność jubilera 
Alfreda Scholza, który zamieszczał wówczas liczne reklamy 
swojego zakładu, m.in. w „Grünberger Tageblatt”. Scholz był 
właścicielem sklepu jeszcze na początku lat 40. XX wieku. 
W 1945 r. znajdował się tam zakład zegarmistrzowski Wło-
dzimierza Aulicha, a obecnie parter budynku zajmuje Miejski 
Zakład Pogrzebowy.

Najbardziej namacalnym świadectwem działalności jubi-
lerów w przedwojennej Zielonej Górze są zachowane do dzi-
siaj przedmioty wytwarzane bądź sprzedawane w ich skle-
pach, jak np. zestaw sztućców wykonanych w 1907 r. przez 
Oscara Lehfelda. Dwa srebrne widelce i noże ozdobiono se-
cesyjnym motywem roślinnym przedstawiającym cyklameny. 
Na trzonkach wygrawerowano inicjał S oraz rok 1907. Całość 

opakowano w piękne etui ze złoconymi klamrami 
i złoconym napisem na wewnętrznej stronie wieczka 
O. Lehfeld Juwelier Grünberg. Innym przykładem są 
łyżki stołowe z okresu międzywojennego, platerowa-
ne srebrem wyprodukowane przez znaną niemiecką 
� rmę WMF (Württembergische Metallwarenfabrik), 
które w sprzedaży miał m.in. Alfred Scholz (jego na-
zwisko jako właściciela dawnej � rmy Halanka widnieje 
na � rmowej naszywce umieszczonej wewnątrz skrzy-
neczki ze sztućcami).

Podczas pisania tego tekstu korzystałem z pracy Mirosława 
Kuleby „Topogra� a winiarska Zielonej Góry” (Zielona Góra 
2010) i z książek adresowych z lat 1887, 1899, 1909, 1914-15, 
1924-25, 1933 i 1937-38.

Zestaw sztućców wykonanych przez Oscara Lehfelda w 1907 r. 
ozdobiony motywami winiarskimi

fot. Bartłomiej Gruszka
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Cyna jest metalem znanym dłużej niż żela-
zo. Naczynia wykonanego z tego materia-
łu były niezwykle praktyczne. Można było 
je łatwo czyścić, a kuchnia z błyszczącą 
zastawą cynową była dumą każdej pani 
domu. Do zalet cyny należała łatwość jej 
odlewania, co dawało możliwość wielo-
krotnego wykorzystania naczyń w razie 
ich uszkodzenia. Aby poprawić właściwo-
ści � zyczne naczyń oraz aby obniżyć kosz-
ty produkcji, do cyny dodawano najczęś-
ciej ołów. Proporcje były ściśle określone, 
a przyłapani na oszustwie (zbyt dużym 
dodatku taniego ołowiu) musieli później 
oznaczać swoje wyroby puncą z kropką.

Najstarsze wzmianki o produkcji na-
czyń cynowych i działalności cechu kon-
wisarzy na Śląsku pochodzą z połowy 
XIV wieku Śląsk z Wrocławiem na czele 
stał się w późnym średniowieczu jednym 
z najważniejszych ośrodków rzemiosła 
konwisarskiego w Europie. Warsztaty 
istniały niemal w każdym mieście na 
Środkowym Nadodrzu. Silnymi regional-
nymi ośrodkami konwisarstwa były m.in. 
Żagań, Wschowa, Gorzów Wielkopolski, 
Międzyrzecz i Głogów. Wojny religijne, 
a szczególnie wojna trzydziestoletnia 
przyczyniły się do upadku tego rzemio-
sła. Wyjątek stanowił cech konwisarski 
Norymbergii. Konwisarstwo odżyło jesz-
cze w okresie rokoko, ale począwszy od 
końca XVIII w. zaczęło zamierać. Przy-
czyniła się do tego duża podaż tanich 
naczyń z porcelany, szkła i kamionki. Po-
woli, ale systematycznie zastawa cynowa 
wychodziła z mody. Kolejne krótkotrwa-
łe ożywienie rzemiosła konwisarskiego 
przynosi przełom XIX i XX w.

Istotną część zbioru dawnego kon-
wisarstwa zebranego w zielonogórskim 
muzeum stanowią zabytki sakralne: 
świeczniki, misy chrzcielne, kielichy 
mszalne i ampułki. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza osiemnastowieczny świecznik 
wykonany przez zielonogórskiego mi-
strza Gottfrieda Balacha. 

Arkadiusz Cincio

Naczynia z cyny

W zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze znajduje się pond 150 
zabytków rzemiosła konwisarskiego. Wyroby z cyny zgromadzone w muzeum 
stanowią świadectwo rozwoju kultury duchowej i materialnej człowieka na prze-
strzeni kilku ostatnich stuleci.

Największą grupę stanowią naczy-
nia składające się na wyposażenie zie-
lonogórskich cechów rzemieślniczych: 
talerze, misy, kubki, dzbany, ku� e. Bogate 
zdobienia dokumentują nie tylko umiejęt-
ności śląskich konwisarzy, ale także sławią 
cechy, dla których zostały wykonane. Do 
najokazalszych naczyń cynowych należy 
zaliczyć wilkomy. Naczynia te miały wiele 
różnorodnych form. Prawie zawsze do re-
liefów na wybrzuszeniach wilkomów do-
łączane były cynowe głowy lwów. Służyły 
one jako zawieszki na monety i medale 
z dedykacjami. Wilkomy posiadały po-
krywę, która najczęściej zwieńczona była 
figurą rycerza. Kiedy uczeń mianowany 
był na czeladnika, mógł po raz pierwszy 
pić z pucharu, do którego trunek przele-
wano z wilkomu. Poza tym wilkomy były 
używane jedynie podczas szczególnych 
uroczystości. Do najstarszych i najbar-
dziej efektownych w zbiorach muzeum 
należy wilkom cechu czeladników tka-
ckich z 1665. Warto zwrócić uwagę, że 
wśród wyrytych na nim nazwisk rzemieśl-
ników znajdują się przedstawiciele wielu 
zasłużonych dla Zielonej Góry rodów.

Liczną grupę w zbiorach stanowią 
przedmioty użytkowe z XIX w.: talerze, 
kubki, miarki nalewowe, lampy oliwne, 
patery. Osobny zbiór to efektowne naczy-
nia cynowe z okresu secesji: pojemniki do 
chłodzenia wina, dzbany i puchary. Kolek-
cję cyny w ostatnich latach wzbogacono 
o obiekty z zachodu Europy takie jak: 
dzbany, talerze, imbryki, tabakiery oraz 
naczynia do degustacji wina tzw. tastevin.

Wspomniane obiekty są prezentowa-
ne w trzech przestrzeniach ekspozycyj-
nych: Muzeum Wina, winiarence miesz-
czańskiej oraz nowej wystawie stałej 
„Dziedzictwo i współczesność. Zielona 
Góra – region lubuski”. W najbliższym 
czasie muzeum udostępni również stałą 
ekspozycję poświęconą obiektom wyko-
nanym z cyny.

Kubki cynowe, XIX w.

Wilkom cechu czeladników sukienniczych, 1665 r.

fot. Archiwum MZL
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Ryszard Zaradny

Takie były początki koszykówki

Zielonogórski basket w drugiej dekadzie XXI wieku przeżywa swoje lata świetności. Zastalowcy zdobyli pięciokrotnie 
mistrzostwo Polski, raz drugie i trzecie miejsce oraz dwukrotnie czwarte.

Konsekwencją powojennych zmian terytorialnych państwa 
polskiego w 1945 roku były zmiany demogra� czne. Wielka 
fala migracyjna połowy lat czterdziestych doprowadziła do 
wielu zmian w strukturze ludności. Przeprowadzony 5 grud-
nia 1950 r. Narodowy Spis Powszechny wykazał, że najwięk-
sza grupa ludności przybyła do Zielonej Góry z wojewódz-
twa poznańskiego – 9672 osoby (31,4 proc.) oraz przybysze 
z kresów wschodnich 9409 osób (30,58 proc.). Rezultatem 
dynamiki zasiedlania było osiągnięcie w 1950 r. poziomu 
112,5 proc. stanu zaludnienia w stosunku do 1939 r. (przed 
wojną Zielona Góra liczyła 25 804 mieszkańców).

Istotną kwestią było w miarę bezkon� iktowe zasymilo-
wanie nowego społeczeństwa w większości o pochodzeniu 
wiejskim z charakterystyczną swoistą mentalnością społecz-
nozści zamkniętych i zróżnicowanymi tradycjami i obycza-
jowością, a to było zasadniczą przeszkodą do w miarę szyb-
kiego zawiązania się więzi społecznych między nimi.

Pierwszy był Kolejowy Klub Sportowy
Rekreacja, turystyka i sport to popularne dziedziny 

aktywności w społeczeństwie, wywołujące namiętności, 
zarówno narodowe, jak i lokalne. Posiadają niewątpliwie 
walory o charakterze rozrywkowym i zdrowotnym, ale 
także wychowawczym i integracyjnym. Ruch, gimnastyka 
i inne formy były propagowane i wspierane przez władze, 
bowiem dawały upust nadmiernym emocjom, energii i ry-
walizacji. Można było też kształtować odpowiednie postawy 
uprawiających sport. To nie tylko trening sprawnościowy, 
ale także siła charakteru, wyrabianie wytrwałości, syste-
matyczności i dążenia do osiągnięcia sukcesu. Wszystkie 
te czynniki sprawiały, że sport zaczęto postrzegać także 
jako na element w grze politycznej. Jawne wspieranie 
sportu czy też konkretnych drużyn sportowych, z którymi 
utożsamiają się kibice, to potencjalne zaplecze polityczne 
partii, może być istotnym argumentem wyborów politycz-
nych. Tego elementu nie zaniedbywała również władza 
ludowa. Aktywność ta została wpisana w działalność zakła-
dów pracy, co jeszcze w większym stopniu miało sprzyjać 
identyfikacji z nim pracowników. To zakład pracy stawał 
się w coraz większym zakresie dostarczycielem zasobów 
oczekiwanych i niezbędnych do zaspokojenia potrzeb ży-
ciowych.

Sport jest naturalną potrzebą do rywalizacji, zwłaszcza 
młodych ludzi, więc jego powstanie nie musi być związane 
z jakimiś formalnymi strukturami. Tak było w przypadku zie-
lonogórskim. Kiedy w kwietniu 1945 r. przybyli tu kolejarze, 
to samorzutnie rozpoczęli treningi piłki nożnej (28 maja po-
wołano Kolejowy Klub Sportowy). Oni też rozegrali pierwszy 
mecz piłkarski z drużyną Armii Czerwonej.

W sierpniu 1945 r. z inicjatywy kupców i rzemieślników 
utworzono klub Zieloni z sekcją bokserska, nad którą pieczę 
sprawował trener Wincenty Leciej. Ponadto w ramach tego 
klubu zaczęły funkcjonować sekcje piłki nożnej, piłki siatko-
wej i koszykówki.

W 1946 r. powstał silny klub sportowy Wagmo, który 
wiosną tego roku rozpoczął rozgrywki w okręgu poznań-
skim. Ponadto w pierwszych pięciu latach powojennych 
w Zielonej Górze można było praktycznie uprawiać wszyst-
kie dyscypliny, bowiem działało 10 klubów sportowych i kil-
ka szkolnych klubów. Oprócz wymienionych działały także 
ZKS Spożywczy, SKS Pogoń i ZKS Wełna.

W „Gazecie Zielonogórskiej” z 13 kwietnia 1955 r wspo-
minano: „Maj 1946 r. Na placu Słowiańskim w Zielonej Gó-
rze grupa rozmaicie ubranych mężczyzn z zapałem grała 
w siatkówkę. Po kilku dniach liczba entuzjastów tej dyscy-
pliny sportu zwiększyła się. Ludzie z rozmaitych stron Polski 
poznali się bliżej i w przerwach pomiędzy grą zaczęli snuć 
pierwsze plany założenia drużyny sportowej. (…) A koszy-
kówka? Jest to paradoks, lecz swoje powstanie zawdzię-
cza… siatkówce, a ściślej temu, że siatkarze milicyjnego 
klubu sportowego nie stawiali się do towarzyskiego spot-
kania z zZielonymi. Czekając na przeciwnika Zieloni zaczęli 
zabawiaćz się rzucaniem do kosza, a ponieważ wychodzi-
ło to całkiem nieźle, zaczęto grać na serio i okazało się, że 
siatkarze nieźle grają w koszykówkę. Spośród pionierów 
gier sportowych wielu dziś jeszcze czynnie uprawia sport, 
m.in. Gołaszewski, Wroński i Grotus, a inni − Nalepa, Maku-
tynowicz, Kuleczka są cenionymi działaczami sportowymi 

Pamiątkowa tablica w VII Liceum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych w Zielonej Górze przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21
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i nauczycielami WF. W zarządzie klubu pracowali wówczas 
ob. ob. Markiewicz i Szkatuła”.

Status całkowicie amatorski
Początki koszykówki w Zielonej Górze są związane z Ju-

lianem Nalepą (przybyły ze Stanisławowa działacz Sokoła), 
który w 1946 r. w KS Zieloni zorganizował zespół występu-
jący w poznańskiej klasie B, a po zajęciu w niej pierwszego 
miejsca − w klasie A. W tym czasie w mieście działały jeszcze 
inne kluby prowadzące sekcje koszykówki: Włókniarz, Spo-
łem, SPP, Stal. Znaczący wpływ na rozwój koszykówki mia-
ło przybycie w 1950 r. do Zielonej Góry z Gniezna dobrych 
zawodników, a później instruktorów i działaczy: uchodzą-
cego za czołowego koszykarza okręgu poznańskiego Lecha 
Birgfellnera i Cyryla Majerowicza.

Początek lat pięćdziesiątych to etap przebudowy organi-
zacyjnej według wzorca radzieckiego także w sporcie. Do-
konano dwóch zasadniczych zmian, a mianowicie w całości 
oparto działalność klubów o zakłady pracy i powołano zrze-
szenia sportowe. Kluby przekształcono w koła sportowe bez 
osobowości prawnej, działające w ramach rad okręgowych 
następujących zrzeszeń sportowych: Budowlani, Górnik, 
Gwardia, Kolejarz, Ludowe Ze-
społy Sportowe, Ogniwo, Spój-
nia, Stal, Unia, Włókniarz i Zryw. 
Efektem było zmniejszenie o po-
łowę ilości klubów. Z liczących 
się wówczas klubów sportowych 
istniały: Stal (wcześniej Wagmo) 
działający przy Zastalu, Gwardia 
(klub milicyjny), Włókniarz i Spój-
nia (dawniej Zieloni), Kolejarz, Og-
niwo czy Start. Na terenie miasta 
działało też 17 kół sportowych, 
w których czynnie uprawiało 
sport ponad dwa tysiące człon-
ków. Koła sportowe w zakładach 
pracy zrzeszały niecałe 8 % za-
łóg. Istotną słabością tego ruchu 
był brak bazy sportowej, przede 
wszystkim sal gimnastycznych. 
Z tego powodu tylko około 60 
proc. młodzieży uczącej się ob-
jętych było wychowaniem � zycz-
nym, a zaledwie 10 proc. należało 
do kół sportowych.

Uwaga w odniesieniu do zjawisk późniejszych, a prze-
de wszystkim dzisiejszych. Otóż, w tym pionierskim okresie 
sprzeciwiono się kaperowaniu graczy, a także ponoszeniu 
kosztów na utrzymanie sportowców. Uprawianie sportu 
miało status całkowicie amatorski. Stawiano przede wszyst-
kim na identy� kację sportowców ze środowiskiem lokalnym. 
Jako pro� ty wystarczać miały uznanie w społeczności, by-
cie osobą znaczącą i rozpoznawalną oraz − trochę w tonie 
eufemistycznym – dumną z przynależności do społeczności 
lokalnej, zakładowej czy organizacyjnej. Ówczesne władze 
polityczne krytykowały fakt, że 75 proc. składu drużyny ko-
szykówki Spójni stanowiła kadra instruktorska Centralnej 
Szkoły Wychowania Fizycznego w Czerwieńsku, za co pła-
cono im diety i zwracano koszty przejazdu.

Podczas reorganizacji sportu klub tra� ł do zrzeszenia Stal 
w 1951 r., chociaż nazwę zmieniono już w 1949 (pierwotnie 
w 1946 r. występował pod nazwą Wagmo). W 1955 r. klub 
przyjął nazwę Klub Sportowy Zastal. W lutym 1957 r., na fali 
popaździernikowej odnowy i kolejnej reorganizacji struktur 
sportu, nastąpiła zmiana nazwy na Zielonogórski Klub Spor-
towy Lechia (klub objął również swą działalnością byłe koło 
sportowe Zgrzeblarek). Pół roku później w lipcu z połącze-
nia dwóch klubów: Włókniarz i Zieloni powstał klub pod 
nazwę KS Lubuszanka. Wcześniej w grudniu 1954 r. Krajo-
wy Zjazd delegatów Zrzeszenia Sportowego Spójnia i ZS 
Ogniwo powzięli uchwalę o rozwiązaniu swoich zrzeszeń 
i o połączeniu w jedno zrzeszenie, które przyjęło nazwę ZS 
Sparta.

Odnotować także należy, iż w 1954 r. władze centralne 
podjęły niekorzystną dla rozwoju sportu decyzję, że człon-
kami klubu Gwardia mogą być jedynie pracownicy resortu: 
Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Więziennictwa. 
Odcywilnienie szeregów Gwardii stało się czynnikiem hamu-
jącym rozwój sportu gwardyjskiego. Pod koniec 1954 r. znika 
z rozgrywek Gwardia, a w 1955 pojawia się klub Zieloni. 

W sumie jak na tak niewielkiej wielkości miasto, około 
czterdziestotysięczne, to była znacząca aktywność sporto-
wa. Tym bardziej godne uwagi jest, że w latach 50. w Zie-
lonej Górze funkcjonowały dwie hale sportowe. Jedna 
przy ulicy Widok (obecnie Chopina) jako sala powołanego 
18 listopada 1950 r. Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fi-
zycznej (WKKF) wybudowana w 1930 r. przez zakłady Be-
uchelta (obecnie Zastal) z niespotykaną konstrukcją, ponie-
waż sala umieszczona została na pierwszym piętrze. Druga 
to budynek z 1901 r. z halą sportową przy ul. Moniuszki, 
będący we władaniu Międzyszkolnego Klubu Sportowego 
Zryw.

Druga część ukaże się w 10 numerze magazynu „Na Winnicy”.

Sala Zrywu przy ul. Stanisława Moniuszki ma 120 lat. Widok współczesny 
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Powierzchnia Zielonej Góry obejmuje aż 278 km kw. i zamiesz-
kuje ją ok. 140 tys. osób. Zurbanizowany teren miasta graniczy 
z kilkoma gminami o charakterze miejsko-wiejskim i wiejskim, 
co w połączeniu z dużymi powierzchniami leśnymi, nasłonecz-
nionymi terenami otwartymi i różnorodnymi typami akwenów 
wód stojących i płynących, umożliwia funkcjonowanie różnych 
typów ekosystemów.

Szczególnie siedliska wodne, wilgotne i zacienione zasied-
lane są przez różne grupy zwierząt, z których niewątpliwie 
warto wymienić płazy. Odbywają one gody wyłącznie w wo-
dzie i tam składają jaja, a w różnych okresach wiosny i lata po-
jawiają się najpierw kijanki, a potem młode płazy, w większości 
opuszczające środowisko wodne.

W Zielonej Górze dotychczas stwierdzono 14 gatunków 
płazów, w tym trzy gatunki płazów ogoniastych (traszki) i 11 
gatunków płazów bezogonowych (ropuchy, żaby, kumaki, 
rzekotki, grzebiuszki). Najpospolitszym płazem jest tu nie-
wątpliwie ropucha szara, a najrzadszym bardzo ładnie ubar-
wiona traszka górska. Pozostałe gatunki w różnych rejonach 
miasta tworzą zróżnicowane liczebnie populacje, a szczegól-
nie licznie można je zaobserwować w północnej części tego 
obszaru, tj. w dolinie Odry i na południu w rejonie Ochli. Na 
terenach ściśle zurbanizowanych liczebność płazów jest mała 
i na ogół ograniczają one swoje bytowanie do zbiorników 
wodnych i ich bezpośredniego otoczenia. Tu nie mają możli-
wości rozwoju populacji, co spowodowane jest m.in. brakiem 
możliwości bezpiecznych migracji pomiędzy akwenami.

Płazy należą do zwierząt pożytecznych, których podsta-
wowym pokarmem na lądzie są nagie ślimaki, owady, paję-
czaki i pierścienice. W niektórych środowiskach związanych 
z działalnością człowieka, np. w ogródkach przydomowych, 
działkowych, sadach, na polach i w lasach odgrywają ogrom-
ną rolę, zjadając duże ilości ślimaków i szkodników roślin 
uprawnych. Z kolei w otoczeniu środowiska wodnego poży-
wiają się m. in. komarami.

Bartłomiej Najbar
Magdalena Wieczorek

Nasze płazy
Najpospolitszym płazem w Zielonej Górze jest ropucha szara, a najrzadszym bardzo ładnie ubarwiona traszka górska.

Obserwacje płazów na ogół należą do łatwych, zwłasz-
cza gatunków prowadzących dzienny tryb życia i bytujących 
w obrębie środowisk wodnych (dotyczy np. żab zielonych). 
Można je napotkać zwłaszcza podczas wygrzewania się na 
brzegach akwenów, liściach roślin wodnych i nadbrzeżnych 
lub pniach drzew wystających z wody. Inne gatunki prowa-
dzą znacznie bardziej skryty tryb życia i najaktywniejsze są 
nocą oraz podczas deszczu. Dlatego spotkania z nimi należą 
do rzadszych.

Płazy, przy obecnym stanie środowiska przyrodniczego, 
zaliczane są przez badaczy do grupy szybko ginących zwie-
rząt, które na wielu obszarach zanikają nawet całkowicie. 
Przyczyn tego stanu jest co najmniej kilka, z których zazwy-
czaj wymienia się:

  fragmentację środowiska,
  zasypywanie okresowych i często bezrybnych akwenów 

wód stojących,
  chemizację środowiska wodnego i lądowego,
  rozszerzanie się zasięgu chorób grzybowych i bakteryjnych,
  dużą śmiertelność na drogach uczęszczanych przez coraz 

większą liczbę samochodów,
  postępującą suszę doprowadzającą do zaniku większości 

szczególnie niewielkich akwenów.
Istnieją także czynniki pochodzenia naturalnego, wpły-

wające na lokalną liczebność płazów, jak np. drapieżnictwo, 
które jednak zazwyczaj nie ma tak dużego negatywnego 
oddziaływania, jak wymienione powyżej czynniki antropo-
geniczne.

W Zielonej Górze lokalnie płazy nie mają łatwego życia. 
Związane jest to np. z obecnością otwartego kanału ścieków 
ogólnospławnych i wielu dróg, na których w okresach migra-
cji rozrodczych masowo giną. Takie migracje można szczegól-
nie obserwować wczesną wiosną.

Warto je obserwować i chronić, gdyż mają bardzo cieka-
wą biologię i są po prostu pożyteczne.

Para ropuch Samiec traszki górskiej fot. Bartłomiej Najbar
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Pierwszej próbie zostało poddane wino białe Lauda. Nazwa 
trunku wywodzi się z łaciny, od czasownika laudare, czyli 
chwalić. Rzeczywiście, ma on wiele wspólnego z ukazaniem 
dorobku winiarza. Wytwarzany jest z różnych gatunków 
winorośli, które przechodzą proces jednoczesnej fermenta-
cji. W tym przypadku chodzi o najstarsze odmiany rosnące 
w pobliżu drewnianego domu wybudowanego przez K. Fe-
dorowicza, a więc na reprezentacyjnej części winnicy, m.in. 
pinot blanc, traminer, Müller-Thurgau.

August von Birne: Zapach jest mocno owocowy, niejako 
przypomnienie lata w zimowy wieczór. Idealne wino na upal-
ne dni, dające chwilę wytchnienia od skwaru.

Fritz Bieger: Zapach jest kolażem różnych owoców, ta-
kich jak z mojego dzieciństwa, czyli kompotu, jaki robiła moja 
babcia. Takiego chłodnego orzeźwiającego napoju.

Ewald Hase: Dla mnie zapach posiada idealny balans po-
między słodkością a kwasowością. Przypomina jakieś egzo-
tyczne owoce, ale znowu nie tak słodkie i nie takie kwaśne. 
Delikatny, przyjemny, pełen egzotyki.

Liddy Beuchelt: Zapach Laudy przypomina melony. 
Z jednej strony są one słodkie, ale z drugiej czuć w nich nutę 
kwasowości.

Emma: Widzę, że w swojej opinii będę osamotniona. Za-
pach przypomina dobrą gorzką czekoladę. Wiem, że zapach 
oraz smak powinny być natury owocowej, jednak od samego 
początku mam skojarzenia z czekoladą.

L.B.: Ja mam tak często przy różnych winach. Widocznie 
jest to specy� czny element smakowy w niektórych. Lepiej 
powiedzcie, w jaki sposób oceniacie smak. Dla mnie jest to 
zielone, dorodne i twarde jabłko, które z czasem zastępowa-
ne jest przez maliny.

E.: Bez wątpienia czuć smak cytrusów, takich jak wymie-
niony melon oraz przy � niszu czerwoną porzeczkę.

E.H.: Ja również wyczuwam porzeczkę, ale białą. Taką, 
którą w letni dzień można skubać z krzaka. Nie znajduję tu 
jednak owoców egzotycznych. Czuję typowe polskie owoce: 
jabłko z delikatnymi nutkami gruszki.

F.B.: Czuję nawet malinę! Jest to wino niejednowymiaro-
we. Zawiera sporo alkoholu, którego absolutnie nie czuć.

A. von B.: To wino, które jest określane przez Austriaków 
jako Gemischter Satz, stanowi mieszankę różnych owocowych 
smaków. Mogę podejrzewać, że z kolejnym otwarciem butel-
ki Laudy czułbym inne smaki niż teraz. Obecnie dominują te 
kojarzące się z typowym upalnym latem. Wyobrażam sobie, 
że siedzę na werandzie, patrzę na pole, żniwiarzy, jezioro itp. 
i wypoczywam po ciężkim dniu pracy, degustując to wino.

Degustacja 
komentowana
Grupa znajomych stwierdziła, że należy popróbować win 
wytwarzanych przez winnicę Miłosz w Łazie koło Zaboru, 
należącą do Krzysztofa Fedorowicza. Jest ona położona 
pomiędzy lasem a dwoma wzgórzami. W rozmowie wzięli 
udział: August von Birne, Liddy Beuchelt, Fritz Brieger oraz 
Ewald Hase i Emma

E.H.: Myślę, że nieokreśloność smaku, jego indywidual-
ność, jest cechą charakterystyczną tego rodzaju win. Trzeba 
pamiętać, że jest to produkt bio. Krzysztof jest jedynym pro-
ducentem w regionie, który specjalizuje się w tego rodzaju 
trunkach.

A. von B.: Uprawa winorośli w tym systemie wymaga bra-
ku stosowania chemicznych nawozów czy środków ochrony. 
W tym ostatnim przypadku stosuje się środki zwierające jony 
srebra.

L.B.: Pijąc Laudę, staję się od razu głodna. Wino to dosko-
nale pasowałoby do owoców morza i innych delikatnych dań.

E.: Do gorzkiej czekolady!
E.H.: Ha ha! Zabawna jesteś, Emma! Wolałbym pić to wino 

do delikatnych dań bez względu z czego one by były. Jednak 
czekolada zdecydowanie odpada.

F.B.: Nadaje się do jakiegoś białego mięsa.
E.: Drugim winem, jakie spróbujemy, jest Pandemiczny 

Pomarańcz pochodzący z tej samej winnicy. Warto dodać, że 
jest wyrabiany z całych owoców winogron, wraz ze skórkami 
i szypułkami, a jego fermentacja jest spontaniczna, bez więk-
szej ingerencji winiarza.

A. von B.: Tytułem wstępu muszę stwierdzić, że jest to 
wino bio i zrobione jest z winogron szczepu traminer. W każ-
dym razie dominują one w aromacie, nadając mu miodowe 
nuty. Dają również zapach suszonej moreli.

F.B.: Ja wyczuwam również aromaty innych owoców. Po-
jawiają się tu zapachy i smaki zupełnie nietypowe dla win 
wytwarzanych z białych gron.

E.: Ależ jaki cudowny kolor! Jak w oranżadzie z marketu. 
Patrzysz na to wino i myślisz sobie: na pewno jest bardzo 
słodkie. Robisz próbę nosa i czujesz grejpfrut. Powstaje taki 
dysonans poznawczy pomiędzy wyglądem a zapachem.

L.B.: Pewnie z tego powodu powstają anegdotki o tym, 
że jest ono robione z pomarańczy. Kiedyś na degustacji ja-
kiś producent widząc mój blond kolor włosów próbował mi 
wyjaśnić, że wino pomarańczowe powstaje z winogron, a nie 
z pomarańczy. He, he.

E.H.: W każdym razie smakowo i zapachowo mu bliżej do 
miodu pitnego.

F.B.: Nawet gryczanego. W smaku czuję drożdże.
A. von B.: W aromacie bardzo słodkie… ale w smaku wy-

trawne. Wyczuwam mocną taninę.
E.: A ja smak piwa jęczmiennego.
L.B.: A ja watę cukrowa oraz różę.
F.B.: Bo to typowe smaki dla traminera. Mogą mieć tyle 

samo zwolenników, co przeciwników.
E.H.: Jakby to powiedzieć, to takie surowe w smaku wino, 

ale z drugiej strony bardzo orzeźwiające.
L.B.: Myślę, że pasuje do każdego dania.
A. von B.: Ja akurat lubię sobie pogotować i z chęcią wi-

działbym to wino z moją kaczką. Generalnie z daniami trochę 
cięższymi.

F.B.: Ja bym to pił w letni wieczór.
E.: Nie zgadzam się, jak dla mnie jest ono dobre na zimo-

we popołudnia.
F.B.: Jak widzimy, Pandemiczna Pomarańcz ma szeroki 

wachlarz zastosowań.
A. von B.: Teraz spróbujemy trzeciego wina od Krzysztofa. 

Czerwone Pandemiczne.
F.B.: Austriacka odmiana winorośli Zweigelt.
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E.H.: Po otworzeniu od razu atakują nas pieprzowe nuty 
w nosie.

F.B.: Lubię taką mocną intensywną czerwień.
A. von B.: Wyczuwam intensywny zapach czerwonej wę-

dzonej papryki.
E.: A ja aromaty jakiegoś ciasta z owocami, może sernika 

na zimno.
A. von B.: Jak dla mnie w smaku wino czerwone jest naj-

bardziej taniczne ze wszystkich, które tutaj próbowaliśmy.
L.B.: Ale beczki, w której leżakowało, mocno nie czuć, 

tylko troszkę. Dla mnie jest to ważne, ponieważ nie jestem 
sympatyczką czerwonych win.

F.B.: Bardzo ciekawy trunek, który dowodzi tego, że w lu-
buskim klimacie możemy robić naprawdę wspaniałe czer-
wone wina. Cieszę się, że winiarstwo u nas tak dobrze się 
rozwija.

A. von B.: Krzysztof ma talent do tego, co robi.
E.H.: Posiada również dużą wiedzę i umiejętności, których 

nabył w trakcie swoich podróży po Europie.
F.B.: Ma intuicję. To dziecko szczęścia. Wszystko mu wy-

chodzi, poezja, proza i wino oczywiście!
E.H.: Które według was było najlepsze?
A. von B.: Trudno powiedzieć, każde było inne.
F.B.: Uważam, że Lauda jest to najlepsze wino, aby uczyć 

się smaku i właściwego sposobu picia.
E.H.: Lauda jest dobrym winem dla początkujących. Takim 

uniwersalnym.
A. von B.: Pomarańcz wymaga od pijącego już jakiejś wie-

dzy. Podobnie zresztą jak czerwone.
E.: Chodzi wam o to, że jedno i drugie nie wszystkim bę-

dzie smakowało. Uważam, że czerwone jak na trunki tego 
rodzaju jest bardzo delikatne.

F.B.: Wina marketowe, jakie możemy kupić, przede wszyst-
kim czerwone, często o wiele tańsze są przebeczkowane, 
a czasem zmęczone staniem na półkach. Ciężkie i właściwie 
nie do picia. A lubuskie wina czerwone są rześkie i świeże 
w smaku.

SABAT

Zielonogórska Nagroda Literacka „Winiarka” jest przyzna-
wana przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Win-
nica” za szeroko pojętą działalność pisarską:
• prace poetyckie i prozatorskie sytuujące Zieloną Górę 

jako miejsce akcji i jako podmiot ekspresji twórczej,
• dzieła autorstwa lokalnych poetów, pisarzy, dziennikarzy 

i innych osób, których prace wyróżniają się znakomitym 
warsztatem literackim,

• prace naukowe odnoszące się do popularyzacji literatury 
regionu,

• prace publicystyczne uwzględniające dzieje miasta i jego 
najważniejszych obywateli.

W wyjątkowych przypadkach − dla osób, instytucji 
i stowarzyszeń, będących animatorami działań literackich 
oraz promotorami literatów, a także dla wydawców za 
szczególną staranność i urodę realizowanych publikacji.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, 
stowarzyszenia i osoby prywatne przesyłając pisemny 
wniosek pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej 
Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra lub e-mail: 
tmzg-winnica@o2.pl do 15 września 2020 r.

Nagroda przyznawana jest raz w roku. Laureatem wy-
różnienia można zostać tylko jeden raz.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie kapituła po-
wołana przez zarząd TMZG „Winnica”.

Konkurs literacki
Organizatorem konkursu literackiego jest Towarzystwo 
Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. Praca powinna mieć 
formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, 
esej). Ich tematyka jest dowolna. Praca musi jednakże 
w  swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry. Mile 
widziane teksty odnoszące się do jubileuszy: 800-lecia mia-
sta w  2022 i 700-lecia nadania praw miejskich w 2023 r.

Prace nieprzekraczające 10 stron w trzech egzem-
plarzach (1800 znaków na stronie) należy przesyłać tra-
dycyjną pocztą pod adresem: Towarzystwo Miłośników 
Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. 
Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie 
opatrzonej tym samym godłem należy umieścić: imię i na-
zwisko autora, adres, e-mail, telefon. Przesyłkę powinna 
być podpisana „Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto 
utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy prze-
słać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@
o2.pl. W tytule maila proszę podać „Konkurs literacki”.

Prace będzie oceniać jury. Nominowani zostaną poin-
formowani o tym drogą telefoniczną lub mailową. Uhono-
rowanie laureata nastąpi podczas gali w październiku br.

Nagrodą główną jest medal i wydanie książki laureata 
(który przekaże materiał do druku organizatorom konkur-
su do 31 maja 2022 r.). Termin nadsyłania prac – 15 wrześ-
nia 2021 r.
Dokładny regulamin można znaleźć na www.tmzg.org.pl

Produkty winnicy Miłosz w Łazie omawiane w artykule
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W Żarach mieszkałem czterdzieści lat pod dwoma adresa-
mi, zanim przeniosłem się do Zielonej Góry, gdzie osiadłem 
na kolejnych 31 lat. Tu też mieszkałem w trzech miejscach 
(domy przy Ptasiej, Prostej i Kmicica). Za każdym razem de-
cydowały o tych miejscach okoliczności i ludzie. Mogę po-
wiedzieć, że w moim życiu ważne były trzy okresy: migracja, 
żarski czas poszukiwań i zielonogórska stabilizacja.

Jeżeli chodzi o ludzi, to ważną rolę w moim życiu ode-
grała Janina Sukiennik, z którą współpracowałem już od 
września 1972 roku. Wówczas kończyłem studia histo-
ryczne na Uniwersytecie Wrocławskim i musiałem odbyć 
praktykę pedagogiczną. Poprosiłem J. Sukiennik, dyrektor-
kę żarskiego Liceum Ogólnokształcącego, o umożliwienie 
odbycia praktyki. Nie tylko zgodziła się, ale osobiście się 
zaangażowała. Dzięki temu stopniowo nabierałem pew-
ności i wiary we własne siły, a przede wszystkim uświado-
miłem sobie, że to mnie fascynuje. Czyli nie cel, bo o ten 
trudno na tym etapie kształcenia, ale

radość działania, tworzenia.
Na koniec J. Sukiennik podpowiedziała mi, że od stycz-

nia 1973 r. będzie brakowało nauczyciela historii w „eko-
nomiku”. Nawet nie śniłem, że kiedyś dostanę tam pracę. 
Szukałem pracy, bo tylko moja żona Bożena pracowała, 
a urodziła się Małgosia, nasze pierwsze dziecko. Znałem 
szkołę, bo chodziłem tam na kurs przygotowujący na stu-
dia, prowadzony przez Władysława Czanieckiego. Nowy 
budynek robił imponujące wrażenie, 
wewnątrz był bardzo dobrze zapro-
jektowany, a w szkole chodziło się 
w papciach. Gabinet historii i przy-
sposobienia obronnego, w którym 
prowadził zajęcia W. Czaniecki, 
miał zaplecze, gdzie przechowywa-
no mapy i inne pomoce naukowe. 
Kurs był prowadzony interesująco, 
a rozmowy z W. Czanieckim to była 
uczta intelektualna. Szkoda, iż los tak sprawił, że w 1972 r. 
W. Czaniecki awansował i przeniósł się do Zielonej Góry, 
gdzie chyba do emerytury był sekretarzem Zarządu Wo-
jewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Widywa-
łem go później w Zielonej Górze, ale z daleka – na ulicy 
i na meczach koszykówki, nigdy nie było sposobności do 
osobistej rozmowy. Wiedziałem również, że próbował sił 
w działalności naukowej. Wprawdzie przejąłem w 1973 r. 
jego lekcje historii, ale nie wymarzony gabinet, bo przeka-
zano go pracującemu dłużej nauczycielowi WF (któremu 
dołożono jeszcze po). Ja musiałem zadowolić się dostę-
pem do gabinetu geografii, w którym królowała Janina 

Tomasz Jaworski

Coraz bardziej wsiąkałem w środowisko naukowe
Mentalnie byłem gotowy do zmian już dawno, bo zanim osiadłem z rodzicami w Żarach, a miałem wówczas dopiero 
sześć lat, mieszkaliśmy w trzech miejscach: Poloma i Jasenovce – na Słowacji, Kralovec – w Czechach, Sobolice i Prze-
wóz – w Polsce.

Krawczyk. Dopiero później dorobiłem się własnego gabi-
netu historycznego.

Miałem szczęście do młodzieży, bo dość szybko na-
wiązałem współpracę z grupą młodych ludzi. W tamtych 
czasach „ekonomik” był bardzo zróżnicowany, bo młodzież 
uczęszczała do szkoły zawodowej, liceum i technikum, 
a nawet prowadzono tam zajęcia na poziomie studium 
policealnego. Dyrektorem był Edmund Kulisz, człowiek in-
teligentny z ambicjami naukowymi. Szkoda tylko, że woj-
na i pobyt w obozie poważnie nadszarpnęły jego zdrowie. 
Nie wiem dlaczego, ale od samego początku uzyskałem 
u niego duży kredyt zaufania. Może dlatego, że poza pro-
wadzeniem lekcji oraz przygotowaniem do konkursów 
i olimpiad, zająłem się wydawaniem gazetki szkolnej. 
Zdawałem sobie sprawę, że zarówno na lekcjach, jak i we 
współpracy redakcyjnej najważniejszym było rozbudzanie 
samodzielności, aktywności i twórczego myślenia. Redak-
cja musiała rozwiązywać nie tylko problemy intelektualne, 
czyli dbać o to, by mieć o czym pisać, ale przede wszyst-
kim techniczne − jak to wszystko wydrukować i powielić. 
Dzięki pomocy wielu dobrych ludzi mogliśmy wydać kil-
ka numerów gazetki, które napawały dumą nie tylko nas, 
lecz i dyrektora. Do tego stopnia, że gromadził je w swo-
im gabinecie, by pochwalić się przed odwiedzającymi go 
gośćmi.

Okres ten wspominam z dużą przyjemnością nie tyl-
ko dlatego, że pracę dydaktyczną łączyłem z finalizacją 

studiów we Wrocławiu, ale również 
dlatego, że już na początku swojej 
drogi nauczycielskiej zrozumiałem 
i poczułem piękno oraz mądrość 
współpracy z młodymi ludźmi. Przez 
wiele lat w różnych okolicznościach 
przywoływałem przykład Jana Bie-
niasza (nieżyjącego już późniejszego 
burmistrza Łęknicy), który, będąc re-
zerwowym w drużynie olimpijczy-

ków, przyjechał na zajęcia „na łebka” traktorem z Łęknicy, 
bo zima była tak okrutna, że nawet autobusy nie kurso-
wały. Kiedy pojawił się w drzwiach klasy w połowie zajęć, 
zmarznięty, to łza zakręciła się w oku, bo trudno o większy 
heroizm u młodego człowieka. Tacy oni byli.

W 1975 r. musieliśmy pożegnać się, bo oni pisali maturę 
i wybierali się na studia. Na koniec miałem to szczęście, 
że zostałem ich wychowawcą. To ostatnie półrocze z nimi 
dało mi jeszcze jedno piękne przeżycie. Na lekcję wycho-
wawczą zaprosiłem mgr Śmiłowską, która była koordyna-
torem przygotowań dokumentów na studia wyższe. Usiad-
łem w ostatniej ławce i przysłuchiwałem się rozmowom. 

Od 1984 do 1989 
byłem dojeżdżającym 

zielonogórzaninem
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Byłem zdumiony jak poważne, a także jak nowoczesne 
kierunki studiów wybierali moi uczniowie. Jeżeli w two-
jej klasie kilkunastu uczniów wybierało wówczas (1975 r.!) 
informatykę lub informatyczne kierunki z ekonomii czy 
transportu, to musiało napawać cię dumą. 

Trochę z żalem żegnałem się z „ekonomikiem”. Za-
proponowano mi bowiem przejście na etat do ogólniaka, 
gdzie już wcześniej prowadziłem zajęcia na wieczorówce. 
Na początek zostałem wychowawcą klasy humanistycznej, 
co było dla mnie dużym wyróżnieniem, ale i zobowiązywa-
ło. Doświadczenia z „ekonomika” przekonały mnie, że aby 
wyzwolić radość z przyswajania wiedzy i pobudzić nadzie-
je młodzieży, należy zapewnić jej swobodę w zdobywaniu 
wykształcenia. Przekonałem się o tym zaraz na początku, 
kiedy wygraliśmy Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym na szczeblu wojewódzkim. W nagrodę po-
jechaliśmy do Pragi. Okazało się, że

samodyscyplina i wewnętrzne nakazy moralne
są najlepszymi drogowskazami uspołecznienia, a także 

realizacji zadań wspólnych. Dzięki temu mogliśmy w kilka 
dni sporo zobaczyć w pięknej złotej Pradze i do dzisiaj po-
wracam pamięcią do tamtych wydarzeń.

Część tego splendoru z sukcesów w olimpiadach 
przedmiotowych spadała na mnie. Zostałem dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarach. Uświadomiłem sobie 
jednak, że mój udział w tym procesie nie może być tylko 
bierny. I nie mogę dalej tylko uczestniczyć w sukcesach 
swoich uczniów, ale powinienem razem z nimi korzystać 
z możliwości robienia tego, co dawało mi największą przy-
jemność oraz rozkoszowanie się wiedzą, czyli aktywniej 
włączyć się w ten proces.

Z tą myślą w 1977 r. wybrałem się do profesora Hieroni-
ma Szczegóły, by porozmawiać o otwarciu przewodu dok-
torskiego. Nie chodziło wówczas o opuszczenie szkoły, ale 

raczej o konfrontację moich przemyśleń z wiedzą nauko-
wą. Trochę bałem się, że mogę popaść w rutynę i infanty-
lizm, obracając się nieustannie w środowisku młodzieżo-
wym. W przyjaznej rozmowie H. Szczegóła przekonał mnie 
abym zajął się badaniem dziejów Żar, w których wówczas 
mieszkałem.

W tym samym czasie na łamach lokalnej gazety Witold 
Piwoński drukował eseje o problematyce łużyckiej, a po-
nieważ dotyczyły one w znacznym stopniu ziemi żarskiej, 
to stopniowo wciągały mnie w dzieje nieznanej zupełnie 
społeczności z pogranicza polsko-niemieckiego. Pomyśla-
łem też, że warto poznać autora tych opracowań. Znowu 
zaszły sprzyjające okoliczności − obaj zostaliśmy zaprosze-
ni na zebranie działaczy Żarskiego Towarzystwa Kultury. 
Ówczesny dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Zdzisław 
Dąbek zmierzał do zmiany profilu działalności ŻTK. Do-
tychczasowa aktywność polegała głównie na organizacji 
spotkań towarzyskich. Teraz ŻTK miało zostać poważnym 
animatorem wydarzeń kulturalnych w mieście i powiecie. 
Wraz z W. Piwońskim zostaliśmy wybrani do władz stowa-
rzyszenia. Zawiązała się między nami przyjaźń, której efek-
tem były wspólne wyjazdy w teren, eksploracje naukowe, 
a także rozbudzenie mojej fascynacji Łużycami. Nawiązali-
śmy współpracę z działaczami politycznymi i społecznymi 
zza Nysy Łużyckiej, a sorabistyka stała się jednym z głów-
nych obszarów działalności ŻTK.

Po śmierci Antoniego Rościszewskiego, prezesa ŻTK, 
zostałem jego następcą, co zaowocowało częstymi wizy-
tami w Lubuskim Towarzystwie Kultury w Zielonej Górze. 
Dzięki temu coraz bardziej wsiąkałem w zielonogórskie 
środowisko nie tylko działaczy kultury, ale przede wszyst-
kim naukowe. Poznałem tam interesujących zielonogórzan: 
Tadeusza Kajana, Janusza Koniusza i wielu innych.

Kolejną osobą, która odegrała znaczącą rolę w moim 
życiu, był profesor Kazimierz Bartkiewicz. Po wspomnianym 

PROF. DR HAB. TOMASZ JAWORSKI specjalizuje się w de-
mogra� i i  historii gospodarczej. Pracował w Insty-
tucie Historii WSP i Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
był współzałożyciecielem i prezesem Towarzystwa 
Studiów Łużyckich. Obecnie na emeryturze. Jest 
autorem książek m.in. „Żary w dziejach pogranicza 
śląsko-łużyckiego od początków XIX wieku”, „Wojna, 
pokój i religia a ruchy ludnościowe na pograniczu 
polsko-niemieckim w XVII i na początku XVIII wie-
ku”, „Mobilność społeczeństwa wielokulturowego 
na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XVII wieku”.

fot. Archiwum autora
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już spotkaniu z prof. H. Szczegółą, zabrałem się do pracy 
i...

przygotowałem trzy rozdziały rozprawy doktor-
skiej o Żarach.

Jednak moment przełomowy nastąpił w 1983 r. W cza-
sie sesji naukowej z okazji rocznicy powstania Ludowego 
Wojska Polskiego podszedł do mnie Andrzej Toczewski, 
wręczył zaproszenie na obiad i powiedział, że prof. Szcze-
góła chciałby porozmawiać ze mną o czymś ważnym. 
Rzeczywiście w czasie obiadu przysiadł się do mnie i za-
proponował, bym podjechał do niego, odebrał maszyno-
pis pracy doktorskiej i spotkał się z prof. Bartkiewiczem, 
bo to on teraz będzie moim promotorem. Trochę byłem 
rozczarowany, bo odebrałem to jako brak zaufania do mo-
ich kwali� kacji naukowych. H. Szczegóła jednak wyjaśnił, 
że K. Bartkiewicz ma już znaczący dorobek, ale potrzebuje 
wypromowanego doktoranta, by ubiegać się o profesu-
rę belwederską. A moje dokonania gwarantują, że mogę 
szybko uporać się z doktoratem.

K. Bartkiewicza znałem wcześniej z widzenia, ale ni-
gdy nie miałem okazji z nim porozmawiać. Pewnego razu 
słuchałem jego wykładu na zebraniu nauczycieli historii 
w Zielonej Górze i już wówczas zrobił na mnie wrażenie 
człowieka poważnie interesującego się badaniami na-
ukowymi. Wsparcie prof. Bartkiewicza to nie tylko udział 
w dyskusji z profesorami Jerzym Topolskim, Jerzym Mater-
nickim czy Andrzejem F. Grabskim. Od niego nauczyłem się 
łączenia radości poznania z intelektualnym zrozumieniem 
rzeczywistości historycznej. Dopiero później, w czasie po-
dróży naukowych do Czechosłowacji, poznałem więcej 
szczegółów z jego ciekawej biogra� i. Okazało się, że w la-
tach 1953-1957 studiował historię w krakowskiej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej, gdzie poznał swoją przyszłą żonę 
Elżbietę z domu Sulikowską. Tam też studiowała cała grupa 
późniejszych historyków zielonogórskich na czele z prof. 
Szczegółą.

Elżbietę poznałem na jednym ze spotkań metodycznych 
i to ona namówiła mnie do przejścia do pracy w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, bo na emery-
turę wybierała się Janina Sukiennik. W 1984 r. zatrudniony 
zostałem w ODN. Szybko też zostałem kierownikiem Zakła-
du Humanistycznego. Rok później obroniłem doktorat na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzięki temu zostałem, początkowo na pół etatu, 
a od 1 października 1987 r. na pełnym etacie, adiunktem 
w WSP. Od 1984 do 1989 byłem dojeżdżającym zielono-
górzaninem. Kiedy uczelnia wybudowała pierwsze domy 
dla swoich pracowników, pojawiła się szansa otrzymania 
mieszkania w Zielonej Górze. W nowym budynku miesz-
kanie otrzymał prof. Władysław Magnuszewski. Mnie za-
proponowano jego mieszkanie komunalne przy ul. Pta-
siej. Zaraz po otrzymaniu tej informacji zadzwoniłem do 
prof. Magnuszewskiego i umówiliśmy się na spotkanie. Od 
tego czasu często spotykałem się z nim na kawie i przy 
koniaku, szczególnie że mieszkał blisko uczelni, by pody-
skutować o przełomowym dla nowożytności wieku XVII. 
Na ul. Ptasią przeprowadziliśmy się wraz z żoną i córkami 
na początku lutego 1989 r. i w ten sposób stałem się zie-
lonogórzaninem.

Od jesieni do wiosny
Prezydent Rzeczypospolitej przyznał tytuł profesora 

nauk humanistycznych dr. hab. Bogumile Burdzie z Insty-
tutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizują-
cej się w historii nowożytnej i dydaktyce historii.



Za powieść „Piętno” (recenzja w nr. 8 „NW”) Przemysław 
Piotrowski otrzymał nagrodę Złotego Kościeja w kategorii 
Kryminał roku 2020 serwisu Kostnica. Powieść „Cherub” 
tego samego pisarza znalazła się na trzecim miejscu wśród 
nominowanych do nagrody Książka Roku 2020, – prowa-
dzonego przez portal Lubimyczytac.pl.



Powieść Alfreda Siateckiego „Zaproszenie na śmierć” 
otrzymała nominację do Lubuskiego Wawrzynu Litera-
ckiego 2020.



Nowe książki naszych członków: Jarosław Domke i Ja-
cek Szymala – „Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska w � lmach pol-
skich po 1945 r.”, Księgarnia Akademicka; Władysław Klęp-
ka – „Szept, trzepot, szelest ”, Zielona Góra, Towarzystwo 
Miłośników Zielonej Góry „Winnica”; Robert Rudiak – „Par-
nas lubuski i okolice. Studia, szkice i eseje”, Zielona Góra, 
oddział Związku Literatów Polskich.



Podczas gali zorganizowanej przez zielonogórski od-
dział Związku Literatów Polskich Władysław Klępka otrzy-
mał brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Alicja 
Błażyńska i Alfred Siatecki zostali wyróżnieni odznaką 
Zasłużony dla Kultury Polskiej. Laur im. Janusza Koniusza 
odebrał Ryszard Błażyński.



Prezydent miasta powołał komitet organizacyjny ob-
chodów jubileuszu 800-lecia osadnictwa oraz 700-lecia 
nadania praw miejskich Zielonej Górze. Obowiązki prze-
wodniczącego powierzył prof. dr. hab. Czesławowi Osę-
kowskiemu z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W komitecie 
utworzył sekcje: historyczną, tradycji winiarskiej i turystyki, 
sportową, kulturalną, do spraw rozwoju miasta, ekologicz-
ną, eko-nowoczesnego miasta. W zarządzeniu zaznaczył, 
że „pracami komitetu kieruje przewodniczący, który odpo-
wiada za całokształt organizacji projektu”. Komitet został 
powołany „na okres realizacji obchodów”, a te odbędą się 
w 2022 i 2023 r.



Dr hab. Radosław Domke, historyk, profesor Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, został dyrektorem Liceum Akade-
mickiego im. Aleksandra Humbolta. Szkoła ma rozpocząć 
działalność od września 2021 r. w budynku należącym do 
UZ w Sulechowie
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Czesław Osękowski

Biskup doctor honoris causa
Księdza biskupa doktora Adama Dyczkowskiego znałem niemal 30 lat. Wcześniej, jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia 
zetknąłem się z nim we Wrocławiu przy okazji  uroczystości kościelnych i świeckich oraz spotkań środowiskowych, ale 
wtedy nie znaliśmy się jeszcze osobiście.

Już w tamtych latach, ksiądz Adam, był duchownym po-
wszechnie znanym i szanowanym duszpasterzem akade-
mickim i środowisk inteligenckich. Chociaż czas już zatarł 
w pamięci wiele szczegółów, wiem, że młodzież znała go 
powszechnie i ceniła za racjonalizm, życzliwość i wiedzę. 
Były to cechy, które pomagały osobie duchownej funk-
cjonować w środowisku studenckim i młodzieży licealnej 
pomimo antykościelnej polityki władz. Podczas później-
szych spotkań w Zielonej Górze i w diecezji zielonogórsko
-gorzowskiej często rozmawialiśmy o Wrocławiu, mieliśmy 

wielu wspólnych znajomych, zwłaszcza wśród pracowni-
ków uczelni wyższych i ludzi kultury. Pracę ks. bp. Ada-
ma Dyczkowskiego we Wrocławiu cechowała wyjątkowa 
otwartość na ludzi świeckich. Potra� ł jak rzadko kto łago-
dzić różnice, łączyć i przekonywać do swoich idei, pomy-
słów i koncepcji. Przy tym nierzadko czynił to w niekon-
wencjonalny sposób, czym zyskał sympatię i akceptację 

młodych, między innymi grał na gitarze i śpiewał, potra-
fił pięknie opowiadać i nie stronił od czynnej turystyki 
i sportu. Kochał góry, w tym zwłaszcza Beskidy Zachodnie, 
skąd pochodził oraz Karkonosze. Zachęcał i mobilizował 
młodzież do pracy nad sobą oraz rozwijania własnych 
uzdolnień i talentów, służył sacrum i doceniał znaczenie 
profanum.

Ks. bp Adam miał gruntowne przygotowanie do posługi 
duszpasterskiej. Studia � lozo� czno-teologiczne ukończył 
w 1957 roku w Metropolitalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu, święcenia kapłańskie otrzymał 
z  r ąk  k s . bp. Bolesława Kominka. Następnie studiował na 
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie zgłębiał wie-
dzę teologiczną oraz z zakresu � lozo� i przyrody. W 1961 r. 
został magistrem, a w 1965 doktorem � lozo� i. Wręcz fra-
pujące były rozmowy na temat kosmologii, w tym zwłasz-
cza struktury i ewolucji wszechświata. Miał w tym obszarze 
dużą wiedzę, ale też własne przemyślenia i osądy. Ks. bp 
Adam był nade wszystko oddanym Kościołowi i wiernym 
duchownym, w mądry sposób łączył wiedzę z różnych 
dziedzin życia z duszpasterską praktyką. Był wikariuszem 
w parafii archikatedralnej, duszpasterzem akademickim 
i kapelanem środowisk inteligenckich, prefektem w Lice-
um Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. 
Łączył też pracę duszpasterską z pracą dydaktyczną m.in. 
prowadził wykłady dla alumnów w wrocławskim semina-
rium duchownym, był adiunktem na Papieskim Wydziale 
Teologicznym oraz wykładowcą w Centralnym Ośrodku 
Duszpasterstwa Akademickiego.

W 1978 r. ks. Dyczkowski został mianowany przez Jana 
Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji wrocław-
skiej, w której aż do 1992 r. sprawował urząd wikariusza 
generalnego. Zajmował się głównie duszpasterstwem 
wśród młodzieży akademickiej i środowisk inteligenckich, 
zasiadał w radzie kapłańskiej kolegium konsultorów archi-
diecezji, był przewodniczącym Dolnośląskiego Komitetu 
Odrodzenia Harcerstwa i członkiem Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Ossolineum. 

W latach pierwszej Solidarności (1980-1981) i w ca-
łej dekadzie lat 80. ubiegłego stulecia wspierał nieza-
leżny od władz ruch związkowy. Był inwigilowany za 
pomoc rodzinom osób internowanych w stanie wo-
jennym oraz za wspieranie podziemnej dolnośląskiej 
Solidarności. Pomógł wrocławskim działaczom Solidar-
ności bezpośrednio przed wprowadzeniem stanu wojen-
nego uchronić przed kon� skatą przez władze i ukryć ma-
jątek związku (80 mln zł). W 1992 r. ks. bp. Adam na 
krótko został biskupem pomocniczym w nowo utwo-
rzonej diecezji legnickiej, gdzie pełnił funkcję wikariusza 

Ks. bp dr Adam Dyczkowski (1932-2021)                                                                       fot. Archiwum
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Alfred Siatecki

To już historia
Pierwszy numer „Studiów Zielonogórskich” ukazał się w 1995 
roku, ostatni w 2020. Pierwszy był dedykowany dr. hab. Włady-
sławowi Korczowi, ostatni dr. Andrzejowi Toczewskiemu.

Redakcja „Studiów Zielonogórskich” zdecydowała, że nie bę-
dzie się ukazywał ten ceniony rocznik. Głównym powodem 
podjęcia decyzji stało się to, że 20 marca 2020 r. zmarł twórca 
i redaktor naczelny czasopisma Andrzej Toczewski. Ostatni 
numer jest poświęcony w dużej części inicjatorowi periodyku, 
który miał się ukazać kilka razy. W rzeczywistości w 25 nume-
rach ukazało się „ponad 500 artykułów dotyczących przeszło-
ści i teraźniejszości Zielonej Góry w najrozmaitszych aspek-
tach życia miasta – kultury, gospodarki, polityki, nauki, spraw 
społecznych, natury... »Studia Zielonogórskie« stały się pew-
nego rodzaju kompendium wiedzy o mieście, jego ludziach 
i historii i zgodnie ze słowami Andrzeja Toczewskiego »rocznik 
stał się istotnym źródłem dla badaczy dziejów Zielonej Góry, 
a osoby zajmujące się historią miasta, nie będą mogły pomi-
nąć dorobku Studiów«”.

Andrzej Toczewski urodził się 2 marca 1947 r. w Zielonej 
Górze. Najpierw ukończył Technikum Chemiczne w Kostrzynie, 
potem studia historyczne w zielonogórskiej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. Rozprawę doktorską „Walki 1 Frontu Biało-
ruskiego o przełamanie linii Środkowej Odry w 1945 roku” 
obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pasjonował 
się fotogra� ą, uprawiał dziennikarstwo, ale najbardziej inte-
resowały go dzieje Środkowego Nadodrza w czasie drugiej 
wojny światowej. Tą sprawą zajmował się jako badacz i jako 
autor książek, między innymi: „Rola środkowej Odry w bitwie 
o Berlin w 1945 roku”, „Międzyrzecki Rejon Umocniony”, „Bi-
twa o Odrę w 1945 roku”, „Festung Küstrin 1945”.)

Był m.in. kierownikiem wydawnictwa WSP i wykładow-
cą, sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, dy-
rektorem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkie-
go. W latach 1998-2015 kierował Muzeum Ziemi Lubuskiej. 
W jego głowie powstała myśl, aby pogłębić część piwniczną 
gmachu muzealnego, gdzie powstało Muzeum Wina i Mu-
zeum Dawnych Tortur. Doprowadził do utworzenia Galerii 
Tadeusza Kuntzego, Galerii piastowskich książąt Śląska Lu-
buskiego i pierwszej w dziejach muzeum wystawy stałej 
poświęconej historii Zielonej Góry. Przez cały okres swojej 
pracy czynił starania o rozbudowę placówki. W 2020 r. obok 
starego budynku stanął gmach o powierzchni użytkowej po-
nad 2 tys. m kw. Znalazły w nim miejsce m.in. ekspozycje po-
świecone dziejom Zielonej Góry i regionu oraz sztuce współ-
czesnej.

Pomysłodawcę „Studiów” wspominają ci, którzy go dobrze 
znali. Numer zamyka „bibliogra� a publikacji naukowych An-
drzeja Toczewskiego wraz z ważniejszą publicystyką”.

Wyniki badań nad dziejami Zielonej Góry, jak podaje re-
dakcja, będą drukowane w „Ziemi Lubuskiej”, siostrzanym 
roczniku „Studiów”, którego pomysłodawcą był także Andrzej 
Toczewski.

generalnego. Zajmował się m.in. duszpasterstwem 
rodzin, służby zdrowia, harcerzy i środków masowego
przekazu.

W 1993 r. ks. bp Adam Dyczkowski został ordyna-
riuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wieńczy-
ło to jego kilkudziesięcioletnią posługę duszpasterską, 
ale stanowiło też poważne wyzwanie. Jako ordynariusz 
kontynuował działania swoich poprzedników, ale zain-
spirował też przedsięwzięcia mające wzmocnić aktyw-
ność wiernych na rzecz nasycenia życia publicznego 
wartościami chrześcijańskimi. Zaowocowało to m.in. 
utworzeniem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Akcji Kato-
lickiej. W 1997 r. podejmował w Gorzowie Wlkp. Jana 
Pawła II. Przyczynił się też do rozpoczęcia procesu bea-
ty� kacyjnego biskupa Wilhelma Pluty. Patronował pod-
pisanemu 13 marca 1998 r. porozumieniu władz i poli-
tyków z województw zielonogórskiego i gorzowskiego 
(tzw. umowa paradyska), które otworzyło drogę do po-
wstania województwa lubuskiego. Przywiązywał dużą 
wagę do symboli i świętych miejsc, pieczołowicie trosz-
czył się o Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchają-
cej w Rokitnie i o seminarium duchowne w Paradyżu. 
Pełnił też kilka ważnych funkcji w ramach prac Epi-
skopatu Polski, m.in. był przewodniczącym komisji ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, wiceprzewodniczącym 
komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego oraz człon-
kiem komisji ds. Trzeźwości i komisji ds. Zakonnych.

Ks. bp Dyczkowski był przyjacielem Uniwersytetu 
Zie-lonogórskiego. Wspierał jego powstanie i rado-
wał się, gdy w 2001 r. doszło do połączenia Politech-
niki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. 
Przez wszystkie lata, nawet już po przyjęciu z końcem 
2007 r. przez Benedykta XVI jego rezygnacji z obowiąz-
ków ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, 
uczestniczył w najważniejszych uroczystościach na 
uczelni i cieszył się z jej rozwoju. Chętnie spotykał się 
ze społecznością uniwersytecką i pomagał w budo-
waniu wokół akademickiego życia pozytywnej aury. 
Przyjazny stosunek księdza biskupa wobec uczelni, ale 
też wobec środowiska akademickiego w województwie 
lubuskim zadecydowały o tym, że w 2011 r. Uniwersy-
tet Zielonogórski nadał mu tytuł doctor honoris causa. 
Był z tego faktu niezwykle dumny, co często podkreślał 
przy różnych okazjach.

Ks. bp Adam Dyczkowski był duchownym lubią-
cym i szanującym ludzi bez względu na ich wiek oraz 
status społeczny i zawodowy. Niezwykle cenił sobie 
bezpośredni kontakt z młodzieżą, często przebywał 
wśród seniorów, w środowiskach twórczych oraz kom-
batanckich, w tym szczególnie cenił sybiraków i byłych 
żołnierzy niepodległościowego podziemia oraz ludzi 
Solidarności. Działało to też w drugą stronę, środowi-
ska te zawsze wyczekiwały na jego przyjście i wspólną 
modlitwę. 

Ksiądz biskup Adam Dyczkowski zmarł 10 stycznia 
2021 r. w Zielonej Górze, został pochowany w katedrze 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzo-
wie Wielkopolskim.
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fot. Daniel Jung
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G dzie  indziej

Stowarzyszeni przyjaciele Gubina i okolic
Było ich więcej. Obecnie jest 57. Większość w wieku emerytalnym. Co miesiąc składają się minimum po 5 zł. Żeby było na 
utrzymanie Izby Muzealnej i wydawnictwa. Do budżetu dokładają się sponsorzy i samorząd gubiński.

Są dwie ważne daty: 7 września 2000 i 30 września 2003 r. 
Pierwsza wiąże się z decyzją o utworzeniu Izby Regionalnej, 
druga oznacza powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej. To stowarzyszenie utworzyli starsi mieszkańcy 
Gubina. W 2004 r. pamiątek przeszłości ziemi gubińskiej na-
zbierało się już tyle, że na trzecim piętrze dawnego Wiejskie-
go Domu Towarowego powstało muzeum. – Chodziło nam 
o to, żeby z jednej strony mieszkańcy miasta i okolicznych 
wiosek mieli gdzie przekazywać dokumenty i z drugiej – 
żeby zainteresowani historią naszego miniregionu mogli zo-
baczyć stare i nowe artefakty – mówi prezes stowarzyszenia 
Stefan Pilaczyński. Do 1945 r. istniało muzeum w Gubinie 
z dokumentami sprzed trzech tysięcy lat, odkrytymi w Wi-
taszkowie. Niewielka część najstarszych pamiątek przetrwała 
wojnę i jest w posiadaniu Izby Regionalnej.

W archiwum znajduje się ponad 1500 starych fotogra� i, 
kilkadziesiąt planów i map oraz kopii przedwojennych do-
kumentów. Izba ma 3-3,5 tys. negatywów z życia garnizonu 
Gubin po 1967 r. Bogaty jest zbiór prasy lokalnej: W kolekcji 
znajdują się kroniki organizacji funkcjonujących do 1989 r. 
Biblioteka dotycząca Gubina liczy ponad 300 pozycji, wśród 
nich jest ponad 20 prac magisterskich o tematyce gubińskiej.

Utrzymanie izby, to znaczy opłaty za prąd, wodę, ogrze-
wanie i czynsz ma na głowie stowarzyszenie. Zwiedzający 
placówkę, jak i korzystający ze zbiorów archiwalnych nie po-
noszą żadnych kosztów.

Drugą największą pozycją w budżecie SPZG są wydawni-
ctwa. Od 2008 r. ukazuje kwartalnik „Gubin i okolice”. Dotąd 
wyszły 52 numery, ostatnie w formacie A5 po 80 stron każdy, 
w wersji papierowej i elektronicznej. Ukazało się sporo ksią-
żek, między innymi rzecz o gubińskich cmentarzach i histo-
rii Sękowic, „Kronika Gubina 1945-2019”. Stowarzyszenie ma 
udział w wydaniu „Ziemi Gubińskiej 1939-2011” Zygmunta 

Traczyka, „To tylko dziesięć kilometrów. Gubińskie mokrad-
ła” Juliana Lewandowskie-go i „Oczami wiedźmy” Janiny Iz-
debskiej, „Nasz szpital” Zygfryda Gwizdalskiego, „Wioletów 
i Witaszkowo. Przyczynek do historii” Wiesława Łabęckiego, 
albumu „Gubinianie”. Jurorzy Lubuskiego Wawrzynu Na-
ukowego wyróżnili „Alfabet gubińskich ulic” W. Łabęckiego 
i S. Pilaczyńskiego wydany po polsku i niemiecku. Ostatnia 
publikacja to „Gubińskie vademecum” tra� ła m.in. do szkół 
w mieście i gminie.

Stowarzyszenie doprowadziło do oznakowania starych 
cmentarzy przy ul. Królewskiej i na Komorowie. W centrum 
miasta naprawiło głaz upamiętniający zbiórkę wojsk saskich 
w czasie wojen napoleońskich. Inny głaz upamiętnia miejsce 
urodzenia aktorki Corony Schröter, muzy Goethego. Sukce-
sem zakończyło sie odtworzenie dwóch przedwojennych ze-
garów na Baszcie Ostrowskiej w 2008 i 2009 r. W 2011 r. udało 
się wyposażyć je w kurant wybijający godziny.

Prezes Pilaczyński twierdzi, że członkowie stowarzyszenia 
mają bardzo dużo pomysłów. Gorzej jest z pieniędzmi na ich 
wykonanie. Każdego roku SPZG bierze udział w konkursach 
ogłaszanych przez samorząd gubiński. Z tego źródła otrzy-
muje 17 tys. zł rocznie. Jest jednak warunek: stowarzyszenie 
musi wnieść wkład własny. – Dlatego prowadzimy rejestr go-
dzin zajętych na sprzątanie izby i oprowadzanie wycieczek, 
redakcję i korektę maszynopisów, skład i łamanie książek, po-
rządkowanie miejsc historycznych. Każdą godzinę takiej pra-
cy urząd wycenia na 17 zł – wyjaśnia prezes stowarzyszenia. 
Po kilkaset złotych rocznie wpływa do kasy SPZG w ramach 
1 procenta. Niewielkie sumy pieniędzy przekazują sponsorzy, 
wśród nich Niemcy urodzeni w przedwojennym Gubinie. Do 
tego dochodzą składki członkowskie, traktowane jako wpłata 
nie mniej niż 5 zł miesięcznie.

AS

Częstymi gośćmi Izby Muzealnej są najmłodsi mieszkańcy miasta i okolicznych wiosekWydawnictwa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
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