
Ustawienie pomnika Klemensa Felchnerowskiego (1928-1980) na deptaku blisko gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej nie było przy-
padkowe. Klem, jak znajomi zwracali się do artysty, był pierwszym wojewódzkim konserwatorem zabytków. Miał niemały wpływ na 
lokowanie instytucji w historycznych w budynkach regionalnej Zielonej Góry. Kiedy więc w 1958 r. urzędnicy powiatowi przenieśli się 
z al. Niepodległości 15 do nowego gmachu przy ul. Krajowej Rady Narodowej 5 (obecnie Podgórna), chętnych do zajęcia ich miejsca 
było dużo. Wtedy też trwały poszukiwania budynku dla Muzeum Okręgowego, które gnieździło się w pomieszczeniach przy Kazi-
mierza Lisowskiego. Decydenci zaproponowali ulokowanie muzeum w ratuszu. K. Felchnerowski jako konserwator zabytków orzekł, 
że ratuszowe stropy są za słabe, żeby unieść ciężar zabytków, jakie będą tam gromadzone i wystawiane. A że przeniesienie muzeum 
było pilnym nakazem, gospodarzami budynku po Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zostali muzealnicy. Remont w 1958 r. zaczął 
K. Felchnerowski już jako dyrektor muzeum, kontynuował z marnymi rezultatami Bogdan Kres, a zakończył w pierwszej połowie lat 
70. XX wieku jego następca Eugeniusz Jakubaszek. Pomieszczenia zajmowane przez muzeum są nie w jednym, a w trzech budynkach 
zabytkowych połączonych w jeden, co mimo kilku modernizacji dostrzeże uważny obserwator. Kolejni dyrektorzy, dr Jan Muszyński 
i dr Andrzej Toczewski, czynili starania o rozbudowę muzeum. Udało się to Leszkowi Kani. W 2020 r. do starego budynku od strony 
podwórza został dobudowany najnowocześniejszy w regionie gmach muzealny.

O świętującym swoje 100-lecie zielonogórskim muzeum i ludziach związanych z tą instytucją piszemy na wielu stronach „NW”.
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fot. Alicja BłażyńskaW pobliżu skrzyżowania al. Niepodległości z ul. dr. Pieniężnego od 2015 r., skąd żabi skok do pierwszej i do obecnej siedziby 
muzeum, znajduje się pomnik Klemensa Felchnerowskiego. Jego autorem jest artysta rzeźbiarz Artur Wochniak.
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Wokół ratusza 100 lat 
Zielonogórskie muzealnictwo sięga 1908 r., kie-
dy Albert Severin zaczął gromadzić eksponaty 
związane z dziejami miasta i powiatu. Jednak za 
początek zorganizowanej działalności muzeal-
nej uważa się wystawę zorganizowaną w 1922 r. 
w byłej kaplicy przy Neustastadtstrasse (obec-
nie kościół polskokatolicki, ul. dr. Pieniężnego). 
Kolejnym miejscem placówki był budynek przy 
Schulstrasse (ul. Kazimierza Lisowskiego).

fot. Archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej

1.  Pierwsza siedziba muzeum przy Neustastadtstrasse
2.  Ekspozycja zabytków sukiennictwa
3.  Siedziba muzeum w budynku przy Schulstrasse
4-5.  Wystawa archeologiczna w latach 1936-1945 
6.  Rekonstrukcja izby mieszczańskiej 
7.  Budynek przy Bahnhofstrasse (al. Niepodległości),  

w którym znajduje się Muzeum Ziemi Lubuskiej
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Zielonogórskie muzealnictwo dzieli się na to, które było przed dy-
rektorem Janem Muszyńskim i na to, które powstało za doktora Mu-
szyńskiego. Proszę nie sądzić, że neguję na przykład pomysły i reali-
zacje winiarskie dyrektora dr. Bogdana Kresa. Dr Muszyński kształcił 
się u boku Klemensa Felchnerowskiego, kiedy ten był wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. I tak jak jego szef przekonywał kogo się 
tylko dało, żeby nie burzyć pałaców i pałacyków, dworów i dworków, 
wież, murów, bram itd. Nie ich wina, że zostały wzniesione rękoma 
pruskich i niemieckich budowniczych. Trzecim inaczej myślącym niż 
ci, którzy kazali rozbierać stare budowle i uzyskane w ten sposób ce-
gły wieźć do Warszawy, kiedy cały naród budował swoją stolicę, był 
dr Stanisław Kowalski, kolega dr. Muszyńskiego od czasów studen-
ckich. Dzięki tym doktorom ocalała większość zabytkowych budowli 
w Bytomiu, Żaganiu, Kożuchowie, Ośnie, Strzelcach, Wschowie...

1 marca 1976 r. dr Jan Muszyński został szefem Muzeum Ziemi 
Lubuskiej. Ta data jest o tyle ważna, że po niej o muzeum zaczęło być 
coraz głośniej i coraz więcej Lubuszan tam zaglądało. J. Muszyński 
skończył studia z zakresu historii sztuki. Nie wolno mu zarzucić, że ig-
norował archeologię czy etnografię. Jednak najbliższe mu było to, co 
tworzyli malarze, graficy, rzeźbiarze. Wymyślił więc, że gmach przy al. 
Niepodległości 15 będzie muzeum sztuki. Najpierw przekonał kogo 
należało i przebudowę zaczął od galerii sztuki. Dzięki niemu Zielo-
na Góra ma witraże Marii Powalisz-Bardońskiej, arcydzieła Mariana 
Kruczka, wieżę asymetryczną Kajetana Sosnowskiego, obrazy Józe-
fa Burlewicza itd. Ale żeby te prace zebrać i pokazać zwiedzającym, 
była potrzebna tzw. przestrzeń ekspozycyjna, a tej brakowało. Pora-
dziwszy się dr. Kowalskiego, przekonywał władze, żeby remontować 
pałace wokół Zielonej Góry z przeznaczeniem na magazyny muzeal-
ne. Nie powiedział, że drugą częścią tego planu jest utworzenie tam 
samodzielnych muzeów. Pomysł się spodobał. W ten sposób został 
uratowany dwór w Świdnicy, w którym Gminna Spółdzielnia „SCh” 
urządziła magazyn, a gdy było trzeba wziąć się za remont, porzuciła 
budynek. Po naprawie dr Adam Kołodziejski urządził tam Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Podobnie sprawa wygląda-
ła z pałacem w Drzonowie, gdzie tak długo była szkoła, mieszkania 
i biura GS, póki nie było trzeba wyremontować budynku. Do odre-
staurowanego pałacu dr Włodzimierz Kwaśniewicz przeniósł militaria, 
dając początek Lubuskiemu Muzeum Wojskowemu. Znajdujące się 
w Zielonej Gorze – Ochli Muzeum Etnograficzne miało mieć siedzibę 
w jednym z dwóch tamtejszych pałaców. Budynek został wyremonto-
wany, ale ze względu na to, że park etnograficzny powstał w innej czę-
ści Ochli, dr Barbara Kołodziejska znalazło tam miejsce i dla muzeum.

Tym sposobem pałace stoją i Zielona Góra jest właścicielką trzech 
muzeów. Czwarte, mimo że położone w centrum miasta i w którym 
znajduje się ogromna ekspozycja dotycząca dziejów Zielonej Góry, 
jest finansowane przez samorząd województwa, co zwiedzającego 
zapewne nie interesuje.

Alfred Siatecki
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Jubileusz

Doktor Muszyński  
zrobił ze mnie muzealnika

ROZMOWA Z LESZKIEM KANIĄ, DYREKTOREM MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ 
W ZIELONEJ GÓRZE

− Zielonogórskie muzeum obchodzi 
w tym roku jubileusz stulecia. Jak pan 
z perspektywy czterdziestu lat pracy po-
strzega tę instytucję?
− Nastąpiła generalna wymiana zało-
gi. Większość to ludzie młodzi, a pani 
doktor jeszcze nie było na świecie, gdy 
zaczynałem tutaj pracę. Jednak pryncy-
pia dotyczące funkcjonowania muzeum 
nie uległy zmianie. Nadal gromadzi-
my, konserwujemy, opisujemy i upo-
wszechniamy dziedzictwo kulturowe. 
Formy i sposoby uległy zasadniczej 
zmianie. Kiedy trafiłem do zielonogór-
skiego muzeum, na wyposażeniu był 
jeden kserograf wielkości dużej szafy. 
Tylko jedna osoba, a był to nieżyjący 
już Edward Jan-
kowski, umiała go 
obsługiwać. Kopie 
niewiele przypo-
minały oryginał 
i wyglądały jak po 
pożarze.

− Jak nowe technologie pomagają 
w pracy muzealnika?
− Przede wszystkim łatwiejsze jest ka-
talogowanie obiektów. W przeszłości 
karty naukowe wypełniane były ręcz-
nie, ewentualnie na maszynie do pisa-
nia. Teraz jest specjalny program, który 
ułatwia przekazywanie informacji od-
nośnie danego zabytku. Digitalizacja 
jest też sposobem na promowanie 
muzealiów w sieci. Niestety, nie ma 
jednego obowiązującego systemu dla 
wszystkich muzeów, który pozwalałby 
swobodnie przekazywać dane.

− A co z nowoczesnością dla zwiedza-
jących?
− Widać to na naszych nowych eks-
pozycjach, i to zarówno na tej hi-
storycznej „Dziedzictwo i współ-
czesność.  Zielona Góra – region 
lubuski”,  jak i  w Galeri i  Złotego 
Grona. Ogromna liczba informacji, 
obrazów, filmów, fotografii została 

umieszczona w infokioskach czy wiel-
koformatowych ekranach dotykowych, 
gdzie w sposób niezwykle prosty 
można tej wiedzy zasięgnąć. Młodzież 
nie ma z tym absolutnie problemów, 
a i starsi szybko orientują się, jak ten 
sprzęt obsługiwać.

− Widziałam dzieci zachwycone wysta-
wą historyczną…
− Tak, jedna makieta zastępuje trzy 
starsze i to doskonale. Dzięki sprzę-
żeniu obrazu z projektorów, dźwięku 
i efektów pneumatycznych historia na-
szego miasta i regionu staje się barwna 
i ciekawa. Warto zaznaczyć, że makieta 
posiada specjalny film dostosowany do 

potrzeb najmłod-
szych odbiorców, 
którego bohate-
rem jest sympa-
tyczny bachusik.

− Wydaje się, że po-
przez coraz szyb-

szy postęp techniczny zabytkowe przed-
mioty nabierają coraz większego uroku.
− To prawda, żadna technologia nie 
zastąpi bezpośredniego kontaktu 
z zabytkiem, który posiada swoją aurę, 
energię. Na wystawie historycznej sta-
raliśmy się to wyważyć, mamy bowiem 
świadomość, że środki techniczne rów-
nież się szybko starzeją.

− Przez te cztery dekady muzeum miało 
trzech dyrektorów, a jak się zmieniała 
koncepcja działalności instytucji?
− Doktor Jan Muszyński, który zrobił 
ze mnie muzealnika, stworzył ideę 
Muzeum Artystów, wymyślił galerie 
autorskie i przede wszystkim, zgroma-
dził olbrzymie zbiory z zakresu sztuki 
współczesnej. Siedziba przy alei Nie-
podległości wypełniła się współczesną 
plastyką. Warto podkreślić, że doktor 
Muszyński tworząc w 1982 roku dział 
sztuki współczesnej, obdarzył nas za-
ufaniem i niczego nam nie narzucał. 

Kalendarium

1908 – radca budowlany Albert 
Severin podjął starania w spra-
wie stworzenia kolekcji zabytków 
związanych z miastem i jego 
okolicami. Inicjatywa ta uzyska-
ła poparcie władz miejskich. Na 
zbiory przydzielono pomiesz-
czenie w budynku przy Breiten-
strasse 78 (ul. Sikorskiego). Zbiór 
składał się głównie z obiektów 
związanych z rzemiosłem i tra-
dycjami mieszczańskimi miasta. 
Jednocześnie przy starostwie 
powiatowym zaczęła powstawać 
kolekcja zabytków związanych 
z powiatem zielonogórskim.
4 czerwca 1922 – w dawnej kapli-
cy staroluterańskiej przy Neusta-
stadtstrasse (ul. dr. Pieniężnego} 
w ramach obchodów 700-lecia 
miasta otwarto wystawę czasową 
poświęconą miastu i powiatowi.
20 maja 1923 – po przygotowaniu 
budynku do celów wystawienni-
czych otwarto stałą ekspozycję, 
gdzie zaprezentowano: prehisto-
rię i historię, rzemiosło i cechy, 
tkactwo i winiarstwo, osadnictwo 
wiejskie, wnętrze mieszczańskie 
i izbę chłopską.
1936 – przeniesiono ekspozycję 
archeologiczną do budynku po 
dawnej szkole ewangelickiej przy 
Schulstrasse (ul. Lisowskiego). 
W 1940 zostały tam przeniesione 
pozostałe zabytki.
1 czerwca 1946 – otwarto Muze-
um Miejskie, kierowniczką została 
Eugenia Łychowska.
Październik 1949 – Krystyna Klęsk 
została kierowniczką muzeum.
1 stycznia 1950 – upaństwowio-
no placówkę i zmieniono nazwę 
na Muzeum Regionalne.
1 września 1952 – kierownikiem 
został Stanisław Strąbski.
22 lipca 1954 – udostępnienie 
ekspozycji dotyczącej historii wi-
niarstwa i dziejom Ziemi Lubu-
skiej. Kierownikiem został Michał 
Kubaszewski.
10 kwietnia 1957 – Minister Kul-
tury i Sztuki powołał Muzeum 
Okręgowe, któremu podlegały 
wszystkie placówki muzealne 
w woj. zielonogórskim.
1959 – przeniesiono siedzibę do 
budynku przy alei Niepodległo- 
ści 15.

Faktycznie,  
zielonogórskie muzeum  

powstało w roku 1922 z okazji 
700-lecia Grünbergu.
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Jubileusz

Myślę tu szczególnie o Armandzie 
Felchnerowskim, pierwszym kierow-
niku działu, który proponował zakupy 
dzieł Zbigniewa Gostomskiego zwią-
zanego z warszawską Akademią Sztuk 
Pięknych. Ja natomiast zasugerowałem 
kontakt z Eugeniuszem Getem-Stan-
kiewiczem, świetnym wrocławskim 
grafikiem o lubuskim rodowodzie. 
Okazało się, że Jan Muszyński jako 
pierwszy zrecenzował na łamach „Nad-
odrza” wczesną jego twórczość. Miło 
wspominam również wizytę w łódz-
kiej pracowni profesora Stanisława 
Fijałkowskiego, ucznia Władysława 
Strzemińskiego, który miał wyjątkową 
wiedzę na temat własnych dzieł, na 
przykład zapisywał dokładnie tech-
nologiczny proces powstawania prac. 
To był specyficzny czas, okres stanu 
wojennego, kiedy większość artystów 
bojkotowała oficjalne struktury wysta-
wiennicze i tu nasuwa mi się wspania-
ła osobowość Zbigniewa Makowskie-
go, czołowego polskiego surrealisty, 
którego również odwiedziłem w celu 
zakupu jego dzieł. Powiedział wów-
czas, że nie chce reżimowych pienię-
dzy, a może jedynie podarować swoje 
prace i tak się stało. W odniesieniu do 
gratyfikacji oryginalny był wspomnia-
ny Get-Stankiewicz, który proponował 
rekompensatę w postaci ziemniaków 
na zimę. W efekcie powstały duże 

kolekcje prac wymienionych artystów. 
Świetnie współpracowało mi się z pro-
fesorem Janem Berdyszakiem, który 
miał swoją wydzieloną przestrzeń 
w muzeum, nazywaną Galerią perma-
nentnych zmian. Wiele mnie nauczył. 
Szereg jego instalowanych rzeźb z cy-
klu „Belki” powstało dzięki naszej insty-
tucji. Materiał w postaci ogromnych, 
drewnianych kłód, pochodzących 
z rozbiórki zabytkowych obiektów, 
dostarczał Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, doktor Stanisław Kowal-
ski. Obiekty te można dzisiaj spotkać 
np. na stałej ekspozycji polskiej sztuki 
współczesnej w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu. Doktor Andrzej Toczew-
ski, dyrektor w latach 1998-2015, za-
proponował zupełnie odmienną wizję 
instytucji, ukierunkowując ją w stronę 
zagadnień regionalnych związanych 
z tożsamością. I tak powstało Mu-
zeum Dawnych Tortur czy Muzeum 
Wina, w których tworzeniu miałem 
swój udział. Pragnę jednak podkreślić, 
że to za jego kadencji powstała Galeria 
Nowy Wiek, gdzie mogłem swobodnie 
realizować jej program.

− Najciekawsze momenty w funkcjono-
waniu Galerii Nowy Wiek? Było tam już 
około stu wystaw, ale które najbardziej 
zapadły muzealnikom i publiczności 
w pamięć?

fot. Alicja Błażyńska

Leszek Kania – rocznik 
1956, po studiach w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej 
w Zielonej Górze związał 
się z zielonogórskim Biu-
rem Wystaw Artystycznych. 
Od 1982 r. pracuje w Mu-
zeum Ziemi Lubusk iej , 
najpierw w dziale sztuki 
współczesnej, później jako 
zastępca dyrektora i od 
2015 jako dyrektor.

1 lutego 1960 – dyrektorem zo-
stał Klemens Felchnerowski
1 maja 1960 – otwarto stałe eks-
pozycje: archeologiczną, etnogra-
ficzną, winiarską i sztuki; utworzo-
no dział historyczny i oświatowy 
oraz pracownie konserwatorską 
i fotograficzną.
1 sierpnia 1965 – obowiązki dy-
rektora objął Bogdan Kres, który 
położył największy nacisk na eks-
ponowanie tradycji winiarskich 
regionu.
Czerwiec 1967 – zmieniono nazwę 
na Muzeum Ziemi Lubuskiej.
1969-1973 – remont i rozbudowa 
gmachu przy al. Niepodległości 15.
1 marca 1970 – dyrektorem został 
Eugeniusz Jakubaszek.
15 lutego 1974 – po zakończe-
niu remontu ponowne otwarto 
wszystkie stałe ekspozycjie.
1 marca 1976 – dyrektorem zo-
stał dr Jan Muszyński, który wdro-
żył w życie swoją wizję rozwoju 
muzealnictwa zielonogórskiego. 
Z jego inicjatywy powstały gale-
rie autorskie.
21 maja 1977 – otwarto park et-
nograficzny, który dał początek 
Muzeum Etnograficznemu w Zie-
lonej Górze – Ochli.
1978 – powołano dział braterstwa 
broni i gabinet numizmatyczny.
19 lipca 1979 – udostępniono 
ekspozycje archeologiczne zwie-
dzającym w Świdnicy, co było 
pierwszym krokiem do utworze-
nia Muzeum Archeologicznego 
Środkowego Nadodrza.
1982 – muzealne oddziały w Zie-
lonej Górze – Ochli i Świdnicy 
podniesiono do rangi samodziel-
nych placówek.
9 maja 1985 – na bazie działu bra-
terstwa broni utworzono Lubuskie 
Muzeum Wojskowe w Zielonej 
Górze z siedzibą w Drzonowie.
28 czerwca 1991 – Rada Miasta 
odebrała budynek przy pl. Po-
wstańców Wielkopolsk ich 1, 
w którym miało powstać Muzeum 
Historii Zielonej Góry.
1 lutego 1998 – funkcję dyrektora 
objął dr. Andrzej Toczewski. MZL 
jako pierwszą placówkę w woje-
wództwie wpisano do Państwo-
wego Rejestru Muzeów. Powstało 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Ziemi Lubuskiej.
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− Ze wszystkimi wystawami wiążą się 
jakieś wspomnienia, ale chciałbym się 
odnieść do tych twórców, którzy już 
nie żyją. Myślę o wystawie „Mapa” 
Mikołaja Smoczyńskiego, wybitnego 
artysty, z którym współpraca nie była 
łatwa z uwagi na jego uzależnienia, ale 
efekt końcowy był fantastyczny. Do-
brze pamiętam też ekspozycję Leszka 
Knaflewskiego zatytułowaną „Killing 
me softly”, której bohaterem był au-
tor przebrany za księdza, i za sprawą 
której nieomal nie wyleciałem z pracy. 
Jak się wkrótce okazało, pokaz ten an-
tycypował afery obyczajowe związane 
z osobami duchownymi. Chciałbym 
podkreślić tutaj postawę księdza pro-
fesora Andrzeja Draguły, ówczesnego 
sekretarza biskupa Adama Dyczkow-
skiego, który zdroworozsądkowo spoj-
rzał na twórczość artysty.

− Jubileusz muzeum łączy się z obchoda-
mi 800-lecia Zielonej Góry.
− Faktycznie, zielonogórskie muzeum 
powstało w roku 1922 z okazji 700-le-
cia Grünbergu. Chcemy to uczcić roz-
maitymi wydarzeniami. Pierwszym 
akcentem jest duża wystawa zatytu-
łowana „Zielona Góra w sztuce”, którą 
zorganizowali i zaaranżowali Marta 
Gawęda-Szymaniak i Jacek Gernat, 
pracownicy działu sztuki współczesnej. 
N i g d y  d o t ą d 
nie było ekspo-
zycji uwzględ-
niającej w tak 
szerokim w y-
miarze ikono-
grafię naszego 
miasta, przede 
wszystkim z na-
szych zbiorów, ale również korzystamy 
z kolekcji biblioteki Norwida, biblioteki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i zbio-
rów prywatnych. Poczyniliśmy starania, 
aby trwałym śladem po tym pokazie 
był album zawierający większość dzieł. 
Powstała też publikacja odnosząca się 
do jubileuszu 100-lecia muzeum, któ-
ra koncentruje się na stu wybranych, 
najcenniejszych skarbach kolekcji. To 
pierwsze tego rodzaju wydawnictwo 
w historii naszej instytucji. W połowie 
roku planujemy uroczyste obchody tej 
rocznicy, otwieramy Galerię Carla Frie-
dricha Seifferta – drugiego po Tadeuszu 
Kuntzem czołowego malarza urodzo-
nego w naszym mieście. Przygotowu-
jemy ekspozycję poświęconą historii 

Jubileusz

muzeum z uwzględnieniem osób z nim 
związanych, a także rzadko pokazywa-
nym ze względów konserwatorskich 
obiektom, z „Dziewczynką ze słonecz-
nikami” Olgi Boznańskiej na czele.

− Muzeum często współpracuje z róż-
nymi instytucjami, ale też nawiązuje 
kontakt z prywatnymi kolekcjonerami 
i badaczami.
− Istotnie, od dłuższego czasu reali-
zujemy wystawy w oparciu o zbiory 
prywatne. Są to nie tylko kolekcje hi-
storyczne, jak na przykład pamiątki 
o rodowodzie zielonogórskim wypo-
życzone od doktora Grzegorza Bisz-
czanika lub stare fotografie powstałe 
w tutejszych przedwojennych atelier, 
zbierane przez doktora Bartłomieja 
Gruszkę. Niezwykle ważną wystawą 
była prezentacja ogromnej kolekcji 
śląskich krajobrazów z przełomu XIX 
i XX wieku, którą zgromadził profesor 
Czesław Osękowski, przewodniczący 
Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej. Eks-
pozycja ta była również przeniesiona 
do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej 
Górze i Muzeum Miejskiego we Wroc-
ławiu. Podobny sukces odniosła wysta-
wa ukazująca wyroby Huty Szkła „Nie-
men”, zbudowana w oparciu o zbiory 
czterech kolekcjonerów z Polski, 
a zorganizowana przez doktora Lon-

gina Dzieżyca. 
Zainteresowane 
jest nią Muzeum 
M a z o w i e c k i e 
w Płocku – po-
tentat w zakre-
sie secesji i sztu-
k i  a r t  d e c o . 
Cieszę się z kon-

taktu z córką doktora Stefana Dąbrow-
skiego, doktor habilitowaną Jarochną 
Dąbrowską-Burkhardt, specjalistką 
w zakresie lingwistyki i języka niemie-
ckiego. Wspólnie podjęliśmy działania 
nad opracowaniem protokołów z pro-
cesów zielonogórskich czarownic. 
Przybliżenie zielonogórzanom i nie 
tylko, mrocznego, ale zarazem fascy-
nującego fragmentu historii naszego 
miasta, pragniemy wpisać w obchody 
wspomnianego jubileuszu.

− Cieszę się, że wraz z doktor Izabelą 
Korniluk możemy brać udział w reali-
zacji tego projektu. Bardzo dziękuję za 
rozmowę.

Alina Polak-Woźniak

2 listopada 1998 – ukazał się 
pierwszy numer czasopisma „Mu-
seion”.
1999 – Muzeum Ziemi Lubuskiej 
przeszło pod zarząd samorządu 
województwa.
2001 – rozpoczęła działalność 
Galeria Nowy Wiek. Otwarto stałą 
wystawę działu historycznego.
8 stycznia 2003 – otwarto Galerię 
Tadeusza Kuntzego.
20 października 2004 – otwarto 
Galerię Piastowskich Książąt Ślą-
ska Lubuskiego.
19 maja 2006 – otwarto ekspozy-
cję stałą Muzeum Wina.
22 lutego 2007 – otwarto ekspozy-
cję stałą Muzeum Dawnych Tortur.
29 sierpnia 2008 – inauguracja 
działalności Galerii Twórców „Ga-
lera”.
2009-2010 – przeprowadzono 
modernizację budynku, na którą 
składało się m.in. odnowienie ele-
wacji, malowanie, remont dachu, 
wymiana stolarki okiennej i zmia-
na oświetlenia.
2010 − Anitta Maksymowicz uzy-
skała stopień doktora historii. 
W kolejnych latach doktoryzowali 
się: Longin Dzieżyc, Aneta Kamiń-
ska, Izabela Korniluk, Arkadiusz 
Cincio i Grzegorz Wanatko.
13 maja 2015 – dyrektorem został 
Leszek Kania.
29 grudnia 2017 – podpisano 
umowę na rozbudowę i moderni-
zację instytucji. Inwestycja została 
sfinansowana ze środków europej-
skich przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz samorzą-
du województwa lubuskiego.
21 grudnia 2018 – podpisano 
umowę z firmą Perbud na rozbu-
dowę i modernizację muzeum.
2020 – zakończenie rozbudowy 
MZL. 30 września jako pierwsi dar-
czyńcy zobaczyli nową wystawę. 
Z powodu obostrzeń związanych 
z epidemią koronawirusa nie do-
szło do uroczystego otwarcia eks-
pozycji.
26 października 2021 – odbył się 
II lubuski kongres muzeów. Jedno-
cześnie zakończono rozbudowę 
i modernizację MZL. Otwarto nowe 
ekspozycje „Dziedzictwo i współ-
czesność. Zielona Góra – region 
lubuski” i galerię Złotego Grona.

AC

...otwieramy Galerię Carla  
Friedricha Seifferta – drugiego 

po Tadeuszu Kuntzem  
czołowego malarza urodzonego 

w naszym mieście.



72(10)/2021

Jubileusz

Marta Gawęda-Szymaniak
Jacek Gernat

Prawie dwie dekady Złotego Grona
Ogólnopolskie wystawy i sympozja Złotego Grona, orga-
nizowane w Zielonej Górze należały do najważniejszych 
wydarzeń plastycznych w powojennych dziejach polskiej 
sztuki. Spiritus movens zielonogórskiego biennale był czo-
łowy artysta aktywny w Zielonej Górze po 1945 roku Ma-
rian Szpakowski (1926-1983).

Inauguracja I Złotego Grona odbyła się podczas obchodów 
Święta Winobrania w 1963 r. Wystawy prezentowane były 
w Muzeum Okręgowym i niewielkim salonie Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. Zdominowana przez malarstwo 
ekspozycja obejmowała 200 prac 86 polskich artystów. Obok 
uznanych twórców, takich jak Eugeniusz Geppert, Tymon Nie-
siołowski czy Alfred Lenica, w wystawie wzięła udział szeroka 
reprezentacja młodszego pokolenia, wkraczająca w obszar 
malarstwa materii lub abstrakcji organicznej, a także konty-
nuatorzy tradycji postimpresjonistycznej i kolorystycznej. Te-
matem przewodnim dwudniowego sympozjum było „Miejsce 
polskiej plastyki w dorobku plastyki europejskiej”. W trakcie 
obrad referaty wygłosili m.in. Julian Przyboś, Artur Sandauer 
i Jerzy Madeyski. Sympozjalna dyskusja potoczyła się w kie-
runku rozważań na temat definiowania i interpretacji pojęcia 
realizmu.

II Złote Grono w 1965 r. powtarzało koncepcję sprzed 
dwóch lat; wzrosła jedynie liczba pokazywanych dzieł oraz 
twórców biorących udział w wystawie. W przestrzeniach mu-
zeum i nowopowstałego Biura Wystaw Artystycznych zapre-
zentowano 400 prac 126 autorów z Polski i 19 z zagranicy. 

Sympozjum odbywało się pod hasłem „Miejsce sztuki w spo-
łeczeństwie”, a dyskusja skupiła się na problemie mecenatu 
i finansowania działań artystycznych przez instytucje admi-
nistracji terenowej, stowarzyszenia i zakłady pracy.

Legendarne III Złote Grono poświęcone było problema-
tyce kształtowania przestrzeni poprzez integrację sztuk pla-
stycznych – malarstwa i rzeźby z architekturą i urbanistyką. 
W ramach wystawy „Przestrzeń i wyraz” – prezentowanej 
w oczekujących remontu muzealnych salach – zaproszeni do 
współpracy artyści stworzyli rodzaj environment złożonego 
z autorsko skomponowanych instalacji z różnorodnych ma-
teriałów. W tym niezwykle śmiałym jak na owe czasy ekspe-
rymencie wzięli udział m.in.: Marian Bogusz, Artur Brunsz, Jan 
Chwałczyk, Stefan Gierowski, Bronisław Kierzkowski, Roman 
Opałka, Henryk Morel, Piotr Perepłyś oraz zielonogórzanie 
Tadeusz Dobosz i M. Szpakowski. Ta nowatorska ekspozycja 
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności 
oraz zachwytem krytyków i historyków sztuki. Prezentację 
dopełniła przygotowana przez Irenę Jakimowicz wystawa 
„Słowo i obraz” ukazująca wybrane wątki twórczości trzech 
klasyków sztuki współczesnej – Stanisława Ignacego Witkie-
wicza, Leona Chwistka i Władysława Strzemińskiego – oraz 
związki ich dzieł z wypowiedziami teoretycznymi. Zrealizo-
wana w Zielonej Górze ekspozycja po raz pierwszy w tak 
zdecydowany sposób podkreśliła znaczenie wymienionych 
artystów w sztuce polskiej XX wieku.

Tematem przewodnim IV Złotego Grona był stan polskiej 
krytyki artystycznej i jej rola w społeczeństwie. W części 
ekspozycyjnej przygotowano dwie wystawy. Pierwsza doty-
czyła prac malarskich i graficznych uczestników wystaw z lat 
poprzednich. Pokazano wówczas ponad 360 prac około 100 
artystów. W drugiej wystawie „Krytycy proponują artystów” 
krytycy (m.in. Janusz Bogucki, Bożena Kowalska, Jerzy Lu-
dwiński, J. Madeyski, Anka Ptaszkowska, Aleksander Wojcie-
chowski) zaprezentowali wybrane przez siebie prace jednego 
lub kilku artystów. Największe emocje wzbudziła propozy-
cja A. Ptaszkowskiej, która zaprosiła młodych wychowan-
ków Tadeusza Kantora – Mieczysława Dymnego, Stanisława 
Szczepańskiego i Tomasza Wawaka oraz Lesława i Wacława 
Janickich – autorów dwóch budzących kontrowersje akcji. 
Podczas pierwszej artyści nie zmrużyli oka przez trzy doby, 
leżąc na łóżkach polowych pod transparentem „My nie śpi-
my”. W ramach drugiej akcji zorganizowali stoisko handlowe 
z oferowanymi na sprzedaż kopiami dzieł sztuki za 2 zł.

V Złote Grono w 1971 r. zdominował temat „Nowe zjawi-
ska w sztuce polskiej 1960-1970”. Wystawa główna, przygoto-
wana przez J. Boguckiego i Zbigniewa Dłubaka, obrazowała 
najbardziej charakterystyczne i nowatorskie tendencje w ów-
czesnej polskiej sztuce. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
laureatów Złotego Grona z lat poprzednich. Ekspozycje stały 
się pretekstem do rozważań sympozjalnych na temat kry-
teriów oceny zjawisk w polskiej sztuce współczesnej; omó-
wiono m.in. zagadnienia sztuki konceptualnej i enviroment, 

Wystawa „Przestrzeń i wyraz” na Złotym Gronie w 1967 r. Zwiedzający oglądają 
aranżację przestrzenną Magdaleny Więcek w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
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wskazując również na pojawienie się nowych polskich cen-
trów artystycznych we Wrocławiu, Katowicach, Koszalinie, 
Elblągu i Zielonej Górze.

W myśl założeń programowych VI Złotego Grona zrezyg-
nowano z części sympozjalnej, a wystawą główną była zorga-
nizowana w salach muzealnych ekspozycja „Laureaci festiwa-
li i konkursów z lat 1971-1973” prezentująca blisko 400 prac 
100 autorów w działach malarstwa, grafiki i plakatu. Przyjęta 
wówczas formuła ekspozycji, skupiająca artystów wcześniej 
nagradzanych na różnych konkursach, miała swoją kontynu-
ację w następnych trzech edycjach Złotego Grona (1975, 1977 
i 1979). Koncepcja ta – polegająca na konfrontacji wartości 
już wcześniej zweryfikowanych – spotkała się z surową oceną 
krytyków. Należy również wspomnieć o wystawie towarzy-
szącej „Sygnał… Współczesne poszukiwania realistyczne – 
hiperrealizm” w przestrzeniach zielonogórskiego BWA.

Podczas sympozjum VII Złotego Grona „Sztuka dnia 
dzisiejszego” (nawiązującego do problematyki III Złotego 
Grona) zaprezentowano tzw. Kartę Łagowską – nowatorską 
koncepcję całościowego i spój-
nego kształtowania przestrze-
ni społecznej. Dokument ten 
zakładał odnowienie integracji 
sztuk plastycznych z dyscyplina-
mi zajmującymi się utylitarnym 
kształtowaniem środowiska czło-
wieka – architekturą, urbanisty-
ką i ekologią. Otwarta wówczas 
wystawa „Przestrzeń człowieka” 
(przygotowana przez T. Dobosza 
i Witolda Cichacza), w nawią-
zaniu do doświadczeń z 1967 r., 
złożona była z przestrzennych 
aranżacji realizowanych indywi-
dualnie bądź grupowo. Ekspozy-
cja ta wychodziła poza kanony 
estetyczno-formalnej prezenta-
cji i po raz pierwszy odbyła się 
także w przestrzeni publicznej miasta. Szczególne emocje 
wzbudziła ekologiczna akcja Stefana Pappa, autora klepsydr 
informujących o „zabetonowanych na śmierć” drzewach z al. 
Niepodległości. Należy również wspomnieć o niekonwencjo-
nalnych działaniach grupy Warsztat Formy Filmowej pod kie-
runkiem Józefa Robakowskiego.

Tematem VIII Złotego Grona w 1977 r. był „Znak plastycz-
ny i funkcje sztuki”, stanowiący kontynuację działań podję-
tych rok wcześniej na plenerze Łagów’76. Wystawę prob-
lemową „Kreacje i funkcje znaków w dziele plastycznym”, 
przygotował poznański duet Andrzej Haegenbarth i Ryszard 
K. Przybylski. Ekspozycję podzielono na kategorie: znaki iko-
niczne i media, tradycje kulturowe, struktury organiczne, in 
statu nascendi, operacje analityczne, metajęzyk. Tradycyjnie 
odbyła się także ekspozycja „laureatów”, prezentująca nagra-
dzane prace z ostatnich dwóch lat. Sympozjum zdominowały 
wystąpienia naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Podjęły one m.in. problem „zmierzchu sztuki” 
czy „autonomii formy”. W nawiązaniu do pleneru debatowa-
no również nad sprawami kształcenia ludzkiego środowiska, 
mówiąc o konieczności ochrony przed skutkami urbanizacji 
i rozwoju przemysłu w Polsce.

W 1979 r. IX Złote Grono odbywało się pod hasłem Prze-
strzeń człowieka a postawy twórcze. W sympozjum pod 
przewodnictwem prof. Aleksandra Wallisa z Instytutu Sztuki 
PAN obok plastyków wzięli udział architekci, urbaniści i so-
cjologowie, poruszając – z przywoływaniem postulatów 
Karty Łagowskiej i Programu Łańcuckiego – zagadnienia 
związane z kształtowaniem i ochroną środowiska człowieka, 
rozumianego jako dynamiczny układ materialno-przestrzen-
no-społeczny. Dyskusje dotyczyły m.in. problemu trzech 
zasadniczych potrzeb ludzkich wobec środowiska – identy-
fikacji, urozmaicenia i zadowolenia estetycznego. Ponadto 
skoncentrowano się na pojęciu i funkcji „drogi” w aspekcie 
cywilizacyjnym, kulturowym i artystycznym. Sympozjum 
towarzyszyła wystawa problemowa korespondująca z tą 
problematyką. Drugą wystawę po raz kolejny przygotowano 
w oparciu o dzieła „laureatów”, w tym wypadku nagrodzo-
nych na artystycznych imprezach z lat 1977-1978.

Tematyka X Złotego Grona w 1981 r. została zainspiro-
wana burzliwymi wydarzeniami z początku lat 80. XX wieku. 

Ekspozycja „Pomnik i słowo” prezentowała dokumentację 
fotograficzną realizacji przestrzennych w Polsce, uwzględ-
niając również najnowsze przykłady – pomniki Poznańskie-
go Czerwca 1956 i gdańskich stoczniowców. Z ekspozycją 
korespondowały wypowiedzi uczestników sympozjum oraz 
artystów podejmujących problemy rzeźby pomnikowej i ple-
nerowej. W muzeum odbyła się wystawa „2 x 10”, polegają-
ca na zestawieniu dzieł dziesięciu twórców ze środowiska 
zielonogórskiego z pracami dziesięciu uznanych twórców  
w kraju. Ekspozycję zorganizowano z dzieł pozyskanych 
przez artystów lub będących własnością Muzeum Ziemi Lu-
buskiej.

Złote Grono trwale wpisało się w historię powojennej 
plastyki, skupiając na przestrzeni prawie 20 lat niemalże całą 
ówczesną czołówkę artystów i teoretyków sztuki. Idea tych 
spotkań znalazła kontynuację w ramach organizowanych 
w Zielonej Górze Biennale Sztuki Nowej (1985-1996), a obec-
nie Biennale Zielona Góra, którego pierwsza edycja odbyła  
się w 2020 r. To ostatnie wydarzenie zademonstrowało dzi-
siejszą rangę zielonogórskiego środowiska plastycznego, 
w dużej mierze ukształtowanego przez tradycję „złotogro-
nową”.

Fragment współczesnej ekspozycji w Muzeum Ziemi Lubuskiej
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Nagrody za twórczość

Siódma gala literacka
W 2021 r. Winiarkę otrzymał prozaik, zielonogórzanin od urodzenia, Przemysław Piotrowski. Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego również została wyróżniona tą nagrodą. Konkurs literacki na utwór związany z Zieloną Górą 
wygrał zielonogórzanin Igor Myszkiewicz.

Ubiegłoroczne spotkanie zorganizowa-
ne przez Towarzystwo Miłośników Zie-
lonej Góry „Winnica” zbiegło się z uro-
czystością z okazji 60-lecia oddziału 
Związku Literatów Polskich. Gala 
odbyła się w sali widowiskowej (na 
razie bez nazwy) nowej części Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej, z udziałem 
licznej grupy zielonogórzan i gości, 
wśród nich był prezes zarządu głów-
nego ZLP Marek Wawrzkiewicz, rek-
tor UZ prof. dr hab. Wojciech Strzy-
żewski i wicewojewoda lubuski dr 
Wojciech Perczak.

Od siedmiu lat kapituła po-
woływana przez zarząd TMZG„W” 
przyznaje Zielonogórską Nagrodę 
Literacką „Winiarka”. Rozpatrując 
kandydatury, komisja bierze pod 
uwagę przede wszystkim najbar-
dziej wartościowe utwory literackie. 
Nie bez znaczenia jest i to, czy au-
tor w swojej twórczości uwzględ-
nia tematykę zielonogórską. Jak 
i to, jakie jest zainteresowanie 
czytelników książkami twórcy. Wi-
niarką 2021 komisja uhonorowała 
Przemysława Piotrowskiego, rodo-
witego zielonogórzanina, absol-
wenta polonistyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Pisarz debiuto-
wał „Kodem Himlera” w 2016 r. 
Jesienią 2021 r. miał w swoim do-
robku prozatorskim 10 powieści, 
wśród nich serię z komisarzem Igo-
rem Brudnym, której akcja dzieje 
się w Zielonej Górze i okolicznych 
miejscowościach. Jego rywalami do 
nagrody byli: Krzysztof Fedorowicz, 
Zofia Mąkosa i Igor Myszkiewicz. 
Winiarkę zespołową otrzymała Ofi-
cyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Również od siedmiu lat stowa-
rzyszenie organizuje konkurs litera-
cki na utwór tematycznie związany 
z Zieloną Górą. Napłynęły opo-
wiadania i wiersze m.in. z Suwałk, 
Lublina, Przemyśla, Sosnowca, 
Wrocławia, Krosna Odrzańskie-
go, najwięcej z Zielonej Góry. Po 

zapoznaniu się z pracami jury przyzna-
ło główną nagrodę zielonogórzaninowi 
Igorowi Myszkiewiczowi za pracę „Imię 
miasta” (drukujemy na stronach 10-12). 

Zielonogórską Nagrodę Literacką  
„Winiarka” otrzymał Przemysław Piotrowski

Konkurs na utwór o tematyce  
zielonogórskiej wygrał Igor Myszkiewicz

Nagrodą jest wydanie książki laureata 
w 2022 r. Komisja zwróciła uwagę na 
opowiadania Adama Lutycza z Krosna 
Odrz. i Klaudii Potoczek z Krzeszowic 

koło Krakowa oraz na krótkie utwo-
ry Tadeusza Charmuszki z Suwałk. 
Podczas uroczystości miał premierę 
zbiorek wierszy „Konteksty nieod-
ległe” Krzysztofa Ziemskiego, zwy-
cięzcy konkursu w 2020 r. (recenzja 
na stronie15).

Wypada odnotować, że podczas 
spotkania jego uczestnicy otrzyma-
li dziesiąty numer magazynu „Na 
Winnicy”, od 2017 r. wydawanego 
przez TMZG„W”. Znajduje się w nim 
sporo tekstów dotyczących zielono-
górskiego środowiska literackiego.

W 1961 r. powstał oddział Związ-
ku Literatów Polskich w Zielonej 
Górze. To dlatego gala stowarzy-
szenia odbyła się razem ze spot-
kaniem z okazji 60-lecia oddziału. 
Z kronikarskiego obowiązku infor-
mujemy, że przyznawaną przez ZLP 
nagrodę im. Andrzeja K. Waśkiewi-
cza otrzymał Krzysztof Fedorowicz, 
głównie za opowieść „Zaświaty” 
(książka była nominowana do na-
grody Nike i została nagrodzona 
Lubuskim Wawrzynem Literackim). 
Kontrkandydatami byli: Zofia Mąko-
sa i Marcin Radwański. Laurem im. 
Janusza Koniusza zarząd oddziału 
uhonorował dr Krystynę Kamińską 
z Gorzowa i Marka Wawrzkiewicza 
z Warszawy. 

Podczas gali prof. dr hab. Wie-
sław Hładkiewicz i dr Robert Rudiak 
zostali odznaczeni medalami Za-
służony Kulturze „Gloria Artis”. Jo-
lanta Pytel-Marciniszyn otrzymała 
honorową odznakę Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. Zielonogórzanin 
z urodzenia, poeta i aktor Adam 
Żuczkowski, mieszkający w Wol-
sztynie, został uhonorowany od-
znaką Za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego. Sześć osób otrzy-
mało odznaki honorowe ZLP.

AS
fot. Alicja Błażyńska
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Igor Myszkiewicz

Imię miasta

1571, popołudnie

Czekali niemal do wieczora, bo nocna ulewa zmieniła trakt ze 
Sprottau w błotnistą strugę. Wreszcie jednak powóz zajechał 
przed ganek, na którym czekali i oto Mistrz już szedł ku nim, 
jak zawsze szeroko uśmiechając się z głębi brody. Wszyscy 
trzej powstali, by powitać dawnego nauczyciela. Abraham 
Buchholzer nie zmienił się zbytnio od czasów, gdy dzierżąc 
ster grünberskiego gimnazjum ostrzył w pocie czoła umysły 
uczniów. Wciąż był tak samo szczupły i energiczny, może 
tylko w elegancko przystrzyżonej brodzie pojawiło sie kilka 
pasemek szronu.

– Witajcie, moi drodzy thalloi! – zakrzyknął, przeskakując 
kałuże pełne nieba.

Martin Bademeier, od kilku lat burmistrz Grünbergu, 
skrzywił się na dawne przezwisko.

– Czasy,gdy byliśmy jak te pędy zielone, wydają mi się już 
dość odległe, Mistrzu.

– A mnie wcale! – Nauczyciel uściskał go z uśmiechem. 
Bademeier westchnął i również wygiął wargi.

– Mój pilny Nippe, łobuz Klimaszewsky, strasznie się po-
starzeliście, chłopcy! – Buchholzer ściskał już pozostałych. 
Nippe, wysoki i chudy, pokiwał ptasią głową.

– Troski, Mistrzu, troski. Za to Jan nie postarzał się, lecz 
zmężniał.

Klimaszewski poklepał się po brzuchu.
– Mam dwie gospody i zajazd, muszę wyglądać wiary- 

godnie. Johann z kolei tylko liczy bele sukna i siedzi w księ-
gach.

– No właśnie, księga! – Oczy Buchholzera zalśniły. – Pro-
wadźcie mnie do niej, moi drodzy thalloi!

Burmistrz zacisnął szczęki. Mistrz zawahał się.
– Martinie?
– Uwiera mnie trochę poezja – westchnął Bademeier. – 

Każde imię to inna opowieść... Pamiętasz, Mistrzu, jak kiedyś 
napisałeś o swojej szkole i pracy w Grünbergu?

– Thalloris. Zawsze widziałem w naszym gimnazjum ży-
zne poletko...

– Już nie tylko... Ostatnio podchwyciło to kilku poetów 
i nowe imię poszło w świat! Legenda z dwóch słów wypełz-
nie i już rośnie jak hydra. Doprawdy, nie wiem czasem, jak 
właściwie nazywa się miasto, którym zarządzam? Grünberg? 
Thalloris?

– Zielona Góra? – podsunął Klimaszewsky.
– Viridis Montis? – Nippe popisał się znajomością łaciny, 

burmistrz machnął ręką.
– No właśnie. Wejdźmy do środka.
Księga leżała w poprzek stołu, potężny ciężki tom był ob-

ciągnięty jasną skórą. Nippe pochylił się.
– Gentis Silesiae annales, complectes historiam de origine, 

praecipuorum euentuum, qui in Eccelesia & recitationem vsque 
ad necem Ludouici, Hungariae & Bohemiae regis...

– Dzieje narodu śląskiego wystarczy – przerwał mu bur-
mistrz. – Nie mamy czasu na cały tytuł. Jeszcze pachnie farbą 
drukarską, wczoraj przywieźli mi z Wittenbergi.

– Joachim Cureus... – powiedział w zamyśleniu Buchhol-
zer – mój stary przyjaciel z Freystadt. Odgrażał się, że kiedyś 
wreszcie to skończy… Rozumiem, że i o Grünbergu wspomi-
na?

Nippe otworzył księgę tam, gdzie wcześniej już włożył 
zakładkę.

– Darujmy sobie łacinę – poprosił burmistrz, nale-
wając wina do kielichów z zielonego szkła. – Z winnicy 
Klimaszewsky’ego.

Nippe upił łyk, wzdrygnął się lekko i zaczął czytać.
– Mmmm… tak… Grünberg albo Prasiae Elysiorum spo-

śród miast Księstwa Głogowskiego jest najmłodszy, wznieśli 
go Niemcy za rządów synów Henryka Wiernego po roku Pań-
skim 1320, nim jeszcze Śląsk królowie czescy objęli. Tukidy-
des pisze o mieście w Lakonii, z którym Grünberg miano swe 
dzieli. Miasto leży w…

– Wystarczy. – Bademeier odstawił pusty kielich. – Pada 
tu nowe imię, Mistrzu, imię, którego nie jesteśmy pewni…

– I sądzisz, drogi Martinie, że owa Prasiae Elysiorum spo-
doba się poetom? – Uśmiechnął się Buchholzer. Burmistrz 
poczerwieniał.

– Poeci!... Rzucisz takiemu kość, a zaraz oblecze ją w cia-
ło i chimerę jakąś na świat wypuści! Gotowi jeszcze, sam nie 
wiem, Elizjum antyczne w naszym Śląsku zobaczyć!

Buchholzer zakaszlał.
– No właśnie już zobaczyli, mój dobry Martinie. A wiesz, 

że i nawet w Bobrze pluskają się już Bobridy?
– Co?
– Takie nimfy, jakby Nereidy, tylko że rzeczne i śląskie. 

Bobrzańskie.
– Poeta napisał? – Upewnił się burmistrz.
– Poeta.
Bademeier sięgnął po dzban, nalał, wypił.
– Sam Mistrz widzi, legendy rodzą się tu na kamieniu, pro-

sto z igły, a nam jeszcze może i Bachusa doczepią!
Buchholzer przesunął dłonią po równych ścieżkach liter.
– No dobrze, zobaczmy, co zapamiętaliście z naszych lek-

cji. Janie, jak ty wytłumaczyłbyś Prasiae Elysiorum?
Klimaszewsky przepłukał usta.
– Cóż, może błyszczy w tym greckim słowie zielony pra-

soides? Może to siostrzeństwo zieleni kazało kronikarzowi 
w Grünbergu szmaragd Śląska dostrzec?

– Topaz prędzej – mruknął Nippe. – Ale czemu tak skrom-
nie? Może idąc tropem Elizjum od razu wkroczymy na Elizej-
skie Pola, do krainy wiecznego szczęścia i spokoju?!

– Do krainy umarłych? Coraz lepiej – jęknął burmistrz.
– A ty, Martinie? Co widzisz?
Bademeier spojrzał pod światło na kielich, na policzkach 

kładł mu się zielony cień.
– Trzymam się prozy. Cureus pisał po łacinie, więc może 

starał się tylko przełożyć nasz Grünberg na mowę starożyt-
nych. Może opisał nas po prostu jako Prasiae... nie, prościej, 
jako Prazje Śląskie? I tyle.

Buchholzer napił się powoli, odstawił puchar i złożył dło-
nie do oklasków.

– Brawo, moi drodzy thalloi, brawo. Trzy różne odpowie-
dzi i każda brzmi pięknie. Ba, nawet prawdopodobnie.
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– Ale? – Nippe zbyt dobrze pamiętał czasy spędzone 
w gimnazjum, by dać się zwieść słowom nauczyciela. – Ale?

Mistrz przeczesał palcami brodę.
– Ale ja, widzicie, znam dobrze Joachima Cureusa. Lata 

temu ja jego tytułowałem Mistrzem. To mądry człowiek, bez 
dwóch zdań, pożeracz ksiąg, znawca dziejów. Mistrz, tak... 
Jest jednak nie tylko mądry, bywa też...

– Tak? – Bademeier nabrał złych przeczuć. Buchholzer za-
chichotał.

– Krotochwilny – zakończył. – To chy-
ba dobre słowo.

– Wiedziałem! – Burmistrz rąbnął 
pięścią w stół, kielichy podskoczyły. – 
Czułem przez skórę! Żyjesz tu sobie spo-
kojnie, a nagle jakiś złośliwy dziadyga 
chwyta za pióro i... – Oddychał ciężko 
przez chwilę, purpurowy ze wzburzenia. 
– No dobrze, jak bardzo jest źle?

– O spartańskich Prazjach pisał nie 
tylko poważny Tukidydes, ale i Arysto-
fanes.  – Buchholzer nachylił się nad sto-
łem. – Pamiętacie, drodzy uczniowie, jak 
w naszym teatrum scholares wystawiali-
śmy jego „Pokój”?

Klimaszewsky mruknął coś niezobo-
wiązująco, pozostali milczeli.

– To było tak dawno – bąknął bur-
mistrz. – Chyba grałem tam odźwierne-
go.

Mistrz pokiwał głową z dezaprobatą.
– Wbrew tytułowi, sztuka traktuje 

o wojnie. Jest tam scena gdzie Polemos, 
owa wojna właśnie, przyrządza potrawę 
z miast greckich i kiedy dochodzi do Pra-
zje, mówi – tu Buchholzer ryknął basem 
tak, że wszyscy aż podskoczyli – „Prazje 
– nieszczęsne po pięć razy i sto – dzisiaj 
zginiecie, kres już ku wam bieży!” I wrzu-
ca do garnka symbolizujące to miasto...

– Winogrona? –strzelił Klimaszewsky.
– No jasne! – burmistrz sięgnął po 

dzbanek. – Komu nalać?
– Winogrona, prawda? – Klimaszew-

sky powoli przestał się uśmiechać.
Buchholzer chrząknął.
– Nie do końca. Pory.
Burmistrz zaklął, kiedy wino zapla-

miło różem koronkowy mankiet koszuli, 
odstawił dzbanek, oblizał dłoń.

– Jak to „pory”?!
– To taki zgrabny kalambur Arystofanesa, por po grecku 

brzmi podobnie jak nazwa tej mieściny, zresztą do moździe-
rza czy garnka Wojny inne osady trafiają pod postacią czosn-
ku, sera...

Przez chwilę wszyscy milczeli, nowa nazwa miasta powoli 
układała się w ich czaszkach, ale nikt nie chciał być tym, który 
pierwszy wypowie ją na głos. Burmistrz podszedł do okna, 
złoty blask popołudnia kładł się na dachach, pieścił zielone 
grzbiety winnic.

– Śląski Por. Matko jedyna...

– Jak mówiłem to taki kalambur, żart. No i naprawdę Cu-
reus mógł o tym wcale nie myśleć. To tylko możliwość.

– Kalambur. – Burmistrz łypnął na otwarty tom. – Duży to 
ma nakład?

– Wystarczający – westchnął Klimaszewsky. – Słyszałem 
też, że Raetel w Żaganiu już tłumaczy dzieło na niemiecki.

– No, to jesteśmy załatwieni. – Burmistrz nalał sobie pełny 
kielich. – Śmiechem nas przysypią jak ziemią.

Wypili w milczeniu.

Nippe stał tyłem do zebranych, jego wzrok błądził po 
grzbietach ksiąg.

– Niekoniecznie, panowie.
Wszystkie głowy zwróciły się w jego stronę.
– Mniej ważne jest, co ktoś napisał – powiedział powoli – 

niż to, co inny przeczyta.
– Nie myślałeś o karierze duchownej, chłopcze? – 

Buchholzer zachichotał nad swym kielichem. 
– Myślałem. Może wykieruję na pastora syna albo wnu-

ka – odparł Nippe. Wreszcie znalazł, czego szukał. Zdjął z pół-
ki oprawny w przetarty brąz tomik.

rys. Igor Myszkiewicz
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Bademeier potarł czoło.
– Pauzaniasz?
– On też pisał o Prazje, dopiero co sobie przypomnia-

łem. Otóż Pauzaniasz zanotował opowiadaną tam legendę, 
miejscowi twierdzili, że właśnie na ich brzegi morze wyrzu-
ciło skrzynię z małym Bachusem. Pamiętacie ten mit: zabity 
przez Tytanów Zagreus odradza się jako Bachus, powtórnie 
urodzony przez księżniczkę Semele... Ojciec dziewczyny, te-
bański król Kadmos, nabrawszy pewnych podejrzeń po naro-
dzinach dziecka, rozkazał zamknąć córkę i wnuka w skrzyni, 
którą wrzucono do morza; dziecko przeżyło podróż, matka 
nie.

– Do brzegu, błagam – jęknął burmistrz.
– Już zmierzam. Mieszkańcy Prazji pochowali Semele 

i przygarnęli chłopca. Nie uważacie, że historię o mieście 
przygarniającym przybywającego z dalekich stron Bachusa 
będzie się nieźle opowiadać także wśród winnic Grünbergu?

– Więc jednak Bachus, wiedziałem. – Bademeier zwiesił 
głowę. – Nie ma ucieczki.

Nippe położył mu dłoń na ramieniu.
– Wybór należy do nas. Do ciebie, Martinie. Wkroczymy 

do legendy czy spoczniemy w cieniu pora?
Burmistrz poprosił gestem o napełnienie kielicha, osuszył 

go duszkiem.
– Właściwie z każdym łykiem lepiej smakuje, bez urazy, 

Janie. No dobrze, ściągnijmy tu paru wierszokletów, sypnij-
my groszem. Niech napiszą o... mmm, niech pomyślę... Mam! 
O Winnym Grodzie, powinno chwycić.

Zerwał się na równe nogi i zaczął chodzić wielkimi kro-
kami wokół stołu. 

– I możemy do mitu dopisać mały suplement! Że, gdy ci 
Tytani Bachusa mordowali i krew siknęła przez nieboskłon, 
a gdzie ściekła kiełkował krzew winny, to jedna kropla spadła 
daleko, daleko na północy.

– Tutaj! – sapnął Klimaszewsky. Oczy miał otwarte szero-
ko, wpatrzone w gwałtownie formującą się przyszłość. – Jutro 
zmienię nazwy oberży. U Bachusa, Pod bachantką...

– A dalej pójdzie samo! – Zachichotał Nippe. – I oczywi-
ście, wyczytaliśmy to z Cureusa!

– Oczywiście! 
– Nie inaczej!
Buchholzer uniósł ręce do oklasków. Tym razem długich 

i głośnych.
– Moi zdolni thalloi – wyszeptał wzruszony. – Zdolni do 

wszystkiego.
Gdy burmistrz wrócił nieco chwiejnie do domu, wieczerza 

już czekała. Zasiadł u szczytu stołu w otoczeniu dzieci i żony. 
Odetchnął głęboko i nachylił się nad talerzem. Nagle zamarł.

– Co to jest?
Hana uśmiechnęła się do męża.
– Zupa z pora. Z naszego ogródka.
Burmistrz powoli odłożył łyżkę.
– Nie będę jadł. To przeszłość.
– Martinie...
– Każesz przekopać nasz ogród. Koniec z rzepą, cebulą, 

marchwią. I z porami, zwłaszcza z porami.
– Martinie, ja nie rozumiem.
– Ani słowa więcej. Hano, poezjo mojej duszy, jutro posa-

dzimy winogrona. Chodźcie tu teraz do mnie, opowiem wam 
pewną legendę.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielo-
nej 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 miasta w 2022 i 700-lecia nadania praw 
miejskich w 2023 r.

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

Prace będzie oceniać jury. Nominowani zostaną poinfor-
mowani o tym drogą telefoniczną lub mailową. Uhonorowa-
nie laureata nastąpi podczas gali na przełomie października 
i listopada br.

Nagrodą główną jest dyplom i wydanie książki laureata 
(który przekaże materiał do druku organizatorom konkursu do 
31 maja 2023 r.). Termin nadsyłania prac – 16 września 2022 r.

Szczegółowy regulamin znajduje się na www.tmzg.org.pl.

Winiarka 2022
Zielonogórską Nagrodę Literacką „Winiarka” przyznaje To-
warzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” za szeroko 
pojętą działalność pisarską, a szczególnie za: prace poety-
ckie 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. Kandydatów mogą zgłaszać in-
stytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne przesyłając pisem-
ny wniosek pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej 
Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra lub e-mail: 
tmzg-winnica@o2.pl do 16 września 2022 r. Laureatem wyróż-
nienia można zostać tylko jeden raz. Regulamin jest na www.
tmzg.org.pl.

Nagrodą 
będzie 
wydanie 
książki
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rys. Izabela Sak

Maria Fraszewska

* * *
dzień tęskni za zaspami
Zielonej Góry nazwa
ledwo przyprószona
cygara nordic walking
dymią pustym chodem

* * *
zimowa leśna cisza
gałązka pachnie igliwiem
kopyta saren
wbiły się w biały śnieg
ziemia jak serce drgnęła

* * *
za górami za morzami
za oknami i szybami
leży puchaty śnieg
jak biały wieloryb
z fontanną wiatru na nosie

* * *
wokół śnieg
wyciągam ramiona
biegniesz przez białe łąki
przestrzeń nie ma ścian
już mi nie uciekniesz

* * *
przychyl głowę do mnie
rzekło jedno drzewo
do drugiego
korona ci z głowy
nie spadnie

* * *
płynie hymn życia
niebo wypełnia się dniem
rozwieszone światło
pr z ygr y wa bębenkami 
promieni
piechurom codziennym

* * *
cień prowadzisz
na sznurku
czerwony balonik
pnie się do góry
jak dzika winorośl

* * *
niedługo
dojdzie do tego
że oddech
nie ukryje się
nawet w powietrzu

* * *
pędzę
do ciebie
w cztery światy
które
masz ze mną

* * *
Co sądzisz
o lustrze,
w które spoglądam?
Jego ramy, ale jednak
jej ramiona i jej skóra

* * *
gdyby życie miało korzenie
byłoby drzewem
z zielonymi ptakami
upiętymi we włosach gałęzi
i kokpitem zamiast gniazda

* * *
świat stoi
przed tobą otworem
dlatego
wpadasz
do niego jak w studnię

* * *
zbulwersowane litery
odpadają z wyrazów
pozostawiając
nagie ślady
pustych słów

* * *
Czy szelest
jest
uporządkowany?
A może
dwa szelesty?

* * *
pod
kwitnącą
wiśnią
świat
wiruje

* * *
zaczynam zdanie
od wyrazu
jestem
od sensu
mojego istnienia



14 1(11)/2022

Recenzja

W przypadku powieści „Zabójcze Aj-
lawiu” powyższe związki widziałabym 
w odwołaniu się do odmiany komedii 
kryminalnej, choć związki z krymina-
łem ironicznym też istnieją. Autorki 
wzorem królowej polskiego kryminału 
na początku przedstawiają swoich bo-
haterów. Prekursorką tej odmiany była 
Agatha Chriestie, a dramatyczność jej 
powieści wyrażała się w zróżnicowa-
nych formach teatralizacji kryminału 
i uczynienia zeń swoistego spektaklu, 
gdzie wyeksponowanym momen-
tem akcji stawała się scena końcowa, 
w której reżyser-detektyw Herkules 
Poiroit lub panna Marple przedstawiali  
zgromadzonym wyniki swojego śledz-
twa.

W „Zabójczym Ajlawiu” podobną 
funkcję zdaje się pełnić końcowa opo-
wieść głównej bohaterki Justyny Woliń-
skiej, pracownicy poczty w Zatońsku, 
„przez przypadek zaplątanej w  aferę 
kryminalną”, która wraz z dziennika-
rzem Przemkiem Grzebińskim prowa-
dzi śledztwo, uwieńczone sukcesem. 
Justyna odsłania zgromadzonej przy 
stole rodzinie kulisy afery kryminalnej, 
której bohaterem jest Tomasz Borowy – 
biznesmen i narzeczony jej przyrod-
niej siostry. W rzeczywistości sprytny 
oszust, ale także morderca, specjalizu-
jący się w wyłudzaniu od zakochanych 
w nim kobiet pieniędzy, tudzież innych 
dóbr. Historia jak ulał wyjęta z polskich 
realiów obyczajowych, gdzie media 
regularnie donoszą o podobnych 
aferzystach, nazwanych swego cza-
su lawstorantami. Ich ofiarami padają 
samotne kobiety, w różnym zresztą 
wieku, szukające poważnych związków 
i miłości. Ten sam motyw zbrodni suge-
ruje tytuł powieści „Zabójcze Ajlawiu”. 
Autorki wybierają wzorzec komedii, 
której wątek kryminalny zazębia się 
z obyczajowym, a przy okazji pokazują 
małą społeczność Zatońska, miasteczka 

położonego „w niewielkiej odległości 
od beskidzkich wzniesień”.

Jednak to, co wydaje się najbardziej 
interesujące w tej powieści to nie kry-
minalna intryga, ale tło wydarzeń, czyli 
placówka pocztowa i jej pracownicy, 
uwikłani w aferę kryminalną. Miejsce 
zbrodni, czyli poczta w Zatońsku sta-
je się dzięki takim jak oni pasjonatom 
zdecydowanie czymś więcej niż insty-
tucją, z którą mamy do czynienia na 
co dzień. Tej degradacji zasłużonej in-
stytucji w imię rzekomej rentowności 
próbują zapobiec jej pracownicy, orga-
nizując z okazji jubileuszu wystawę fi-
latelistyczną oraz prezentując wpisaną 
w dzieje poczty historię regionu. Ten 
powrót do przeszłości, w którym to 
miejsce zdaje się pełnić funkcje placów-
ki kulturalnej, wydaje się w powieści 
kryminalnej równie interesujący 
i ważny, jak sama kryminalna hi-
storia. Na podobnych zasadach, 
jak w kryminale retro, gdzie miej-
ska przestrzeń staje się równo-
rzędnym bohaterem, tak samo 
ważnym jak postacie literackie. 
To, co łączy tę powieść z krymina-
łem retro, to pojawiająca się w tle 
nostalgia za czasem minionym, 
choćby to były czasy słusznie mi-
nione.

Autorski duet I. Mejza i A. Po-
lak-Woźniak nieźle sprawdza się 
w komedii kryminalnej, choć róż-
nice stylistyczne są widoczne, ale 
z drugiej strony ten dwugłos prze-
kłada się na interesujący efekt nar-
racyjny tej z życia wziętej krymi-
nalnej opowieści. Mniej wyraziście 
natomiast przejawia się komizm 
postaci charakterystyczny dla tej 
odmiany powieściowej. To był 
zresztą znak rozpoznawczy krymi-
nałów J. Chmielewskiej, pisanych 
niezwykłe barwnym językiem, 
równie szczodrze obdarowującej 

Marta Ruszczyńska

Kryminalny romans
„Zabójcze Ajlawiu” wpisuje się w długi szereg powieści, które na rynku wydaw-
niczym opatrzone zostały przymiotnikiem ironiczny [kryminał] lub rzeczowni-
kiem komedia [kryminalna]. W tym nurcie znajdujemy takich autorów, jak na 
przykład Joanna Jodełka czy Olga Rudnicka. Wszyscy w różnym stopniu nawią-
zują do królowej kryminału w czasach PRL-u, czyli Joanny Chmielewskiej.

nim swoje postaci. Oczywiście, tego 
nie da się naśladować, zresztą nie 
o to chodzi, tym bardziej, że czasy 
się zmieniły i wiele z tych zwrotów 
językowych brzmiałoby dzisiaj nieco 
anachronicznie, choć niektóre z nich 
przetrwały próbę czasu i nawet poja-
wiają się w tej powieści. Zresztą autor-
ki coś w tej materii usiłują robić, ale nie 
zawsze z dobrym skutkiem. Jeszcze 
trudniej o efekt innej rozpoznawalnej 
cechy pisarstwa autorki „Ostatniego 
zdania nieboszczyka”, której darmo by 
szukać w kryminałach komediowych 
współczesnych autorów. Chodzi o jej 
niezwykły talent do transformacji nar-
racyjnych. Kiedy narratorka odkrywała 
i demaskowała działania przestępcze, 
wybierając często fałszywe ścieżki, a jej 
bohaterka – „kobieta w opałach” radzi-
ła sobie w niezwykle skuteczny spo-
sób. J. Chmielewska tworzyła zmienne 
sytuacje narracyjne, ustanawiając przy 
okazji nowe reguły zabawy/gry z czy-
telnikiem, będące źródłem suspensu 
i komizmu. I jakże często w jej powieś-
ciach wątek romansowy zazębiał się 
z kryminalnym, a w „Zabójczym Ajla-
wiu” romansów nie brakuje. Wszystko 
to razem trzyma w napięciu i staje się 
dla czytelnika dobrą zabawą, a o to 
przecież w tej odmianie kryminalnej 
chodzi.

Iwona Mejza, Alina Polak-Woźniak, „Zabójcze Ajlawiu”, 
Gdańsk 2021, wyd. Oficynka, s. 274.
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Krzysztof Ziemski niedawno wydał 
swoją pierwszą książkę poetycką 
„Konteksty nieodległe”, która ukazała 
się nakładem Towarzystwa Miłośni-
ków Zielonej Góry „Winnica” jako na-
groda główna w Konkursie Literackim 
o Tematyce Zielonogórskiej, który or-
ganizuje ta stowarzyszenie.

Choć autor zbioru wierszy i tłuma-
czeń jest już emerytem zamieszkałym 
w grodzie Bachusa, to pisze od dawna. 
Od kilku lat K. Ziemski zaczął prezento-
wać swoją twórczość szerszemu gro-
nu odbiorców, a zaczął od konkursów  
poetyckich, w których zebrał kilka na-
gród.

Tematyka 43 utworów K. Ziemskie-
go pomieszczona w zbiorze jest rów-
nież bardzo rozległa, gdyż odnoszą się 
one głównie do mitologii i biblistyki, 
podejmują wątki starości i przemija-
nia, opisu dojrzałej, wieloletniej miło-
ści, dotyczą wspomnień z dzieciństwa 
i obserwacji oraz ocen współczesności, 
społecznej kondycji, zwłaszcza młode-
go pokolenia. Cechą charakterystyczną 
poezji K. Ziemskiego jest bogaty sztafaż 
postaci antycznych i bóstw mitycznych, 
przywołanie realnych malarzy, literatów 
i filozofów oraz ogromna paleta kolory-
styczna i geograficzno-czasowa, które 
obecne są niemal w każdym utworze. 
Znajdujemy bowiem w wierszach zie-
lonogórzanina herosów i helleńsko-
-rzymskich bogów np. Jazona, Hera-
klesa, Zeusa, Dianę, Artemidę, Wenus, 
nowotestamentowego Chrystusa czy 
liczne muzy greckie. Szeroki jest także 
wachlarz geograficzny, autor bowiem 
wymienia mityczne lokalizacje, jak Ha-
des, Styks, Helladę, Parnas, Tartar, Elidę, 
Itakę, Trację, Troję i Arkadię. 

W wierszach K. Ziemskiego znaleźć 
można także wiele odwołań do histo-
rycznych miejsc znanych z polskiej 
historii, tej odległej (Grunwald, Oświę-
cim) i wcale nieodległej (Smoleńsk) 
oraz liczne miejscowości kresowe Wo-
łynia, Podola i Ukrainy, a także moty-
wy zielonogórskie jak: Winne Wzgó-
rze, Wzgórza Piastowskie i corocznie 

Robert Rudiak

Wędrówka do wytęsknionej Itaki

obchodzone święto Winobrania. Poeta 
przy tym wymienia różnorodne smaki 
i nazwy południowych win. Ale nad-
to wyraźne, jeśli nie rzec, dominujące 
w twórczości K. Ziemskiego są moty-
wy podróżnicze i marynistyczne, gdyż 
poeta niczym Odyseusz wędruje przez 
życie do wytęsknionej Itaki, którą jest 
ukochane miasto jego urodzenia, czy-
li gród Bachusa, gdzie czeka na niego 
wzorem Penelopy ukochana żona, któ-
rej wielokrotnie wyznaje miłość i składa 
liryczny hołd.

Nader interesująco brzmią również 
poetyckie satyry pisane na samo życie, 
jak w wierszu „Życie to nałóg”, gdzie 
słuszny wiekiem poeta czyni jego „bar-
wny bilans”, będąc „świadom kresu”, 
czy w tekście „Na szachownicy”, w któ-
rym podmiot toczy egzystencjalny bój. 
Humor, dowcip sytuacyjny i autoironia 
obecne są także w tak klasycznie skon-
struowanych lirykach jak „Wielkość”, 
„Alter ego”, „Uwaga na kolejność”, czy 
„Starość”, w którym podmiot rozma-
wia ze swoim jestestwem. Autor czując 
nieuchronny koniec swoich dni często 
w żartobliwym tonie, pełnym sarka-
zmu i drwin, patrzy na swoją starość, 

Krzysztof Ziemski, „Konteksty nieodległe”, Towarzy-
stwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, Zielona Góra 
2021, s. 110.

choroby i przeszłość, z którą żegna się 
szorstko, po męsku, a nawet w saty-
ryczny sposób próbuje patrzeć w nie-
odległą przyszłość, czyli we własną 
śmierć i pogrzeb: „Jeśli niebawem so-
bie umrę, / Wśród niezliczonych wtedy 
„achów”, / Natychmiast porwą moją 
trumnę / I równie prędko złożą w pia-
chu”.

Motywy patriotyczno-ojczyźniane, 
wspomnieniowe i obrazy dziecięce, 
pobrzmiewają w takich tekstach lirycz-
nych, jak „Rozmowa z ojcem”, „Pamięć 
ulotna a konieczna”, „Wierzba”, „Euro-
pa”, „W moim kraju”, „Chopin – pożeg-
nanie ojczyzny” i „Przymus wolności”. 
Najmocniej i najpełniej ton martyrolo-
giczny i bogoojczyźniany pobrzmiewa 
w świetnie skomponowanym utwo-
rze „Zaduszki kresowe”, odwołującym 
się do znanych obrzędów i motywów 
Mickiewiczowskich – dziadów. Z kolei 
toposy miasta i motywy zielonogór-
skie odnajdujemy w lirykach zatytuło-
wanych „Exodus”, „Podwórze” i „Moje 
miasto”, w których poeta patrząc na 
ulice i architekturę miasta, snuje wspo-
mnienia z lat młodości i dzieciństwa. 
Podmiot wyznaje więc: „To moje mia-
sto, tu się urodziłem / I to, co moje, 
tutaj pozostało. / Dziś wszystkie chwile 
miłe i niemiłe / Próbuję zebrać w jako 
taką całość” („Moje miasto”). „Gdy się 
czasem przechadzam przez miasto, / 
W tamtym miejscu przystaję na dłu-
żej, / Tam wspomnienia przynoszę, nim 
zgasną, / Człowiek musi mieć swoje 
podwórze”(„Podwórze”).

Ważną część lirycznego zbioru 
K. Ziemskiego stanowią przekłady 
poetyckie, w których znać, autor czuje 
się świetne, zarówno jeśli idzie o kla-
syczne, wczesnorenesansowe wiersze 
łacińskie, w tym przypadku epigrama-
ty Klemensa Janickiego, czy rosyjskie 
pieśni Sergiusza Jesienina i Aleksandra 
Błoka oraz współczesne tłumaczenia 
hiszpańskich miniatur Federico Garcii 
Lorci. Wartością dodaną tomu są tak-
że czarno-białe fotografie Małgorzaty 
Ziemskiej, córki poety, które dodają na-
stroju i uzupełniają walor poetyckiego 
przekazu. 



16 1(11)/2022

Omówienia

Z gawędami M. Bonisławskiego można zwiedzać miasto 
współczesne. Można też zajrzeć w te czasy, kiedy z okolic 
dzisiejszego dworca głównego odjeżdżały pociągi osobowe 
w stronę Szprotawy przez Jędrzychów, Ochlę, Stypułów, za-
trzymujące się między innymi na stacji Zielona Góra Górna 
(albo Górne Miasto). Poza dworcem głównym współczesna 
Zielona Góra ma stacje kolejowe na Starym Kisielinie, No-
wym Kisielinie i Przylepie. Ma także sporo dróg żelaznych 
i bocznic towarowych, w większości już nieczynnych. Do 
niektórych nawet nie prowadzą żadne ślady, jeśli nie liczyć 
opowieści M. Bonisławskiego. Autor oprowadza czytelnika 
po miejscach związanych z koleją i kolejarzami. Zagląda na 
przykład do budynku przy Bohaterów Westerplatte, gdzie 
znajduje się restauracja Czarny Tulipan i przypomina, że 
kiedyś był tam dom kultury Kolejarz. Na początku tej ulicy 
ulokowała się apteka kolejowa. Przy pl. Kolejarza, gdzie jest 
lecznica Medkol, była stołówka kolejowa. Po drugiej stronie 
placu stoi hotel Retro. „Po wojnie były tu biura i instancje PKP 
(...) Długo działał tu Oddział Ruchowo-Handlowy, którego 
naczelnikiem był Władysław Rudziński. Potem utworzono tu 
Dyrekcję Rejonową Kolei Państwowych, posadawiając dział 
Trakcji, dział Wagonów, Dyspozytornię, Komendę Wojskową. 
A na koniec – Oddział Gospodarki Mieszkaniowej”. W pobli-
żu dworca głównego jest sporo budynków, które należały do 
kolejarzy. Część zmieniło właściciela, co wyszło im na dobre, 
bo zostały wyremontowane i służą miastu. Zaletą książki jest 
i to, że M. Bonisławski nie ubiera się w piórka najmądrzej-
szego, a słucha, co 
o dawnych czasach 
mają do powiedze-
nia emerytowani 
kolejarze. Gawędy 
autor ilustruje zdję-
ciami z archiwum 
cyfrowego Muze-
um Kolei Szprotaw-
skiej.

Przypuszczam, 
ż e  t a  n a p r awd ę 
ciek awa k siążk a 
sz ybko znajdzie 
nabywców. Gdyby 
wydawca miał za-
miar dodrukować 
jeszcze trochę eg-
zemplarzy, bardzo 
proszę o przyłoże-
nie się do korekty 
i redakcji tekstu.

Edyta Bembenek-Jung

Gawędy kolejowe i zapiski wojenne
„Twoja książka na 800-lecie” – taki napis widnieje na okładce pracy Mieczysława Bonisławskiego. Ma się rozumieć, że chodzi 
o jubileusz Zielonej Góry. Drugą prezentowaną w tym miejscu publikacją są wojenne wspomnienia Tomasza Sobkowiaka, 
pierwszego burmistrza Zielonej Góry.

Na zielonogórskim ratuszu wisi tablica z wizerunkiem 
pierwszego burmistrza miasta Tomasza Sobkowiaka i infor-
macją, że to Wielkopolanin, uczestnik I wojny światowej, ran-
ny w bitwie pod Verdun. Pod koniec ubiegłego roku wyszła 
książka z zapiskami T. Sobkowiaka z lat żołnierskich. T. Sob-
kowiak przyjechał do Zielonej Góry w czerwcu 1945 r. Urząd 
burmistrza miasta sprawował do czerwca 1946 r. Zmarł trzy 
lata później. Został pochowany w Górce Duchownej koło 
Śmigla, gdzie się urodził w 1895 r. Wspomnienia T. Sobko-
wiaka to zapiski ze służby w wojsku pruskim podczas I wojny 
światowej, ilustrowane jego rysunkami. W wydaniu drukowa-
nym redaktorzy uzupełnili publikację o militaria przechowy-
wane w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Ręko-
piśmienne wspomnienia T. Sobkowiaka znajdują się w zbiorach 
Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry. Wojaczka przyszłego 
burmistrza zaczęła się w czerwcu 1915 r. – wtedy zaraz po ma-
turze dostał kartę powołania do wojska. Po trzymiesięcznym 
przeszkoleniu w Swinemünde (pol. Świnoujście) wyruszył na 
front wschodni. „Wyjeżdżamy jutro rano o 8½ w pole. Przyszła 
już ta chwila, na którą się z lękiem czekało, przyszła, gdzie trze-
ba wyruszać gdzieś na ziemię obcą, za obcą sprawę, by może 
zostawić młode życie i leżeć w opuszczonym grobie gdzieś 
daleko od swoich, daleko od ziemi ojczystej. Prawie że mi ani 
żal życia, tak się zobojętniało do wszystkiego”. Ranny w rękę, 
odbywa rekonwalescencję w szpitalu w Warszawie i Poznaniu 
i znowu wyrusza na front, tym razem zachodni. Walczył po 
stronie pruskiej pod Verdum i niedaleko Reims. Ponownie ran-

ny był leczony m.in. 
w  B y d g o s z c z y . 
W styczniu 1919 r. 
został zwolniony 
z wojska. Książkę 
kończy zdanie: „Nie 
ma ona pretensji 
do dokładności lub 
wszechstronności, 
bynajmniej, ma być 
tylko pamiętnikiem 
je dne go z  t ych, 
którzy bić i tułać się 
musieli za sprawę 
obcą”.

Praca ukazała 
się w wersji druko-
wanej i elektronicz-
nej. Można z nią się 
zapoznać na stronie 
w w w. archiwum.
zgora.pl.

Mieczysław J. Bonisławski, „A my zostajemy w Zielo-
nej Górze”, wyd. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 
Zielona Góra 2021, 68 s.

Tomasz Sobkowiak, „Z krwawych lat”. Urywki  
z  pamiętnika 1915-1917, oprac. Maciej Mamet i Błażej 
Mościpan, wyd. Archiwum Państwowe, Zielona Góra 
2021, 184 s.
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Pierwszy numer „Pionierów” ukazał 
się w 1996, ostatni w 2006 r. W tym 
czasie wyszło 26 numerów czasopis-
ma. Po 14 latach od wydania ostatnie-
go numeru periodyk Stowarzyszenia 
Pionierów Zielonej Góry znowu się 
ukazuje. Teraz jako „Nasi Pionierzy”.

Pierwszy numer „Pionierów” z podty-
tułem „Czasopismo społeczno-histo-
ryczne” ukazał się w listopadzie 1966 r. 
jeszcze bez międzynarodowego ozna-
czenia ISSN 1427-6720. Ta informacja 
pojawi się dopiero w następnym nu-
merze. Na okładce numeru 1(1) redak-
cja umieściła przedwojenną pocztów-
kę z widokiem dworca kolejowego, na 
której cenzor przekreślił niemiecki na-
druk „Grünberg i.Schl. Bahnhof” i napi-
sał po polsku „Zielona Góra – dworzec 
PKP ”.  Kar tka pochodzi 
z kolekcji Leszka Krutul-
skiego-Krechowicza. Str. 2. 
zajmują fragmenty wiersza 
„Strofy o Mieście” Bolesła-
wa Solińskiego. Na następ-
nej stronie obok stopki 
redakcyjnej znajduje się 
wstępniak zaczynający się 
zdaniami: „Łamy »Pionie-
rów« chcemy poświęcić 
przede wszystkim najnow-
szej historii Zielonej Góry, 
widzianej zarówno przez 
pryzmat wspomnień i rela-
cji świadków wydarzeń, jak 
i opisywania na podsta-
wie różnych źródeł przez 
historyków. Zależy nam 
bardzo na przedstawia-
niu historycznej prawdy, 
ale także na uchwyceniu 
klimatu czasu, atmosfery 
pierwszych »pionierskich« 
lat. Będziemy też prezento-
wać problemy środowiska 
pionierów oraz wszelkie 
ich związki ze współczes-
nym życiem miasta – adre-
satem a zarazem zbioro-
wym bohaterem naszego 
pisma”. W inauguracyjnym 

Edyta Bembenek-Jung

Wrócili jako „Nasi Pionierzy”
numerze znalazły się między innymi 
wspomnienia Mieczysława Turskiego 
i Władysława J. Ciesielskiego. Tadeusz 
Dzwonkowski opisał pierwsze miesią-
ce 1945 r. w Zielonej Górze, Grzegorz 
Chmielewski przywołał swoim tekstem 
pierwsze miejskie biblioteki. Redakcja 
podała, że pierwszym urodzonym pio-
nierem w Zielonej Górze był Tadeusz 
Piłat (ur. 18 lipca 1945 r.) i pierwszym 
autochtonem Leon Loks (ur. 13 marca 
1945 r.). Jako pierwsi stanęli na ślub-
nym kobiercu Leon Michalski i Irena 
Zając, a stało się to 3 sierpnia 1945 r. 
Wydawcą czasopisma była sekcja hi-
storyczna SPZG. 32-stronicowy numer 
przygotował zespół w składzie: Maria 
Gołębiowska, L. Krutulski-Krechowicz 
(fotograf ), Wiesław Nodzyński, To-
masz Nodzyński, Wojciech Strzyżewski 
i Roman Wiatrowski. Do 2002 r. skład 

zespołu redakcyjnego był stały. Po tym 
roku do kolegium dołączyli Robert Sko-
belski, Adam Górski, Marceli Tureczek, 
Przemysław Bartkowiak i Stanisław Pi-
łat. Zmianę spowodowała śmierć części 
osób redagujących czasopismo.

Pierwsze numery miały po 32 stro-
ny formatu A4. Z biegiem lat ich licz-
ba malała. Numer 2 w 2005 r. zajął 
16 stron. W każdym numerze pierwsza 
i ostatnia strona okładki zawsze były 
kolorowe, pozostałe czarno-białe. Nie 
jest zrozumiała numeracja czasopis-
ma. Na przykład na okładce z 1998 r. 
widnieje informacja, że jest to 3(7), gdy 
w rzeczywistości był to dopiero nr 3. 
W 1999 r. wyszedł nr 1(8) i zaraz za 
nim 2(9). W 2001 r. ukazały się numery 
1(14) i 2(15). Ostatni numer 4(26) opuś-
cił drukarnię w 2006 r. Nie ma w nim 
informacji, że redakcja zawiesza pracę 

i czasopismo przestanie 
się ukazywać. W nr. 2(24) 
z 2005 r. i dwóch kolej-
nych redakcja zapraszała 
„Państwa do współpracy 
z naszym czasopismem”.

Ps. Od 2020 r. ukazują się 
„Nasi Pionierzy” jako „Cza-
sopismo Stowarzyszenia 
Pionierów Zielonej Góry”. 
Gdyby brać pod uwagę 
jego ident y f ikator ISSN 
2658-2864, to „Nasi Pio-
nierzy” nie są kontynuacją 
„Pionierów”. Z zawartości 
numerów jednak wynika, że 
informuje o tym, czym się 
zajmują pionierzy i ich bli-
scy, publikuje wspomnienia, 
przypomina historię miasta, 
relacjonuje w ydarzenia. 
Czasopismo redaguje Wie-
sław Pyżewicz i kolegium: 
Leszek Pendasiuk, Maria 
Rosik , Wanda Skorulska, 
Edward Tuliszka. Nakład 
wynosi 300 egzemplarzy, 
objętość 16 stron A4. Dwie 
pierwsze i dwie ostatnie 
strony okładki są kolorowe, 
wewnętrzne czarno-białe.
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Ryszard Zaradny

Muzyka na dawną nutę
Muzyka barokowa w Zielonej Górze 
na szerszą skalę pojawiła się wraz 
z przybyciem Jerzego Markiewicza, 
absolwenta Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, który już będąc studen-
tem przejawiał zainteresowanie mu-
zyką dawną (założył zespół muzyki 
dawnej Musica Concerta). 

J. Markiewicz w zielonogórskiej WSP 
prowadził chór akademicki Cantores, 
którego członkowie zainicjowali powo-
łanie Zielonogórskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego „Cantores”. Jednak naj-
ważniejszy moment nastąpił w 1993 
roku, kiedy rozpoczął organizację 
zespołu muzyki dawnej Cantores Vi-
ridimontani (początkowo wspierany 
rodzinnie przez żonę Halinę i córkę Jo-
annę). Budując renomę swoją i zespo-
łu w środowisku muzyków parających 
się muzyką renesansową i barokową, 
pozyskiwał do współpracy utalentowa-
nych instrumentalistów i śpiewaków, 
co w konsekwencji wpływało na coraz 
jego wyższy poziom. W programie ze-
społu, oprócz dzieł wokalnych muzyki 
renesansu i baroku, znalazło się 
wiele kompozycji wokalno-instru-
mentalnych, wśród których do-
minowały utwory George`a Frie-
dricha Händela, Jana Sebastiana 
Bacha i Georga Philippa Teleman-
na. Od 1999 r. zespół Cantores 
Viridimontani stał się integralną 
częścią międzynarodowej for-
macji wokalno-instrumentalnej 
Cappella Viridimontana, którą 
tworzyła wspólnie z zespołem 
Collegium Viridimontanum, zło-
żonym z czołowych muzyków 
polskich i niemieckich.

W 1994 r. pojawił się zało-
żony przez J. Markiewicza Ka-
meralny Chór Chłopięco-Męski. 
Koncertował, wykonując muzykę 
renesansu i baroku, kompozycje 
anonimowe, w tym hiszpańskie-
go kompozytora Tomása Luisa 
de Victoria, Johanna Pachelbela 
i psalmy Mikołaja Gomółki.

I n i c j at y w ą  tow a r z y s t w a 
śpiewac zego Cantores było 

zorganizowanie Zielonogórskiego Fe-
stiwalu Muzycznego, który był spotka-
niem muzyki, malarstwa i teatru. W fe-
stiwalu corocznie uczestniczą zespoły 
polskie i europejskie, specjalizujące się 
w muzyce dawnej, oprócz Cantores Vi-
ridimontani, między innymi Dolnoślą-
ska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją 
Jana Tomasza Adamusa, Musicalische 
Compagney i Zespół Muzyki Dawnej 
„PantaRhei” z Berlina, klawesynistka 
Sabine Erdmann, Susanne Wilsdorf czy 
Marek Pilch. Zaprezentowali utwory 
mistrzów baroku włoskiego (Antonio 
Vivaldi, Arcangelo Corelli, Giovanni 
Battista Pergolesi, Alessandro Scarlatti), 
francuskiego (Jean-Philippe Rameau, 
Marc-Antoine Charpentier), niemieckie-
go (J. Bach, G. Telemann, Dietrich Bux-
tehude, G. Händel, Johann Pachelbel) 
a także polskiego (Grzegorz Gerwazy 
Gorczycki, Stanisław Sylwester Szarzyń-
ski, Damian Stachowicz).

Aktywność ZTŚ „Cantores” prze-
jawia się także w innych stałych for-
mach. Należą do nich koncerty wino-
braniowe, odbywające się rokrocznie 
w pierwszą sobotę Winobrania, zawsze 

w konkatedrze św. Jadwigi, jak rów-
nież koncerty majowe odbywające się 
ostatnio w auli rektoratu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Na stałe wpisały się 
w pamięci zielonogórskich meloma-
nów cieszące się dużym zainteresowa-
niem cykliczne Wieczory u Luteranów, 
odbywające się w sierpniowe niedziel-
ne w kościele Jezusowym. Wieczory te 
są jednym z elementów organizowa-
nych już od prawie dwóch dekad Lata 
Muz Wszelakich.

Na kanwie rosnącego zaintereso-
wania zielonogórzan muzyką dawną 
powstawały następne zespoły, upra-
wiające ten rodzaj muzyki, wzbogaca-
jąc ofertę dla melomanów. Niezwykle 
znamienną kwestią jest to, iż uczest-
niczyło w nich również młode poko-
lenie. W Młodzieżowym Centrum Kul-
tury i Edukacji „Dom Harcerza” Janina 
Nowak założyła w 1986 r. chór żeński 
Polirytmia. Była jego dyrygentem i kie-
rownikiem artystycznym (od 2010 r. 
z zespołem pracuje także dyrygent-
ka Nataliya Golub). W swojej bogatej 
działalności artystycznej o szerokim 
spektrum od muzyki dawnej do współ-
czesnej chór wykonywał utwory takich 
kompozytorów jak: Giovanni Croce, 
Orlando di Lasso, Josquin des Prés, 
M. Gomółka, G. Händel, Antonio Lotti. 
Niewątpliwie znaczącym wydarzeniem 
dla chóru były koncerty z orkiestrą 

symfoniczną Filharmonii Zielono-
górskiej i wykonanie dzieła „Sta-
bat Mater” Giovanniego Battisty 
Pergolesiego oraz „Missa Sancti 
Aloysii” J. Haydna.

Na uwagę zasługuje zespół 
muz yki  dawnej Bona Gratia 
utworzony w 2001 r. w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 7. 
W repertuarze znalazły się utwo-
ry muzyki renesansu i baroku i co 
istotne grane na instrumentach 
z epoki: flety, lutnia, fidel, krzy-
wuła czy lira korbowa.

Nie sposób pominąć aktyw-
ność młodego pokolenia w szko-
le muzycznej. Dla niego organi-
zowany jest jeden z najstarszych 
konkursów szkolnictwa artystycz-
nego w Polsce, a mianowicie 
Ogólnopolski Konkurs Bachowski 
im. Stanisława Hajzera.

Muzyka dawna często miała 
charakter sakralny, inspirowany 
treściami ewangelicznymi. Z ta-
kim przesłaniem w 2013 r. przy 
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Capella Viridimontana podczas Wieczoru u Luteranów w kościele Jezusowym

parafii Ducha Świętego powstał chór 
mieszany Con Spirito (z łac. z Duchem) 
pod kierunkiem Małgorzaty Szumskiej. 
Con Spirito śpiewa przede wszystkim 
podczas uroczystych mszy św. i na-
bożeństw, także na uroczystościach 
religijnych poza Zieloną Górą. Można 
usłyszeć go również poza parafią, na 
przykład podczas koncertu kolęd zor-
ganizowanego przez Stowarzyszenie 
Pro Cultura et Musica czy miejskiej wi-
gilii na scenie pod ratuszem.

W 1953 r. organista Wiktor Chwie-
ckiewicz założył przy kościele pw. Naj-
świętszego Zbawiciela chór Towarzy-
stwa Śpiewaczego „Cantemus Domino”, 
który od 1998 r. prowadzony jest przez 
Macieja Ogarka. Głównie wykonuje 
repertuar muzyki klasycznej, ale także 
oratorium Josepha Haydna „Stworzenie 
świata” jako wspólny projekt chóralny 
z niemieckim Kammerchor Nieder-
grafschaft Uelsen.

W klimat duchowości sakralnej wpi-
suje się organizowany w kościele pw. 
Ducha Świętego Festiwal Muzyki i Sło-
wa, w którym koncertował m.in. zało-
żony przez ks. Mateusza Szerwińskiiego 
zespół muzyki sakralnej Capella Caele-
stis (Kapela Niebiańska) wykonując 
kompozycje J. Bacha, Georga Böhma, 
G. Händela, A. Vivaldiego czy też pol-
skiego kompozytora średniowieczne-
go Mikołaja z Krakowa. Zespół złożony 
z profesjonalnych, młodych muzyków 
z całej Polski stworzony został – jak 
stwierdzają – z myślą o promowaniu 
muzyki poważnej, głównie sakralnej.

Aktywność w tym zakresie przeja-
wia także Instytut Muzyki Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, który wraz Lubuskim 
Towarzystwem Kulturalnym organizuje 
cykliczny Festiwal Muzyki Pasyjnej. 
W ramach festiwalu w zielonogórskich 
świątyniach wykonywane są utwory 
religijne przez chór kameralny UZ Can-
tus Humanus pod dyrekcją Bartłomieja 
Stankowiaka i chór Towarzystwa Śpie-
waczego „Cantemus Domino” pod dy-
rekcją M. Ogarka oraz solistów.

Cenną inicjatywą, szczególnie dla 
entuzjastów dzieł baroku i renesan-
su, było zorganizowanie cyklicznego 
przedsięwzięcia Magna Opera Sacra. 
W jej ramach wykonywane są utwo-
ry pasyjne, największe dzieła muzyki 
sakralnej w wielu świątyniach w re-
gionie zielonogórskim. Na szczególną 
uwagę zasługuje projekt realizowany 
we współpracy poznańskiej orkiestry 
barokowej Arte dei Suonatori (gra na 
instrumentach z epoki) z chórem UZ 
Cantus Humanus. Efektem było wyko-
nanie w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela, po raz pierwszy w Zielonej 
Górze, oratorium „Mesjasz” G. Hän-
dla z udziałem muzyków prezentują-
cychnajwyższy poziom artystyczny. 
Ogromny sukces tego projektu wyka-
zał zapotrzebowanie zielonogórskich 
melomanów – i nie tylko – na najwy-
bitniejsze dzieła sakralne epoki baroku, 
a także klasycyzmu. Stanowiło to po-
zytywny asumpt do kontynuacji pro-
jektu. Zaprezentowano wielkie dzieło 
mistrza baroku J. Bacha – „Pasję wg św. 
Jana”. Do jego wykonania zaproszo-
no renomowanych solistów mających 
na koncie liczne nagrania płytowe.  
Dalsza współpraca tych podmiotów 

fot. Archiwum Jerzego Markiewicza

artystycznych zaowocowała przygo-
towaniem kolejnego wielkiego dzieła 
J. Bacha „Wielkiej Mszy h-moll”. Jej ko-
lejnym sukcesem było przygotowanie 
ogromnych rozmiarów dzieła J. Bacha 
na dwa chóry i dwie orkiestry baro-
kowe – „Pasję wg św. Mateusza”, które 
obdarzone jest ogromnym ładunkiem 
dramatycznym i przepięknymi ariami. 
Oprócz tych wielkich dzieł zaprezen-
towano także Bachowską suitę or-
kiestrowa D-dur czy też kantatę „Ein 
feste Burg ist unser Gott” oraz utwory 
organowe Georga Muffata i Dietricha 
Buxtehude’a.

Poznańska orkiestra barokowa Arte 
dei Suonatori pojawiła się w Zielonej 
Górze już wcześniej, bo w 1998 r. wraz 
z organizowanym przez Fundację Mu-
zyki Dawnej „Canor” z Torunia festi-
walem Muzyka Dawna Persona Grata. 
Koncerty odbywały się w Toruniu, 
Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze 
i Kliczkowie. Dzięki temu zielonogó-
rzanie mieli możliwość uczestniczyć 
w koncertach Arte dei Suonatori i zna-
komitych skrzypaczek, w tym m.in. Ra-
chel Podger, Kati Debretzeni.

W 2011 r. organizatorzy zmienili 
projekt festiwalu Persona Grata na cykl 
koncertowy Przedsionek Raju poprze-
dzający festiwal Muzyka w Raju, od-
bywający się od 2003 r. w Gościkowie-
-Paradyżu, na którym prezentowana 
jest świecka i sakralna muzyka śred-
niowieczna, renesansowa i barokowa. 
Muzycy biorący udział w paradyskim 
festiwalu koncertowali w wielu miej-
scowościach naszego regionu, w tym 
także w Zielonej Górze.
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Zielonogórskie środowisko studenckie 
w pierwszych latach funkcjonowania 
(po 1965 r.) borykało się z problemem 
braku miejsca, w którym mógłby po-
wstać środowiskowy klub. Mimo iż 
w mieście istniały placówki, gdzie 
można było przyjemnie i pożytecznie 
spędzić wolny czas, na przykład Hala 
Ludowa, Palmiarnia, Relax czy choćby 
pomieszczenie na parterze Domu Stu-
denckiego nr 1, gdzie był Fuksik, to na 
terenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
brakowało miejsca typowo studen-
ckiego.

Dopiero w 1971, w szóstym roku 
istnienia uczelni, z taką inspiracją wy-
stąpił Jan Hołowiński, przewodniczący 
Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów 
Polskich. Od lutego owego roku pro-
wadzono społecznie prace budowlane 
i adaptacyjne w piwnicach DS. 2. Jak 
wspomina J. Hołowiński, pierwotnie po-
mieszczenia te miały zostać zasypane, 
by ustabilizować konstrukcję budynku. 
Na szczęście dla zielonogórskich stu-
dentów tak się nie stało. Projekt klubu 
opracował doc. dr inż. arch. Tadeusz 
Maszkiewicz. Remont rękoma studen-
tów WSI udało się przeprowadzić tak 
szybko, aby w drugiej połowie listopa-
da 1971 r. uruchomić „pierwszy w re-
gionie klub studencki”, który na cześć 
pomysłodawcy nazwano – U Jana. 
W piśmie do Rady Naczelnej ZSP re-
lacjonowano: „Do urządzania klubu 
uczelnianego powołano kilkuosobo-
we, specjalistyczne grupy robocze, któ-
re w ramach czasu wolnego aktywnie 
pracują. Przy budowie środowiskowego 
klubu studenckiego pracują codziennie 
po kilka godzin 5-7-osobowe grupy ro-
bocze z poszczególnych grup dziekań-
skich [...] praca ogranicza się do zrywa-
nia tynków i kucia, wywożenia gruzów 
itp. Prace zamierzamy prowadzić co 
najmniej przez 3 miesiące”. Planowana 
wartość prac miała wynieść 1500 robo-
czogodzin.

Wśród ciekawostek, które wiążą się 
z powstaniem klubu, jest informacja 
o koncercie Marka Grechuty i zespołu 
Anawa w auli uczelnianej. Całość pie-
niędzy uzyskanych ze sprzedaży bile-
tów krakowscy artyści przekazali na bu-
dowę wspomnianego klubu. Finansowo 
czyn wsparła również uczelnia. 60 tys. zł 
na tę inicjatywę to były pieniądze wy-
pracowane przez żaków w Studenckiej 
Spółdzielni Pracy „Grono”.

Wejście do klubu zlokalizowane 
było w przyziemiu pod łącznikiem 
między DS 1 i DS 2. Krótki korytarz 
prowadził do zejścia na salę parkie-
tową położoną na lewo. Naprzeciw 
znajdował się barek, szatnia, zaplecze 
i toalety. W końcu korytarza wejścio-
wego zlokalizowany był mały aneks 
z charakter ystycznymi stalow ymi 
słupami, do których zamocowano  
stoliki.

Pierwszym kierownikiem klubu 
był Artur Krupka. Jak się dowiadujemy 
z odnalezionego drugiego numeru jed-
nodniówki „Środowisko” (marzec 1972), 
w początkach klub prowadził głównie 
„sobotnio-niedzielne wieczory tańca”. 
Organizowano „co pewien czas” wy-
stępy uczelnianego kabaretu Kalefak-
tor. Jak wspomina jeden z jego człon-
ków, „Głód na taką formę rozrywki był 
ogromny. Publiczności zawsze w nad-
miarze. Nawet wtedy, gdy koledzy wie-
dząc, jakim jestem antytalentem wokal-
nym, dla żartu zostawiali mnie samego 
na scenie, abym dokończył piosenkę, 
którą początkowo śpiewaliśmy razem. 
»Dla jaj« nagle podobno zapominali 

tekstu mojego »Jajco holenderskie blu-
es«. Ubaw mieli ze mnie wszyscy, ale na 
koniec i tak były oklaski. Wspierali nas 
aktorzy Lubuskiego Teatru, gdzie prym 
wiódł Waldek »Kwach« Kwasiborski.” 
Były też zabawy okolicznościowe, np. 
Bal gałganiarzy. „W dni powszednie – 
czytamy w jednodniówce «Środowi-
sko« – klub był wykorzystywany na 
próby zespołu muzycznego i chóru; 
prowadzi się także kurs tańca towarzy-
skiego. I co istotne RU ZSP czyni sta-
rania o wprowadzenie wina i cocktaili 
alkoholowych. Zgodę władz uczelni 
uzyskano”.

W wakacje 1972 r. lokal po raz 
pierwszy „zmienił” nazwę. Otóż w ra-
mach Międz ynarodowego Hotelu 
Studenckiego, w który zamieniał się 
latem DS 1, przyjął nazwę Interklub. 
Z przekazów dowiadujemy się, że dzia-
łał on we wtorki, czwartki, soboty i nie-
dziele „oferując młodzieży spędzającej 
wakacje w mieście swoją »alternaty-
wę« – wieczorki taneczne przy muzyce 
mechanicznej. Mimo tego że pomiesz-
czenia nie mogły pomieścić wiele osób 
i z braku dobrej wentylacji musiano 
często wychodzić na zewnątrz, funk-
cjonowanie klubu przyjęto z aprobatą 
i nutą żalu, że jeszcze nie można o f i -
cjalnie kupić tam lampki wina”. Z tego 
więc wynika, że nie uzyskano zgody na 
dystrybucję alkoholu w wydziale han-
dlu Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej. Ponadto podczas tamtych wakacji 
spółdzielnia Grono prowadziła w klu-
bie bufet, w którym wydawano posił-
ki dla m.in. studentów zatrudnionych 

Marek Herejczak

Pierwszy klub studencki w pierwszej uczelni
25 listopada 1971 roku „Gazeta Zielonogórska” wydrukowała notkę o otwarciu 
klubu studenckiego U Jana. Jest to najstarsza medialna wzmianka o tym miejscu. 
„Klub posiada 48 miejsc, własny kabaret, bardzo przyjemne nagrania młodzie-
żowe mono- i stereofoniczne.” 

Logotyp klubu autorstwa Doroty Krupki ze zbiorów  
M. Pilarczyka

A jeśli chodzi o jazz,  
to klub współpracował  

z Lubuskim Klubem Jazzowym, 
z którym organizował dość  

regularnie czwartki jazzowe.
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Od 1973 r. w klubie odbywały się 
również imprezy bachanaliowe. Znaleźć 
można wzmianki o winobraniowym 

jam session z udziałem warszawskich 
gigantów. Jeśli chodzi o jazz, to klub 
współpracował z Lubuskim Klubem 
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w Ochotniczych Hufcach Pracy, zorga-
nizowanych przez RU ZSP WSI.

Jesienią 1972 r. szefem klubu został 
Marek Pilarczyk. Oprócz tradycyjnych 
imprez, takich jak bal sylwestrowy, mi-
kołajkowy, andrzejki, ostatki, wesela 
studenckie w klubie naprawdę dużo 
się działo. Trudno zaprzeczyć, że było 
to miejsce najważniejsze miejsce życia 
kulturalnego studentów. Zresztą nie 
tylko studentów.

Klub gościł 15 najlepszych polskich 
zespołów jazzowych, które dały 30 kon-
certów, m.in. w kwietniu 1974 r. wystą-
pił kwintet Henryka Słaboszowskiego. 
Na klubowych deskach pokazali się 
laureaci festiwali piosenki i piosenka-
rzy studenckich w Krakowie oraz laure-
aci gdańskiej Bazuny. Miało tam miejsce 
kilkadziesiąt spektakli takich kabaretów 
jak wrocławska Elita, poznański Tey czy 
studencki Dyktatoriat ze Szczecina. Wy-
stępowały kabarety zielonogórskie Ka-
lefaktor i Móżdżek. Było to miejsce pre-
zentacji takich grup, jak np. Studencki 
Teatr Pantomimy „Gest” z Wrocławia. 
W klubie działał Studencki Dyskusyjny 
Klub Filmowy, wyświetlano filmy krót-
kometrażowe. Odbywały się imprezy 
tematyczne, np. w ramach cykli Spotka-
nie przy półczarnej czy Spotkanie przy 
świecach. Brać studencka oklaskiwała 
popularnego aktora teatralnego i fil-
mowego Hilarego Kurpanika z Lubu-
skiego Teatru, warszawskiego pisarza 
i aktora Józefa Prutkowskiego, znako-
mity zespół cygański Roma. fot. Archiwum Studenckiej Agencji Fotograficznej WSIStudencki kabaret Móżdżek

Pomysłodawca klubu Jan Hołowiński (po lewej) podczas uroczystości U Jana w 1972 r. 

Jazzowym, z którym organizował dość 
regularnie czwartki jazzowe. U Jana 
działało Studio Piosenki, funkcjonowa-
ła grupa baletowa Etiuda prowadzona 
przez choreografkę Weronikę Nowicką, 
istniał zespół Fatum. Tam urządzano 
wystawy plastyczne. Było to miejsce, 
gdzie i odbywały się zebrania spół-
dzielni Grono i Rady Uczelnianej ZSP. 
I oczywiście dyskoteki!

Według prasy i części środowi-
ska studenckiego klub był za mały na 
imprezy dla ogółu nastoletniej mło-
dzieży zielonogórskiej, przez co tracili 
studenci, którzy zazwyczaj nie mieścili 
się wewnątrz. Potwierdza to autor listu 
wysłanego do dwutygodnika społecz-
no-kulturalnego „Nadodrze”, w którym 
czytamy, że „Klubowa piwnica U Jana 
już od dłuższego czasu nie jest w sta-
nie sprostać kulturowym potrzebom 
ponadtysięcznego środowiska uczel-
ni. Mam nadzieję, że władze uczelni, 
a przede wszystkim władze miejskie 
przyczynią się do urzeczywistnienia tej 
i nie tylko tej inicjatywy ruchu studen-
ckiego”. Słowa krytyki dotyczyły tak-
że braku możliwości sprzedaży piwa, 
kawy, herbaty czy zimnych napojów. 
Rzeczywiście w przekazach pojawia się 
problem zaopatrzenia, jak i nieczynne-
go od września 1974 r. barku.

Źródła bez optymizmu podają in-
formację o przerwie w działalności, 
która miała miejsce od wakacji 1975 do 
czerwca 1976 z powodu prac remonto-
wych.

Ciąg dalszy w następnym numerze

Klubowa piwnica u Jana  
już od dłuższego czasu nie jest 
w stanie sprostać kulturowym 
potrzebom ponadtysięcznego 

środowiska uczelni.
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Nieco szczegółów w tym temacie znamy z relacji wykła-
dowczyni w studium języków obcych, Anny Kubrak, która 
od 1986 roku pracuje ze studentami. Pierwsze kontakty ze 
środowiskiem kabaretowym nawiązała już jednak podczas 
własnych studiów na filologii germańskiej, gdy mieszkała 
w tzw. Dużym Akademiku, czyli Wcześniaku. 

W akademiku znajdował się klub Zatem, gdzie odbywały się 
przedstawienia. Już na pierwszym roku zwróciła uwagę na 
Adama Nowaka, który bardzo charakterystycznie się ubierał. 
Taki obraz późniejszego lidera zespołu Raz, Dwa, Trzy zga-
dza się z tym, co zapamiętał Tomasz Kowalski, który wówczas 
był nie tylko studentem historii, ale i przyjacielem Nowaka. 
Według niego Adam uchodził za osobę charakterystyczną 
i ciekawą. Lubił to wyrażać przy pomocy swojego ubioru. 

Nosił sandały, przykrótkie spodnie i prochowiec. Do tego 
dobierał puste oprawki od okularów w stylu lat 50. Pewnego 
razu zwróciło to uwagę jednego z wykładowców, któremu 
coś nie pasowało. Widząc to A. Nowak wsadził palce do środ-
ka oprawek i przetarł oczy, wywołując tym grymas zdziwie-
nia na twarzy prowadzącego zajęcia. Zresztą ekscentryczny 
sposób ubierania się był preferowany przez osoby, które 
chciały podkreślać swoją artystyczną duszę. Podobnie było 
ze studentem pedagogiki kulturalno-oświatowej, a zarazem 
członkiem Kabaretu Drugi Garnitur – Remigiuszem Kotem. 
Ten jednak poszedł o krok dalej i każdemu ze swoich ubrań 
nadał imię. Pewnego razu wykładowca zatrzymał się przy 
Remigiuszu i zapytał go, w co jest dzisiaj ubrany. Wówczas 
to usłyszał, że Kot nosi marynarkę Teresę, buty: prawy Every, 
lewy Body, płaszcz Cezar i kamizelkę Esterhazy. Zimą przy-
wdziewał płaszcz o imieniu Fiodor, w jodełkę, z kołnierzem 
z nutrii. Wszystkie te ubrania można było zakwalifikować do 
mody nawet już wtedy bardzo, bardzo vintage.

Wracając do opowieści pani Anny, to przede wszystkim 
zapamiętała trzy osoby, które są członkami kabaretów. Pierw-
sza to Joanna Kołaczkowska. Wykładowczyni wspomina, że 
po Joannie nigdy by się nie spodziewała, że jest to osoba 
pełna humoru, posiadająca zdolności aktorskie. W jej pamięci 
pozostała jako dziewczyna cicha, spokojna, starająca się su-
miennie wypełniać obowiązki. Nie wyróżniała się szczegól-
nie na lektoracie i właśnie może z tego powodu starała się 
nie rzucać w oczy. Inaczej został zapamiętany Leszek Jenek 
z formacji Potem i Ciach, jako wiecznie uśmiechnięty, tryska-
jący humorem. Posiadał niebywałą zdolność wyczucia chwili, 
w której był potrzebny jakiś żart. Dodatkowo angażował się 
w różne przedsięwzięcia inicjowane przez nauczycieli. Na 
przykład dzięki swoim zdolnościom artystycznym i muzycz-
nym pomógł zorganizować koncert kolęd niemieckich. Kolej-
ną osobą z Kabaretu Ciach, którą zapamiętała pani Anna, jest 
ówczesna studentka filologii rosyjskiej Małgorzata Czyżycka. 
Właściwie to Małgosia prawie nigdy nie przychodziła na zaję-
cia, ponieważ zawsze była w rozjazdach. Z tego też względu 
musiała indywidualnie umawiać się na zaliczanie materiału. 
Ten przypadek pokazuje, w jaki sposób wyglądały studia 
członków grup kabaretowych. Było to możliwe z tego powo-
du, że nauczyciele języków obcych orientowali się, kto dzia-
ła w kabaretach i próbowali w swojej życzliwości pomagać 
tym osobom w uzyskaniu zaliczeń. Według relacji pani Anny 
podobny problem z przychodzeniem na zajęcia miała Mał-
gorzata Szapował, która grała w najpierw w kabarecie Szum, 
później Słoiczek po Cukrze. Jednak w jej przypadku było to 
powtarzanie przedmiotu, ponieważ nie zdążyła wszystkiego 
zaliczyć. Dobre wspomnienia przywodzi też Krzysztof Żejmo, 
członek Teatru Absurdu ŻŻŻŻŻ, brat Przemka „Saszy” Żejmy 
(męża M. Czyżyckiej i aktora kabaretu Jurki). Wystarczyło, by 
Krzysztof pojawił się przy tablicy i lekko się uśmiechnął, i już 
wszyscy w sali zaczynali się śmiać. Jednak nigdy nie doszło 

Anna Kubrak
Sylwester Woźniak
Tomasz Kowalski

Jak wyglądały studia kabareciarzy

Członkowie klubu Gęba, Remigiusz Kot w płaszczu Cezar i Tomasz Kowalski w czapce 
Smerfa, 1989 r., deptak przed Ratuszem
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do sytuacji, gdy świadomie dezorganizował on zajęcia. Pani 
Anna dodaje: − Pamiętam pana Krzysia jako bardzo wesołe-
go człowieka, ze wspaniałym poczuciem humoru, którego na 
zajęciach ku uciesze reszty nie ukrywał, wręcz przeciwnie! I ta 
jego mina powalała. Bracia są do siebie bardzo podobni, a ich 
miny nie mają sobie równych.

O tym, że studenci kabareciarze w trakcie swoich wyjaz-
dów zagranicznych przeżywali wesołe sytuacje, krążyło wiele 
opowieści. Jednak żadna z nich nie może przebić przygody, 
jaką miał we Francji Adam „Smutny” Pernal. Był on nie tylko 
studentem wychowania muzycznego i członkiem kabaretu 
Potem, ale również śpiewał w chórze akademickim Cantores, 
który czasem wyjeżdżał na zagraniczne występy. Otóż w cza-
sie jednego z postojów autokaru Smutny się oddalił. Po dłuż-
szej chwili wrócił z naręczem lodów, które rozdał koleżankom 
i kolegom. Okazało się, że gdzieś usłyszał, że polska moneta 
o wartości 20 zł pasuje do francuskich automatów z lodami. 
Z tego też względu w podróż zabrał ze sobą sporo stosow-
nego bilonu, który już wówczas w kraju był mało wart. Na 
dodatek automat wydawał resztę tak, że oprócz lodów Adaś 
miał pełne kieszenie franków. Warto tu również przytoczyć 
wspomnienie pani Anny −Miałam też zajęcia z Adamem Per-
nalem. Na zajęciach był podobnie jak pani Kołaczkowska − 
cichy i grzeczny i nie rzucał się w oczy. Zapamiętałam go 
jako akompaniującego na fortepianie podczas występów 
w akademiku. Pan Adam przypominał mi zawsze Czesława 
Majewskiego z kabaretu Olgi Lipińskiej, który zapytawszy: 
„Mam grać?”, mógł zagrać wszystko. Dopiero po ukoń-
czeniu przez pana Adama studiów dowiedziałam się, 
jak bardzo jest utalentowany i że działa na wielu płasz-
czyznach artystycznych.

W tym miejscu trzeba zauważyć, że nie wszyscy na-
uczyciele akademiccy byli tak wyrozumiali dla kabare-
ciarzy. Świadczy o tym wspomnienie Gosi Czyżyckiej. 
Miała ona zajęcia z wykładowcą, który przez studen-
tów został ochrzczony przezwiskiem Książę. Był on 
bardzo wymagający i wszyscy bali się przychodzić na 
zaliczenia do niego. Jednak studenci szybko zauważyli, 
że z samego rana ma zazwyczaj dobry humor i wów-
czas łatwiej jest u niego zdać. Małgosia wraz z kole-
żanką postanowiły wstać o szóstej i czekać na niego 
korytarzu, gdy przyjdzie on na siódmą. Idąc do budyn-
ku głównego uczelni, przechodziło się przez trawnik, 
akurat wtedy pokryty grubą warstwą świeżego śnie-
gu. Dziewczyny dostrzegły ślady stóp, co oznaczało, 
że ktoś już przed nimi człapał do wykładowcy, a były 
przekonane, że skoro wstały wcześnie, to nikt nie ma 
prawa ich wyprzedzić.

T. Kowalski wspomina, że na zajęcia prowadzo-
ne przez dr. Stefana Dąbrowskiego nigdy nie wolno 
było się spóźniać. Latem groził za to kopniak w tylną 
część ciała, zimą zaś, kiedy uszy były przemarznięte, 
obrywało się pstryczek w ucho. Tomasz potwierdza, 
że rzeczywiście nauczyciele języków obcych szli na 
rękę aktorom kabaretowym, chociaż trzeba było się 
napracować, choćby na języku rosyjskim. T. Kowalski 
chodził na niego z Leszkiem Stankiewiczem. Obaj mieli 
trudności w nauce i z tego powodu zawsze posługi-
wali się ściągami, na których wszystko mieli zapisane 
fonetycznie alfabetem łacińskim. Na pierwszym roku, 

wybierając się na zaliczenie przedmiotu, postanowili ugła-
skać wykładowczynię. Rozwiązaniem okazało się zerwanie 
róż, które akurat rosły na klombie obok budynku uczelni. 
Mgr M. była tak zaskoczona tym, że dostała kwiaty, że aż się 
popłakała, co umożliwiło obu studentom otrzymanie zali-
czenia. Tomasz wspomina zajęcia z języka hiszpańskiego, na 
które także uczęszczał z L. Stankiewiczem. Wówczas lekto-
rat ten prowadził dziennikarz z Peru Sergio de Cruz Granda. 
Był to człowiek bardzo sympatyczny i ambitny. Próbował za 
wszelką cenę nauczyć hiszpańskiego, chociaż jego studen-
ci byli niezmiernie oporni. Jednym ze sposobów nauczania 
było wspólne wykonywanie znanego utworu muzycznego 
„Guantanamera”. Jednak powodowało to dużą kakofonię, 
bo oprócz tego, że przekręcano słowa, to prawie nikt w gru-
pie nie potrafił śpiewać. Pewnego razu nawet zaciekawiony 
wykładowca z sali obok zajrzał sprawdzić, co się dzieje. Pan 
Sergio sam uczył się języka polskiego i czasami zdarzało mu 
się używać słów, które ze sobą w zdaniu nie pasowały, np. 
„Wyprowadzać sanki na spacer” oraz „Zamiatać zęby”.

Przytoczone wspomnienia świadczą o tym, że studia 
bywają źródłem niebywale zabawnych sytuacji, które mogą 
inspirować powstanie numerów kabaretowych. Pointę ze 
skeczu kabaretu Potem o Smoku Wawelskim: – „Piękne to 
były czasy, kiedy wystarczyło postawić komu trzeba, aby za-
łatwić sobie pół królestwa” – studenci by mogli strawestować: 
„Kiedy nie było czasu się nauczyć, wystarczyło zerwać róże 
z klombu, który mijało się po drodze”.

fot. Archiwum kabareciarzyAdam Nowak jako Gargamel i Remigiusz Kot jako kot Klakier, 
w kamizelce Esterhazy, 1989 r., park Tysiąclecia
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Kartę zdobi ornament roślinny, menu zawiera 12 win wraz 
z cenami za butelkę lub kieliszek. Ceny podane są w reich-
stalarach, srebrnych groszach i fenigach. Oferowane wina po-
chodziły z Niemiec, Francji oraz Portugalii. Ten pierwszy kraj 
reprezentowany był przez cztery wina z Nadrenii: Diedeshei-
mer, Rauhenthaler, Marcobrunner, Rüdesheimer Berg. Francja 
to białe wina słodkie Haut Sauterne i Haut Preignac du Roi, 
czerwone wytrawne Cantenac i Château Léoville oraz dwa 
szampany, jeden nieokreślonej marki, drugi zaś z uznanej wy-
twórni Veuve Clicquot. Listę zamykają dwa trunki portugal-
skie, oznaczone jako Frühstück Weine (wina śniadaniowe) – 
słynne Porto oraz wino z wyspy Madera. Wymienione nazwy, 
w przypadku win nadreńskich i słodkich win francuskich, nie 
są określeniami konkretnej marki, lecz bardziej miasteczek, 
siedlisk czy winnic.

Diedesheim to miasteczko w Nadrenii-Palatynacie, re-
gionie graniczącym od południa z Alzacją. Uprawia się tam 
głównie odmiany winorośli Müller-Thurgau i sylvaner, ale 
najlepsze wina daje riesling. Kolejne trzy wina w karcie po-
chodziły z okręgu Rheingau należącego do Hesji Nadreńskiej. 
Jednak tylko w przypadku Marcobrunnera możemy mówić 

Tomasz Kowalski

Grünberczycy mieli wymagające podniebienia
Na nowej ekspozycji w Muzeum Ziemi Lubuskiej, dotyczą-
cej historii miasta i regionu, znajduje się kopia karty win 
z grünberskiej Resursy (oryginał w zbiorach prywatnych) – 
klubu, w którym spotykali się przedstawiciele miejscowego 
biznesu. Znajdował się on przy Neumarkt (pl. Słowiański).

o konkretnej winnicy, jest to ok. 7-hektarowa parcela, zna-
na od XIII wieku, na której króluje riesling, a jedną z atrakcji 
jest fontanna Marcobrunnen. Z win francuskich pierwsze 
pochodziło z Haut Sauterne, podregionu Bordeaux, kolejne 
z sąsiedniej gminy Sainte Croix du Mont. Słodycz swoją za-
wdzięczały szlachetnej pleśni, która powoduje odparowanie 
wody z gron, przez co „rodzynkują” się one gromadząc w so-
bie naturalny cukier. Następne to typowe czerwone wytraw-
ne wina bordoskie, jednak z ich określeń nie dowiemy się, 
o które konkretnie marki chodzi. Pod nazwą Cantenac wy-
stępują bowiem trzy posiadłości (château): Cantenac Brown, 
Boyd-Cantenac i Brane-Cantenac. Léoville również posiada 
w Bordeaux trzy chateaux o podobnej nazwie: Léoville-Las 
Cases, Léoville Poyferré, Léoville Barton. Pomijając kwestię 
nazewnictwa, możemy jednak z całą pewnością stwierdzić, 
że wszystkie powyższe chateaux to do dziś znakomici produ-
cenci wytrawnych win czerwonych, które znajdziemy tylko 
w specjalistycznych sklepach.

Jeśli chodzi o szampany, to pierwszy z nich występu-
je jako Carte Noire, co było zwyczajową nazwą wielu tego 
typu trunków. Co do drugiego, to Madame Clicquot była 
jedną z najbardziej utalentowanych kobiet tworzących wino 
w Szampanii. W wieku 27 lat, po śmierci męża w 1806 r., 
z ogromnym zaangażowaniem wyciągnęła rodzinną firmę 
z zapaści i wprowadziła kilka innowacji technologicznych. 
Obecnie Veuve Clicquot to czołowy producent szampanów, 
posiada 285 hektarów własnych winnic, wytwarza ok. 10 mln 
butelek rocznie. Podstawowy rodzaj tego trunku można na-
być w niektórych marketach.

Ostatnimi dwoma w karcie były wina portugalskie, 
wzmacniane, z dodatkiem destylatu winnego, z dużą zawar-
tością alkoholu. Były serwowane tylko na kieliszki. Prawdo-
podobnie przybyły do Zielonej Góry w beczkach. Menu win 
z Resursy zawiera jeszcze jedną ciekawą informację, jaką jest 
10 października 1856. Rok wcześniej w Bordeaux zebrała się 
grupa kupców winnych i ustaliła hierarchię win w regionie 
Médoc. Utworzono pięć klas jakości, od Premier Cru (kl. I) do 
Cinquimes (kl. V). W tej klasyfikacji, m.in. w drugiej i trzeciej 
klasie znalazły się czerwone wina serwowane w Resursie. 
Warto wspomnieć, że wspomniana hierarchia nie zmieniła 
się do dziś.

Przeglądając kartę z Resursy należy stwierdzić, że dawni 
zielonogórzanie mieli dobry gust i wymagające podniebie-
nia. Uwagę jednak zwraca fakt braku w niej jakiegokolwiek 
zielonogórskiego wina. Czyżby uczestnicy imprez w Resursie 
byli aż takimi snobami i gardzili miejscowymi trunkami? Prze-
cież od 30 lat istniała już w mieście wytwórnia Gremplera, 
która osiągnęła sporą renomę, a w 1855 r. na targach w Pa-
ryżu zdobyła złoty medal za swoje wino musujące. Inni lokalni 
winiarze, jak Carl Engmann czy Johann Jeremias Seydel, nie 
odstawali ze swymi produktami od win Gremplera. Możemy 
jedynie pokusić się o hipotezę, że w Resursie znajdowała się 
osoba karta dla zielonogórskich win, która jednak nie zacho-
wała się do obecnych czasów.Karta win z zielonogórskiej Resursy, 10 października 1856 r.
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− Kiedy się wchodzi do Pana pokoju 
z każdego miejsca przemawiają do nas 
obiekty świadczące o zainteresowaniu 
dawną bronią. Jak się dochodzi do takiej 
kolekcji?
− Zainteresowania kolekcjonerskie to 
duża część mojego życia, związana 
przede wszystkim z pracą w Lubuskim 
Muzeum Wojskowym w Drzonowie – 
najpierw jego tworzeniu i później już 
zarządzaniu. To, co mam w domu, to 
wycinek pasji, którą udawało mi się 
przez lata  tam realizować. Dlatego po-
wiedziałbym, że bardziej jestem kolek-
cjonerem instytucjonalnym, niż takim 
na własny użytek.

− Czy to oznacza, że zainteresowanie 
bronią pojawiło się dopiero w pracy za-
wodowej?
− Nie. Praca to efekt pogłębiania się 
i poszerzania pasji do dawnej broni. 
A smykałka kolekcjonerska kształtowała 
się u mnie podobnie jak u rówieśników. 
Najpierw pojawiła się fascynacja wszyst-
kim, co jest związane z Indianami. Za-
miłowanie to było znane w przestrzeni 
szerszej niż zielonogórska, aż przyjecha-
ła telewizja z Warszawy. Potem pojawił 
się dziennikarz z „Świata Młodych” i zro-
bił ze mną wywiad. Jak się ukazał, byłem 
dumny i blady (śmiech). To było oczywi-
ście w mojej wczesnej młodości. Po cza-
sie zainteresowania zaczęły ewoluować 
w kierunku broni. Moje dzieciństwo 
i młodość przypadały na okres tużpo-
wojenny, wokół walało się dużo – jak to 
się mówi w slangu muzealników – ar-
tefaktów. Rzeczy po Niemcach, którzy 
w 1945 roku musieli opuścić te ziemie: 
meble, wyposażenie kuchni, obrazy, 
książki, a wśród nich to, co chłopców 
urzeka szczególnie – fragmenty broni 
i wyposażenia wojskowego. Zacząłem 
je powoli gromadzić. Nazbierało się kil-
kadziesiąt okazów.

− To niebezpieczne zabawki dla dzieci.
− Pamiętam, jak z kuzynem uprawia-
liśmy szermierkę. Tyle że ja miałem 
miecz Göringa (wyposażenie Luftwaffe) 
w ręku, a on zaledwie miecz drewniany. 

Gdy zaczął mnie tym drewnianym okła-
dać po rękach, walnąłem go swoim 
mieczykiem w głowę. Polała się krew. 
Awantura była straszna i mama powie-
działa, że wszystko muszę wyrzucić. Na 
szczęście ujęła się za mną ciocia Rózia 
i udało jej się wybłagać u rodzicielki 
zgodę na tymczasowe schowanie ko-
lekcji w komórce pod schodami. Takie 
były początki mojego gromadzenia 
militariów. I takie quasi-muzeum sobie 
utworzyłem.

Byłem, jestem i będę pacyfistą
ROZMOWA Z DR. WŁODZIMIERZEM KWAŚNIEWICZEM EKSPERTEM ORAZ KOLEKCJONEREM DAWNEJ BRONI  
I UZBROJENIA OCHRONNEGO

fot. Alicja Błażyńska

− Krąży legenda, że Włodek Kwaśniewicz 
miał w życiu dwa muzea. Jedno w domu, 
drugie w Drzonowie.
− W drzonowskim spełniałem marze-
nia i mogłem do niego pozyskiwać 
obiekty, które w domowych piele-
szach nie miałyby racji bytu. Lubuskie 
Muzeum Wojskowe, oprócz broni daw-
nej i uzbrojenia ochronnego, posiada 
ogromną ilość sprzętu wojskowego 
i lotniczego. Swego czasu, mimo wie-
lu oponentów, poszedłem w sprzęt  

Mimo że jestem emerytem, nadal oddajęsię swojej pasji – 
mówi Włodzimierz Kwaśniewicz
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ciężki: w armaty, czołgi, wyrzutnie 
rakietowe, sprzęt saperski, samoloty, 
śmigłowce. Udało mi się je pozyskać 
w ogromnej mierze dzięki wsparciu 
wojska. Tę pomoc otrzymałem zarów-
no w gromadzeniu, jak i przebazo-
wywaniu. Transport czołgu z jedne-
go miejsca na drugie, to przecież nie 
to samo, co przewiezienie dziesięciu  
szabel.

− Jakiś spektakularny przykład?
− Zamarzyło mi się sprowadzenie do 
Drzonowa dwóch dział samobież-
nych SU 152, które znajdowały się 
na cmentarzu żołnierzy radzieckich 
w Cybince. To było w latach 90., gdy 
urząd wojewody sprawował Marian 
Eckert. Poprosiłem go o pomoc, gdyż 
cmentarze rosyjskie na terenie Pol-
ski podlegały ministerstwu obrony 
w Moskwie i aby przewieźć działa 
w inne miejsce, należało mieć jego 
zgodę. Procedury trwały około roku, 
jednak dzięki osobistemu zaangażo-
waniu wojewody Eckerta udało się. To 
nie był koniec problemów. Działa stały 
na pięciometrowych cokołach. Aby je 
zdjąć, potrzebne były dwa sześćdzie-
sięciotonowe dźwigi. Jeden załatwiłem 
w Zielonej Górze, drugi ściągnęliśmy 
z Gorzowa. Obiekty zostały zdjęte i do-
piero wówczas, oczywiście znowu dzięki  
pomocy wojska, przewieziono je do 
Drzonowa.

− Czym te działa różniły się od innych?
− W 1943 roku w fabryce traktorów 
w Czelabińsku Rosjanie wyprodukowa-
li 700 sztuk takich dział. Na świecie do 
dziś zachowały się trzy. Jedno znajduje 
się w Muzeum Broni Pancernej w Ku-
bince pod Moskwą, a dwa w Drzono-
wie. Wielu historyków, kolekcjonerów, 
pasjonatów  przeszłości przyjeżdża do 
podzielonogórskiego muzeum tylko po 
to, by je zobaczyć.

− Co jest w tych przedmiotach służących 
przecież zabijaniu innych ludzi, że tworzy 
się dla nich muzea, pisze książki, organi-
zuje konferencje?
− W moich poczynaniach tkwi pewien 
paradoks, bo byłem, jestem i umrę, 
będąc pacyfistą. Mimo to zająłem się 
przyrządami do zabijania, traktując je 
jako wytwory ludzkiej cywilizacji, w jej 
bardzo szerokim spektrum, w których 
zawarte bywają pewne treści i symbole 
pozamilitarne.

− Przykład?
− Oto dwie szable. Jedna na pierwszy 
rzut oka budzi zainteresowanie. To broń 
angielska w typie tzw. mameluka. Jed-
nak nie wzbudza we mnie emocji, bo 
gdy biorę ją do ręki, wiem, że nie jest 
oryginalna. Natomiast druga – w dość 
marnym stanie – to szabla francuska 
lekkiej kawalerii, model 1822. Tego typu 
broń znajdowała się w uzbrojeniu po-
wstańców styczniowych 1863 roku, ale 
też walczyli nią żołnierze Armii Błękit-
nej generała Hallera w 1919, a potem 
ułani we wrześniu 1939. Egzemplarz, 
który trzymam, jest na pewno polski, 
a nie francuski. Wyróżnia go pewna 
pozorna niedoskonałość. Otóż nie ma 
on kabłąków bocznych (zabezpiecza-
ły dłoń trzymającą uchwyt rękojeści), 
gdyż obcinano je w naszych rusznikar-
niach w latach 30. XX wieku z powodu 
polskiej tradycji troczenia szabel pod 
tylną tybinką siodła. Kabłąki boczne po 
prostu przeszkadzały kawalerzystom. 
I drugi aspekt. Szable z bocznymi ka-
błąkami żołnierze nazywali wyrwirącz-
kami, bo były zbyt ciężkie. Aby dostoso-
wać je do naszej praktyki, obcinano im 
boczne kabłąki. I dlatego do tej szabli 
mam szczególny sentyment, gdyż właś-
nie przez ten mankament wiem, że była 
używana przez polskie wojsko.

− Pana ogromna wiedza i doświadczenie 
służą osobom prywatnym i instytucjom.
− Mimo że już jestem emerytem, nadal 
oddaję się swojej pasji. Jestem eksper-
tem i biegłym sądowym w dziedzinie 
historii sztuki i bronioznawstwa. Po 
tych dziesiątkach lat, kiedy to przez 
moje ręce przeszło kilkaset tysięcy 
sztuk broni, mam szczególnie wyczulo-
ny wzrok na kopie i oryginały. Jak me-
chanik samochodowy na dźwięk silnika 
w samochodzie. Nieustannie zgłaszają 
się do mnie kolekcjonerzy i instytucje 
z prośbą o wykonanie ekspertyzy za-
kupionej lub planowanej do zakupu 
broni białej. Poza tym piszę, wygłaszam 
prelekcje, tylko już nie lubię podróżo-
wać. Dlatego ci, którzy chcą mojej rady, 
muszą przysłać broń albo ją przywieźć. 
Na podstawie zdjęcia mogę jedynie wy-
razić opinię, nigdy nie dam ostatecznej, 
autorytatywnej oceny.

− W naszej rozmowie często podkreśla 
Pan rolę innych osób w tworzeniu kolekcji 
instytucjonalnej, ale i innych działaniach, 
które Pan podejmuje.

− To prawda. Udało się wokół mojego 
muzeum (tak już zawsze będę mówił) 
zgromadzić sporą ilość instytucji i lu-
dzi, którzy widzieli sens i chcieli mi 
pomagać w tym, co robiłem ze swoim 
zespołem. Dzięki temu udało się stwo-
rzyć znakomite zbiory militariów o zna-
czeniu ogólnopolskim, wśród których 
jest wiele obiektów unikatowych lub 
rzadkich. I to uważam za moje najcen-
niejsze trofea. Zbiory znajdujące się 
w mieszkaniu, to tylko egzemplifikacja 
mojej pasji, moich zainteresowań, po-
twierdzenie tego, czym się zajmuję jako 
historyk bronioznawca i emerytowany 
muzealnik.

− Wspaniała pasja i kolekcja.
− We wszystkim, co robię w sensie me-
rytoryki, funkcjonuje moja żona Ewa. 
Wczoraj i dziś robiliśmy ekspertyzę ko-
lejnej szabli. Ewa oczywiście przepisała 
to na komputerze i na dodatek zrobiła 
jeszcze zdjęcia szabli. Tak było zawsze. 
Pracując w bibliotece, ściągała mi nie-
zbędną literaturę do pracy nad książka-
mi i artykułami. Mówię o tym dlatego, 
że niekiedy, gdy słucham ludzi, którzy 
coś osiągnęli, to pojawia się tylko „ja”. 
Ale przecież gdyby nie osoby wokół 
mnie, a szczególnie Ewa, wielu rzeczy 
nie osiągnąłbym. Dlatego też zawsze 
będę przypominał ważne postaci, któ-
re pojawiły się na mojej drodze życia: 
Zbyszka Czarnucha, Janka Muszyńskie-
go, prof. Karola Olejnika, prof. Zdzisła-
wa Żygulskiego jun. I prof. Konstantego 
Kalinowskiego.

− Nie mogę się oderwać od myśli, że pasja 
kolekcjonerska ukształtowana w młodo-
ści, ułożyła  całą Pańską drogę życiową. 
Miał Pan szczęście realizować te zain-
teresowania w pracy i umiał je szerzyć, 
pisząc książki o przedmiotach, które Pan 
ukochał. Szczęściarz z Pana.
− Są dwa dzieła mojego życia: Lubu-
skie Muzeum Wojskowe w Drzonowie, 
które nadal śni mi się po nocach. Dru-
gim dziełem – wśród wielu książek, 
katalogów wydanych w Polsce i za-
granicą – jest „Encyklopedia dawnej 
broni i uzbrojenia ochronnego”. Jest 
to pierwsza tego typu książka w lite-
raturze polskiej i bardzo ją sobie cenię. 
A przede mną kolejne wyzwania.

− Dziękuje za rozmowę.

Alicja Błażyńska
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Kazimierz Bartkiewicz urodził się 11 li-
stopada 1930 roku w Dąbrowie Dolnej 
na Kielecczyźnie, gdzie spędził dzieciń-
stwo i wczesną młodość. Szkołę pod-
stawową i średnią ukończył w pobli-
skim Bodzentynie. Studia historyczne 
odbył w Państwowej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie, gdzie też 
uzyskał w 1954 r. tytuł magistra historii.

Po zakończeniu studiów wyższych 
z nakazem pracy, wraz z żoną Elżbie-
tą, koleżanką ze studiów, zamieszkał 
najpierw w Nowej Soli, potem w Zielo-
nej Górze, gdzie początkowo pracował 
jako nauczyciel historii w Liceum Eko-
nomicznym. Osiągnięcia dydaktyczne 
i wychowawcze w pracy z młodzieżą 
zostały wysoko ocenione przez zielo-
nogórskie Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania. Przez pięć lat (1964-1969) 
był kierownikiem sekcji historii w Okrę-
gowym Ośrodku Metodycznym, a od 
1969 r. dyrektorem Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli, który działał później 
jako Instytut Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświatowych.

Badania regionalne i metodycz-
ne nad historią stały się podstawą 
do napisania rozprawy doktorskiej 
„Dzieje Ziemi Kłodzkiej w wiekach 
średnich”, za którą w 1970 r. otrzy-
mał stopień naukowy doktora nauk 
humanistycznych uczelni w Krako-
wie.

W 1975 r. został etatowym na-
uczycielem akademickim w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Zielonej 
Górze. Poza działalnością naukową 
i dydaktyczną zajmował się sprawa-
mi organizacyjnymi uczelni. W la-
tach 1975-1981 piastował urząd dzie-
kana Wydziału Humanistycznego, 
następnie był prorektorem i przez 
dwie kadencje sprawował funkcję 
rektora do 1990 r.

Wielokrotnie pełnił też funkcję 
kierownika Zakładu Historii i dyrek-
tora Instytutu Historii. Przez ponad 
20 lat oprócz pracy dydaktycznej 

i wychowawczej ze studentami zajmo-
wał się kształceniem kadry naukowej. 
Wypromował doktorów: Małgorzatę 
Konopnicką, Tadeusza Dzwonkowskie-
go, Bogumiłę Burdę, Wojciecha Strzy-
żewskiego i Tomasza Jaworskiego. 
Opracował kilkadziesiąt recenzji prac 
doktorskich i habilitacyjnych, a także 
recenzji wydawniczych.

Poza pełnieniem licznych funkcji na 
uczelni prowadził intensywne badania 
naukowe. Ich rezultatem była rozpra-
wa habilitacyjna „Obraz dziejów Pol-
ski w świadomości historycznej epoki 
Oświecenia”. Na jej podstawie Rada Wy-
działu Humanistycznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
nadała mu stopień naukowy doktora 
habilitowanego w zakresie historii. Za 
całokształt badań naukowych Rada 
Państwa wyniosła go w 1987 r. do ty-
tułu profesora nauk humanistycznych.

Profesor Bartkiewicz w swojej karie-
rze naukowej był między innymi wielo-
krotnym laureatem nagród ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektora 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Sto-
warzyszenia Autorów Polskich, do któ-
rego należał i był jego bardzo aktyw-
nym członkiem. Czynnie uczestniczył 
też w życiu społecznym i naukowym 
regionu. Był m.in. członkiem Komitetu 
Nauk Historycznych PAN, Polskiego To-
warzystwa Badań nad Wiekiem Osiem-
nastym, prezesem oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego i wicepre-
zesem Lubuskiego Towarzystwa Nauko-
wego.

Poza licznymi i zaszczytnymi funk-
cjami przewodniczył zespołowi do 
spraw historii Komisji ds. Stopni Kwali-
fikacji Nauczycieli. Brał także aktywny 
udział w pracach Komitetu Okręgowe-
go Olimpiady Historycznej, będąc jej ju-
rorem. Wspomagał organizacyjnie swo-
ją małżonkę w pracach tego komitetu, 
która pełniła w nim funkcję sekretarza.

Dorobek profesora obejmuje ponad 
dwieście publikacji. Są to studia, rozpra-
wy i artykuły, recenzje i monografie. 
Drukiem w 1977 r. ukazała się praca 
doktorska i dwa lata później rozprawa 
habilitacyjna. Był autorem między inny-
mi takich książek jak „Od Długosza do 
Parczewskiego. Z dziejów myśli o pol-
skich Ziemiach Zachodnich”, „Ziemie 
nadodrzańskie w myśli historyczno-
-politycznej polskiego Oświecenia”, 
„Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) 
na ziemiach nadodrzańskich”, „Źródła 
i materiały do dziejów Środkowego 

Nadodrza”, „Polska – Saksonia 
w czasach Unii (1697–1763). Próba 
nowego spojrzenia”.

Należał do szerokiego grona 
zwolenników „Lubuskiej drogi do 
uniwersytetu”, co stało się faktem 
w 2001 r. Za jego kadencji WSP się 
rozbudowała, powstały nowe wy-
działy, wśród nich Humanistyczny 
i Pedagogiczny. Wzrosła liczba 
studentów na studiach dziennych 
i zaocznych. Jako rektor był dum-
ny z tego faktu. Profesor przy-
czynił się do wzrostu prestiżu 
zielonogórskiego środowiska 
akademickiego.

Prywatnie prof. Bartkiewicz 
był uprzejmy i życzliwy wobec 
ludzi. Osobiście to odczuwałem, 
kiedy miałem zaszczyt z nim pra-
cować jako prodziekan.

W 2001 r. K. Bartkiewicz wraz 
z żoną przeniósł się do Krakowa. 
Tam zmarł 27 października 2002 r.

Wiesław Hładkiewicz

Uprzejmy i życzliwy wobec ludzi
Za kadencji prof. dr. hab. Kazimierza Bartkiewicza Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
się rozbudowała. Powstały nowe wydziały, wśród nich Humanistyczny i Pedago-
giczny. Wzrosła liczba studentów na studiach dziennych i zaocznych.

Kazimierz Bartkiewicz (1930-2002)
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Warto wspomnieć o zdolnościach 
aktorskich J. Muszyńskiego. Potrafił 
znakomicie parodiować swoich szefów 
i przyjaciół, od Klema, prof. Wąsickiego, 
Bogdana Kresa, na Stasiu Parze skoń-
czywszy, którego podejrzewano o roz-
pijanie J. Muszyńskiego.

Znakomicie rysował, ożywiając swo-
imi pracami nudne partyjne nasiadów-
ki. Puszczał karykatury w obieg, co nie-
raz kończyło się wybuchami śmiechu. 
Był też autorem satyrycznego pocztu 
królów polskich. S. Kowalski utrzymuje, 
że pozostał tylko jeden obrazek, Miesz-
ka Starego, ale z powodów cenzural-
nych i obyczajowych nie mógłby się 
ukazać.

J. Muszyński wbrew pozorom był 
uporządkowany, gromadził dokumen-
ty i wszelkie pamiątki. Pisał dziennik, 
wykorzystując do tego ogromne księgi 
pamiątkowe po wystawach. Zamiesz-
czał tam relacje i swoje refleksje na 
temat życia społecznego i polityczne-
go w mieście i w kraju, odnotowywał 
także drobiazgi związane z miejscem 
pracy, jak chociażby zmiana wystro-
ju jego gabinetu. Bardzo dziś brakuje 
jego zdroworozsądkowego spojrzenia 
na rzeczywistość, ale przede wszystkim 
jego ogromnej życzliwości i poczucia 
humoru.

Na wzgórzach

W styczniu 2022 r. minęło pięć lat od 
śmierci dr. Jana Muszyńskiego, histo-
ryka sztuki, jednej z najbarwniejszych 
postaci związanych z życiem nauko-
wym i kulturalnym naszego miasta. 

J. Muszyński przyjechał do Zielonej 
Góry w 1956 r., zaraz po swoich stu-
diach w Poznaniu i rozruchach czerw-
cowych. W mieście działał już Klem 
Felchnerowski, pierwszy wojewódzki 
konserwator zabytków. J. Muszyński 
trafił do urzędu konserwatora i zaraz 
ściągnął swojego najlepszego kolegę 
ze studiów, Stanisława Kowalskiego. 
Ten trzyosobowy, zgrany, zespół dbał 
o liczne zabytki Środkowego Nadodrza. 
W latach 1960-62 J. Muszyński samo-
dzielnie pełnił już obowiązki konserwa-
tora. Następnie związał się z Lubuskim 
Towarzystwem Naukowym, gdzie był 
sekretarzem, przyczyniając się znacz-
nie się do pozytywnego zakończenia 
„lubuskiej drogi do uniwersytetu”.

W 1976 r. został dyrektorem Muze-
um Ziemi Lubuskiej, pełniąc tę funkcję 
przez 22 lata. Już w drugiej połowie lat 
70. zmienił strukturę instytucji, tworząc 
osobne muzea poświęcone archeolo-
gii i etnografii. Później przyczynił się 
do powstania muzeum wojskowego 
w Drzonowie. Sam skoncentrował się 
na tworzeniu muzeum artystów, po-
święconego współczesnej plastyce. 
Był twórcą koncepcji galerii autorskich, 
zapraszając do współpracy m.in. Kaje-
tana Sosnowskiego, Jana Berdyszaka, 
Andrzeja Gieragę, Józefa Burlewicza. 
Szczególnie ulubionym artystą był Ma-
rian Kruczek, J. Muszyński odwiedzał go 
w Krakowie, a w Zielonej Górze stwo-
rzył „sanktuarium” poświęcone jego 
twórczości. Za kadencji J. Muszyńskie-
go zbiory sztuki współczesnej w MZL 
wzbogaciły się o wiele cennych obiek-
tów, z których część możemy oglądać 
obecnie w galerii Złotego Grona.

J. Muszyński był typem dyrektora 
muzeum, który dziś nie miałby racji 
bytu. Żeby powiększać kolekcję o cen-
ne eksponaty, nieraz trzeba było spra-
wę „opierać o bufet”. Dlatego popijał 

Leszek Kania

Twierdził, że potrafi pływać w mętnej wodzie

z artystami, ale także z partyjnymi dyg-
nitarzami, którzy podziwiali jego bły-
skotliwość i poczucie humoru. Zwykł 
mawiać, że potrafi pływać w mętnej 
wodzie. Dbając o moją karierę zawodo-
wą, chciał mnie zapisać do partii. Miał 
już nawet „członków wprowadzają-
cych”. Ja nie poddałem się tej presji i po 
latach mieliśmy z tego pomysłu ubaw.

Bardzo lubiłem z J. Muszyńskim 
odbywać podróże służbowe. Może nie 
było ich aż tak wiele, ale te, które się 
odbyły, zapadły mi głęboko w pamięć. 
22 lata temu wraz z Andrzejem Toczew-
skim wybraliśmy się w daleką podróż 
na południowo-wschodnie kresy Rzecz-
pospolitej. Odwiedziliśmy m.in. Świąty-
nię Sybilli w Puławach, ma-
lowniczy Kazimierz nad Wisłą, 
Nałęczów i Szydłowiec. Celem 
wyprawy była Kozłówka, gdzie 
znajduje się Muzeum Socreali-
zmu oraz imponujący zespół 
pałacowo-parkowy rodziny 
Zamojskich. Zwiedzanie wspa-
niałej magnackiej rezydencji 
wiązało się również z wizytą 
w prywatnych pomieszcze-
niach kozłowieckiego ordyna-
ta Konstantego Zamoyskiego.

Trafiliśmy do urokliwego 
miejsca, gdzie ordynat „cho-
dził piechotą”, a także do jego 
sypialni. J. Muszyński gdy tyl-
ko zobaczył wielkie empirowe 
łoże nakryte orientalnym ko-
biercem, nad którym wisiało 
panoplium z szablami i strzel-
bami, szybko ściągnął buty i położył się 
na posłaniu w pozycji nieboszczyka. In-
cydent został zdokumentowany przeze 
mnie na fotografii. W tym momencie 
nadszedł ówczesny  dyrektor Muze-
um Zamoyskich w Kozłówce Krzysztof 
Kornacki. Ujrzawszy zastaną sytuację, 
przeszył J. Muszyńskiego srogim spoj-
rzeniem, tłumiąc w sobie gniew, gdyż 
zabronione było nawet zbliżać się do 
tych obiektów. Z trudnością zapanował 
nad wzburzeniem, choć znany był ze 
swojej kultury osobistej i ogłady. Szyb-
ko przemieściliśmy się dalej, a napięcie 
opadło...

Jan Muszyński (1932-2017)
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Na wzgórzach

Niezwykle ważną postacią dla zie-
lonogórskiego ruchu regionalnego 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
był dr Martin Klose. Przyszły nauczy-
ciel gimnazjum i kierownik muzeum 
urodził się 17 listopada 1884 roku 
w Görlitz w rodzinie nauczycielskiej. 

M. Klose odbył studia filologiczne z za-
kresu języka francuskiego, angielskie-
go i łaciny na uniwersytetach w Halle 
i Getyndze. Tam również uczęszczał na 
w wykłady z historii sztuki. Po ukoń-
czeniu studiów odbył staże nauczyciel-
skie w kilku śląskich miejscowościach. 
W październiku 1910 r. zamieszkał 
w Grünbergu (Zielona Góra), gdzie jako 
nauczyciel języków obcych podjął pra-
cę w gimnazjum realnym im. Fry-
deryka Wilhelma. Początkowo był 
był na stanowisku nauczycielem 
szkoły średniej, później profesora 
gimnazjalnego. W 1911 r. w Ge-
tyndze ożenił się z Marią Müller, 
z którą miał córki Irmgard i Wal-
traud. Jeszcze przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej zdołał 
odbyć staż językowy we Francji. 
W 1915 r. na uniwersytecie w Ge-
tyndze otrzymał tytuł doktora fi-
lozofii.

Po przybyciu do Grünbergu za-
czął badać historię miasta. Jednym 
z zagadnień, które podjął, była 
językowa analiza nazwisk miesz-
kańców, wyniki czego opubliko-
wał w dwuczęściowej pracy. Jego 
karierę naukową przerwała jednak 
mobilizacja do wojska w 1916 r. Po 
przeszkoleniu wysłano go w rejon 
działań wojennych. W lipcu 1917 r. 
został ranny w Galicji. Po odbytej 
rekonwalescencji skierowano go 
na front zachodni. Tuż po zakończeniu 
wojny powrócił do zawodu nauczy-
cielskiego. Jednocześnie zaczął orga-
nizować miejski uniwersytet ludowy, 
którym kierował przez prawie dziesięć 
lat. Poza pracą nauczyciela i działalnoś-
cią społeczną dr Klose należał do teatru 
amatorskiego i zespołu muzycznego. 
Był także członkiem powstałej w 1922 r. 
wspólnoty artystycznej Kunstgemeinde.

Zbliżające się obchody 700-lecia 
Zielonej Góry przyczyniły się do więk-
szego zainteresowania historią miasta 
i jego okolic. Jednym z trwałych efek-
tów jubileuszu było powołanie muzeum, 
o utworzeniu którego rozmawiano dużo 
wcześniej. Towarzystwo Ochrony i Pie-
lęgnacji Tradycji Regionalnej Miasta Zie-
lona Góra i Powiatu Zielonogórskiego 
oddelegowało do tego zadania dr. Klo-
sego. 4 czerwca 1922 r. w byłej kaplicy 
staroluterańskiej przy Neustastadt-
strasse (ul. dr. Pieniężnego) otwarto 
wystawę jubileuszową, co uznaje się za 
początek zielonogórskiego muzealni-
ctwa. W następnych latach dzięki jego 
inicjatywie placówka pozyskiwała nowe 
eksponaty, a wystawy ulegały w zasa-
dzie ciągłej rearanżacji.

Budynek pokościelny był za cias-
ny, dlatego w 1936 r. władze miejskie 
przekazały muzeum dwa pomieszcze-
nia w byłej szkole ewangelickiej przy 
Schulstrasse (ul. Kazimierza Lisowskie-
go). W nowych przestrzeniach M. Klose 
zaaranżował wystawę archeologiczną. 
Przeniesienie części zbiorów do tego 
lokalu nie rozwiązało problemu nie-
dostatku przestrzeni ekspozycyjnej. 

W końcu władze miasta przekazały mu-
zeum niemal cały budynek byłej szko-
ły. Prace nad aranżacją nowych wystaw 
trwały przez całą wojnę. Ekspozycja 
stworzona przez dr. Klosego nie zosta-
ła jednak udostępniona publiczności. 
Trzeba dodać, że M. Klose kierował pla-
cówką jednoosobowo i za swoją pracę 
nie pobierał wynagrodzenia.

Po zajęciu miasta przez oddziały 
radzieckie M. Klose pozostał w mieście, 
a polska administracja wyznaczyła go 
na kustosza muzeum. Według jego 
córki, Waltraud Müller, było to możliwe 
dzięki temu, że dr Klose nie należał do 
NSDAP. Od 1946 r. jako osoba kierują-
ca muzeum była wymieniana Eugenia 
Łychowska. Jej rola w początkowym 
okresie ograniczała się do tłumaczenia 

niemieckich podpisów na język 
polski. Ekspozycja udostępniona 
zwiedzającym 1 czerwca 1946 r. 
była dziełem dr. Klosego.

Dla władz wojewódzkich w Po-
znaniu obecność Niemca w insty-
tucji kultury była jednak nie do 
zaakceptowania. M. Klose został 
oskarżony o niszczenie śladów 
kultury polskiej i słowiańskiej na 
terenie Zielonej Góry i powiatu 
zielonogórskiego. To spowodo-
wało, że w połowie lipca 1947 r. 
wyjechał z miasta. Po opuszczeniu 
Polski zamieszkał wraz z rodziną 
w Worbis w radzieckiej strefie oku-
pacyjnej, gdzie pracował jako na-
uczyciel. W 1960 r. przeniósł się do 
Bremy. Tam zmarł 9 sierpnia 1975 r.

Był autorem wielu publikacji 
naukowych i popularnonauko-
wych poświęconych Zielonej Gó-
rze, które ukazywały się na łamach 
lokalnych czasopism. Po 1960 r. 
publikował swoje artykuły w wy-

dawanym w RFN tygodniku „Grünber-
ger Wochenblatt”.

Trzeba podkreślić, że Muzeum Zie-
mi Lubuskiej jest jedną z niewielu pla-
cówek na  ziemiach zachodnich, która 
może poszczycić się nieprzerwaną 
ciągłością. M. Klose zabezpieczył po 
wojnie wiele eksponatów, które po dziś 
dzień stanowią rdzeń zbiorów działów 
historycznego i winiarskiego.

Arkadiusz Cincio

Ten, który stworzył ekspozycję

Martin Klose (1884-1975)  na obrazie pędzla Ireny Bierwiaczonek
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Początki sportu motorowego w Zie-
lonej Górze należy łączyć z utwo-
rzoną w 1946 roku sekcją motorową 
działającą przy Milicyjnym Klubie  
Sportowym. Jak podaje falubazowa 
kronika – 20 października 1946 r. od-
były się pierwsze w Zielonej Górze 
zawody żużlowe. Zwyciężył Zygmunt 
Dolata.

Obecny 2022 r. jest jubileuszowy dla 
dziejów Zielonej Góry. Rok ten przy-
niósł także inną ważną rocznicę w naj-
nowszej historii miasta. Miłośnicy spor-
tów motorowych mogą świętować 
jubileusz 75-lecia motosportu w Win-
nym Grodzie.

Zielona Góra jest zaliczana do miast, 
w którym tradycje sportowe różnych 
dyscyplin sięgają okresu powojenne-
go. W niemieckim Grünbergu działały 
różne stowarzyszenia sportowe, trud-
no jednak uznać, aby polscy osadnicy 
byli kontynuatorami któregoś z klu-
bów. Czy zielonogórska Trasa może 
być traktowana jako spadkobierca 
niemieckiego Grünberger Bicycle-Club 
(Zielonogórskiego Klubu Rowerowe-
go)? Raczej wątpliwe. Nowi mieszkańcy 
Zielonej Góry budowali zręby polskiej 
państwowości, ale także nowe elemen-
ty życia społecznego. Jednym z jego fi-
larów był sport i rekreacja. Prym wiodła 
piłka nożna, najpopularniejsza, rozwi-
jały się także inne dyscypliny, a jedną 
z nich były sporty motorowe.

Trzeba zauważyć, że wyścigi moto-
cyklowe w Zielonej Górze odbywały się 
już w latach 40. XX wieku. W połowie 
1946 r. zielonogórzanie dumali nad or-
ganizacją klubu motorowego w swoim 
mieście. Zresztą w tym samym roku 
doszło do pionierskich zawodów na sta-
dionie przy ulicy Wrocławskiej. Nie były 
to oczywiście zawody, które odbywały 
się pod patronatem zorganizowanych 
rozgrywek sportowych. Relację z takich 
zmagań obejrzeć można w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej na nowej ekspozycji 
„Dziedzictwo i współczesność. Zielo-
na Góra – region lubuski”. W 1946 r. 
rywalizację miłośników wyścigów 

motocyklowych zarejestrowały ka-
mery Polskiej Kroniki Filmowej. Kibice 
zgromadzeni wokół toru oglądali zma-
gania ówczesnych herosów w różnych 
konkurencjach. Jeźdźcy nie tylko ścigali 
się o palmę szybkości, ale rywalizowali 
w karkołomnych wyczynach. Wśród 
nich były jazda po torze przeszkód czy 
przechodzenie przez oponę. Ciekawym 
zadaniem, z którym przyszło się zmie-
rzyć zawodnikom, było przewożenie 
szklanki z nieznanym płynem, z takimi 
tradycjami miasta trudno orzec, co mo-
gło znajdować się w szklance.

Śledząc wydarzenia na torze można 
bez trudu dostrzec, że regulacje prze-
pisów były dość oględne. Start na cho-
rągiewkę, zabezpieczenie zawodników 
w zasadzie ograniczało się do kasków, 
a jeździli oni na bardzo różnych jedno-
śladach. Niektóre pojazdy nawet trud-
no zaklasyfikować do tej kategorii, gdyż 
zdarzały się motocykle z koszami. Star-
towano głównie na motocyklach, takich 
marek jak NSU, Triumph, Zundapp. Te 
odmienności i niedoskonałości regula-
minowe z pewnością nie przeszkadzały 
licznie zgromadzonym widzom, którzy 
po zawodach wyściskali swoich ulu-
bieńców na torze.

Początki zorganizowanej działalno-
ści sportu motorowego w Zielonej Gó-
rze należy łączyć z utworzoną w 1946 r. 
sekcją motorową działającą przy Mili-
cyjnym Klubie Sportowym. Jak podaje 
falubazowa kronika – 20 października 
1946 r. odbyły się pierwsze w Zielo-
nej Górze zawody żużlowe. Zwyciężył 
Zygmunt Dolata. Jednak pierwszym 
sezonem regularnej aktywności spor-
towej była rozpoczęta w 1947 r. działal-
ność sekcji poznańskiego Motoklubu 
Unia Zielona Góra. Jej powołanie było 
pokłosiem fascynacji zielonogórzan 

tym sportem, który przywędrował do 
nas z Wielkopolski. Należy pamiętać, 
że spora część osadników przybyła  
do powojennego Grünbergu właśnie 
z miast tej pradawnej dzielnicy Polski, 
niejako przeszczepiając ze swoich te-
renów popularne rodzaje sportowych 
zmagań.

Skoro zielonogórzanie połknęli 
motorowego bakcyla, do rozwoju klu-
bu był już krok. Duża w tym pomoc 
środowiska motorowego z Poznania 
czy Leszna, skąd pochodziła część za-
wodników. W 1948 r. zielonogórska 
drużyna wystartowała w pierwszych 
rozgrywkach. Była to Poznańska Liga 
Okręgowa, w której zielonogórzanom 
przyszło rywalizować między innymi 
z gorzowską drużyną. Zorganizowano 
także turniej winobraniowy. Kolejne 
kilka sezonów motorowcy startowali 
w rozgrywkach Państwowej Ligi Żużlo-
wej. Jednak uwidoczniły się problemy 
związane z organizowaniem zawodów 
motorowych w mieście Bachusa. Głów-
nym był brak toru, który by spełniał 
regulaminowe wytyczne ligi. Zielono-
górzanie od innych drużyn odstawali 
również w kwestiach sprzętowych. 
Gorszy motocykl czy niekiedy brak czę-
ści do pojazdu przekładały się na słab-
sze wyniki sportowe. Zmienił się także 
szyld zespołu. Przed sezonem 1950 
na walnym zebraniu ZKS Stal Zielona 
Góra działającym przy Zastalu przyjęto 
uchwałę o powiększeniu klubu o sekcję 
Motoklubu Unia. Mimo nowego opie-
kuna działalność sekcji została zawie-
szona w 1955 r. wskutek problemów 
organizacyjno-finansowych.

Po wojnie dużą popularnością cie-
szyły się sekcje sportowe działające 
przy ówczesnych zakładach pracy. Po 
zielonogórskich boiskach i parkietach 
biegali piłkarze, koszykarze, siatkarze. 
Trenowali również kolarze, szachiści 
i gimnastycy. W okresie powojen-
nym dla władzy szczególnie ważnymi 
sportowcami byli zawodnicy związani 
z militarną działalnością. Propagowa-
no zakładanie kół Towarzystwa Przyja-
ciół Żołnierza. Trenowali w nich często 
weterani, którym nieobce były takie 

Żużlowcy doczekali się nowego 
toru na stadionie wzniesionym 
przy ulicy Wrocławskiej, który  

od 1946 r. był miejscem rozgry-
wania zmagań motorowców.

Grzegorz Wanatko

Żużlowe lata z oddali



311(11)/2022

Sport

dyscypliny jak strzelectwo, rozwijano 
sekcje motorowodniaków. Chętnie spo-
glądano na sportowców, których pasją 
były różne maszyny. Doświadczenia 
wojenne pokazały, że zmechanizowane 
dywizje są przyszłością wojennych pól 
bitewnych, a wyszkoleni motocykliści 
z pewnością mogliby się przydać pod-
czas kolejnego ewentualnego konfliktu. 
Nie powinno zatem dziwić, że w Zielo-
nej Górze motocyklowi jeźdźcy byli 
w orbicie zainteresowania władz.

Ich pomoc dotyczyła miejsca roz-
grywania zawodów. Problemem dla 
rozwoju sportu był brak odpowiedniej 
infrastruktury. Kwestia ta dotyczyła 
w zasadzie wszystkich miejskich klu-
bów. Specjalistycznego obiektu do 
trenowania i rozgrywania zawodów 
nie posiadali także przedstawiciele 
sportów motorowych. Sekcja żużlowa 
ciesząca się ogromnym zainteresowa-
niem miejscowych kibiców nie mogła 
w pełni rozwinąć skrzydeł z powodu 
braku toru wyścigowego.

W połowie lat 50. czynem społecz-
nym, głównie pracowników Zastalu, 

powstał stadion przy ulicy Sulechow-
skiej. Jego głównymi użytkownikami 
stali się piłkarze i lekkoatleci. Przy po-
mocy władz żużlowcy doczekali się 
nowego toru żużlowego na poniemie-
ckim stadionie wzniesionym jeszcze 
w 1926 r. przy ulicy Wrocławskiej, który 
już od 1946 był miejscem rozgrywania 
zmagań motorowców, a od schyłku lat 
50. stał się domem zielonogórskich żuż-
lowców. Uroczyste otwarcie zaplano-
wano na 1 maja 1956 r., ale ostatecznie 
tor oddano do użytku dopiero w kolej-
nym roku.

Rozpoczęcie nowego sezonu od-
notowano 19 maja 1957 r. Motocykliści, 
wśród których prym wiedli m.in. Boni-
facy Langner, Henryk Ciorga, wznowili 
rywalizację przy sekcji motorowej Ligi 
Przyjaciół Żołnierza. Na jej czele stał 
major Zenobiusz Rusek. Sekcja w dużej 
mierze współpracowała z wojskiem. 
Zresztą dominowali w niej byli wojsko-
wi weterani i kombatanci z różnych śro-
dowisk. Nie powinno zatem dziwić, że 
zawodnicy nie tylko podwyższali swo-
je umiejętności jeździeckie, ale szkolili 

Na początku 1950 r. żużlowcy należący do sekcji motorowej Motoklubu Unia 1950 r. dostali się pod skrzydła 
opiekuńcze ZKS Zastal

fot. Archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej

się także w nieco innym charakterze. 
Zielonogórscy motorowcy brali udział 
w takich prestiżowych zmaganiach, jak 
Szlakiem Walk Armii Czerwonej i Woj-
ska Polskiego. Motorowcy działający 
przy LPŻ trenowali także pokonywanie 
tras w trudnym terenie, rzucanie grana-
tem czy strzelanie do tarczy. Wsparcie 
Zarządu Wojewódzkiego LPŻ umożliwi-
ło zakup sprzętu sportowego, którym 
były nowe motocykle FIS. 

Zielonogórska drużyna kilka lat jeź-
dziła w rozgrywkach pod szyldem LPŻ, 
a ich postępy śledziło po kilka tysięcy 
widzów. W 1958 r. w Zielonej Górze po 
raz pierwszy w historii zorganizowano 
zawody międzynarodowe. Pod szyldem 
LPŻ zielonogórzanie występowali do 
1961 r. Wówczas okazało się, że organi-
zacja nie jest już w stanie utrzymać sek-
cji żużlowej. Rozpoczęto poszukiwania 
nowego mecenasa motorowców. Wy-
bór padł na Lubuską Fabrykę Zgrzebla-
rek Bawełnianych.

Dalszy ciąg w następnym numerze.
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Poczęto je stawiać na Środkowym 
Nadodrzu w X VII I  wieku w celu 
usprawnienia usług pocztowych. 
Milowe, półmilowe i ćwierćmilowe 
słupy pozwalały na orientowanie się 
w przebytych odległościach oraz 
umożliwiały zachowanie dyscypliny 
czasowej, przewidzianej w wykazie 
kursów dyliżansów.

Pierwsze nieoficjalne stacje pocztowe 
na obszarze obecnego województwa 
lubuskiego istniały zapewne już na po-
czątku XVII w. Podlegały one powstałej 
w 1632 r. samodzielnej dyrekcji poczty 
we Wrocławiu. Rozkwit połączeń pocz-
towych na tym terenie nastąpił dzięki 
elektorowi brandenburskiemu, który 
od 21 kwietnia 1642 r. przystąpił do 
tworzenia dalekobieżnych międzykra-
jowych państwowych linii pocztowych. 
Do 1660 r. poczta berlińska dociera-
ła do większości ważniejszych miast 
w Europie, oprócz Wiednia. W końcu 
udało się pokonać opory ze strony au-
striackich monopolistów pocztowych 
Thurn-Taxis i pierwsza brandenburska 
poczta konna z Wrocławia do Berlina 
przez Środę Śląską, Polkowice, Nowe 
Miasteczko, Zieloną Górę, Krosno Od-
rzańskie, Frankfurt nad Odrą wyruszyła 
15 września 1662 r.

Reorganizując kilkakrotnie w XVIII 
i XIX w. pruską pocztę, skorzystano ze 
sprawdzonych wzorów saskich i naka-
zano na głównych traktach pocztowych 
z Berlina stawiać słupy pocztowe. Stra-
ciły one na znaczeniu w 1880 r., kiedy 
to w Brandenburgii wprowadzono 
system dziesiętny i odległości zaczęto 
mierzyć w kilometrach.

Słupy te można podzielić na nastę-
pujące grupy (pod względem kształtu):

 y kamienie pocztowe (ćwierć – i pół-
milowe) w formie prostopadłościanów 
rozszerzających się u dołu, zwieńczo-
nych sferycznie, przyozdobionych wy-
pukłą czterolistną rozetką zwróconą do 
osi jezdni;

 y je dnomilowe s ł upy p o c z towe 
w kształcie obelisku wykonane jako 
odlewy żeliwne, wypełnione ubitą 

ziemią lub zaprawą murarską, wsparte 
na dwóch graniastosłupach (też odle-
wach żeliwnych), zwieńczone stożkiem 
z zaprawy cementowej, przyozdobione 
wypukłą dookolną opaską oraz trąbką 
na wstędze (na dwóch przeciwległych 
ścianach), o wysokości około 2,7 m;

 y półmilowe dwuczęściowe wykonane 
z piaskowca także w kształcie obelisku 
na prostopadłościennym postumencie, 
zwieńczone niskim stożkiem bez jakich-
kolwiek ozdób i motywów pocztowych 
o wysokości około 2 m;

 y jednomilowe ceglane, dwuczęścio-
we wykonane z piaskowca, gładkie bez 
ozdób (opaski, trąbki) o wysokości oko-
ło 2,8 m;

 y jednomilowe ceglane, otynkowa-
ne kopie słupa żeliwnego (bez trąbek) 
o przekroju nieco mniejszym od orygi-
nału przy zachowanej wysokości.

Wydaje się, że najwcześniej po-
stawiono kamienie pocztowe grupy 
pierwszej, i to jeszcze przed 
zajęciem Śląska przez Prusy. 
Potwierdzeniem tej tezy 
może być fakt, że one tylko 
w byłej brandenburskiej 
części regionu lubuskiego: 
w Drzeniowie – półmilo-
we i przed i za Uradem – 
ćwierćmilowe.

J e d n o m i l owe  s ł u py 
pocztowe z drugiej grupy 
prawdopodobnie zostały 
postawione na przełomie 
XVIII i XIX w. W wojewódz-
twie lubuskim zachowały 
się takie oryginalne słupy 
w Zielonej Górze, Leśnio-
wie Wielkim i Osiecznicy.

Zielona Góra, al. Wojska 
Polskiego
– słup jednomilowy stoi 
przy drodze do Krosna Od-
rzańskiego, 550 m przed 
przejazdem kolejow ym 
na linii do Nowogrodu Bo-
brzańskiego, w pobliżu słu-
pa telefonicznego nr 9/35. 
Wymiary i wygląd podob-
ne do słupów w Osiecznicy 

i Leśniowie Wielkim, z tym że cały słup 
z cokołem i zwieńczeniem zamalowa-
no na czerwono, trąbkę na złoto, zaś 
opaskę na niebiesko. Wandale dopełnili 
reszty, smarując jego ściany. Prawdopo-
dobnie podczas poszerzania drogi słup 
przemieszczono i niepotrzebnie ob-
rócono o 90 stopni, gdyż trąbki nie są 
ustawione zgodnie z kierunkiem jazdy, 
aby były widoczne przez zbliżających 
się do niego z obu stron, lecz tak, że wi-
doczna jest tylko jedna trąbka ze strony 
jezdni. Drugiej wcale nie widać, chyba 
że wyjdzie się z pojazdu i obejdzie 
słup dookoła. Ponadto nie jest to raczej 
oryginalne miejsce jego posadowienia, 
gdyż według starych map nie powinien 
się znajdować żaden słup. Najbliższy 
słup ćwierćmilowy stał około 250 m 
dalej na zachód, a kolejny, półmilowy, 
około 1100 m w stronę centrum miasta.

Obelisk ma 215 cm w ysokości, 
w tym od szczytu do opaski 86 cm, 

Mieczysław Wojecki

Słupy drogowe poczty brandenbursko-pruskiej

Prawdopodobnie podczas poszerzania drogi wykonany z żeliwa 
słup jednomilowy przy al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze został 
odwrócony
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szerokość opaski 26 cm, od opaski do 
cokołu 103 cm. Cokół to 56 x 73 x 73 cm. 
Na wysokości 103 cm występ (przepas-
ka). Jest to słup z żeliwa, szpic z betonu.

Zielona Góra – Racula
− słup jednomilowy (z grupy czwartej) 
częściowo uszkodzony w czasie ostat-
niej wojny, stoi 1,1 km na południowy 
wschód od sołectwa między słupami 
telekomunikacyjnymi 114/33 i 115/33 
przy starej drodze do Wrocławia, 1,7 
km na południowy wschód od kościoła 
pw. Świętego Mikołaja, po lewej stronie 
jezdni, w zaroślach, w pobliżu miejsca 
obsługi podróżnych jadących S 3. Jest 
zbudowany z piaskowca, brak na nim 
napisu.

Jest to prawdopodobnie uprosz-
czona kopia zniszczonego słupa, gdyż 
wykonano ją w nieco odmienny sposób 
niż podobne słupy w Osiecznicy, Leś-
niowie Wielkim i przy Wojska Polskiego 
w Zielonej Górze. Mianowicie wysta-
wiony na typowym cokole piramidalny 
obelisk nie posiada ani opaski, ani trąb-
ki pocztowej. Nie jest też pomalowany. 
Jego lokalizacja jest raczej wtórna, gdyż 
w tym miejscu na starej mapie z XIX w. 
nie ma żadnego słupa. Najbliższym, 

położonym około 1 km dalej w stronę 
Wrocławia był słup jednomilowy. Być 
może właśnie po jego zniszczeniu usta-
wiono w obecnym miejscu nieudolną 
kopię.

Zielonogórzanin Wolfgang Brylla 
powołując się na historyczne opraco-
wanie Augusta Förstera „Aus Grünbergs 
Vergangenheit” z 1900 r. sugeruje, że 
mogło to nastąpić podczas przebudo-
wy odcinka drogi z Zielonej Góry do 
Nowej Soli w latach 1804-1806. Wy-
miary podstawy tego słupa to: 5 x 94 x 
94 cm, cokołu: 64 x 71 x 71 cm. Wyso-
kość samego obelisku 222 cm. Wyso-
kość całkowita słupa z cokołem i pod-
stawą wynosi 291 cm.

Radomia, gmina Świdnica, droga 
krajowa 32
− słup półmilowy ze śladami uszkodze-
nia z grupy trzeciej stoi w pobliżu przy-
stanku autobusowego (wieś leży 1,5 km 
na południowy zachód od głównej dro-
gi) koło słupa telefonicznego nr 110/55, 
przy skrzyżowaniu z leśną drogą Rado-
mia – Płoty. Ma wygląd niskiej, łagod-
nie ściętej białej piramidy o wysokości 
196 cm (szpic 10 cm, trzon 126 cm, oraz 
cokół 60 cm). Stoi na czerwonym co-

kole, wykonany z piaskowca. 
Na ścianach są widoczne gę-
sto i równomiernie rozłożone 
poziome linie oraz liczne ślady 
uszkodzeń mechanicznych. 
Cokół naprawiony betonem. 
W 2002 r. odnaleziono bazę 
obelisku w odległości około 5 
m na zachód od trzonu (płyta 
o wymiarach 84 x 81 cm). Praw-
dopodobnie i ten słup został 
przemieszczony, gdyż według 
starych map w tym miejscu 
powinien znajdować się słup 
ćwierćmilowy, a nie półmilowy.

Leśniów Wielki, gmina Czer-
wieńsk, droga krajowa 32
− słup jednomilowy stoi na 
południowy wschód od wsi, 
około 250 m przed skrzyżowa-
niem z drogą wiodącą na pół-
noc do wsi Sudoł, koło słupa 
telefonicznego nr 215/35. Na 
podstawie o wymiarach 10 x 
93 x 95 cm stoi cokół mający 
63 x 73 x 95 cm, na nim jest 
wysmukły, piramidalny obelisk 
o wysokości 210 cm (przekrój 
dolnej części to 54 x 54 cm). 

W zaroślach przy starej drodze Zielona Góra – Nowa Sól – Wrocław, 
za rogatkami Raculi, stoi częściowo zniszczony betonowy słup 
jednomilowy. Nie ma na nim trąbki ani innego znaku poczty. Nie 
jest pomalowany.

W połowie wysokości widnieje opaska 
z zamalowanymi nazwami miejscowo-
ści, ich odległościami (przekrój słupa 
w dolnej części opaski wynosi 40 x 
41 cm, a w górnej z powodu zwężenia 
na obelisku już tylko 37 x 38 cm. Roz-
miary trąbki pocztowej wraz z kokardą 
to 83 x 37 cm, przy wewnętrznej średni-
cy okręgu 13 cm. Kolorystyka taka sama 
jest na słupie w Osiecznicy. Jeśli pomi-
nąć kamienna podstawę, jego wygląd 
i rozmiary są także podobne do tegoż 
słupa i stojącego w Zielonej Górze przy 
al. Wojska Polskiego. Prawdopodobnie 
słup ten stał dawniej bliżej wsi i został 
wtórnie przemieszczony, gdyż według 
starych map pełna mila wypadała tuż 
na wschód od wsi. Za skrzyżowaniem 
do Sudołu stał słup ćwierćmilowy.

Otyń
− słup znajduje się przy ul. Chrobrego 
21, przy dawnym trakcie Zielona Góra – 
Nowa Sól. Jest z piaskowca, sześcian ze 
ściętą krawędzią. Wymiary: wysokość – 
62 cm (ścięte 7 cm), szerokość – 71 cm. 
W latach siedemdziesiątych XX wieku 
obelisk był cały. Jest to słup jednomi-
lowy.

Następny słup jest przy skrzyżo-
waniu ul. Chrobrego i Sienkiewicza, 
na placyku, przy którym znajdują się 
jeszcze dwa kamienie, o którym piszę 
poniżej. Zbudowany jest z piaskow-
ca. Jego wymiary: wysokość – 60 cm 
(ścięte 4 cm), szerokość – 64 cm, górna 
krawędź – 50 cm. Jest to słup ćwier-
ćmilowy. Wymaga opieki wyekspono-
wania. Prawdopodobnie przywieziony 
tu podczas sprowadzania systemu kilo-
metrowego.

Znajdujący się na placyku przy 
skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Sienkie-
wicza kolejny słup jest z piaskowca. 
Ma wymiary: wysokość – 60 cm (ścięte 
4 cm), szerokość – 64 cm, górna kra-
wędź – 50 cm. Prawdopodobnie przy-
wieziony tu podczas sprowadzania sy-
stemu kilometrowego.

Trzeci słup znajdujący się na tym sa-
mym placyku jest również z piaskowca. 
Jego wymiary: wysokość – 60 cm (ścięte 
4 cm), szerokość – 64 cm, górna krawędź 
– 50 cm. Jak dwa poprzednie prawdo-
podobnie przywieziony tu podczas 
sprowadzania systemu kilometrowego.

Opisane wyżej zabytki, a zarazem 
pamiątki dawnej poczty, znajdują się 
w nie najlepszym stanie. Wszystkie wy-
magają prac renowacyjnych.

fo
t. 

D
an

ie
l J

un
g



34 1(11)/2022

Na obrzeżach miasta

Pod koniec lata 2021 roku odwiedziłem Gubin, by zobaczyć 
budynek z 1913 r., postawiony na potrzeby muzeum. Arte-
fakty zebrane przez Hugona Jentscha można było oglądać 
tam od 1913 do 1945 r. Później zbiory zaginęły, a w budyn-
ku ulokowała się Gminna Spółdzielnia.

Na początku XXI w. powstało stowarzyszenie, które postano-
wiło przywrócić dawną tradycję muzealną i na ten cel otrzy-
mało pomieszczenia na III piętrze ocalałego budynku. Spot-
kałem tam miłych ludzi, którzy szanują siebie, swoje miasto 
i jego przeszłość.

Owa tradycja narodziła się w Gubinie w 1900 r., kiedy 
z inicjatywy prorektora miejscowego gimnazjum profeso-
ra H. Jentscha na pierwszym piętrze w domu przy Markt 
12 ut wor zono muzeum 
starożytności. Otwarte dla 
publiczności 1 maja, zapre-
zentowało dużą liczbę pre-
historycznych artefaktów 
z naszego regionu. Naczy-
nia ceramiczne, przedmioty 
z kamienia, brązu i żelaza 
oraz stara broń pochodzi-
ły z biblioteki gimnazjum. 
Magistrat wyłożył pewną 
sumę pieniędzy na zakupy 
i wspomógł prof. Jentscha 
w administrowaniu muze-
um. Główną ideą, jaką kie-
rowano się w realizacji tego 
projektu, była chęć zrozumienia przodków mieszkańców Gu-
ben i Dolnych Łużyc. Wprawdzie nie uwzględniono w planie 
gromadzenia zbiorów nauk etnologicznych i przyrodniczych, 
ale i na to przyszedł czas. Realizacja tego zamysłu doprowa-
dziła do powstania w 1913 r. muzeum.

Po II wojnie światowej Gubin sprawiał wrażenie wielkie-
go gruzowiska. Wyobraźnia przywieziona ze wschodu czy 
z trudem zdobywana wiedza o przyszłości tego miasta nie 
wskazywały, że

kiedyś był to kwitnący ośrodek
o wysokiej kulturze i cywilizacji. Na tych gruzach nie po-

trafiono sobie wyobrazić, że od początku XIX w. ziemia gu-
bińska przeżyła skok cywilizacyjny. Zaczął się on w 1815 r., 
kiedy doszło do kasacji margrabstwa Dolnych Łużyc, a Gubin 
został miastem powiatowym w Brandenburgii. Już w okresie 
biedermeierowskim (1815-1848) ukazał się w Gubinie „Alma-
nach Muz Heleny”. Jego redaktorem był pisarz, poeta i kom-
pozytor Leopold Schefer.

Rozwój kultury Górnych i Dolnych Łużyc nie był przy-
padkowy, bo w 1846 r. Gubin otrzymał połączenie kolejo-
we z Frankfurtem nad Odrą i Wrocławiem. Uzupełnieniem 
tego było w 1871 r. połączenie do Cottbus (Chociebuża) i do 

Tomasz Jaworski

Dawne gubińskie eksponaty przepadły
Bentschen (Zbąszynia). W 1904 r. powstało połączenie kole-
jowe do Forstu. Od 24 lutego 1904 do 8 czerwca 1938 między 
dworcem a starówką kursował tramwaj elektryczny, którego 
ślady jeszcze dzisiaj można zauważyć na ulicach miasta.

Wszystko to było możliwe, bo miejscowy przemysł wy-
korzystał szansę, jaką dawał węgiel brunatny, który zaczęto 
wydobywać 1848 r. Węgiel zastąpił wino, tradycyjną dźwignię 
gospodarki gubińskiej, ale tracącą na znaczeniu. O potędze 
nowego źródła energii niech świadczy fakt, że przejściowo 
istniało tu siedem kopalń, z których ostatnia została zamknię-
ta w 1927 r. Dzięki temu rzemieślnicze sukiennictwo rozwi-
nęło się w XIX w. w wielki manufakturowy przemysł sukna. 
Znaczącą rolę w jego modernizacji odegrał angielski fabry-
kant maszyn włókienniczych William Cockerill. A Niemiecka 
Unia Celna umożliwiła zastąpienie drogiego brytyjskiego wę-

gla kamiennego lokalnym 
węglem brunatnym. Gu-
bin przeżywał gwałtow-
ny rozkwit. Warto wspo-
mnieć, że sukiennictwo, 
to też Carl Gottlob Wilke, 
pierwszy wytwórca kape-
luszy od 1822 r. Rozpo-
częta w 1869 r. produkcja 
została zintensyfikowana 
z chwilą w ynalezienia 
odpornego na warunki 
atmosferyczne wełnia-
nego filcu. Dzięki temu 
w czasach przed II wojną 
światową Gubin znany był 

powszechnie z hasła „Kapelusze z Gubina – znane na całym 
świecie ze swojej jakości”.

Bogactwo sprzyjało rozwojowi dobroczynności i pie-
lęgnowaniu kultury. W 1873 r. na Schützeninsel na Nysie 
wybudowano teatr. Inauguracja działalności odbyła się 
1 października 1874 r., kiedy to przedstawiono „Fausta” Goe-
thego. Na początku XX w. Gubin posiadał trzy kościoły pro-
testanckie, kościół katolicki, synagogę, gimnazjum, szkołę 
dla głuchoniemych, dwie szkoły techniczne przemysłu włó-
kienniczego i był siedzibą sądu okręgowego. 20 maja 1905 r. 
przed teatrem wzniesiono pomnik ku czci aktorki i śpiewacz-
ki Corony Schröter.

Na początku XX w. liczące ponad 30 tys. mieszkańców 
miasto mogło pochwalić się znaczącym dorobkiem gospo-
darczym i kulturalnym. Bowiem razem z zasobnością gubi-
nian rosła ich wiedza o regionie. Wielu zaczęło zadawać sobie 
pytanie: na jakich podstawach budowana jest zachwalana 
rzeczywistość? Jednym z nich był Dolnołużyczanin Hugo 
Jentsch, który urodził się w Luckau jako syn kaznodziei. 
W 1859 r. rozpoczął studia teologiczne i filologiczne na Frie-
drich-Wilhelms-Universität w Berlinie, ukończył je siedem lat 
później z doktoratem. W 1869 r. został nauczycielem w gim-
nazjum w Gubinie, gdzie uczył aż do emerytury w 1913 r. 

W pobliżu kościoła farnego, gdzie obecnie jest plac Jana Pawła II,  
na początku XX wieku był postój dorożek
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Na obrzeżach miasta

H. Jentsch zajmował się historią lokalną, napisał wiele prac 
z tego zakresu, był jednym z założycieli Towarzystwa Antro-
pologicznego i Archeologicznego Dolnych Łużyc. Najpierw 
został jego wiceprzewodniczącym, a w latach 1892-1916 
przewodniczącym.

Nie była to jedyna forma jego aktywności społeczn-
o-naukowej, bo już w 1875 r. został członkiem Berlińskie-
go Towarzystwa Antropologicznego. Był między innymi 
członkiem korespondentem Towarzystwa Historii Berlina, 
członkiem Prowincjonalnej Komisji Ochrony Zabytków Bran-
denburgii, należał do Towarzystwa Antropologicznego i Pre-
historii Górnych Łużyc i Brandenburgii, Towarzystwa Historii 
Lokalnej Berlińskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzy-
stwa Historycznego Frankfurtu nad Odrą.

Jeżeli chodzi o Dolne Łużyce, to pierwsza próba utworze-
nia stowarzyszenia historycznego została podjęta w 1826 r., 
kiedy radca rządowy Süssmilch wystąpił z takim projektem. 
Chociaż poczyniono przygotowania, plan zarzucono. Dopiero 
propozycja Rudolfa Virchowa, doprowadziła 3 czerwca 1884 r. 
do założenia Dolnołużyckiego Towarzystwa Antropologicz-
nego i Pradziejowego w Calau na wzór ber-
lińskiego Towarzystwa Antropologicznego, 
Etnologicznego i Prahistorii. Pierwszym prze-
wodniczącym był lekarz okręgowy w Calau 
Ewald See, później przejęli przewodnictwo 
kolejno: H. Jentsch, Karl Gander i Rudolf Leh-
mann. Stworzono czasopismo „Niederlau-
sitzer Mitteilungen”, którego 29 tomów uka-
zało się w latach 1885-1941. Podczas gdy na 
początku w centrum uwagi badawczej były 
czasy prehistoryczne i historia kraju, to póź-
niej zainteresowania naukowe obejmowały 
też dialekty, legendy, zwyczaje i nazwy.

Nadużywamy często takich słów, jak ko-
ryfeusz czy fenomen, na określenie czyichś 
sukcesów, ale trudno inaczej określić auto-
rytet, jaki osiągnął H. Jentsch na Dolnych Łu-
życach i w Gubinie. W zjazdach towarzystwa uczestniczyły 
setki osób z całych Niemiec. Samo towarzystwo liczyło około 
560 osób, wśród nich było 150 gubinian. Jego prośby spełniali 
finansowi potentaci. Najważniejszym dokonaniem H. Jent-
scha było stworzenie zbioru prehistorycznych znalezisk, któ-
ry najpierw był przechowywany w gimnazjum, a od 1900 r. 
w miejskiej kolekcji starożytności. W 1913 r., kiedy przecho-
dził na emeryturę, dzięki wpłacie 50 tys. marek przez A. Wolfa 
(właściciela fabryki) otwarto nowy budynek muzeum, a plac 
przed nim otrzymał imię Hugona Jentscha.

Muzeum miało monumentalny wygląd
W środku znajdował się dziedziniec z krużgankiem do 

rozmów i medytacji. Na dziedzińcu była stara żelazna brama 
apteczna, krzyż pokutny i tłocznia wina, barć pasiecznicy 
oraz sikawka strażaka, wszystko nawiązujące do sukcesów 
średniowiecznego Gubina. Zbiory w budynku były rozmiesz-
czone na czterech kondygnacjach. Wyraźnie wyodrębnione 
zostały następujące działy:

A. okres przedhistoryczny i wczesnej historii: epoka 
kamienna do 1800 r. p.n.e., epoka brązu i przedsłowiań-
ska epoka żelaza, starsza epoka brązu od 1800 r. p.n.e., 
okres łużycki 1300-400 r. p.n.e. (z imitacją sławnego skarbu 

z Vettersfelde − Witaszkowa − odnalezionego w 1882 r.), 
okres lateński 300 r. p.n.e. − 100 r. n.e., okres prowincji rzym-
skich: 100-400 r. n.e, germanizacja i późne średniowiecze;

B. okres nowożytny: zewnętrzny wygląd miasta, pojedyn-
cze budowle i ich fragmenty, typowe formy budynków, kopie 
i ryciny, mieszkańcy i administracja, stosunek do rządu kra-
jowego, Kościół, słodownictwo i socjalna opieka zdrowotna, 
życie społeczne, rzemiosło i transport, życie codzienne, broń;

C. zbiory etnologiczne pochodzące z gubińskich zbiorów 
prywatnych: starożytność: Egipt, Azja Mniejsza, Mykeny, Pom-
peje, nowoczesność: Azja, Polinezja, Afryka, Ameryka (naczy-
nia, monety, posągi bożków, narzędzia, broń).

Podział i profil zbiorów odpowiadał w zasadzie ogólnemu 
rozpoznaniu i rozwojowi młodej jeszcze dziedziny, jaką było 
muzealnictwo na przełomie XIX i XX w. Dział trzeci, którego 
profil przypomina starodawne muzeum osobliwości, nieco 
zadziwia, ale dowodzi, jak powoli rodziło się muzealnictwo 
w Dolnych Łużycach.

H. Jentsch zmarł 29 maja 1916 r. w Gubinie, mając 76 lat. 
Kierownikiem muzeum został Max Kutter. Ostatnim admini-

stratorem był Hermann Roth, który pełnił 
swoją funkcję aż do ewakuacji muzeum 
w 1945 r. Budynek ocalał. Zbiory prawdo-
podobnie zostały przeniesione do zamku 
Grafenort, ale nie znaleziono tam żadnych 
śladów.

W uznaniu zasług H. Jentsch otrzymał 
Order Korony III klasy i Order Czerwone-
go Orła III klasy z kokardą. Ulica w Gu-
ben na osiedlu Reichenbacher Berg od 
lat 90. nosi nazwę Hugo-Jentsch-Strasse. 
„Hugo Jentsch swoimi badaniami położył 
podwaliny rozwoju niemieckiej archeo-
logii na Dolnych Łużycach− napisał Ar-
kadiusz Michalak. − Funkcjonujące pod 
jego prezesurą towarzystwo gubińskie 
przeżywało wielki rozkwit, przyczyniając 

się do upowszechniania wiedzy o przeszłości Dolnych Łu-
życ i wzrostu świadomości lokalnej tego regionu. Działo się 
tak także dzięki funkcjonowaniu muzeum w Gubinie, które 
powołane zostało dzięki osobistemu zaangażowaniu Jen-
tscha. Największe laury należą mu się jednak za to, że nie 
pozwolił uczynić z towarzystwa instrumentu germanizacji, 
zachowując duży obiektywizm w przedstawianiu przeszłości 
Dolnych Łużyc. Jego badania służą nadal jako źródło do po-
znania prahistorii tej »małej ojczyzny«”.

W 1999 r. powstaje grupa zwolenników
uratowania pozostałych przedmiotów, dokumentów i in-

nych przedmiotów, będących w posiadaniu mieszkańców, 
którzy osiedlili się na ziemi gubińskiej, także eksponatów, 
które stanowiły część niemieckiego dziedzictwa kulturowe-
go. Myślą przewodnią było zorganizowanie Muzeum Euro-
miasta w budynku po muzeum miejskim, który zagospoda-
rowanym parterem był pusty. 7 września 2000 r. z inicjatywy 
Zenony i Grzegorza Dyrbuschów oraz Jerzego Czabatora od-
było się zebranie, na którym omówiono potrzebę utworzenia 
izby regionalnej w tym budynku, a w przyszłości organizację 
Muzeum Ziemi Gubińskiej. W tym celu w 2003 r. powstało 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. 

Hugo Jentsch (1840-1916)
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Władysław Kościelniak

Dziewczyna stąd naprawdę była bardzo ładna
To był słoneczny poranek pierwszego dnia września 1970 roku. Staliśmy z Basią, moją żoną, przed bramą, a właściwie 
skromną furtką Szpitala Wojewódzkiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, rozglądając się niepewnie. Za 
chwilę mieliśmy stać się pracownikami i rozpocząć staż podyplomowy.

Otoczenie szpitala było skromne, chodniki wymagające re-
montu, a trawniki zaniedbane. Budynek główny wyglądał 
interesująco. Wejście z okazałymi kolumnami i szerokimi 
schodami, ściany z ciemnowiśniowej cegły świadczyły o jego 
powadze i podniosłym charakterze. Z całą pewnością był to 
obiekt unikalny, zabytkowy, trochę onieśmielający. Po wejściu 
do środka na parterze odnaleźliśmy pokój kierownika działu 
służb pracowniczych. Przywitała nas kierownik pani Władysła-
wa Wojtyniak. Po wypełnieniu niezbędnych formularzy oboje 
z żoną złożyliśmy stosowne podpisy i stało się… Zostaliśmy 
oficjalnie obywatelami Zielonej Góry i pracownikami szpitala.

Moja droga do Zielonej Góry
Urodziłem się w lutym 1947 r. w miasteczku położonym 
60 kilometrów od Szczecina. Tam też spędziłem swoje dzie-
ciństwo i ukończyłem szkołę podstawową, a następnie 
rozpocząłem edukację w liceum ogólnokształcącym, które 
znajdowało się w mieście powiatowym oddalonym o 14 ki-
lometrów od domu. Byłem najmłodszy w klasie, a do szkoły 
musiałem codziennie dojeżdżać PKS-em. Tamte autobusy 
były mocno leciwe, zapchane pasażerami do oporu i kurso-
wały nieszczególnie zgodnie z rozkładem jazdy, jednak to był 
mój wybór, by codziennie po zajęciach wracać do rodzinnego 
domu. Po egzaminie maturalnym złożyłem podanie do Po-
morskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, na wydział lekar-
ski. Jakaż była moja radość, gdy zauważyłem swoje nazwisko 
na liście przyjętych na studia!

W trakcie wakacji, podczas wizyty wujka z Londynu, 
wybrałem się z nim w odwiedziny do krewnych na Śląsk. 
Podczas tej podróży zrobiliśmy przystanek w Zielonej Górze 
i po długim oczekiwaniu na wiadukcie przy ul. Sulechowskiej, 
wjechaliśmy do centrum. To było moje pierwsze spotkanie 
z miastem, które wydawało mi się sympatyczne − wszędzie 
mnóstwo zieleni, stare, urokliwe, acz wymagające renowacji 
kamieniczki robiły pozytywne pierwsze wrażenie. Gorzej było 
z oznakowaniem ulic i komunikacją, bo wiele razy musieli-
śmy pytać o właściwy kierunek, a przechodnie odpowiadali 
dziwnymi wtedy dla nas określeniami: koło grzybka, Polska 
Wełna, Palmiarnia. W rezultacie po paru okrążeniach wąskimi 
uliczkami, za każdym razem lądowaliśmy koło ratusza, który 
choć okazały, wcale nie był na naszej drodze. Nieco zmęczeni 
wstąpiliśmy napić się kawy do kawiarni Śródmiejskiej.

Wychodząc, po raz pierwszy spotkałem swoją przyszłą 
żonę. Dziewczyna była ładna, miała pięknie ułożony kok 
i przeciwsłoneczne okulary. Brzmi to mało prawdopodobnie, 
ale po paru miesiącach od tego spotkania, gdy opowiadałem 
narzeczonej o tym zdarzeniu, uśmiechnęła się i potwierdzi-
ła, że istotnie to na nią wpadliśmy wychodząc z kawiarni, 
wzbudzając zainteresowanie swoim nieco karykaturalnym 

wyglądem − dwóch rozgadanych facetów, różniących się od 
siebie posturą i wzrostem co najmniej o głowę, zmierzają-
cych do zagranicznego samochodu, który przykuwał wzrok 
większości przechodniów, oglądających z zaciekawieniem 
lśniącego jaguara, w dodatku z kierownicą po prawej stronie. 
Ona nie patrzyła na samochód, tylko uśmiechnęła się do nas 
i przyniosła nam chyba szczęście, bo od razu odnaleźliśmy 
ulicę Wrocławską, którą pojechaliśmy dalej.

Po kilku miesiącach przypadkiem nasze drogi znów się 
zeszły. Początkowo jej nie poznałem. Jakaś dziewczyna, spóź-
niona na wykład profesora, co nie lubił studentów spóźnial-
skich, zapytała o wolne miejsce obok mnie, żeby nie przyku-
wać zbytnio uwagi wykładowcy. W przerwie dowiedziałem 
się, że jest z Zielonej Góry, w mojej grupie (obydwoje mieli-
śmy nazwisko na K) i mieszkamy w akademiku przy ulicy Ku 
Słońcu. Tak się zaczęła nasza znajomość, a o przypadkowym 
spotkaniu pod Śródmiejską opowiedzieliśmy sobie dopiero 
później. Byliśmy nierozłączną parą, po trzecim roku zostali-
śmy małżeństwem. Ślub oczywiście odbył się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego na zielonogórskiej starówce. W 1967 r. na 
oddziale położnictwa przy al. Niepodległości urodziła się na-
sza pierwsza córka Marta.

Miałem 23 lata, kiedy w 1970 r. razem z żoną skończyliśmy 
studia. Wtedy podjęliśmy decyzję o przeprowadzce i podję-
ciu pracy w zielonogórskim szpitalu.

Szpital
Po wizycie u pani kadrowej i podpisaniu dokumentów, zosta-
liśmy pokierowani na nasz pierwszy staż, na oddział chirurgii. 
Zostałem przydzielony do chirurgii I pod kierownictwem dr. 
Albina Bandurskiego, a moja żona do chirurgii II pod kierow-
nictwem dr. Zbigniewa Pieniężnego. Moje pierwsze spotkanie 
z doktorem nie wypadło najlepiej. Pomyślałem, że dr Bandur-
ski to ten niewielkiego wzrostu mężczyzna, kroczący na czele 
armii lekarzy i pielęgniarek. Właśnie rozpoczynała się wizyta, 
a więc czekałem cierpliwie przy schodach, by zgłosić się do 
szefa po jej zakończeniu. Podszedłem się przedstawić, jednak 
moją przemowę przerwała nagła reprymenda o braku wycho-
wania młodych ludzi, pętających się po oddziale bez zapowie-
dzi. Próbowałem się jakoś tłumaczyć, ale doktor machnął ręką 
i sobie poszedł. Na szczęście zaopiekowali się mną starsi kole-
dzy, którzy pokazali mi drogę do dyżurki lekarskiej i poinstru-
owali, gdzie pójść po ubranie robocze i słynne buty drewniaki.

Dr Bandurski okazał się wyrozumiały i bardzo miły, cho-
ciaż miewał swoje złe nastroje, ale przede wszystkim był zna-
komitym nauczycielem zawodu. Szybko przekonałem się, jak 
bardzo wiedza teoretyczna różni się od praktycznej. W szpi-
talu były ogromne braki kadrowe, więc stażyści musieli szyb-
ko opanować umiejętności asystowania, tzw. drugiej asysty 
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przy operacji, czyli trzymanie haka oraz pomagania przy 
opatrunkach. Dodatkowo ważne czynności papirologiczne, 
jak prowadzenie dokumentacji, wypisów dla pacjentów, 
czynności administracyjne, zanoszenie skierowań, odbieranie 
wyników, załatwianie konsultacji i zbieranie wywiadów od 
pacjentów oraz wiele innych. Szpitalne oddziały, w tym nasza 
chirurgia, nie były tak okazale jak budynek z zewnątrz. Kory-
tarze były zapchane dostawkami, co utrudniało komunikację, 
wokół unosił się paskudny zapach lizolu i innych środków do 
dezynfekcji, a w dni operacyjne również wszechobecnego 
eteru, który był używany do narkozy. Wiele do życzenia po-
zostawiała czystość i wyposażenie w salach chorych, zresztą 
tak samo jak wyposażenie i aparatura sal operacyjnych. Do 
monitorowania stanu pacjenta w trakcie zabiegu służył steto-
skop, ciśnieniomierz i częste sprawdzanie tętna i odruchów. 
To dzięki dr. Bandurskiemu i jego asystentom nauczyłem się 
zakładania szwów, opatrunków, a nawet wykonywania we-
nesekcji, czyli tzw. wypreparowania żyły w celu założenia 
cewnika, gdyż nie było jeszcze wenflonów ani możliwości 
centralnego wkłucia.

Czas mijał szybko i nie brakowało po drodze kłopotów. 
Nie otrzymaliśmy z żoną mieszkania, które nam obiecano 
przy podpisywaniu umowy, więc z dzieckiem mieszkaliśmy 
razem z teściami w niezbyt dużym lokalu. Nie była to kom-
fortowa sytuacja, nasze pensje stażystów starczały zaledwie 
na jedzenie, dlatego kiedy z powiatowego wydziału zdrowia 
otrzymaliśmy propozycje pracy w Prewentorium dla Dzieci 
w Zaborze, nie zastanawialiśmy się ani chwili.

Obowiązki kierowania placówką pod Zieloną Górą, a tak-
że leczenia dzieci w różnym wieku mocno nas przerastały, na 
szczęście mieliśmy wokół siebie sporo dobrych i życzliwych 
osób. Dostaliśmy duże mieszkanie, umeblowane w sprzęt tu-
rystyczny i dwa dmuchane materace. Codziennie musieliśmy 
też dojeżdżać PKS-em do szpitala w mieście, bo przecież mu-
sieliśmy dokończyć swoje staże oraz rozpocząć specjalizacje. 
Na mnie oczekiwano z niecierpliwością, a nawet skrócono 
staż z pediatrii, gdyż znieczulenia do zabiegów operacyjnych 
wykonywali lekarze zabiegowcy, a było to kapanie eterem na 
specjalną maskę. Metoda raczej prymitywna, chociaż nawet 
skuteczna, stąd anestezjologią zajmował się mój starszy ko-
lega, dr. Lech Skalski i ja. Musieliśmy obsłużyć pięć, a czasem 
sześć oddziałów zabiegowych. Nie było łatwo, a poza tym nie 
mieliśmy jeszcze za sobą egzaminu na pierwszy stopień spe-
cjalizacji, dopisywał nam jednak humor i szczęście.

W naszej szarej rzeczywistości były też dobre chwile − ku-
piliśmy na raty umeblowanie do mieszkania, zresztą do dziś 
pozostały nam pojedyncze mebelki z tego kompletu. Otrzy-
maliśmy talon na samochód, więc również na raty bez opro-
centowania, na sześć lat, nabyliśmy syrenę 105, a dojazdy do 
pracy stały się bezproblemowe. Mogliśmy też czasem skoczyć 
do nowo otwartego kina Wenus lub na koncert do zielono-
górskiej filharmonii. W Zaborze miałem łódkę na jeziorku, więc 
w wolnych chwilach mogłem powędkować, a wokół były pięk-
ne lasy z mnóstwem grzybów. W tych okolicznościach powi-
taliśmy drugą córkę Karolinę. Oczywiście czasu na rozrywki to-
warzyskie było niewiele, ale byliśmy młodzi, a w prewentorium 
pracowali głównie nasi rówieśnicy. Bywały od czasu do czasu 
miłe spotkania towarzyskie połączone z degustacją własnych 
wyrobów. Było skromnie, ale wesoło, śpiewaliśmy modne 
wówczas przeboje, oglądaliśmy telewizję jeszcze czarno-bia-
łą, opowiadaliśmy dowcipy i anegdoty. Naszym dzieciom nie 
brakowało mleczka prosto od krowy, nowalijek ze szklarni, 
a w razie naszej nieobecności, opieki cudownej i kochanej 
niani Ani. Starsza córka poszła do miejscowego przedszkola.

Jednak po przeszło czterech latach pracy z Zaborem 
byliśmy zmuszeni się pożegnać. Nie należeliśmy do jedynej 
słusznej partii politycznej, w związku z tym po likwidacji po-
wiatów trzeba było gdzieś zatrudnić byłego lekarza powiato-
wego z pobliskiego miasta. Ja na całe szczęście otrzymałem 
przydział na mieszkanie, tj. dwa pokoiki z kuchnią o po-
wierzchni 42 m. Poszło dość sprawnie, bo w międzyczasie zo-
stałem kierownikiem bloku operacyjnego i zdałem egzamin 
na pierwszy stopień specjalizacji. Żona kończyła swój staż 
specjalizacyjny z radiologii, byliśmy więc bardzo potrzebni 
naszemu szpitalowi.

W akademiku przy Ptasiej
Nazwę „akademik” wieżowiec przy Ptasiej 40 otrzymał od 
jego mieszkańców ze względu na to, że w znacznej części byli 
oni pracownikami służby zdrowia oraz pracownikami, bo nie 
zawsze funkcjonariuszami, milicji. Wielu sąsiadów spotykali-
śmy codziennie w szpitalu, dlatego panowała w nim atmo-
sfera niczym w studenckich akademikach. Niezapowiedzia-
ne wizyty w celu pożyczenia cukru czy wypicia kawki były 
na porządku dziennym, a często kończyły się wezwaniem 
kolejnych osób do towarzystwa i dłuższej posiadówce przy 
koniaczku. Nierzadko takie wizyty zakłócały zażywanie odro-
biny snu po 48 godzinach dyżuru, jednak nikt nie narzekał 

Władysław Kościelniak przy łóżku pacjenta w zielonogórskim szpitalu
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ani się nie obrażał i nie okazywał dezaprobaty. Wszyscy po-
trzebowaliśmy tego poczucia zżytej, przyjaznej wspólnoty, 
zwłaszcza że czasy były, jakie były.

W pamięci mojej pozostają spotkania z naszymi drogimi 
przyjaciółmi i sąsiadami z okazji urodzin, zdanych egzami-
nów i wszelkich przyjemnych sposobności do świętowania. 
W małych, skromnych pomieszczeniach potrafiło zebrać się 
dwadzieścia i więcej osób, każdy przychodził z własnym krze-
słem lub stołkiem. Zawsze było radośnie i gwarnie, śpiewa-
liśmy, tańczyliśmy, a ja zawsze podziwiałem wysoki poziom 
tolerancji pozostałych sąsiadów na nocne odgłosy zabawy. 
Każdy był uśmiechnięty, sympatyczny, miły dla siebie, skory 
do pomocy i dobrej rady.

W czerwcu mieliśmy dodatkową atrakcję, kiedy w pobli-
skim amfiteatrze odbywał się Festiwal Piosenki Radzieckiej. 
Scenę wprawdzie zasłaniały drzewa, ale nagłośnienie było 
potężne, więc wszyscy doskonale słyszeli koncerty. Próby 
często odbywały się do późnych godzin nocnych, więc w tym 
czasie chodziliśmy do pracy niewyspani. Byliśmy świadkami 
tego, jak Zielona Góra z małego, prowincjonalnego miastecz-
ka przekształcała się w wojewódzką stolicę. Powstawały no-
woczesne sklepy, ulice, placówki kultury. Palmiarnia stała się 
atrakcją nie tylko dla turystów, ale i my, mieszkańcy miasta, 
często chodziliśmy tam na kawę i lody, potańczyć i spotkać 
się z przyjaciółmi.

Duże zmiany dotyczyły tez szpitala − wybudowano 
gmach oddziału ginekologii i położnictwa, co skończyło 
epokę ciasnego oddziału przy al. Niepodległości. Posadzono 
krzewy, kwiaty i zadbano o trawniki, chodnik został wyre-
montowany, a drogi dojazdowe pokryte asfaltem. Wszyst-
kich prac doglądał dyrektor Czesław Strehl, nazywany przez 
pracowników szpitala szefem budowniczym.

Pewnego dnia dyrektor poprosił mnie do siebie na roz-
mowę i przedstawił propozycje utworzenia oddziału inten-
sywnej opieki medycznej – OIOM-u, nazywany do tej pory 
oddziałem intensywnej terapii. Byłem zachwycony, bo ta spe-
cjalizacja była w Polsce czymś nowym, można by powiedzieć, 
że raczkowała. Z entuzjazmem zabrałem się do pracy. Dyrek-
tor i ja jeździliśmy do Poznania, gdzie pod nadzorem mojej 
szefowej specjalizacji, dr. Laury Wołowickiej, powstawał taki 
oddział. Przyglądaliśmy się pracom, mierzyliśmy, robiliśmy 
notatki i słuchaliśmy uwag budowniczych. Udało się, bo kil-
ka miesięcy po otwarciu oddziału poznańskiego, we wrześniu 
1974 r. został otwarty nasz OIOM, wyposażony w nowoczesne 
monitory i centralę Hewlett-Packarda, a także dwa nowe re-
spiratory. Brakowało bardzo dużo, zwłaszcza kadry, ale dzięki 
pomocy przyjaciół z oddziału chorób wewnętrznych i chirur-
gii, mogliśmy przyjmować pacjentów i nie ustępowaliśmy 
w tej dziedzinie innym szpitalom.

W związku z tym, że oddział powstał z wielkim sukce-
sem, zacząłem ubiegać się o utworzenie zespołu karetki rea-
nimacyjnej. Pierwsza erka stanęła przy izbie przyjęć szpitala 
na początku 1975 r. Kilka miesięcy później mieliśmy też swój 
zespół ratownictwa medycznego przy Lotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym. Radziecki śmigłowiec M1 nie zapewniał kom-
fortowych warunków do pracy, ale dalekie transporty do 
Warszawy czy Łodzi przestały być taką udręką jak wcześniej. 
Przypominam, że przez wiele lat funkcję karetek R spełniały 
przerobione furgonetki marki Nysa. Dziś sam nie mogę zro-
zumieć, jak wytrzymaliśmy to obciążenie pracą, ustawiczne 

dyżury i towarzyszący im stres. Byliśmy bardzo młodym, ale 
zgranym zespołem, ja sam miałem dopiero 28 lat.

Na wiosnę 1975 r. zdałem egzamin i uzyskałem tytuł spe-
cjalisty, a niecały miesiąc później, w drodze konkursu, zo-
stałem powołany na stanowisko ordynatora oddziału. Przez 
wiele lat byłem najmłodszym ordynatorem w historii spe-
cjalizacji. Powoli, ale z bardzo dobrym skutkiem przybywało 
lekarzy do nauki zawodu anestezjologa. Nasze pielęgniarki 
również zdobywały niezbędne kwalifikacje. Było ciężko, praca 
odpowiedzialna i trudna, ale pojawiające się sukcesy doda-
wały sił i napawały optymizmem.

W szpitalu spędzaliśmy więcej czasu niż w domu z rodzi-
ną, dlatego zawsze starałem się, by taki nastrój jak w rodzinie 
towarzyszył nam w pracy. Zawsze pamiętaliśmy o imieninach 
i urodzinach pracowników. Dyżury, które wypadały w świę-
ta, sylwestra i Nowy Rok, zawsze były wzbogacone skromną, 
świąteczną kolacją z przyniesionymi z domu smakołykami. 
Nie brakowało też drobnych, często dowcipnych upominków. 
Ta rodzinna atmosfera wzbudzała zazdrość kolegów z innych 
oddziałów, ale i oni czasem wpadali do nas na kawę i plotki. 
Tak upływały dni pełne pracy, problemów, spraw pilnych do 
rozwiązania, pomysłów do realizacji.

W międzyczasie na świat przyszły też nasze dwie kolejne 
córki − Zuzia i Natalia. Lata, mimo że pracowite, były radosne 
i słoneczne, ale niestety później nastały i smutne. Wszyscy 
mocno przeżyliśmy czas stanu wojennego. Kryzys finansowy 
boleśnie dotknął nie tylko nas i nasze rodziny, lecz i szpital. 
Gdy brakowało pieniędzy na leczenie, poratowały nas trans-
porty darów z zachodniej Europy i Skandynawii. Było mnó-
stwo dodatkowej roboty, by to, co dostaliśmy, uporządkować, 
podzielić i odpowiednio rozmieścić, ale przyniosło to na ko-
niec pozytywne efekty. 

Mocno przeżyłem strajk anestezjologów. Aby uniknąć 
możliwych interwencji, przez wiele dni sam pracowałem na 
oddziale. Sporadycznie pomagali mi współpracownicy, bo 
inaczej nie było wolno. Bardzo bolało, w jaki sposób nasze 
problemy i konieczność daleko idących zmian naświetlały 
media, zakłamując rzeczywistość i oszukując ludzi. Na szczęś-
cie skończyło się dobrze i mimo zapowiedzi nikt nie ucierpiał.

Po zakończeniu prac remontowych oddział został prze-
niesiony na miejsce po byłym oddziale reumatologii. Przybyło 
przy okazji sporo nowego sprzętu i urządzeń. Wraz z oddzia-
łem w Sulechowie zaczęliśmy organizować coroczne konfe-
rencje naukowe. Gościliśmy uznane autorytety, profesorów 
z całej Polski. Coraz bardziej wrastałem w problemy i sprawy 
mojego miasta, a kiedy nadszedł kilkunastoletni okres dzia-
łalności samorządowych i kampanii wyborczych do sejmu 
i senatu, zostałem powołany pełnomocnikiem ds. organizacji 
i powołania struktur Platformy Obywatelskiej.

Przez kilka lat współpracowałem z Radiem Zachód, ofe-
rując w krótkich felietonach podstawy wiedzy medycznej, 
bo nie było jeszcze internetu ani dobrych materiałów źródło-
wych. Przez wiele lat związany byłem z żużlowcami Falubazu, 
gdzie pełniłem funkcję lekarza klubowego. Wszystko to spo-
wodowało, że stałem się zielonogórzaninem z krwi i kości. 
Cieszyłem się z każdej nowości, kolejnych sukcesów i tego, 
jak miasto stawało się coraz nowocześniejsze i piękniejsze. 
O tym można by jeszcze dużo, dużo opowiadać, ale to już 
temat na inną publikację. Pokochałem Zieloną Górę, stała się 
moim rodzinnym miastem i tak już zostanie.
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Błyskotliwy debiut
Uniwersytet Zielonogórski zajął piąte miejsce wśród 37 
polskich uczelni, które znalazły się w zestawieniu US News 
Best Global Universities Rankings. Zielonogórzanie debiu-
towali w tym rankingu.

W News Best Global Universities Rankings klasyfikacji doko-
nuje się na podstawie 13 wskaźników. Pod uwagę brana jest 
między innymi: globalna i regionalna reputacja badawcza, 
liczba publikacji, liczba cytowań, współpraca międzynaro-
dowa czy konferencje. Zestawienie jest przygotowywane 
przez amerykańską firmę U.S. News & World Report, która 
publikuje rankingi w różnych dziedzinach, nie tylko w za-
kresie edukacji. Do rankingu trafiło 41 uczelni z Polski – 37 
w instytucjonalnym i 39 obejmującym dyscypliny naukowe. 
Liczba dyscyplin, w których sklasyfikowano polskie uczelnie, 
zwiększyła się z 23 w 2020 r. do 31 w 2021. Jest to najwięk-
sza liczna uczelni z Polski uwzględniona w rankingu z gru-
py „Big-4”. Trzeba dodać, że poszerzenie polskiej obecności 
w rankingu było możliwe również dzięki temu, że ogólną licz-
bę klasyfikowanych uczelni zwiększono z 1500 do 1750, a do 
ubiegłorocznych 38 dyscyplin dodano pięć nowych.

Oto pierwsza dziesiątka polskich uczelni w US News 
Best Global Universities Ranking: 1. Uniwersytet Jagielloński 
(320 miejsce na liście światowej), 2. Uniwersytet Warszawski 
(344  miejsce na liście światowej), 3. Politechnika Warszawska 
(668 miejsce na liście światowej), 4. Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie (729 miejsce na liście światowej), 5. Uniwersytet 
Zielonogórski (795 miejsce na liście światowej), 6. Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (817 miejsce na liście świa-
towej), 7. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (870 miejsce na 
liście światowej), 8. Uniwersytet Wrocławski (970 miejsce na li-
ście światowej), 9. Gdański Uniwersytet Medyczny (1106 miej-
sce na liście światowej) i 10. Warszawski Uniwersytet Medyczny 
(1118 miejsce na liście światowej).

„Trzeba docenić sukces Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, który też ma już 
medycynę, choć jeszcze na naukowym 
rozruchu, ale za to bryluje od kilku lat 
podczas gali wręczanej wspólnie z Per-
spektywami nagrody Elsevier Research 
Impact Leader Awards w kategorii Na-
tural Sciences” – komentuje Waldemar 
Siwiński w „Newsleterze Akademickim”.

Oto miejsca polskich uniwersytetów 
regionalnych w tym rankingu: Uniwer-
sytet Gdański – 1228, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach – 1706, Uni-
wersytet Łódzki – 1226, Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 1441, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-
niu – 1118, Uniwersytet Rzeszowski – 1587, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach – 1232, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Ol-
sztynie – 1527.

DJ

Mamy przyjaciela
W 2021 r. Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” 
ustanowiło doroczną nagrodę Przyjaciel Zielonej Góry.

W regulaminie jest mowa, że nagrodę może otrzymać osoba 
lub instytucja, która najbardziej przyczyniła się do rozwoju 
miasta. Kandydatury mogą zgłaszać członkowie stowarzysze-
nia, jak i osoby szczególnie związane z Zieloną Górą.

Pierwszym laureatem został Uniwersytet Zielonogórski. 
W uzasadnieniu kapituła pod przewodnictwem wicepreze-
sa stowarzyszenia dr. hab. Ryszarda Zaradnego podała, że 
przyznała nagrodę „za znaczący wpływ uczelni, z jej 56-let-
nią historią, na powojenny rozwój Zielonej Góry we wszyst-
kich dziedzinach życia. Dziś absolwenci uniwersytetu stoją 
na czele większości firm i instytucji Winnego Grodu, a także 
stanowią podstawową kadrę zarządzającą naszym miastem”. 
Wręczenie nagrody odbyło się podczas kolegium rektorskie-
go UZ.

Przypominamy, że w 2021 r. uniwersytet świętował swoje 
20-lecie. Uczelnia powstała z połączenia Politechniki Zielo-
nogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Jego początki 
sięgają 1965 r., kiedy została utworzona Wyższa Szkoła In-
żynierska. Uniwersytet kształci na 12 wydziałach. Uczelnia 
zatrudnia blisko tysiąc pracowników naukowych, wśród nich 
109 profesorów zwyczajnych i 220 doktorów habilitowanych 
oraz 510 doktorów. Nadaje stopnie doktora habilitowanego 
w 7 dyscyplinach i doktora w 17. UZ prowadzi szkoły dokto-
ranckie Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Nauk Ści-
słych i Technicznych. Kształci 10 tys. studentów na 61 kierun-
kach magisterskich, lekarskich, inżynierskich i licencjackich. 
W strukturze uczelni znajduje się Park Naukowo-Technolo-
giczny, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicz-
nych, Centrum Energetyki Odnawialnej, ma większość udzia-
łów w Szpitalu Uniwersyteckim, prowadzi Ogród Botaniczny.

Nagrodę z rąk prezesa stowarzyszenia Ryszarda Błażyńskiego odebrał rektor  
uniwersytetu prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (na zdjęciu z lewej strony)

fot. Kazimierz Adamczewski
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Nasze wawrzyny
W ubiegłym roku Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry 
„Winnica” wydało trzy książki literackie. Wszystkie zostały 
nagrodzone przez organizatorów Lubuskich Wawrzynów.

Od 28 lat biblioteki wojewódzkie w Zielonej Górze i Gorzo-
wie prowadzą konkurs na literacką książkę roku, napisaną 
przez osobę związaną z regionem lubuskim jako miejscem 
urodzenia lub zamieszkania. Wśród 47 tytułów wydanych 
w 2021 r., zgłoszonych do konkursu, były trzy z logiem Win-
nicy. Za najlepszą książkę w kategorii proza kapituła uznała 
„Szwindel w Grünbergu” Alfreda Siateckiego. „Walorem po-
wieści jest realistyczna panorama i szczegółowo oddane to-
pograficzno-obyczajowe realia. Razem z bohaterami przemie-
rzamy »ocienioną koronami lip Bahnhofstrasse«, odwiedzamy 
hotel Schwarzer Adler, wstępujemy do kościoła Zum Garten 
Christi, idziemy na kolację do Wiener Café... Równie skrupu-
latnie zarysowane zostaje tło kulturowo-historyczne – wspo-
mnianym wędrówkom towarzyszy podróż w głąb historii, 
opowieść o związanych z Grünbergiem ludziach sztuki, poli-
tyki, nauki” – powiedziała przewodnicząca kapituły prof. Mał-
gorzata Mikołajczak podczas gali. Nominację w tej kategorii 
otrzymała powieść Przemysława Piotrowskiego „Krew z krwi”.

Zbiór wierszy Natalii Haczek „Głód” został wyróżniony 
Srebrnym Sokolim Piórem − dyplomem i nagrodą rektora 
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie za debiut litera-
cki. Dyplom za opracowanie edytorskie otrzymały „Konteks-
ty nieodległe”, zbiór wierszy Krzysztofa Ziemskiego (recenzja  
na str. 15).

Książki wydane przez nasze stowarzyszenie wydrukowali 
fachowcy w drukarni Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nagrodą specjalną marszałek województwa lubuskiego 
wyróżniła Przemysława Piotrowskiego „za szczególną ak-
tywność twórczą i książki cieszące się uznaniem czytelników, 
obecne w krajowym obiegu czytelniczym”.

Od jesieni do wiosny
Medale Gloria Artis otrzymali prof. dr hab. Wiesław 
Hładkiewicz, emerytowany historyk z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, i dr Robert Rudiak, nauczyciel, prezes od-
działu Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Obaj są 
autorami stałymi tekstów w „NW”.

Sekretarz naszego stowarzyszenia dr Izabela Korniluk, kieru-
jąca działem historycznym Muzeum Ziemi Lubuskiej, została 
wyróżniona odznaką honorową Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Lubuskiego. Odznaką również zostali wyróżnieni dr hab. 
Ryszard Zaradny, wiceprezes TMZG „W” i Franciszek Runiec, 
dyrektor Oficyny Wydawniczej UZ.

Złotym Dukatem w postaci statuetki, przyznanym przez 
marszałek lubuską, został uhonorowany prezes naszego 
stowarzyszenia Ryszard Błażyński. Z uzasadnienia: „Wszelka 
działalność pana Błażyńskiego ma charakter wojewódzki i re-
gionalny, np. założone na Ziemi Lubuskiej pierwsze komer-
cyjne wydawnictwo Lubuska Oficyna Wydawnicza, Lubuskie 
Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych »Debiut«, 
które wydawało katalogi plastyczne, albumy, książki, po-
dobnie jak obecnie towarzystwo Winnica, które organizuje 
konkurs literacki, przyznaje nagrodę Winiarka, organizuje 
wernisaże i wystawy malarskie i fotograficzne”.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na UZ 
prezydent Zielonej Góry wręczył prof. dr. hab. Leszkowi Jerza-
kowi Złoty Medal „jako wyraz uznania za osiągnięcia mające 
znaczenie dla miasta Zielona Góra”.

Prezydent Zielonej Góry przyznał nagrody naukowe tym 
uczonym z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy ostatnio 
otrzymali tytuł tzw. profesora belwederskiego. Jest wśród 
nich jest prof. dr hab. Bogumiła Burda z Instytutu Historii.

Rektor UZ nagrodził Grantem Rektorskim tych pracowników 
uczelni, którzy wyróżnili się publikacjami w czasopismach 
naukowych w 2021 r. Są wśród nich prof. dr hab. Małgorzata 
Mikołajczak z Instytutu Filologii Polskiej i prof. dr hab. Leszek 
Jerzak  z Instytutu Nauk Biologicznych.

Warszawskie wydawnictwo Czarna Owca wydało powieść 
Przemysława Piotrowskiego „Zaraza”. Akcja najnowszej książ-
ki zielonogórzanina jak i poprzednich dzieje się współcześnie 
w Zielonej Górze i okolicach miasta.

Artystka Izabela Sak otrzymała srebrną nagrodę za pracę 
„Lekcja kaligrafii” na międzynarodowym konkursie malarskim 
Juried 2021 Camelback Gallery.Natalia Haczek, autorka nagrodzonego zbioru wierszy „Głód”
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Skarby kolekcji
Muzeum Ziemi Lubuskiej

Rękopis Extract protocolli Judycij Grunbergensis ex actis 
Inquisitionalibus et Procesu criminali contra Malefacias  
de Annie 1663, 1664, 1665 (prokoły z procesów czarownic)

Św. Anna Samotrzeć, pocz. XVI w.

Stanisław Ignacy Witkiewicz,  
Portret Józefiny Konińskiej, 1936

Olga Boznańska, Dziewczynka ze słonecznikami, 1891

Marek Oberlandner, Napiętnowani, 1955

Wilkom cynowy cechu kowali,  
cyna, Dolny Śląsk XVII w.

Świecznik pięcioramienny, Siezendorf,  
ok. 1850 r., porcelana malowana, złocona Biblia Lutra, XVIII w.

Kartusz herbowy rodu 
von Juethe, 1682 r.

Plan Zielonej Góry wykonany przez 
Donatusa Büttnera, 1784

Kamienie hańby, XVI w.
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Gdzie indziej

Nie tylko mieszkańcy są miłośnikami Czarnej
Stowarzyszenia Miłośników Czarnej w gminie Zabór liczy aż 150 członków. We wsi, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, 
mieszka tylko 139 osób.

Najbliższy kościół, szkoła i cmentarz 
są w Zaborze. W Czarnej jest jedynie 
sklepik i świetlica. Po większe zakupy 
mieszkańcy Czarnej jeżdżą do Zaboru 
i Droszkowa, a po jeszcze większe do 
Zielonej Góry. Ze wsi do gminnego Za-
boru jest pięć kilometrów, do Zielonej 
Góry – 15. Od niedawna Czarną łączą 
ze światem autobusy Zielonogórskiej 
Komunikacji Powiatowej. W lepszej 
sytuacji są ci, którzy mają własne sa-
mochody, a ma większość pracujących 
i studiujących w Zielonej Górze. We wsi 
nie ma już nikogo, kto utrzymuje się tyl-
ko z rolnictwa.

Mimo że wieś znajduje się wśród 
lasów, tam diabeł nie mówi dobra-
noc. W 2014 roku zawiązało się Sto-
warz yszenie Miłośników Czarnej. 
Jego pomysłodawczynią była Justyna 
Zakrzewska-Woźniak, nauczycielka 
w zielonogórskiej podstawówce nr 1. 
„Stowarzyszenie powstało z inicjaty-
wy 16 mieszkańców Czarnej, którzy 
kochają swoją miejscowość i powołali 
organizację do życia m.in. po to, aby 
rozwijać i propagować wszelkie inicja-
tywy, działania sprzyjające pobudzaniu 
aktywności oraz integrację naszej lokal-
nej społeczności”. Na początku 2022 r. 
stowarzyszenie liczyło 150 członków, 
czyli więcej niż wieś ma mieszkańców. 
Jego prezeska od 2018 r. Gabriela Ośka 
wyjaśnia, że jest tak dlatego, ponieważ 

miłośnikami Czarnej są także osoby 
zameldowane w powiatach świebo-
dzińskim i nowosolskim oraz w zielo-
nogórskim. – Bywa i tak, że po starsze 
osoby, które mają ochotę uczestniczenia  
w zajęciach prowadzonych przez sto-
warzyszenie, wysyłamy samochody – 
dodaje prezeska, studentka czwartego 
roku prawa na Uniwersytecie Zielono-
górskim.

Zajęć jest sporo. Tylko za część 
członkowie płacą z własnej kieszeni. 
Na większość stowarzyszenie zdobywa 
pieniądze gdzie się da. Prezesce wyszło, 
że od założenia do końca 2021 r. SMCz 
wydało ponad 100 tys. zł na wszystkie 
swoje inicjatywy. Pieniądze te pocho-
dziły a to z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, a to z urzędu marszałkowskiego, 
a to z urzędu gminy, a to ze Związku 
Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 
nawet z Fundacji PZU. Prezeska twier-
dzi, że najważniejszy jest niebanalny 
pomysł i takie ujęcie go w formalnym 
wniosku, żeby darczyńca nie miał wąt-
pliwości, że nie będą to pieniądze wy-
rzucone w błoto. Na przykład na prowa-
dzenie zajęć w ramach tzw. Lubuskich 
Inicjatyw Młodzieżowych SMCz otrzy-
mało 9 tys. zł z urzędu marszałkowskie-
go. W 2021 r. Urząd Gminy w Zaborze 
wsparł stowarzyszenie 9,2 tys. zł. Te zło-
tówki SMCz wydało na zimowy i letni 
wypoczynek dzieci, plener rzeźbiarski, 

fot. Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Czarnej

Prezeska stowarzyszenia Gabriela Ośka i rzeźbiarz Dominik Staśko na ławce  
z żurawiem wykonanej przez tego artystę podczas pleneru w 2021 r.

Bożonarodzeniowe warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez Sylwię Gromacką-Staśko. 
Od lewej: Janina Bernas, Lucyna Ośka, Henryka Zakrzewska, S. Gromacka-Staśko i Janina 
Ciemiofinowicz

sprzątanie wsi, wycieczkę seniorów do 
Cigacic i rejs galarami.

Kronika działalności stowarzyszenia 
to trzy grube tomy. Są w nich zdjęcia 
z czasów, kiedy istniał kabaret Humoro-
wi Poborowi. Jest zaproszenie na turniej 
wsi Noc żurawia w Czarnej w 2015 r., 
kiedy mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości rywalizowali w przeciąganiu liny, 
jedni mężczyźni biegli z kobietami na 
plecach, drudzy pili napój przez słom-
kę itd. Są przedmioty wykonane przez 
dzieci i młodzież z gminy Zabór pod-
czas warsztatów prowadzonych przez 
artystkę Sylwię Gromacką-Staśko. Jest 
fotorelacja ze zbiórki nakrętek, puszek 
i zużytych baterii, ze sprzedaży których 
pieniądze trafiły do funduszu wsparcia 
chorej Zuzi Milewskiej z Droszkowa. Za-
branie palców u obu rąk, żeby wyliczyć 
wszystkie turnieje, festyny, warsztaty, 
pikniki, plenery, spotkania, świętowa-
nia, grillowiska, konkursy, wycieczki zor-
ganizowane w ciągu ośmiu lat istnienia 
stowarzyszenia.

− Robimy to przede wszystkim dla 
siebie – twierdzi prezeska stowarzysze-
nia, które niedawno zostało wyróżnio-
ne Laurem 25-lecia Związku Lubuskich 
Organizacji Pozarządowych „za wy-
różniający się udział w działalności na 
rzecz społeczności lokalnej”.

AS


