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Mało opadów, dużo słońca. Winoogrodnicy twierdzą, że
AD 2018 był więcej niż dobry dla winorośli. Czy wino z zebranych w tym roku owoców będzie wyśmienite, to się okaże
niebawem. 15 listopada, czyli w trzeci czwartek miesiąca,
co nakazuje zwyczaj, zielonogórscy winiarze identycznie jak
ich francuscy koledzy pochwalą się beaujolais nouveau. To
młode, jeszcze cierpkie wino z tegorocznych zbiorów. Kiedy
i dlaczego Zielona Góra stała się stolicą polskiego winiarstwa?
Według legendy po zamordowaniu Bachusa przez tytanów
bogini Atena Pallas jego krwią pokropiła tereny przyszłych
regionów winiarskich. Jedna kropla spadła na Górę Ceglaną, u podnóża której zaczęło wyrastać miasto Grünberg/
Zielona Góra. Historycy dowodzą, że od XIII wieku okoliczne wzgórza zaczęto obsadzać winnymi krzewami. Pierwsze
święta plonów po zakończeniu zbiorów odbywały się na
winnicach. Z biegiem lat świętowanie wymykało się na ulice

między wzgórzami. W 1858 roku włodarze miasta pierwszy
raz ogłosili termin Winobrania i wtedy przenieśli je na plac
przed ratuszem. Tak było jeszcze na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Później pochód zajmował całą ulicę Bohaterów
Westerplatte, główna trybuna stała u wlotu w ulicę Reja. Od
niedawna barwny korowód winobraniowy przemierza aleję
Konstytucji 3 Maja w stronę Wzgórza Winnego, które dawniej nazywało się Górą Ceglaną, gdzie w parku winnym stoi
Palmiarnia. W tym roku Winobranie, nazywane największym
świętem wina w Polsce, rozpoczęło się 8 września. Trwało
osiem dni. Zakończyło się 15 września korowodem winobraniowym. Były to jednocześnie Dni Zielonej Góry.

Wokó ł rat u s z a

W pracowni rzeźbiarskiej Roberta Tomaka narodził się
pomnik na 100-lecie odzyskania niepodległości

fot. Alicja Błażyńska

Miejsce pomnika przedstawiającego trzy splecione flagi, które
symbolizują Polaków z trzech
zaborów, jest na pl. Matejki. Tu
mają się odbywać uroczystości
patriotyczne.
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Administracyjną stolicą województwa lubuskiego jest nic nie mający wspólnego z Wielkopolską od 1950 r. Gorzów Wielkopolski, samorządową − Zielona Góra położona na historycznym Śląsku. Encyklopedia Gutenberga w 1932 r. podawała: „Zielona Góra (Grünberg
in Schlesien), miasto okr. w rej. Lignica na dolnym Śląsku przy kolei
Głogów–Krosno z 24.857 mieszkańcami i znaczącym przemysłem”.
Tak więc do 1945 r. wszystko było jasne. Dyskusję wywołała Maria
Kiełczewska, proponując nazwanie Ziemią Lubuską obszaru nad
środkową Odrą, włączonego do Polski po drugiej wojnie światowej.
Zielona Góra znalazła się na krótko w województwie poznańskim,
ale w zasięgu administracyjnym Wydziału Ziemi Lubuskiej w Gorzowie. W tym samym czasie trwała dyskusja o podziale województwa
poznańskiego: wyodrębnić kaliskie czy lubuskie. W 1950 r. jednak
powstało województwo zielonogórskie z siedzibą władz w Zielonej Górze. Łużyckość zachowała się w południowo-zachodniej części województwa, śląskość pozostała w południowych powiatach.
W Nowej Soli istniały Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet”, w Szprotawie Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze, była Sława
Śląska (pozostało Nadleśnictwo Sława Śląska i stacja kolejowa Sława
Śląska), koło Kożuchowa leżał Książ Śląski, Śląska Ochla wpadała do
Odry za Bobrownikami.
Po Październiku 1957 r. zielonogórzanie zaczęli czuć się pewniej
w mieście, o czym świadczy coraz powszechniejsze używanie terminu „lubuski”. Wtedy narodziło się hasło „Ziemia Lubuska – piękna, gospodarna, kulturalna”. I niemal wszystko, co miało siedzibę
w Zielonej Górze, stało się lubuskie. Na os. Braniborskim powstała ul. Lubuska. Istniała Lubuska Wytwórnia Win, Lubuska Fabryka
Wódek Gatunkowych, Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych
„Falubaz”, Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych „Lumel”, Lubuskie Towarzystwo Kultury, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Lubuskie
Towarzystwo Fotograficzne, „Gazeta Lubuska”, Lubuski Teatr, Lubuski
Klub Filmowy, Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa, Lubuskie Nagrody Kulturalne, Aeroklub Ziemi Lubuskiej itd. Os. Śląskie
powstało dopiero w 1986 r. w pobliżu osiedla Pomorskiego, gdzie
jest także os. Mazurskie, Warmińskie, Kaszubskie.
W 1998 r., kiedy trwała dyskusja na temat łączenia regionów, była
propozycja, aby nad środkową Odrą powstało albo województwo
zachodnie, albo środkowozachodnie, albo środkowonadodrzańskie.
Zwyciężyło województwo lubuskie z siedzibą większości instytucji
regionalnych w Zielonej Górze i mniej więcej w granicach z 1950 r.
Tyle że „Ziemię Lubuską” wypiera urzędniczy termin „Lubuskie”.
W porównaniu ze stanem sprzed 1945 r. zmieniło się i to, że
mieszkańcy Zielonej Góry nie uważają się za Ślązaków/Dolnoślązaków, a za Lubuszan. Pomimo tego że nazwa ta nie ma uzasadnienia
w faktach, bo historyczny Lubusz został po stronie niemieckiej, to
zdaniem prof. Andrzeja Kwileckiego „Ziemia Lubuska jest czynnikiem łączącym ludność”.
Alfred Siatecki

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega
sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów
przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów. Redakcja
zastrzega sobie również możliwość wykorzystania publikowanych materiałów
na stronie internetowej TMZG. Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów
i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

U na s
Alina Polak-Woźniak

Koniec 1918 roku
w Grünbergu
Życie mieszkańców Winnego Grodu kształtowała wówczas wojenna rzeczywistość: w sklepach do kupienia
była tylko brukiew, a żywność była ściśle reglamentowana. Dodatkowo nastroje podgrzewali rozczarowani
żołnierze, którzy powrócili z frontu i włóczyli się po
miejskich ulicach oraz zaułkach, manifestując swoje
niezadowolenie. Brakowało dla nich jedzenia i pracy,
do tego pieniądz błyskawicznie tracił na wartości.
Wiece organizowali także robotnicy w zakładach produkcyjnych. W październiku w Zielonej Górze pojawił się
200-osobowy oddział wycofany z frontu tureckiego. Żołnierze zgromadzeni w mieście głośno zaczęli domagać
się mobilizacji. Najaktywniejsi byli kombatanci z 58. Pułku
Piechoty, weterani z batalionów 37. Pułku Fizylierów oraz
z 47. Pruskiego Pułku Piechoty. Wojskowi, którzy często
mieli jeszcze broń, organizowali pikiety i zbiórki przed
ratuszem czy budynkiem starostwa. W tym czasie w Berlinie dojrzewała rewolucja. 9 listopada stojący na czele
rządu cesarstwa książę Maksymilian Badeński ogłosił abdykację cesarza Wilhelma II i powierzył urząd kanclerza
socjaliście Friedrichowi Ebertowi. Socjaldemokraci na Śląsku tworzyli Rady Żołniersko-Robotnicze. Do poważnych
zamieszek doszło w Głogowie. Rady przejęły władzę m.in.
w Żaganiu, Nowej Soli, Szprotawie.
Według relacji powszechnie znanego w mieście nauczyciela Hugona Schmidta rewolucja 1918 r. w Zielonej
Górze rozpoczęła się od utworzenia Rady RobotniczoŻołnierskiej. 12 listopada o godz. 9.30 masy robotników
rozpoczęły demonstrację, żądając wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy, domagając się reform i zapewnienia żywności, dopłat do czynszów i dostępu do fabryk.
Wielka grupa ludzi – w liczbie 5 tys. kobiet i mężczyzn –
zgromadziła się na Ressourcenplatz, inaczej zwanym
Neumarkt (pl. Słowiański). Sekretarz związkowy Heinrich
Lücke ubrany w wojskowy szynel, przemawiając ze stołu
ustawionego przed frontem budynku szkolnego, prosił
o zachowanie porządku i spokoju, zapewnił, że stosowny wniosek został już przedstawiony pracodawcom. Po
nim wystąpił malarz Richard Sporn, który poruszył tematy
typowo polityczne, wzywał do utworzenia rady robotniczej, podkreślił potrzebę zbudowania republiki socjalistycznej. Przedstawiciel żołnierzy zapewnił o solidarności z robotnikami. Na koniec ogłoszono, że po południu
dojdzie do powołania Rady Robotniczo-Żołnierskiej, która
zajmie się realizacją ogłoszonych postulatów. Następnie
sformował się pochód, na którego czele szedł H. Lücke.
Poprowadził niosących czerwony sztandar demonstrantów przez Silberberg (al. Konstytucji 3 Maja), Breitestrasse (ul. gen. W. Sikorskiego) na plac Pocztowy, a następnie
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Plac przed dworcem kolejowym. Dworzec z czerwonych cegieł powstał w 1902 r.
Na początku lat 70. XX wieku zastąpił go nowy budynek

Mauzoleum Georga Beuchelta (1852-1913), twórcy fabryki mostów i konstrukcji stalowych
Beuchelt & Co., poprzedniczki Wagmo i Zastalu, na Grüner-Kreuz-Friedhof (cmentarz
Zielonokrzyżowy), obecnie park Tysiąclecia

Niederthorstrasse (ul. Żeromskiego), ok. 1920 r.
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6 października 1918 r.
zmarła Anna
Borchers, twórczyni
Grünberger Diakonissenanstalt, założycielka przedszkola,
ośrodka dziennej opieki i ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli przedszkolnych

Kaiser-Wilhelmplatz (pl. Bohaterów) z pomnikiem Wilhelma I, ok. 1914 r.

Neumarkt (pl. Słowiański), budynek, w którym mieścił się sąd obwodowy, obecnie
jeden z czterech gmachów zajmowanych przez sąd okręgowy

Glasserplatz (pl. Powstańców Wielkopolskich) z synagogą, zniszczoną przez nazistów podczas tzw. nocy kryształowej w 1938 r. Pocztówka z 1915 r.

2(4)/2018

W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze znajduje się cenny zabytek z lat 20. XX wieku. Jest to
lista zielonogórzan poległych na frontach pierwszej wojny światowej. Zawiera 857 imion i nazwisk
wypisanych jedno pod drugim oraz informacje
o zawodzie i stopniu wojskowym danego żołnierza. W 1918 r. zginęło ich 198. Wysoka śmiertelność w latach 1918/19 świadczy o tym, że wielu
zdemobilizowanych żołnierzy umierało z powodu
ran odniesionych w walce. Lista ma postać rulonu
o długości ponad 2 m. Została wmurowana w ścianę ratusza 5 marca 1928 r. podczas odsłonięcia
pomnika ofiar wojny, który ufundowali kombatanci. Odkryto ją dopiero w 1987 r. podczas remontu
elewacji ratusza.

ku ratuszowi, gdzie wygłoszono odezwy w duchu socjaldemokratycznym. Manifestanci w zwartym szeregu
podążyli ulicami miasta aż do parku przy dworcu kolejowym, gdzie H. Lücke polecił im wrócić do pracy na popołudniowe zmiany, po czym rozeszli się każdy w swoją
stronę. Brak tumultów i ekscesów na ulicach w dniach
rewolucji przypisuje H. Schmidt faktowi, że Zielona Góra
nie posiadała wówczas swojego garnizonu. Co ciekawe,
na Neumarkt przyszło dużo kobiet, co – jak donosiła ówczesna prasa – nigdy wcześniej się nie zdarzało.
Pierwsze posiedzenie Rady Robotniczo-Żołnierskiej
odbyło się 12 listopada po południu, w auli Szkoły Gminnej nr III/IV przy Neumarkt. W jej składzie znaleźli się
m.in. H. Lücke, Richard Sporn, Karl Schneider. Biuro rady
mieściło się przy Obertorstrasse (ul. Jana Sobieskiego).
Zaopatrzenie miasta w żywność było wówczas priorytetem, dlatego rada ogłosiła spis mąki – wszyscy właściciele
piekarni, młynów i hurtownicy mieli dostarczyć informację o zapasie mąki, następnie zarządzono jej rekwizycję
za opłatą. Rada wspólnie z Hermannem Ercklentzem
(pełniącym funkcję starosty) 19 listopada ogłosiła apel
do mieszkańców powiatu o dostarczenie ziemniaków do
miasta, jednak okazało się, że właściciele okolicznych folwarków nie byli skłonni pozbywać się zapasów, a utworzone w niektórych majątkach (m.in. w Niedoradzu, Klenicy, Nowym Kisielinie, Zaborze) rady chłopskie także nie
dysponowały zapasami żywności.
Zielonogórscy robotnicy i żołnierze porozumieli się
z Radą Miejską wybraną jeszcze przed wojną. Oficjalne komunikaty czy zarządzenia były sygnowane przez
burmistrza i przewodniczących stosownych wydziałów,
a w sprawach wojskowych przez komendanta miasta
i przedstawiciela Rady Żołnierskiej. Rady zajmowały się
głównie kontrolowaniem kartek na żywność oraz reglamentacją towarów.
Podczas wspólnego posiedzenia rady i przedstawicieli magistratu 4 grudnia kilkuset bezrobotnych otoczyło
budynek szkoły, w którym odbywało się spotkanie. Wymusili oni wypłatę tygodniówek osobom nie mającym
zatrudnienia, a to spowodowało kolejny wzrost cen żywności. Jednocześnie zmniejszono przydziały kartek dla
wszystkich zielonogórzan powyżej drugiego roku życia.
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Towarzystwo Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze działało w latach 1898-1935. Przez cały czas kierował nim Kazimierz
Lisowski (1863-1935), który zmarł w siedzibie zielonogórskiego
gestapo w czasie przesłuchania, według wersji policyjnej na
atak serca. Towarzystwo zrzeszało około 100 członków, byli to
tylko mężczyźni, choć na zebrania grupy przychodziły również
żony rzemieślników i spotykały się w sąsiednim pomieszczeniu. Podczas zebrań czytano polskie gazety, wygłaszano mowy
o polskich postaciach historycznych, m.in. o Józefie Piłsudskim
czy Adamie Mickiewiczu, czczono polskie wydarzenia historyczne, takie jak powstanie styczniowe, listopadowe, dyskutowano
również o aktualnej sytuacji Polski i Polaków. Towarzystwo posiadało własną bibliotekę, a na zakup książek zbierano składki.
Rzemieślnicy i ich rodziny często także spotykali się na wycieczkach w niedzielne popołudnia, choć po wielkiej wojnie zwyczaj
ten nieco zamarł. Co roku organizowano tradycyjną gwiazdkę –
zabawę dla dzieci z wręczaniem prezentów, śpiewami, deklamacjami i poczęstunkiem. W 1919 r. zielonogórska Polonia z inicjatywy towarzystwa ufundowała sobie sztandar.

Tygodniowo można było otrzymać do 2250 g chleba
lub 1644 g mąki i 2,5 kg kartofli, zaś mięsa tylko 100
g, a kiełbasy czosnkowej tylko 50 g, czyli zaledwie
kilka plasterków.
Jedynym posunięciem politycznym rady była
zmiana nazw ulic. Nazwę reprezentacyjnej ulicy Kaiser-Wilhelm-Strasse (pol. Cesarza Wilhelma) zmieniono na Freiheitsstrasse (Wolności), dziś Bankowa.
Od autorki
Korzystałam z: T. Czyżniewski, „Pamiętny listopad 1918”,
„Gazeta Lubuska”, 7-8 listopada 2005; T. Czyżniewski, „Nasza
odzyskana niepodległość”, „Łącznik Zielonogórski”, nr 41,
11 listopada 2016; T. Dzwonkowski, „Zielona Góra w latach
1914-1945”, [w:] „Historia Zielonej Góry”, tom II, red. W. Strzyżewski, Zielona Góra 2012; I. Korniluk, „Działalność Towarzystwa Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze w świetle
protokołów zebrań”, [w:] „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne”,
tom VIII, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2008; W. Myszkiewicz,
„Władza poszła w ręce rad”, „Gazeta Wyborcza”, nr 271, 20-21
listopada 1999.
Ilustracje pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej, IdaSeele-Archiv i Grzegorza Biszczanika.

Porównanie wydarzeń z listopada 1918 r.

6

Lp.

Niemcy

Polska

1.

3 XI – w Kilonii, mieście w którym stacjonowała większość
niemieckiej marynarki wojennej, wybucha bunt marynarzy

1 XI – we Lwowie wybuchają walki pomiędzy Ukraińcami
i Polakami o to miasto

2.

5 XI – rząd w Berlinie traci kontrolę nad Hamburgiem,
Bremą, Lubeką oraz wieloma innymi mniejszymi portami

7 XI – w Lublinie Polska Partia Socjalistyczna i Polskie
Stronnictwo Ludowe powołują pierwszy wolny od zewnętrznych nacisków rząd polski, jemu zostają podporządkowane tajne struktury Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) utworzone po kryzysie przysięgowym

3.

7 XI – w Bawarii dochodzi do detronizacji króla tego kraju
związkowego, powstaje Wolne Państwo Bawarskie, które
jest republiką

9 XI – członkowie POW dowodzeni przez bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, zaczynają rozbrajanie Niemców

4.

8 XI – rozruchy w Zagłębiu Ruhry

10 XI – komendant legionów J. Piłsudski wraca do Warszawy, rewolucja niemiecka umożliwiła mu opuszczenie
więzienia w Magdeburgu i powrót do kraju;
w Wielkopolsce powstaje Naczelna Rada Ludowa, której
zadaniem jest przejęcie władzy z niemieckich rąk

5.

9 XI – zamieszki wybuchają w Berlinie, abdykacja cesarza
Niemiec Wilhelma II, proklamacja republiki przez Karola
Liebknechta, powstaje tzw. Republika Weimarska

11 XI – stworzona przez niemieckiego okupanta Rada Regencyjna przekazuje J. Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem

6.

10 XI – ustępuje dotychczasowy kanclerz Maksymilian
Badeński, zostaje powołany nowy rząd, w skład którego
weszli przedstawiciele radykalnej Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (USPD) i Socjaldemokracji
Niemiec (SPD)

14 XI – Rada Regencyjna podejmuje decyzję o samorozwiązaniu i przekazuje J. Piłsudskiemu całość władzy cywilnej, zostaje on naczelnikiem państwa, od razu mianuje
premiera, którym zostaje socjalista Ignacy Daszyński

7.

11 XI – ostateczny koniec działań zbrojnych na froncie
zachodnim, podpisanie zawieszenia broni w lasku Compiègne, niemieckie wojsko zaczyna wracać do kraju

16 XI – J. Piłsudski i rząd wysyłają oficjalną notę dyplomatyczną zawiadamiając o powstaniu niepodległego
państwa polskiego

2(4)/2018

U nas
Sylwester Woźniak

Powstanie wielkopolskie
było za rogatkami
Wydarzenia związane z powstaniem rozgrywały się w okolicach Grünbergu.
W skład województwa lubuskiego wchodzą miejscowości, które historycznie
mogą być uznane za miasta Wielkopolski, na przykład Babimost, Międzyrzecz,
Wschowa.

fot. Daniel Jung

W odległości 55 km od Winnego Grodu położony jest Wolsztyn, w którym to
w okresie powstania wielkopolskiego
toczyły się walki o wyzwolenie miasta
przez tamtejszych Polaków. Wolsztyn
należał do powiatu babimojskiego,
który od lat 80. XIX wieku poddany był
silnej akcji germanizacyjnej.
3 listopada 1918 roku w mieście
powstała Rada Robotniczo-Żołnierska
zorganizowana przez żołnierzy wracających z frontów I wojny światowej. Podobnie jak wielu Wielkopolan,
obywatele Wolsztyna i Babimostu
musieli walczyć za niemieckiego cesarza. Wybuch rewolucji w Niemczech pozwolił im na zrzucenie jarzma

Dobosz na pl. Powstańców Wielkopolskich ustawiony
w 2013 r. z inicjatywy lubuskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Autorem rzeźby jest Romuald Wiśniewski
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okupacji. Niestety, kres wolności nadszedł 31 grudnia 1918 r., kiedy do
miasta weszły oddziały Grenzschutzu.
Pojawienie się wojska niemieckiego
sprowokowało wybuch powstania na
terenie położonym między Wolsztynem, Babimostem, Międzyrzeczem
a Now ym Tomyślem. Wówczas to
z Poznania przybyli specjalni delegaci,
którzy zachęcali ludzi do chwycenia za
broń. Stworzono 400-osobowy oddział,
w skład którego wchodzili ludzie zamieszkali w wyżej wymienionych miejscowościach. Pomimo że powstańcom
brakowało broni, rozbili oni pomniejsze
niemieckie oddziały i przystąpili do ataku na Wolsztyn. 5 stycznia 1919 r. miasto było wyzwolone, jednak powstańcy
do zakończenia walk musieli odpierać
niemieckie ataki nadchodzące od strony pobliskich Zbąszynka i Sulechowa.
Warto wspomnieć, iż w położonym
niedaleko Grünbergu Sulechowie stacjonował 10. Pułk Ułanów Księcia Augusta Wirtemberskiego, który znacznie
zasłużył się w trakcie walk na froncie
wschodnim I wojny światowej. Na początku 1918 r. jednostka ta powróciła
na Śląsk i z tego względu została wykorzystana przez władze niemieckie
do tłumienia powstania wielkopolskiego. Oddziały z Sulechowa brały udział
w tłumieniu powstania w Wolsztynie
i na terenach zachodniej Wielkopolski.
Były zaangażowane w walki do czasu
podpisania zawieszenia broni 21 lutego 1919 r.
Dosyć wyjątkowa historia, i to na
skalę europejską, miała miejsce w Świętnie, położonym 53 km od Grünbergu.
W tej miejscowości powstało bowiem
Wolne Państwo Świętno (niem. Freistaat Schwenten). Świętno znajdowało
się w ówczesnym powiecie Babimost
i było po połowie zamieszkane przez
Polaków i Niemców. Opanowanie

pobliskiego Wolsztyna przez powstańców spowodowało powstanie realnego
zagrożenia dla żywiołu niemieckiego
w tej miejscowości. Tym bardziej iż
znajdowała się ona przy najkrótszej
drodze pomiędzy Wielkopolską a Odrą
i z tego powodu była ważna dla obu
walczących stron. Kluczową postacią
był tu pastor Emil Hegemann, który
nie chciał, by wieś została opanowana
przez Polaków lub przez niemieckie
Rady Robotniczo-Żołnierskie. Wykorzystał więc międzynarodowe prawo
o samostanowieniu narodów i powołując się na nie 6 stycznia 1919 r.
ogłosił w trakcie kazania powstanie
nowego, neutralnego państwa, które
obejmowało jedynie Świętno. Jeszcze
tego samego dnia przedstawiciele nowego państwa wysłali delegację na
czele z pastorem Hegemannem do
powstańczego dowództwa. Naczelna
Rada Ludowa oficjalnie uznała istnienie
Wolnego Państwa Świętno. Wiadomość
o tym do wsi przyniósł listonosz, który
w tym czasie pełnił funkcję międzynarodowego kuriera dyplomatycznego.
Strona niemiecka nie miała większego
problemu z uznaniem niepodległości
Świętna, wycofała nawet z okolicy pociąg pancerny, aby przypadkowo nie
została naruszona granica nowego państwa. Niepodległość Świętna trwała 218
dni. W sierpniu 1919 r. prezydent-pastor
Hegemann zwołał powszechne zebranie mieszkańców, na którym przekonywał do przyłączenia się do Niemiec. 10
sierpnia 1919 r. rząd Świętna w obecności delegacji aliantów proklamował
o inkorporacji do Niemiec. Warto dodać, iż ta mała wieś miała swój rząd,
tworzony m.in. przez leśniczego i listonosza. Siły zbrojne były tworzone przez
gajowego, który jako jedyny posiadał
broń. Fenomen tego tworu państwowego polegał na tym, iż obie walczące
strony uznały jego istnienie i że koalicja
państw zwycięskich gwarantowała jego
neutralność.
Warto pamiętać o wydarzeniach
powstania jeszcze z jednego względu.
Wielu przodków współczesnych Lubuszan pochodzi z Wielkopolski. Z tego
też powodu powstanie stanowi ważną
kartę w tożsamości dziejowej wielu rodzin mieszkających w Zielonej Górze.
Tak jest na przykład z historią rodzinną
autora niniejszego artykułu, którego
pradziadek walczył o wyzwolenie Gniezna i okolic spod niemieckiej okupacji.
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Święty Urban − patron
miasta i winiarzy

W teologii i tradycji katolickiej istnieje rozwinięty kult świętych. Dotyczy
on zarówno osób uznanych za zbawionych, aniołów, szczególne miejsce
wśród nich zajmuje Maria, matka Jezusa. Wierni zwracają się do świętych
prosząc o ich wstawiennictwo u Boga
oraz o pomoc w zbawieniu. Wielu świętych odpowiada za niesienie wiernym
pomocy w wybranych dziedzinach.
Wśród nich święty Urban jest szczególny. Pomaga on osobom zajmującym
się ogrodnictwem, uprawą winorośli,
wyrobem wina i zapewnia dobrą pogodę. Patronuje również wielu targom
i innym świętom winiarskim odbywającym się na całym katolickim świecie.
Na przykład na Węgrzech jest patronem święta tokaju. Wcześniej jego kult
był najbardziej rozpowszechniony na
terenie Niemiec, gdzie miał pomagać
w zwalczaniu pijaństwa i artretyzmu.
Można niejako powiedzieć, że postać
św. Urbana papieża jest odpowiedzią
Kościoła katolickiego na rzymskiego
bożka wina i wszelkich uciech – Bachusa. Ten pierwszy zwalczał nadużywanie
alkoholu, ten drugi, jak przypadło na
pogańską istotę nadprzyrodzoną, propagował nieumiarkowanie picie.
Wobec tego nie może dziwić, że
od 5 września 2010 r. – za zgodą Stolicy Apostolskiej – św. Urban I jest patronem Zielonej Góry. Wpisuje się to
w kontynuację starej tradycji związanej
z katolicką obrzędowością, ale również
w tworzenie pewnego rodzaju współczesnej wersji tradycji winiarskiej. Warto dodać, że wybór i przyjęcie patrona
dla miasta było inicjatywą całkowicie
oddolną. Starania o to rozpoczęły się
w 2009 r. zapoczątkowane przez komitet społeczny. Do Rady Miasta wpłynął
projekt uchwały poparty 400 głosami.
Od chwili, kiedy św. Urban stał się patronem Winnego Grodu, na ulicach
naszego miasta można zaobserwować
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mały samochodzik z wielkimi głośnikami na dachu i wizerunkiem św. Urbana I. Ten
nietypowy pojazd należy do
parafii Świętego Urbana I Papieża, w której to znajdują
się jego relikwie. Zielonogórska wspólnota wiernych
otrzymała je od rzymskiej
parafii pod wezwaniem tego
samego świętego. Jest ona
parafią patronacką Zielonej
Góry.
Kim właściwie był patron
winiarzy za swego ziemskiego życia? Był siedemnastym
z kolei papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222230. Wówczas to Imperium
Pomnik Świętego Urbana na pl. Powstańców Wielkopolskich. Rzeźbę
Rzymskim władał Aleksander wykonał Artur Wochniak.
Sewer, który słynął ze swojej
papież przedstawiany jest jako biskup
łagodności, zarzuconej w chwili perw pontyfikalnych szatach, któremu
skiego zagrożenia. Za panowania Sewetowarzyszą jego atrybuty, czyli kielich,
ra chrześcijaństwo nie było prześladokrucyfiks, księga, miecz, winne grono,
wane, urzędnicy państwowi przymykali
winne grono na księdze.
oczy na działania gmin chrześcijańskich.
Wedle wzmianek zawartych w MarW takich okolicznościach Kościół był
tyrologium św. Hieronima został on ponastawiony na pozyskiwanie nowych
chowany w Katakumbach św. Kaliksta
wyznawców. Papież Urban I był sprawprzy rzymskiej Via Appia. Przypuszczecą licznych nawróceń, w tym wielu
nia te zostały potwierdzone, kiedy odspektakularnych, wśród nawróconych
kryto płytę nagrobną z inskrypcją inbyli św. Cecylia (męczennica) i św. Waformującą o pochowaniu tego papieża.
lerian (również umarł za wiarę). O liczJego kult dużą popularnością cienych cudach dokonanych przez Urbaszył się w średniowieczu, co wynikało
na I świadczą wzmianki w brewiarzu
z tego, że rolnictwo i ogrodnictwo było
rzymskim, to jest księgi liturgii godzin,
podstawą ówczesnej gospodarki. Obecsłużącej do codziennej modlitwy. Jako
nie, oprócz Zielonej Góry, jest patronem
papież zasłynął z tego, że przyczynił się
m.in.: Maastricht, Toledo, Troyes, Walendo ustalenia daty żydowskiej Paschy,
cji, Bucchianico w Europie, zaś w Polco znacząco wpłynęło na wyznaczenia
sce: Gogolina, Wodzisławia Śląskiego,
terminu chrześcijańskiej Wielkanocy.
Raciborza i Pszczyny. Przyjmując więc
To on zdecydował, aby w czasie liturgii
za patrona papieża Urbana I Zielona
używać złotego lub srebrnego kielicha
Góra znalazła się w gronie wielu miast
i pateny. Wedle tradycji, nie poświadz wieloletnią tradycją winiarską, które
czonej jednak źródłami historycznymi,
także mają patrona w tym świętym.
miał umrzeć jak męczennik poprzez
ścięcie głowy. W ikonografii św. Urban
SW
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fot. Daniel Jung

Po wielkiej tragedii, jaką była druga wojna światowa, w 1945 roku na
ziemiach zachodnich i północnych Polski nastąpiła wymiana ludności.
Protestanccy Niemcy zostali zmuszeni do opuszczenia Zielonej Góry,
zaś ich miejsce zajęli Polacy w swojej większości należący do Kościoła
rzymskokatolickiego.

Ad re s y
Irena B. Jamniczek

Dworcowa 41
Kilka dni temu wieczorową porą siedzieliśmy w naszym niewielkim, trzyosobowym gronie i raczyliśmy się produktem kompatybilnym ze zbliżającą się jesienią – białym winem z podzielonogórskiej winnicy Kinga. Lekkość tego trunku
sprawiła, że wypiliśmy go sporo, więc tradycyjnie rozgorzała dyskusja.
W Winnym Grodzie właściwie już od
początku tego roku w różnych formach obchodzone jest 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
a już wkrótce, w okolicach 11 listopada, skumulują się liczne imprezy kulturalne, w tym wystawy i koncerty dotyczące tego tematu. Na pierwszy plan
w rozmowie, jak zwykle, wybił się ten
z zacięciem edukacyjnym, wyjaśniając,
jaka właściwie jest geneza Narodowego Święta Niepodległości. W tym momencie rozległ się dzwonek telefonu.
Na wyświetlaczu pojawił się numer naszego przyjaciela archeologa. Odebrałam, ale musiał być gdzieś w terenie, bo
przez głośne wycie wiatru było słychać
tylko nieliczne słowa – „na polu”, „wykop”, „naczynia”. Niestety, połączenie
zostało przerwane. Ten zestaw słów
skojarzył mi się z wykopkami, kartoflami i, a jakże, z plackami ziemniaczanymi. A gdzie takie placki w Zielonej
Górze można zjeść? W przyhotelowej
restauracji Retro!
Nasz „profesorek” oczywiście od
razu podchwycił temat. W kamienicy,
w której obecnie znajduje się hotel
Retro, od zawsze prowadzono tego
typu działalność. Pasażerowie pociągów jeżdżących linią kolejową zwaną
Nadodrzanką, chcąc przenocować

w mieście, mogli niemal od razu po
wyjściu z dworca udać się do budynku,
w którym znajdował się Hotel Dworcowy (niem. Bahnhofshotel) funkcjonujący od 1892 r. niemal do końca
drugiej wojny światowej. Warto dodać,
iż przedwojenny podróżny wysiadał
nieco dalej od hotelowej kamienicy.
Budynek dworcowy znajdował się bowiem w miejscu, gdzie obecnie mieści
się spedycja.
Restauracja Retro czaruje nie tylko
ciekawą przeszłością. Dzisiejszy wygląd
lokalu zachwyca najbardziej wybrednych gości, choć przez lata siermiężnego PRL-u wcale tak nie było… Po wojnie na piętrze kamienicy znajdowały się
pomieszczenia Komendy Regionalnej
Straży Ochrony Kolei. Na parterze działała knajpa, do której przychodzili zmęczeni kolejarze na tzw. lornetę z meduzą. W razie konieczności mogli w niej
przenocować. W tym czasie zabytkowa
kamienica straciła swój wyjątkowy urok.
W 2013 r. Beata i Andrzej Zientarscy,
którzy już od dekady dzierżawili parter
budynku od PKP, stali się właścicielami
nie tylko restauracji, ale również i kilku
pięter kamienicy. Na trzech jej poziomach urządzili gustowny hotel, całą
jednak duszę oddali parterowi. Każdy
bowiem, kto wchodzi do restauracji
i siada na wyfot. Alicja Błażyńska
godnych klubowych kanapach
czy krzesłach,
j e s t z w yc z aj nie urzeczony.
Uwagę przyciągają ściany obite ciemnobrązową boazerią
przechodzącą
płynnie w płytkie szafy z winami, kieliszkami i z as t awą.
Gdzieniegdzie
Brak potwierdzenia i brak zaprzeczenia, że Józef Piłsudski tu się spotkał
z Aleksandrą Szczerbińską, ale jest tablica pamiątkowa
p ojaw iają się
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stylowe lampy, lustra w złoconych ramach czy wysmakowane grafiki. Co ciekawe, nie ma w tym ani przepychu, ani
zbytniego zadęcia. Jest elegancja, styl
i uroda detalu. I zawsze piękne kwiaty.
Można odnieść wrażenie, że wpadło się
w samo centrum starego Wiednia.
Pomieszczenia restauracyjne dzielą
się na cztery integralne części. Największa jest sala położona przy głównym
wejściu, ale za barem, w końcu wąskiego korytarzyka, znajduje się mały
klubowy zakątek, gdzie ci, co nie chcą
być widziani, mogą się schować. Jest
jeszcze jedno miejsce – patio – kuszące
szczególnie w słoneczne dni. W jego
przestrzeni zaciekawienie bywalców
budzą dwa duże zdjęcia ukazujące fasadę budynku. Jedno w pierwotnej
odsłonie, gdy jeszcze jego właścicielem
był Ernst Schmidt, oraz tę późniejszą,
z lat 30. XX wieku, zdecydowanie już
skromniejszą. Naszą ciekawość wzbudziła jednak, umieszczona po przeciwnej stronie, tablica pamiątkowa poświęcona… Józefowi Piłsudskiemu! Czyżby
Ziuk przebywał kiedyś w Grünbergu?
Pewien zielonogórski dziennikarz już
rozwikłał tę zagadkę. Zawieszenie tablicy nie było inicjatywą właścicieli hotelu. Spełnili oni jedynie prośbę jednego
ze stałych klientów Retro. Któregoś dnia
przyszedł do nich z artykułem z gazety, w którym było napisane, że Piłsudski nocował w tym hotelu. Później
zaproponował, że ufunduje tabliczkę
na cześć tego wydarzenia. Zgodzili się.
Prawda to czy legenda? Zielonogórscy
historycy są bardzo sceptycznie zastawieni do możliwości miłosnej schadzki Piłsudskiego z Aleksandrą Szczerbińską, która miała się odbyć właśnie
w przydworcowym hotelu w nocy z 8
na 9 listopada 1918 r.
Nazajutrz po naszej wizycie w Retro, znajomy archeolog zadzwonił ponownie. Tym razem pogoda względnie
dopisała, więc bez przeszkód opowiedział, że jest na wykopaliskach w Grodziszczu koło Świebodzina. Prace
przebiegają na polu, a badacze odkryli
relikty kuźni z XI-XII wieku, pozostałości
wczesnośredniowiecznego osadnictwa
z IX-X w. oraz fragmenty naczyń ludności kultury łużyckiej – prawdopodobnie
najstarszy, potwierdzony ślad zasiedlenia tego miejsca przez człowieka.
Co do placuszków… co tu dużo pisać… ta ich chrupkość połączoną ze smakiem delikatnego sosu kurkowego…
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Z dal a o d ce nt rum
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

200 lat temu powstała pierwsza kopalnia
węgla brunatnego
Pierwsze, w pełni udokumentowane
odkrycie węgla brunatnego na obecnej Ziemi Lubuskiej miało miejsce
w 1801 roku w okolicy Sulęcina. Jednak dopiero kilkadziesiąt lat później,
głównie dzięki wprowadzeniu maszyn
parowych wymagających dużych ilości opału, zwrócono uwagę na lokalne złoża węgla brunatnego, dającego
o wiele więcej energii niż drewno
i rozpoczęto ich eksploatację.
Odkrywcą zielonogórskich złóż był kupiec Carl Adolph Pohlenz. Przez 35 lat
związany był zawodowo z hutą żelaza (a następnie kuźnią) w Pliszce koło
Krosna Odrzańskiego. W 1837 r. przeprowadził się do Zielonej Góry i zajął
się handlem artykułami żelaznymi.
Interesował się naukami przyrodniczymi, a w szczególności mineralogią
i paleontologią. Na podstawie obserwacji ukształtowania terenu oraz fragmentów skał znajdowanych w czasie
swoich wędrówek w okolicach podzielonogórskich wsi doszedł do wniosku,
że powinny tu występować złoża węgla
brunatnego. Jego uwagę zwróciły także liczne glinianki – miejsca wydobycia
iłów ceramicznych, poniżej których często występował węgiel.
Pohlenz wytypował do poszukiwań
teren należący do Friedricha Frenzla –
sołtysa Wilkanowa. 21 września 1838 r.
zwrócił się do Królewskiego Wyższego Urzędu Górniczego o pozwolenie
na wykonanie w tej okolicy wkopów
badawczych. Pozwolenie uzyskał i zatrudnił górnika Simona Merkla do wykonania robót. W jednym z wkopów, na
głębokości 3 łatrów i 10 cali (ok. 4,5 m)
odkryto węgiel brunatny.
Kolejne poszukiwania węgla przeprowadził na południe od kolonii Heinrichau (północna część Wilkanowa),
gdzie natrafiono pod iłami na gruby
pokład węgla brunatnego. Na tej podstawie Pohlenz złożył 30 lipca 1839 r.
zgłoszenie pola górniczego do Urzędu Górniczego. Kolejne poszukiwania,
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tym razem na terenie należącym do
parafii katolickiej w Słonem, wykazały
występowanie pokładu węgla o grubości 16 stóp (około 5 m). Zachowała się
mapa odwiertów oraz wkopów z roku
1840, wykonanych na południe oraz
północ od drogi Słone–Wilkanowo.
Badania do tego momentu finansował Pohlenz z własnych pieniędzy, nie
był jednak w stanie ich kontynuować.
Podpisał zatem z kilkoma majętnymi
mieszkańcami miasta (doktorem medycyny Schrayerem, senatorem Gremplerem, kupcem Manniglem oraz bankierem Schuhmannem) roczny kontrakt na
dalsze poszukiwania. Wykonane wiercenia nie zakończyły się jednak sukcesem. Z finansową pomocą tym razem
przyszedł najstarszy syn odkrywcy –
Adolph Bernhard Pohlenz, księgowy
w hucie żelaza należącej do ich krewnego, Carla von Querfurta, wykładając
ze swych oszczędności 200 talarów.
W sierpniu 1840 r. w odwiercie wykonanym na północno-zachodnim krańcu Słonego (pole rolnika o nazwisku
Nieschalk) natrafiono na pokład węgla
brunatnego o grubości około 10,5 m.
Pohlenz wspominał, że w tym czasie usłyszał także o innych miejscach,
gdzie stwierdzono występowanie węgla brunatnego, m.in. okolice młyna
Peiskera w Ochli. Stąd prawdopodobnie wzięła się błędna informacja, że to
właśnie tam Pohlenz po raz pierwszy
odwiercił węgiel.
W październiku 1840 r. Pohlenz
spotkał się w Białym Kamieniu pod
Wałbrzychem z tajnym radcą Carlem
Georgiem Treutlerem i zawarł z nim
wstępną umowę o finansowaniu dalszych poszukiwań. Treutler był znanym
wałbrzyskim przedsiębiorcą oraz założycielem odlewni żeliwa, późniejszej
huty Karol. Rodzina Treutlerów odegrała istotną rolę w uprzemysłowieniu
Wałbrzycha, była także akcjonariuszem
tamtejszych kopalń węgla kamiennego. 15 października 1840 r. Pohlenz i Treutler zgłosili do urzędu pole
górnicze o nazwie Friedrich Wilhelm,

Carl Adolph Pohlenz – odkrywca węgla brunatnego
w okolicy Zielonej Góry i jeden z założycieli gwarectwa
Consolidierte Grünberger Gruben (Peugler, 1940)

obejmujące Wilkanowo i Słone. Datę
tę można zatem uznać za początek
kopalni o tej samej nazwie. 24 listopada 1840 r. Pohlenz podpisał oficjalną
umowę o współpracy i finansowaniu
z Treutlerem, dotyczącą obszaru w promieniu sześciu mil od Zielonej Góry,
tworząc oficjalnie kopalnię Friedrich
Wilhelm. W umowie zawarto zapis mówiący o przyznaniu Pohlenzowi udziałów w każdej kopalni, jaka w przyszłości powstanie na tym obszarze.
W międz yc z asie inni z amożni
mieszczanie zielonogórscy – kupcy
i przemysłowcy – także zainteresowali się węglem brunatnym. Zostali oni
właścicielami wielu pól górniczych oraz
nadań w okolic Zielonej Góry. Jednak
zamiast otwierać samodzielne kopalnie,
postanowili zjednoczyć się i utworzyć
gwarectwo. 28 listopada 1843 r. zawarto w Wałbrzychu umowę utworzenia
gwarectwa na 14 nadaniach i polach
górniczych. Zachował się notarialny
odpis tej umowy, sporządzony rok później we Wrocławiu. Umowę tę podpisali
i udziałowcami (gwarkami) gwarectwa
stali się: Carl George Treutler z udziałami 53 3/6 kuksów, Johann Samuel Mannigel z udziałami 17 5/6 kuksów, asesor
Wyższego Sądu Krajowego z Berlina
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(urodzony w Zielonej Górze) Paul Leilości węgla i konieczne było odwiercedo wybuchu drugiej wojny światowej.
opold Schuhmann z udziałami 17 5/6
nie kolejnego.
Wydobycie węgla brunatnego było
kuksów oraz Friedrich August GremSzyb Emilie znajdował się około 1/8
uzależnione od możliwości jego zbytu,
pler z udziałami 17 5/6 kuksów. Carlowi
mili (ok. 350 m) na północ od Naumczyli głównie kondycji zielonogórskieAdolphowi Pohlenzowi przyznano 15
burger Strasse (obecnie ulica Łużycka),
go przemysłu. Tona węgla w początkuksów każdej kopalni, jaka w przyprzy drodze prowadzącej do wsi Słone
kowych latach wydobycia kosztowała
szłości powstanie na obszarze 6 mil od
(dzisiejszy przysiółek Rybno – teren
8-10 srebrnych groszy. Były to dość
Zielonej Góry, także i on stał się współogrodów działkowych). Wydobycie
niskie ceny, porównywalne z dniówkawłaścicielem gwarectwa. W roku 1849
węgla rozpoczęto w listopadzie 1841 r.
mi robotników (rębacz 1 klasy zarabiał
udziały Schuhmanna wykupił zielonoGłębokość szybu wynosiła 35 stóp
8 srebrnych groszy za 10-godzinny
górski przemysłowiec Friedrich Gottlob
(około 10 m), a grubość pokładu węgla
dzień pracy).
Förster, a w 1856, po śmierci Johanna
około 10-14 stóp (ok. 3-3,5 m). W 1843 r.
Consolidirte Grunberger Gruben,
Mannigla, udziałowcami stały się jego
wydobycie z szybu Emilie wynosiło
czyli Zjednoczone Kopalnie Zielonodzieci. Od 1869 r. jako właściciel pook. 50-70 ton pruskich (tona pruska
górskie należały do największych oraz
szczególnych kopalń figuruje ogólnie
była miarą objętości, 1 tona pruska =
najdłużej działających kopalń węgla
gwarectwo.
4 buszle = ok. 220 litrów) na dobę przy
brunatnego na Ziemi Lubuskiej. Miały
Odtworzenie dokładnych losów
zatrudnieniu dziewięciu górników.
one znaczący wpływ na rozwój zielonoposzczególnych kopalń (funkcjonują30 kolejnych zatrudnionych było przy
górskiego przemysłu, w szczególności
cych niekiedy zaledwie kilka lat) nie
wierceniach.
w drugiej połowie XIX wieku. Pozwolijest możliwe ze względu na brak maW latach 40. i 50. XIX wieku wydoły na wprowadzenie do użytku maszyn
teriałów źródłowych, które zachowały
bycie rozpoczęły dwie inne kopalnie
parowych, co poskutkowało szybkim
się fragmentarycznie. Dostępny jest
należące do gwarectwa: Consolidirte
rozwojem tkalni i przędzalni – najm.in. dokument potwierdzający zjedBeust (Jędrzychów-Rybno), Richard
ważniejszych składowych zielonogórnoczenie podzielonogórskich kopalń
(Wilkanowo) i Glückauf Ferdinand
skiego przemysłu. Węgiel brunatny
jako Bergwerk Konsolidierte Grünberw Droszkowie, należąca do księcia zu
był ważnym składnikiem gospodarki
ger Gruben 6 marca 1861 r. i dokument
Schönaich-Carolath z Zaboru. Później
także w XX wieku, gdyż wiele kotłów
potwierdzający kolejne zjednoczenie
eksploatację zaczęły inne kopalnie
(w tym elektrowni) w Zielonej Górze
pod nazwą Braunkohlenbergwerk Kongwarectwa: Langersehnt-Glück w Kibyło dostosowanych wyłącznie do
solidierte Grünberger Gruben 8 lipca
sielinie, Juliane na wschód od Zielonej
jego spalania. Pomimo to Consolidirte
1905 r. Wydaje się, że to właśnie konGóry, Mathilde w Raculce, Förster w RaGrunberger Gruben nigdy nie odniosły
solidacja z roku 1861 „wprowadziła”
culi, Johann Carl w Drzonkowie i Glück
znaczących sukcesów ekonomicznych
nazwę Konsolidierte Grünberger GruAuf w Ochli.
i przez cały okres swej działalności
ben, używaną do końca drugiej wojny
Eksploatacja węgla zwiększała się
walczyły z różnymi przeciwnościami,
światowej.
do roku 1870, a następnie wynosiła
zarówno gospodarczymi, jak i geoloWydobycie węgla brunatnego
mniej więcej 100 tys. ton rocznie aż
gicznymi.
w okolic y Zielonej
Góry rozpoczęła kopalnia Friedrich Wilhelm
należąca do Treutlera
i Pohlenza. W 1840 r.
z atrudniono Juliusa
Schwidtala jako sztygara, w późniejszych
latach został on dyrektorem gwarectwa i pełnił tę funkcję do roku
1872.
Pierwszym szybem
w okolicy Zielonej Góry
był szyb Carl George,
uruchomiony 15 października 1841 r. Jego
dokładna lokalizacja nie
jest znana, można jednak przypuszczać, że
znajdował się on w północno-wschodniej częObszary eksploatacji węgla brunatnego w okolicy Zielonej Góry: 1 – główne drogi, 2 – linie kolejowe, 3 – mniejsze kopalnie, 4 – udości wsi Słone. W szybie
kumentowane mapami obszary eksploatowane przez gwarectwo Consolidierte Grünberger Gruben do 1945 r. Oznaczenia kopalń
t y m ni e nap otk an o
należących do gwarectwa: 1 – Friedrich Wilhelm, 2 - Zukunft, 3 - Langersehnt Glück, 4 - Mathilde, 5 - Förster, 6 - Johann Carl, 7 - Glück
jednak odpowiednich
Auf, 8 - Beust, 9 - Consolidirte Carl; inne kopalnie: 10 - Cosel, 11 - Glückauf Ferdinand
2(4)/2018
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Z dal a o d ce nt rum
Grzegorz Biszczanik

Racula − niezwykła
historia dzielnicy
Racula pierwszy raz została odnotowana w źródłach w 1300 r. jako Razula vel
Lewenwalt. Kolejne wzmianki pojawiają się w 1315 r., kiedy jej właścicielem był
Johann von Unruh. W 1448 r. książę głogowski Henryk IX wydał dokument,
w którym Ludwig von Unruh zapisany jest jako „pan na Raculi”.
Raculanie w czasie reformacji, jako
pierwsi w okolicy przeszli na luteranizm. Wraz z nimi konwersji dokonali
Unruhowie, którzy przyjęli nową wiarę
już w 1525 r. Racula (Lawaldau) była
mocno zaangażowana w luteranizm,
co spowodowało utworzenie w niej samodzielnej parafii ewangelickiej, która
przejęła istniejący we wsi kościół katolicki. W tamtym czasie Racula nie była
majętną miejscowością.
W trakcie wojny 30-letniej wieś
była kilkakrotnie podpalana i plądrowana przez wojska maszerujące przez
Raculę. We wsi miała miejsce jedna
z najkrwawszych bitew tego konfliktu − w 1641 r. starły się tu wojska austriackie i szwedzkie. Po zakończeniu
wojny katolicy upomnieli się o zabraną
świątynię. Do oddania kościoła luteran
zmusić miał rozkaz cesarski. Jednak
wtenczas w Raculi większość mieszkańców stanowili protestanci i nie mieli zamiaru oddawać kościoła. Specjalna
komisja w 1654 r. przekazała świątynię
katolikom. Po przejęciu włączono ją do

parafii pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Z materiałów kontroli diecezjalnej
1705 r. wynika, że w Raculi mieszkali Polacy i Niemcy, ale niemal wszyscy byli
protestantami.
Unruhowie okres swojej prosperity zaczęli przeżywać w XVII wieku,
a znaczenie rodziny wzrosło za czasów
Georga Ottona von Unruha, który po
ukończeniu prestiżowych uczelni został poborcą podatkowym okręgu zielonogórskiego. Zakupił on Dolną Ochlę,
Droszków, Słone i Zatonie. Raculskie
dobra według umów z 1661 i 1681 r.
zostały podzielone pomiędzy jego synów. Najstarszy Balthasar odziedziczył
Zatonie, Otton Ochlę, zaś najmłodszy
Johann Fryderyk Raculę. W pierwszej
połowie XVIII w. Unruhowie popadli
w długi i większość majątku oraz wsi
została sprzedana. Racula przestała się
rozwijać, podupadł majątek, który rodzina Unruhów zdecydowała się sprzedać w 1728 r. Nowym właścicielem został Johann Sigmund von Rothenburg,
a w 1743 r. właścicielem majątku był

Zbudowana zapewne w XVIII wieku drewniana dzwonnica przy kościele i pomnik mieszkańców poległych podczas
pierwszej wojny światowej, pocztówka z około 1925 r.
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Gustav Christian von Prittwitz, będący
w latach 1754-1757 starostą powiatu
zielonogórskiego.
Wraz z zajęciem przez Prusy austriackiej części Śląska, Racula znalazła
się w granicach Prus. Aby zyskać przychylność śląskich katolików, Fryderyk
II wydał dekret gwarantujący nietykalność katolickich świątyń, co wiązało się
z niemożnością zabierania katolikom
m.in. kościołów. Zgodnie z tym dokumentem mniejszości katolickiej we
wsi przypadła świątynia, probostwo
i szkoła. Luteranie zostali włączeni do
parafii ewangelickiej w Zielonej Górze.
Po aneksji pruskiej do wsi napłynęło
sporo niemieckich osadników, co spowodowało znaczący wzrost niemieckich mieszkańców, a Polacy stawali
się mniejszością.
W 1761 r. Balthasar von Stosch
kupił raculski majątek, ale był on często dzierżawiony i był jednym z najmniejszych w powiecie. Ze względu
na jego deficytowość von Stoschowie
postanowili go rozparcelować. Sama
wieś w przeciwieństwie do majątku
zaczęła się rozwijać, w 1765 r. liczyła
49 zagród chłopskich.
Wsi nie omijały nieszczęścia. Kiedy
5 maja 1705 r. zmarł cesarz Leopold I,
w Raculi zaczęto bić żałobnie w dzwony kościelne i robiono to tak gorliwie,
że pękł największy z nich. 26 sierpnia
1768 r., podczas przejazdu przez Raculę króla Prus Fryderyka II, spaliła się
karczma. Podczas wojny siedmioletniej
i kampanii napoleońskiej we wsi kwaterowały wojska, które notoryczne ją
grabiły.
Od połowy XIX w. wieś przeżywała
apogeum rozwoju gospodarczego. Ze
wzrostem zapotrzebowania na cegłę,
z której powszechnie zaczęto budować, wykorzystano miejscowe złoża
gliny i wybudowano trzy cegielnie.
Zbudowano nowy cmentarz ewangelicki oraz drogę gminną do Drzonkowa
i dalej do Kiełpina. Pod koniec XIX w.
powstała restauracja i dom gminny.
Prężnie działała szkoła ewangelicka.
W 1911 r. otwarto we wsi kasę bankową.
Na początku XX w. wieś liczyła ponad 800 mieszkańców, miała około 15
ha winnic. Przed pierwszą wojną światową wybrukowano drogę do Starego
Kisielina. Lata wojny to zastój w rozwoju wsi. Wielu mieszkańców wcielono do
armii, a prawie 40 z wojny nie powróciło. W 1921 r. gmina wystawiła obok
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kościoła pomnik poległym. Wtedy wieś została
zelektryfikowana i powstała stacja transformatorowa. W okresie międzywojennym otworzono
nowe warsztaty, piekarnie, sklepy, kuźnie. Do 933
osób w 1925 r. wzrosła
liczba ludności. W 1934 r.
zaczęła działać poczta.
Założono pierwsze telefony. Przed wybuchem
drugiej wojny światowej
Racula liczyła blisko 980
mieszkańców, z których
większość utożsamiało
się z polityką III Rzeszy.
Wielu z nich zginęło na
froncie wschodnim.
Armia Czerwona zajęła Raculę 14 lutego 1945 r.
Władzę we wsi przejęła
administracja polska. Niemieckich mieszkańców
wysiedlono, zastępując
ich polskimi osadnikami.
Wieś stała się siedzibą dużej gminy z sołectwami:
Drzonków, Jędrzychów,
Kiełpin, Nowy Kisielin,
Stary Kisielin, Sucha i Zatonie.
W 1954 r. stworzono
gromadzkie rady narodowe. Racula stała się siedzibą gromady, w skład której wchodziły: Drzonków,
Ługowo, Sucha i Zatonie.
Wieś była wówczas najdynamiczniej rozwijającą
się miejscowością w powiecie. W związku z tym
po kolejnej zmianie administracyjnej w 1972 r.,
prz y wracającej gminy
wiejskie, Racula stała się
ponownie jej siedzibą.
W 1976 r. Wojewódzka
Rada Narodowa w Zielonej Górze zadecydowała o połączeniu gmin
Zielona Góra i Racula.
Wieś przestała być siedzibą rady narodowej.
W 2015 r. Racula została włączona do Zielonej
Góry, stając się częścią
dzielnicy Nowe Miasto.
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Bartłomiej Gruszka

Szewc − bardzo popularny zawód
Pod koniec XIX wieku w Grünbergu było ponad 90 szewców, wśród nich byli Hermann Steinweg i Otto Glaubitz. H. Steinweg jako szewc pojawia się po raz pierwszy w spisie w 1899
roku. Przejmuje on zakład po Carlu Hoffamanie (który swój warsztat założył w 1868 r.) przy
Züllichauerstrasse 34.
Biznes H. Steinwega musiał rozwijać się nieprestiżowe miejsce na Niederstrasse 14
źle, bowiem od 1 sierpnia 1899 r. główną
(Kupiecka 25). Jego warsztat, podobnie jak
siedzibą sklepu i zakładu jest budynek przy
H. Steinwega, musiał cieszyć się dobrą renoRing 34, znajdujący się pomiędzy Löwen
mą, bowiem pomimo dużej konkurencji (poApotheke (niedawno zamknięta Apteka pod
nad 90 czynnych zawodowo szewców w tym
Lwem) i domem towarowym Stauba (niedookresie) w pierwszych latach XX wieku nową
kończony Złoty Dom), a po ponownej przesiedzibą firmy O. Glaubitza bya kamienica
prowadzce H. Steinwega (przed 1909 r.) pod
przy Ring 15 (Stary Rynek 11). Oprócz waradres Ring 7 (galeria Pro Arte), w budynku
sztatu szewskiego od 1909 r. O. Glaubitz
znajdzie się sklep z konfiturami. W książce
prowadził handel wyrobami obuwniczymi.
adresowej z 1914/15 r. nastąpił podział na
Firma Glaubitza funkcjonowała z pewnośtrzy odrębne kategorie zawodowe: szewców,
cią do lat 30. XX w., choć jak wiele przedsięmistrzów szewskich i sprzedawców obuwia.
biorstw w czasie kryzysu w drugiej połowie
H. Steinweg należał do wszystkich trzech.
1923 r. miała przejściowe kłopoty. Z powodu
Biznes szewski H. Steinwega działał jeszcze
galopującej wówczas inflacji (np. cena funta
na początku lat 40. XX w. W kamienicy przy
chleba we wrześniu 1923 r. wynosiła około
Ring 7 funkcjonował sklep, a warsztat (pod
1,5 mln marek, gdy w listopadzie było to
koniec trzeciej dekady XX w.) został przeniejuż około 200 mld marek!) i gwałtownego
siony na Fleisserstrasse 11 (ul. Masarska).
obniżania się wartości niemieckiej waluty
Reklamy H. Steinwega można spotkać
(kurs marki względem dolara spadł z 10 000
w wielu przewodnikach i publikacjach dow styczniu 1923 r. do 4,2 biliona w listotyczących Grünbergu. Przedstawiał on swój
padzie) dochodziło do nieporozumień
sklep jako skład najprzedniejszych artykułów
między fabr ykantami a kupcami. Jedobuwniczych znanych i liczących się wównym z problemów, który trapił wówczas
czas marek. Oferował m.in. obuwie z fabryki
przedsiębiorców, był sposób rozliczania tranOttona Herza z Frankfurtu nad Menem, zdosakcji i wybór właściwego kursu marki, bowbywcy nagród na wystawach w Londynie
iem cena danego towaru w dniu zakupu była
w 1862 r. i Paryżu pięć lat później. Swój towar
często wielokrotnie niższa niż w dniu zapłaty.
reklamował jako obuwie o znakomitych kroLokalnym świadectwem tych trudności jest
jach, eleganckie i trwałe, zarówno dla kobiet,
krótka korespondencja pomiędzy O. Glaumężczyzn, jak i dziewcząt oraz chłopców.
bitzem a fabrykantem obuwia Gustavem
W zakładzie H. Steinwega oprócz gotowych
Klemmem z Oleśnicy z początku września
wyrobów można było zamówić buty na
1923 r., od którego grünberczyk nabywał
specjalne życzenie oraz dokonać naprawy
obuwie na sprzedaż.
uszkodzonych trzewiczków (osobne wejście
Buty oferowane przez H. Steinwega,
do warsztatu znajdowało się od frontu kaO. Glaubitza oraz innych producentów
mienicy, po prawej stronie).
i handlarzy z Grünbergu nie zachowały się
Kariera zawodowa O. Glaubitza miała zblido naszych czasów. Jak wyglądały można
żony charakter do kariery H. Steinwega. Po raz
zobaczyć dzisiaj na licznych reklamach i to nie
pierwszy wymieniony jest w spisie mieszkańtylko tych drukowanych.
ców Grünbergu jako mistrz szewski
w 1899 r. Wywodził się on z rodziny szewców – Wilhelm Glaubitz
(prawdopodobnie ojciec O. Galubitza) pod koniec lat 80. XIX w. miał
swój warsztat przy Holzmarktstrasse 12 (ul. Drzewna 30). Najpóźniej
w 1899 r. rodzinny interes przejął
Otto i przeniósł zakład w bardziej Łyżka do butów z adresem firmy Ottona Glaubitza

13

Nad Z ł o t ą Ł ą c z ą
Robert Rudiak

Piewca małej ojczyzny
Paul Petras urodził się 10 października 1860 r. w Zielonej Górze (Grünberg in Schlesien), zmarł 21 stycznia 1941 r. w Köln (Kolonia).

Odnowiony w 1993 r. grób Paula
Petrasa, poety i piewcy ziemi zielonogórskiej znajduje się na cmentarzu Chynowskim

fot. Daniel Jung

Był niemieckim dziennikarzem, prozaikiem, poetą i autorem popularnych
w okresie modernistycznym pieśni
biesiadnych, publikowanych głównie
w prasie niemieckiej, (m. in. w „Grünberger Tageblatt” i „Grünberger Blätter”), almanachach lirycznych i kalendarzach, tzw. Heimatkalender. Napisał
wiele wierszy okolicznościowych oraz
pieśni i piosenek, w tym o rodzinnym
mieście i zielonogórskim winie w dialekcie dolnośląskim, a także sztukę teatralną w gwarze zielonogórskich tkaczy. Ponadto zajmował się układaniem
szarad i łamigłówek.
Urodził się w wielodzietnej rodzinie nauczyciela Ernsta Petrasa.
Jego krewni od XVIII wieku związani
byli z Zielona Górą (niem. Grünberg)
i okolicą – Zaborem (Saabor), Zawadą
(Sawade) i Chynowem (Kühnau). Właśnie w Chynowie zamieszkał i podjął
pracę ojciec Paula. Gimnazjum Realne
ukończył P. Petras w Zielonej Górze.
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Po maturze studiował języki angielski
i francuski na uniwersytetach we Freiburgu i Wrocławiu (Breslau). Naukę
skończył uzyskaniem doktoratu z filozofii w 1885 r. Po studiach podjął pracę
nauczyciela prywatnego pod Wołowem
(Wohlau). Po powrocie w rodzinne strony uczył w zielonogórskim gimnazjum.
Szybko jednak zrezygnował z tej posady i podjął pracę dziennikarską, której
poświęcił kolejne 40 lat życia. Pisał najpierw dla redakcji pisma „Graudenzer
Geselllige” w Grudziądzu (Graudenz),
następnie wrócił do Wrocławia i związał się z redakcją „General-Anzeiger”.
Później Petras jeszcze krótko pracował
w redakcji pisma w Meerane w Saksonii, skąd przeniósł się do Bydgoszczy
(Bromberg), gdzie do 1900 r. pracował dla „Schlesier-Verein”. Jednak na
tym nie zakończyła się dziennikarska
peregrynacja poety. Krótko przebywał jeszcze w Berlinie i Norymberdze.
W 1922 r. wrócił na wschód, do Chojnic
(Konitz).
Długoletnia praca redakcyjna i publicystyczna sprawiła, że P. Petras uchodził za znawcę niemieckich kresów
(zwłaszcza Pomorza i Prus Wschodnich). Ostatnie lata pracy zawodowej
spędził poeta w Hamburgu, wiążąc
się z redakcją „Hamburger Fremdenblattes”. W 1929 r. przeszedł na emer y turę z uwagi na chorobę oc zu,
a wkrótce oślepł. Wówczas zamieszkał
z dziećmi i wnukami w Köln-Buchforst,
gdzie 12 lat później umarł jako 81-letni
starzec.
P. Petras prywatnie związał się ze
Ślązaczką, z którą miał pięcioro dzieci,
jeden z jego synów zginął w trakcie
pierwszej wojny światowej. Ostatni
raz w rodzinnym mieście Petras był
w sierpniu 1939 r., a trzeba dodać, że
odwiedzał Zieloną Górą niemal rokrocznie, zwykle w rocznicę powstania
swojego gimnazjum. Pochowany został
na cmentarzu na Chynowie, gdzie urnę
z jego prochami złożono do grobu ojca.
Nagrobek Petrasów uległ zniszczeniu

Paul Petras

w latach 60. w okresie likwidacji cmentarzy niemieckich przez władze PRL.
Obelisk odnowiony został w 1993 r.
przez rodzinę Petrasów.
P. Petras uchodził za przeciwnika
polskości, angażował się politycznie
i negował polskie roszczenia terytorialne do Pomorza i Śląska. W 1933 r. podpisał list zwolenników nowej władzy faszystowskiej do ówczesnego kanclerza
Niemiec Hitlera. Bez wątpienia był jednak postrzegany jako piewca regionalnych tradycji i obyczajów oraz znawca
przeszłości ziem wschodnich Niemiec.
Wiele utworów biesiadnych i piosenek
z jego bogatego repertuaru było publikowanych w zielonogórskich gazetach i czasopismach. Napisał ponad 50
wierszy i tyleż samo pieśni biesiadnych
poświęconych winobraniu oraz kilka legend o tematyce śląskiej.
Wydał dwa zbiory wierszy i opowiadań: „Aus der Heimat zum Lobe Grünberg” (1910) i „Auf Grünberger Rebenhügeln. Grünberger Weinlieder” (1926).
Jego wiersze i bachanaliowe piosenki
o Zielonej Górze ukazywały się również po śmierci autora w wydawanym
w RFN tygodniku ziomkowskim „Grünberger Wochenblatt”. W 1968 r. ukazał
się zbiorek piosenek okazjonalnych
i pieśni ludycznych „Was man in Grünberg sang”, w którym znalazło się wiele
tekstów Petrasa.
Od autora
Korzystałem z pracy biograficznej Hieronima
Szczegóły „Paul Petras (1860-1941). Poeta, regionalista i dziennikarz” zamieszczonej w książce
„Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku”, Zielona
Góra 1996.

2(4)/2018

N a d Z ł o t ą Ł ą czą
Daniel Jung

Genialny samouk
Prochy Zbigniewa Majewskiego spoczywają na drzonkowskim cmentarzyku. 396 kroków od miejsca, które w 1975 r.
zaczął tworzyć jako Ośrodek Pięcioboju Nowoczesnego
i Jeździectwa. Dziś jest to Wojewódzki Ośrodek Sportu
i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego.
Urodził się w 1931 r. na Wileńszczyźnie. Twierdził, że razem
z rodziną był przeznaczony do wywózki na Sybir. W 1945 r.
przyjechał na Środkowe Nadodrze i zgłosił się do technikum
leśnego w Rogozińcu koło Zbąszynka. Jak mówił, z powodów
politycznych został wyrzucony ze szkoły. Podczas służby wojskowej wykazał się nieprzeciętną inteligencją, co oznaczało
skierowanie na kurs instruktorów sportowych do Wałcza.
Z dyplomem instruktora przyjechał do już wojewódzkiej
Zielonej Góry, gdzie fachowców wychowania fizycznego było
można policzyć na palcach. Swój czas dzielił między pracę
w technikum mechanicznym i działalność w klubie sportowym Zryw.
Zdaniem Edwarda Czernika, mistrza Polski w skoku
wzwyż, a później trenera, Majewskiemu brakowało wiedzy
w przygotowywaniu zawodnika do startów na większych
imprezach. Owszem stawiał zadania, ale bardziej na zasadzie „tak mi się wydaje” niż w oparciu o doświadczenie.
Czernika, ucznia liceum w Ośnie Lubuskim, wypatrzył na
mistrzostwach województwa w Gorzowie, gdzie rekordzista
przeskoczył poprzeczkę ułożoną na 155 cm. Ten skoczek, jak
mówiono, ze sprężynami w nogach, w książce „Przeskoczyłem siebie” tak wspomina: „(...) wtedy otworzyły się drzwi
i przyszedł pan Majewski. Niewiele wyjaśniając zaprowadził
mnie na stadion, kazał się rozebrać i od razu trenować. Nie
wiedziałem, na czym polega trening, ale skoro pan trener
każe się rozebrać, posłusznie zdjąłem z siebie ubranie. Pan
Majewski kazał daleko skoczyć, to skoczyłem. Kazał szybko
biegać, biegałem. Po treningu, kiedy zmęczony siedziałem
na trawie, rzekł: − »Zostajesz. Tylko trzeba ci znaleźć jakieś
miejsce«. (...) Zaprowadził mnie do budynku przy ulicy Świerczewskiego (dziś Kupiecka), gdzie mieszkał. Jego mieszkanie stanowił jeden mały pokój. Była tam żona trenera i ich
synek oraz dwóch zawodników. Zbigniew Majewski jeździł
po podzielonogórskich wsiach i miasteczkach i przywoził
do stolicy województwa utalentowaną sportowo młodzież”.
W innym miejscu Czernik wspomina, że Majewski był dla niego „ojcem, trenerem, starszym kolegą, wychowawcą, opiekunem. (...) Pan Majewski nie troszczył się o siebie, zaniedbywał
rodzinę, nad wszystko przekładał sport i nas”.
Wychowanków Zrywu przekazywał do Lumelu, a to była
obok Wawelu Kraków, Zawiszy Bydgoszcz, Górnika Zabrze,
Legii i Spójni Warszawa, Śląska Wrocław pierwsza liga krajowa. Do jego wychowanków należeli reprezentanci Polski m.in.
skoczkowie wzwyż Lech Klinger, Jerzy Miliczenko, Stanisław
Oleszkiewicz, Danuta Konowska-Hołowińska, sprinter Marian
Filipiuk.
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Tablica na pamiątkowym kamieniu poświęconym Zbigniewowi Majewskiemu na
terenie ośrodka

Na początku lat 70. Majewski doszedł do wniosku, że
w lekkiej atletyce więcej nie osiągnie. Postanowił zająć się
pięciobojem nowoczesnym, który w Polsce był niemal nieznany. Najpierw zamienił swoje zielonogórskie mieszkanie na
domek w Drzonkowie. Potem wydzierżawił 4 ha od Lasów
Państwowych i nie mając pieniędzy zaczął stawiać obiekty
sportowe. Najpierw powstała hala szermiercza, później siłownia i strzelnica. Efekt tego był taki, że w 1976 r. w Drzonkowie odbyły się mistrzostwa świata juniorów w pięcioboju
nowoczesnym. Zdaniem znawców „były to mistrzostwa udane pod każdym względem. Nowoczesny i funkcjonalny ośrodek w Drzonkowie zyskał światową renomę”. Rok po mistrzostwach Majewski przekonał dyrektora Lumelu, żeby fabryka
została gospodarzem tego miejsca. Tak powstał Ośrodek
Pięcioboju Nowoczesnego i Jeździectwa Lubuskiego Klubu
Sportowego „Lumel”. W 1981 r. odbyły się mistrzostwa świata
seniorów w pięcioboju. Wtedy sekretarz generalny międzynarodowej federacji tej dyscypliny powiedział, że w Drzonkowie powstała „prawdziwa perła pięciobojowa”. I na tym
wszystko się skończyło.
Obwiniony przez zazdrośników o malwersacje, nieporządek itp. Majewski został pozbawiony wpływu na to, co się
działo w Drzonkowie. Przedstawiono mu zarzuty, ale winy nie
udowodniono.
Po zmianie kierownictwa na początku lat 80. ośrodek na
krótko stał się placówką Centralnego Ośrodka Sportu. Potem
przeszedł pod nadzór wojewody zielonogórskiego. Od 1999
r. należy do samorządu województwa. Majewski, zwany Szeryfem z Drzonkowa, mimo formalnego zakazu zajmowania
się ośrodkiem, podpowiadał, proponował, współorganizował
m.in. stowarzyszenie Sokół, drużynę piłki nożnej kobiecej,
wyprawy konne do Los Angeles, Barcelony, Brukseli.
Zmarł 17 września 2013 r.
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Proz a

Zofia Mąkosa

Babka Tili była Wendyjką
Mają rację ci, którzy mówią, że czas goi rany. Mimo że koszmarne wspomnienia wciąż wracają, a niebieska koperta nadal
nieotwarta leży między kartkami Biblii, Matylda chętnie zrywa się z łóżka każdego ranka i idzie do pracy. Lato jest piękne.
Słońce sprzyja rozwojowi winnych krzewów, a deszczu pada
tyle, ile trzeba. Najczęściej, przy użyciu haczki o długim trzonku, Tila usuwa chwasty rosnące między szpalerami, spulchnia
ziemię, podwiązuje zielone, szybko rosnące pędy albo usuwa
zbędne, niepotrzebnie zagęszczające krzew.
Dzisiaj ma dalej do pracy, bo idzie na winnicę Marienkapelle, która swoją nazwę zawdzięcza stojącej w pobliżu Kaplicy
Maryjnej. Lubi to miejsce, bo roztacza się stąd wyjątkowy widok.
Patrząc ze szczytu wzniesienia na północny zachód, prawie przed sobą ma miejsce, gdzie stał Mały Nabot, a między
koronami drzew widzi duży żółtawy budynek Schutzenhausu.
Spojrzawszy na zachód może obserwować pociągi ciągnące
za sobą smugi dymu i sunące po szynach Kolei Szprotawskiej.
Patrząc na północ, ma przed oczami ginące w zielonym cieniu uliczki, dachy jednorodzinnych domków, sady i ogrody,
a dalej miasto z wieżami, wysokimi kominami fabryk, zaś
gdzieś na horyzoncie domek Gremplera na Ceglanym Wzgórzu. Jeśli obróci głowę w kierunku północno-wschodnim,
wzrok napotka Wielki Nabot, ośmiokątny budynek zwieńczony cebulastą kopułą z iglicą stojący na pagórku u podnóża
rewiru Löbtenz. To najbardziej okazały domek winiarski, jeden z wielu rozrzuconych kiedyś pośród krzewów winorośli.
Gdy chce zobaczyć więcej, musi przejść dalej i stanąć plecami
do wschodniej ściany starej kaplicy. Za kolejnymi wzniesieniami i z rzadka rozsianymi na nich budynkami może dostrzec
kępę drzew rosnących na dawnym żydowskim cmentarzu
i najbardziej wyróżniającą się budowlę w tej stronie miasta,
stojącą na kolejnym z dziesiątków wzgórz – Wieżę Braniborską. Najbardziej jednak Matylda lubi patrzeć na południe,
gdzie na Wzgórzu Schillera, w cieniu wielkiej starej lipy, na
białej podmurówce stoi drewniany dom winiarza z tarasem
widokowym. Już raz tam była i patrzyła z tarasu na zielone
morze winnic u stóp, kolejne wzgórza i lasy na horyzoncie.
Winnica Marienkapelle należy do przełożonego Tili, Grzegorza Zarugiewicza. Praca sezonowa ma to do siebie, że nie
zawsze trwa w ściśle określonych godzinach. Bywa, że na
winnicach wytwórni nie potrzeba wszystkich robotników
i wtedy niektórzy z nich najmują się u prywatnych właścicieli. Zarugiewicz, mimo że jest zatrudniony w zakładzie, ma
swoje winnice. Dostał je w zamian za te, które musiał zostawić na Wschodzie. Wszystkiego jest około pięciu hektarów
w różnych rewirach. Tu na Marienkapelle ma aż trzy kawałki.
Do pracy u Zarugiewicza Matylda chodzi zwykle z Hanką i jeszcze jedną, starszą od nich kobietą, która niedawno
została zatrudniona. Wczoraj ich przełożony ze stoickim spokojem wysłuchał narzekań Zuberka, po czym postawił na
swoim, bo skoro żadnej pilnej roboty dla wytwórni nie ma,
bierze do siebie trzy pracownice. Brygadzista jeszcze długo
po odejściu zwierzchnika utyskiwał i wymachiwał rękami,
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a one, przyzwyczajone do zrzędzenia Zuberka, pracowały
w pobliżu, uśmiechając się pod nosem.
Obie z Hanką są już na tyle zorientowane w położeniu
winiarskich rewirów, że jedna nie musi zachodzić po drugą.
Po prostu spotykają się na miejscu. Dlatego Matylda nie zbacza na Wrocławską, tylko zostawia za sobą ratusz, a potem na
wysokości Rynku Zbożowego kieruje się na wschód. Ulicą na
tyłach potężnych budynków Polskiej Wełny dociera do Kraszewskiego, przechodzi przez przejazd Kolejki Szprotawskiej,
a potem Stromą prościutko kieruje się na kaplicę.
Jest już na zboczu. Kładzie w cieniu szmacianą torbę
z kanapkami i zbożową kawą w butelce i tylko przez krótką
chwilę zamyśla się, patrząc na Wzgórze Schillera. Stara lipa
rosnąca przy domu winiarza przypomina jej matkę. Wspomnienia wypełniają oczy łzami, więc żeby odpędzić smutne
myśli, bierze się do pracy.
Dzisiaj to sama przyjemność. Trzeba tylko usuwać pasierby, czyli młode niepotrzebne pędy, które wciąż pojawiają
się tam, gdzie wyrastają liście. Gdyby zostawić naturę sobie,
wkrótce prowadzony planowo krzew winorośli zmieniłby się
w kłębowisko zdziczałych pędów. Chodząc do pracy na winnicach przez minione tygodnie, nieraz widziała zaniedbane,
zapomniane plantacje – gęste, pokręcone, porażone chorobami. Nikt nie troszczy się o nie. Ci, którym je przydzielono albo
nie znają się na uprawie winorośli, albo nie mają do tego serca.
Tila jest w połowie rzędu, kiedy zjawiają się Hanka i pani
Bożena. Oddycha z ulgą. Nie czuje się bezpiecznie, kiedy jest
zupełnie sama. Boi się, że ktoś mógłby ją zaskoczyć i zajść od
tyłu. Ogląda się nieustannie i wsłuchuje w dźwięki, starając
się wyłowić te zwiastujące niebezpieczeństwo. Macha ręką na
przywitanie towarzyszek i wraca do swego zajęcia.
Przywiązała się do Hanki. Jej paplanie, opowieści o siostrach, bracie i rodzicach sprawiają, że czuje się normalną
dziewczyną, taką jaką kiedyś była. Razem śmieją się z chłopaków próbujących je zaczepić na ulicy, a raz nawet poszła
z nią na potańcówkę. Już nie tylko panna Lizer, właścicielka
wynajmowanego mieszkania, jest dla niej towarzystwem, ale
i Hanka, czasem jej starsza siostra i ich koleżanki. Ponieważ Tila
dobrze szyje, to ręcznie, mając tylko igłę i nici, zwęża, poszerza
i przerabia sukienki. Nie jest już samotną wystraszoną Niemką,
jest autochtonką jak Hanka pochodząca z Nowego Kramska.
Matylda boi się czasem, że straci przyjaciółkę. Dla Hanki
świat jest czarno-biały. Kiedy ma zły nastrój, a zwykle dzieje
się tak, gdy ktoś jej zarzuci, że jest Niemką, zaczyna swoje
wywody, w których Polacy są dobrzy a Niemcy źli. Niemcy
zamęczyli dziadka i stryja Józefa. Niemcy torturowali i zabili
ojca Leandra, powszechnie szanowanego duchownego pochodzącego ze Starego Kramska, Niemcy prześladowali tych,
którzy posyłali dzieci do polskiej szkoły, i tak dalej, mogłaby
wyliczać bez końca, aż Tilę brzuch boli od słuchania. Nie rozumie, jak ona może tak wciąż opowiadać o krzywdach wyrządzonych przez Niemców.
– Tila, chodź do nas! – woła Hanka. – Przerwa!
Siedzą na trawie oparte o ścianę kaplicy od strony
wschodniej. Pamiętają nierozsądne wystawianie twarzy ku
słońcu sprzed kilku tygodni, kiedy to obie długo cierpiały z powodu oparzenia słonecznego. Teraz w cieniu ściągnęły chustki i wystawiają spocone czoła na podmuchy słabego wiatru.
– Jak słońce będzie dalej tak grzać, to raz dwa będziemy
winogrona zbierać – stwierdza Hanka.
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– Babka Truda powiedziałby: Obiyrać winło we winicy.
– Babka Truda? Kto to taki? Tila, opowiedz o niej.
– Była moją praprababką. Miała prawie sto lat, kiedy umarła. Odkąd pamiętam, była stara i miała pomieszane w głowie.
Myliły się jej dzieci z wnukami i prawnukami. Tylko Emila zawsze pamiętała dobrze.
– Kim był Emil?
– Moim dalekim kuzynem, a potem narzeczonym.
– Miałaś narzeczonego?! – Hanka aż podrywa się z miejsca. – Nic nie mówiłaś. Całowałaś się z nim?
– O narzeczonym opowiesz kiedy indziej – odzywa się
pani Bożena. – Miało być o Trudzie – przypomina.
– Była prawdziwą Wendyjką.
– Matylda, zobaczywszy zdziwione spojrzenie pani Bożeny,
wyjaśnia: – Ciocia Janka opowiadała mi, że Wendowie osiedlili
się w Altre… – ukradkowe spojrzenie na Hankę coś Tili przypomina. – Wendowie osiedlili się
w Chwalimiu dawno temu. Mówili podobnie do Polaków, ale
byli luteranami.
– Jak Niemcy? – przyjaciółka
marszczy brwi. – To kim właściwie byli? Niemcami czy Polakami?
– Chyba po prostu Wendami.
Ciocia mówiła, że to Słowianie
jak Polacy.
– Niemożliwe. – Hanka robi
się podejrzliwa. – Polacy są katolikami.
– Dziewczyno – niecierpliwi
się pani Bożena – chyba mało
świata widziałaś. U nas byli Polacy katolicy i Polacy unici, a nawet niektórzy prawosławni. Mogli być też Polacy luteranie. Nie
wiesz, to się nie spieraj. Mów Tila.
– Babka często mieszała
słowa niemieckie i wendyjskie.
Trzeba było uważać, co mówi,
żeby ją zrozumieć. Najgorzej się
słuchało opowieści o różnych zdarzeniach we wsi. Nigdy nie
było wiadomo, czy to naprawdę, czy ona coś zmyśliła. Kiedyś
spałam u cioci Hedwigi, tam gdzie babka mieszkała. Pół nocy
śpiewała i w dodatku tak głośno, że zasnąć nie mogłam.
– Nie lubiłaś jej?
– Lubiłam, tylko ciężko było się z nią dogadać. Oprócz
tego, że mieszała języki, była głucha. Dopiero, kiedy umarła,
w jej skrzyni znaleźliśmy różne pamiątki. Okazało się, że jej
mąż zginął na wojnie, potem umarła córeczka, a jej zostało
troje dzieci, które musiała sama wychować.
– Musiało być jej ciężko – wzdycha pani Bożena.
– Na pewno. Czasem z Emilem siadaliśmy z nią na ławeczce i ona nas wtedy pytała, co było na nabożeństwie, ale
pamiętała dawnego pastora, który mówił jeszcze kazania po
wendyjsku i mówiła do nas: Co duchłownyk Zakobielski na
kołzaniu pioł? Rozumiecie?
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– Pewnie! – Hanka wzrusza ramionami. – Pytała, co ksiądz
na kazaniu mówił.
– Została pochowana w wendyjskim stroju. Mama też
taki miała. Dla mnie babcia Anna trzymała w skrzyni taki
sam.
– U nas w Kramsku też kobiety mają dawne stroje. Wkładają je do kościoła albo na wesele…
Parsknięcie konia sprawia, że wszystkie trzy zrywają się
z miejsca.
– Zarugiewicz! – Ostrzegawczy okrzyk Hanki niewiele
daje, bo pan Grzegorz jest już u góry.
– Drogie panie, za co ja wam płacę? Za gadanie?
– Mamy przerwę. Dopiero co
zjadłyśmy śniadanie – tłumaczy
pani Bożena. – Niech pan zobaczy, ile zrobiłyśmy.
Mężczyzna milcząc, przechadza się między szpalerami. Od
czasu do czasu uszczknie jakiś
pozostawiony pasierb i wtedy
ta, której pracę poprawia, kuli się
z poczucia winy. Jeszcze mniej
przyjemnie robi się, kiedy wyciąga z kieszeni marynarki notes
i coś w nim skrzętnie notuje.
– Będziecie tak stały do wieczora? – pyta zawstydzone kobiety. – Do roboty! Przyjadę znowu koło szesnastej i zobaczę, za
ile metrów wam zapłacić.
Szybkim krokiem schodzi na
dół, gdzie czeka na niego czterokołowa bryczka zaprzężona
w karego konia, a one wracają
do pracy.
Tymczasem panna Lizer już
trzeci raz wyciągnęła spod równo poskładanych ręczników zaklejoną kopertę adresowaną do
Matyldy i, stojąc w swoim pokoju przy oknie, zastanawia się, czy
ją otworzyć. Wtedy, w czerwrys. Helena Urbaniak
cu, udało się załatwić sprawę.
Na razie komisja weryfikacyjna
nie działa, bo ją rozwiązano, a kilkaset osób musi cierpliwie
czekać, aż zbierze się nowa. Jednak wczorajsza przesyłka nie
jest ze starostwa powiatowego. Zamiast adresu nadawcy
na kopercie widnieje pieczątka z wpisanym w koło równoramiennym krzyżem. Kobieta szóstym zmysłem wyczuwa,
że w środku jest informacja, która jej zagraża. Jeśli otworzy
list, może w porę uda się zażegnać niebezpieczeństwo, choć
z drugiej strony, czy to przyzwoite, żeby czytać cudzą korespondencję? Spogląda na zegar wiszący na ścianie. Zaraz wybije piątą po południu. Lada chwila Tila wróci z pracy. Trzeba
coś postanowić.
Fragment powieści, będącej dalszym ciągiem „Wendyjskiej winnicy, Cierpkich
gron”, za którą autorka otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki 2017. Druga
część ukaże się w wydawnictwie Książnica na początku 2019 r.
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Barbara Konarska

Na motywach „Lokomotywy”
Na szyn kawałku, w pobliżu Medkolu,
niewiele większa niż pociąg w przedszkolu
wracając z Gdańska do miasta wjechała,
lokomotywka, manewrówka mała.
Z żółtym podwoziem i budką niebieską
była atrakcją nieomal królewską.
Och, jaka czysta,
ach, miła przystań,
ech, wykorzystaj,
uch, humorysta!

Zielonogórska jesień
Tu przed laty młoda, odważna,
odkrywałam swoje miejsce na ziemi.
Wiele dróg paleta stubarwna
pozwoliła malować marzeniom.
Ja − wędrowiec, bez miary zakochany
w nieśmiertelnym pięknie górskich krain,
chciałam żyć na szlakach nieznanych
z tymi, którzy wyzwań się nie bali.
Niespodzianie stopy ranią ścieżki dawne,
zmarszczki smutku zagościły w ust kącikach…
Zaczaruję świat na nowo, nie osłabnę.
Niech poezji szczep wyrośnie na winnicach!
W zachodzącym słońcu ponad miastem
gmach Palmiarni mocną bryłą wchodzi w przestrzeń…
niedaleko moje miejsce przyjazne
i zielenią pachnące powietrze.

sierpień 2013

Jak pogubione źdźbła
Roztrwoniłam na życie
jeziora drzewa mchy
i totemy plemienne
zliczam widoki powidoki sny
niegdyś − codzienne
Moje sprawy potoczne
spotkania listy łzy
nie rodzą wierszy
snują się bezowocnie
bez echa
jak mgły
niegdyś − bezcenne
Sprawy ciała pomroczne
z kaszlem potem bólem
znieczulam w narkotycznych snach
gwiazd przewodniczek łodzi
jak on wypatruję
lecz w środku lata noc zimowa
otchłań bez dna
Żniwa skończone
chudy plon to strof kilka
pięknych kruchością szkła
ptasią nutą podszyte
smutki zbieram na rżysku
jak pogubione źdźbła

grudzień 2014

lipiec 2016
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Najpierw powoli podnieśli się z ziemi
niezawstydzeni, niezniechęceni,
pełni nadziei, że nazajutrz znowu
zaczną balangę radosnych nierobów
będą się bawić jak niegrzeczne dzieci
i że kolejkę zdołają oszpecić.
Nastał dzień drugi i trzeci, i piąty,
ci niezmożeni przepatrują kąty,
gdzie innych tynk świeży na murze raduje,
wędrują pospiesznie ci psuje.
Tu farbę na murze rozprowadzą śmiało,
chociaż artyzmu w ich malunkach mało,
lub nienawistne myśli słowem głoszą,
w torbach i farbę, i piwo przynoszą,
tak się kokoszą.
A skądże to, co to, to, co to tak pcha,
że pasja niszczenia wciąż wokół nas trwa,
że brak wyobraźni, by tworzyć, upiększać,
to ignorancja z agresją najgłębsza.
I ciągle pytamy bezradnie – skąd zło,
A tak to, to, tak to, to tak to, to…

rys. Helena Urbaniak

Tutaj turnie nie rosną ku chmurom,
winne wzgórza falują łagodnie,
wrzesień barwi malarsko tę górę,
miasto mojej jesieni pogodnej.

Nieśmiało pewien graficiarz młody
przyłożył szablon znany z urody,
drugi nabazgrał słowo dosadne,
śpiewając przy tym pieśni biesiadne.
Ów przyniósł wino, a inny skręta,
już zanosiło się na momenta,
gdy strażnik miejski zauważył grupę,
rzekł: dam wam mandat, chętniej dałbym w d…ę
Nagle gwizd,
nagle świst:
toż to bzdet,
co za zgred!

Re ce n z j a
Alfred Siatecki

Zaczęło się w Sławie
Krzysztof Koziołek pisze szybciej niż maszyna do pisania.
Mam na myśli powieści. To nie zarzut. To podziw. W ciągu
11 lat spod jego pióra wyszło 14 książek literackich (oraz
inne, które da się zaliczyć do popularno-naukowych).
Mieszkający i tworzący w Nowej Soli zielonogórzanin, absolwent politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, zaczął
swoją twórczość literacką od powieści „Droga bez powrotu”.
Wspominam o niej dlatego, że jak mało który autor Koziołek
jest wierny jednemu regionowi historycznemu. Akcja jego
powieści dzieje się na nowej Ziemi Lubuskiej i na karkonoskim Dolnym Śląsku. Dzieje się współcześnie i w przeszłości. Można go zaliczyć do pisarzy historycznych i autorów
powieści kryminalnych. Należy do najpracowitszych pisarzy
nie tylko w regionie lubuskim. W 2015 roku wydał „Ławę
przysięgłych” (314 stron) i otwierającą cykl kryminałów retro
powieść „Furia rodzi się w Sławie (296 s.); w 2016: „Będę Cię
szukał aż Cię znajdę” (422 s.) i „Operację Aksamit” (246 s.);
w 2017 − „Imię Pani” (334 s.) i „Górę Synaj” (304 s.). W połowie
czerwca 2018 r. ukazała się powieść „Wzgórze Piastów” (320
s.), trzecia rzecz w ramach cyklu kryminałów retro. Ta książka
i „Góra Synaj” wyszła w warszawskim wydawnictwie Akurat,
pozostałe w nowosolskiej oficynie wydawniczej Manufaktura
Tekstów.
Cykl zapoczątkowała powieść „Furia rodzi się w Sławie”.
To rzecz o tym tajnych badaniach prowadzonych przez Niemców na rozkaz Heinricha Himmlera w miasteczku w sierpniu
1944 r. Ta książka znalazła się wśród utworów nominowanych
do nagrody literackiej Kryminalna Piła.
W cyklu powieści ukazujących się w wydawnictwie
Akurat Koziołka zajmuje nieodległa historia. „Góra Synaj” to
rzecz z akcją w Nowej Soli, Głogowie i okolicznych miejscowościach jesienią 1938 r., kiedy pierwsze miasto było Neusalz,
drugie Glogau. Akcja „Wzgórza Piastów” rozpoczyna się pół
roku później, 2 kwietnia 1939 r. na Górze Tatrzańskiej w Zielonej Górze, kiedy miasto było Grünbergiem z ośnieżoną górą
Blücherberg. Stamtąd akcja przenosi się willi przy reprezentacyjnej Bahnhofstrasse, czyli dzisiejszej alei Niepodległości.
Tam w trakcie spotkania towarzyskiego w piwnicy ginie żona
właściciela willi, przygnieciona beczkami z winem. Policja kryminalna rozpoczyna śledztwo tak, żeby nie znaleźć sprawcy
zabójstwa. Wyznaczony do jego prowadzenia asystent kryminalny Julius Knote, nawet gdyby dostosował się do polecenia
swego zwierzchnika, zawsze jednak natrafia na coś, co mu nie
daje spokoju. Pewnie bez trudu wskazałby sprawcę, gdyby
nie to, że na planie pojawia się jeszcze jeden gracz: Abwehra – niemiecki wojskowy wywiad i kontrwywiad. A skoro jest
Abwehra, to i musi być jej polski odpowiednik tzw. Dwójka.
Jej szpiegowskie zadanie wykonuje hrabina Franziska na polecenie polskiego kochanka. Okazuje się, że w słynnej fabryce
budowy mostów w Grünbergu konstruowano nie tylko mosty, wagony, samochody, ale i podzespoły do pojazdów wojskowych. Co dokładnie i w jakim celu, ma wykryć Franziska
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von Häften. Przychodzi to jej łatwo, ponieważ jej mąż hrabia
Aleksander von Häften uczestniczy w pracach projektowych
przy budowie umocnień wzdłuż Odry od Crossen do Breslau,
znanych jako Oderstellung.
W powieści jest i drugi nurt, związany z historią Grünbergu/Zielonej Góry. Pisarz niezwykle umiejętnie przywołuje
najciekawsze wydarzenia z dziejów miasta. Jest więc mowa
o paleniu czarownic, o winoroślach porastających wzgórza,
o napojach alkoholowych, z których miasto słynęło, o ogrodzie botanicznym, o wieży Bismarcka nazywanej Wilkanowską, o wieży Braniborskiej, gdzie jest uniwersytecki Instytut
Astronomii, o górnictwie węgla brunatnego, o domach towarowych, hotelach, kawiarniach i restauracjach, o teatrze
miejskim, o szpitalu Bethesdy, o Winobraniu, o Annie Borchers, o utworach literackich, w których występuje Grünberg. Wszystko podane tak, żeby wywołać w czytelniku
zainteresowanie i sięgnięcie po bardziej obfitą literaturę historyczną.
Ze „Wzgórzem Piastów” czytelnik może spacerować po
Zielonej Górze i sprawdzać, co było na Starym Rynku tam,
gdzie dziś jest Biedronka. Jak wygląda miejsce, w którym
stał szpital powiatowy i czy szpital uniwersytecki to ten sam,
która postawiła Bethesda. Co się mieściło w pałacyku, gdzie
jest rezydencja biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Gdzie
znajdował się komisariat policji kryminalnej.
Czytelnicy, którzy lubią wartką akcję, nieszablonowe dialogi i wyraźnie przedstawione postacie, będą zadowoleni.
Krzysztof Koziołek, „Wzgórze Piastów”,
wyd. Akurat, Warszawa 2018, 320 s.
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Rece n z j a
Alina Polak-Woźniak

Początek dał Potem
Popularność kabaretów i wszelkich działań okołokabaretowych
w Zielonej Górze utrzymuje się już od lat na tym samym wysokim poziomie. Na festiwalu Stolica Polskiego Kabaretu, który odbył się 1 lipca 2018 roku w zielonogórskim amfiteatrze, nawet sami wykonawcy
żartowali, że wszyscy mieszkańcy Winnego Grodu są kabareciarzami.
W 2018 r. pojawiło się kilka wydarzeń,
cyklicznych i jednorazowych, związanych z tą sztuką sceniczną. Wystarczy
wspomnieć o Kabaretobraniu, które
miało być zorganizowane, a nie zostało, o wspomnianej Stolicy..., która przyciągnęła przed telewizory ponad dwa
miliony widzów oraz o projekcie Kabarety Nieroby – świeżej formacji, która
pokazuje co miesiąc nowy program
(odbyły się już cztery przedstawienia).
Fenomen Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego (ZZK) opisali
w swojej książce Aleksandra „Mrówka”
Łobodzińska i Marcin Olechnowski.
A. Łobodzińska jest prezeską Stowarzyszenia Forum Art, bardzo aktywnego na kulturalnej niwie naszego miasta
(zajmującego się m.in. poezją, sztuką,
muzyką, wideo), jest współtwórczynią
doskonale przyjętej publikacji „Kronika
zielonogórskiego rocka”. M. Olechnowski prowadzi w uniwersyteckim Radiu
Index audycję „Z ukrycia”, ponadto jest
reżyserem filmowym, namiętnym czytelnikiem książek i pisarzem.
Autorzy podjęli się trudnego zadania. Ich zamysłem było uporządkowanie dokonań ZZK. Nie są to dokonania „nieznane” ani „nigdy jeszcze nie
opisane”, jak określają je we wstępie
do swojej publikacji, bowiem już kilkakrotnie zostały podjęte próby opisania zielonogórskich działań kabaretowych − M. Olejarz, „W kręgu kabaretu
»Potem«”, „Rocznik Lubuski” 1998, t. 24;
I. Kiec, „Historia polskiego kabaretu”, Poznań 2014, gdzie jest obszerny
rozdział poświęcony ZZK, i w końcu
publikacja W. Sikory „Nie tylko kabaret POTEM”, Zielona Góra 1998, o której sam jej autor mówi: „Książka jest
przeznaczona dla młodych artystów
kabaretowych, a także pomyślana jako
(niepełne) udokumentowanie pracy
zielonogórskiego środowiska kabaretowego”. Są też artykuły S. Woźniaka
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i T. Kowalskiego w ostatnich trzech numerach „Na
Winnicy” z 2017 i 2018 r.).
A kto wie, ile przez te ponad trzydzieści lat istnienia
Zagłębia powstało na jego
temat prac magisterskich,
ukrytych teraz w uniwersyteckich archiwach?
Z ZK s wo i m i p o c z ątkami sięga 1984 r., kiedy
studencki klub Chocho ł
został przemianowany na klub Gęba,
a na dobre zaczął grać kabaret Potem.
I tak Autorzy „Historii...” prowadzą nas
w kolejnych rozdziałach przez dekady
funkcjonowania klubu. Pobieżnie przechodzą przez lata 1945-1980. Następnie
przedstawiają Potemów, a ich dalsze
dzieje pojawiają się co kilka rozdziałów,
oraz różne imprezy cykliczne i jednorazowe odbywające się na terenie
ówczesnej WSP i Gęby, których głównym animatorem był Władysław Sikora (m.in. Pięterka, Poligony i ukochane
przez wszystkich Playback Shows). Poznajemy Formację ZAŚ, Jego Marskość
Wątrobę, Stajnię Niemożliwych, Drugi
Garnitur, Teatr Absurdu ŻŻŻŻŻ, Uzębienie Dżordża Majkela oraz mojego
faworyta: Koliegi Pajągi Somalja Jea –
twór muzyczno-śpiewaczy stylizowany
na pieśń pseudoafrykańską. Opisane są
też warsztaty kabaretowe i fakultety na
Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone przez W. Sikorę, Wojtka Kamińskiego i Sławka Kaczmarka. W 1993 r.
powstało Imperium TRRRT jako próba
ożywienia środowiska kabaretowego,
która nie wypaliła, ale zaraz po niej
pojawiły się nowe formacje, m.in. Jurki
czy Ciach, które z sukcesami występują
do dziś. W kolejnym rozdziale A. Łobodzińska i M. Olechnowski przedstawiają
Wytwórnię A’YOY, pod której szyldem
kręcono humorystyczne, ale często też
i absurdalne filmiki, a potem i dłuższe

filmy, m.in. popularną w całej Polsce
„Baśń o ludziach stąd” (2003). Tzw. druga fala kabaretu przyniosła powstanie
nowych grup, m.in. Szumu, Słuchajcie
(dzisiaj Zachodni) czy Grzegorz Halama
Oklasky. Nowe tysiąclecie to kilkanaście
świeżych formacji, których autorzy nie
pominęli w swoim opracowaniu. Wielkim powodzeniem cieszył się wówczas
Festiwal Kabaretu, który miał siedem
edycji o różnorodnych programach
i który gościł wiele sław, m.in. Marię
Czubaszek, Stanisława Tyma. Trzecia
fala kabaretów to lata 2005-2017. W tym
czasie w Zielonej Górze rozwinęły się
także grupy improwizacyjne, w tym
popularna Inicjatywa Sceniczna Fruuu
zrzeszająca obecnie 25 osób z uroczą
Ulą Jurkiewicz na czele. Krótki fragment
książki poświęcony został stand-upowi.
Kolejne rozdziały to rozważania kabareciarzy na temat sztuki scenicznej, którą
uprawiają, oraz jak przynależność do
ZZK zmieniła ich życie, co im dała, a co
zabrała. Cieszy fakt, że autorzy zakończyli książkę chronologicznym spisem
formacji należących do ZZK, co pozwala
lepiej poruszać się w opisanej tematyce. Przydałoby się jeszcze kalendarium,
czyli choć hasłowe uszeregowanie wydarzeń latami. Tekst okraszony został
wielką ilością fotografii, często ze zbiorów prywatnych artystów. Szkoda, że
są one takie małe i słabej jakości, i że
nie zostały wręcz „sfotoszopowane” na
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Re ce n z j a
rzecz odbiorcy, bo np. mina Remigiusza
Kota przyodzianego w płaszcz Dżeki
jest bezcenna, a Gogo Kowalski jako
biskup wspaniały, choć szczegóły jego
fikuśnego ornatu są słabo widoczne.
Warto też przyjrzeć się fotografii Kabaretu Drugi Garnitur – tutaj prym niewątpliwie wiedzie Joanna Kołaczkowska,
Zdzisław Haczek też nie zawodzi.
Na całość dzieła A. Łobodzińskiej
i M. Olechnowskiego składają się
głównie wypowiedzi i wspomnienia
przedstawicieli ZZK, choć twórcy książki zadali sobie trud i zwrócili się o nie
również do Jerzego Stuhra, Artura
Andrusa, Jacka Fedorowicza, Abelarda Gizy, jednak mało jest komentarza
odautorskiego. Z przytoczonych opowieści można odnieść wrażenie, że
niektórzy zielonogórscy artyści przypisują sobie nadmierne zasługi we
współtworzeniu ZZK, a inni są skromni
i traktują temat bez zbędnych emocji.
Jednak wszyscy wspólnie podkreślają
wyjątkowość oraz zasługi W. Sikory jako
„imperatora” i motoru napędowego
całego Zagłębia. Mało kto zdaje sobie
sprawę, że to właśnie dzięki W. Sikorze
ZZK funkcjonuje od roku 1984 do dziś.
Nigdy nie interesowały go masowe imprezy, w telewizji występował sporadycznie i tylko na własnych warunkach.
Dla niego kabaret to mały zadymiony
klub i kameralna scena, a nie amfiteatr
na wiele tysięcy osób. Często spotykam
pana Władysława, gdy przemierza ulice Zielonej Góry, codziennie te same
i o tej samej porze z regularnością i dyscypliną, którą zaprowadził i utrzymywał przez wiele, wiele lat swojej pracy
twórczej na rzecz ZZK.
Z naukowego punktu widzenia
„Historia Zielonogórskiego Zagłębia
Kabaretowego” stanowi wspaniały
przyczynek do dalszych badań nad tym
zjawiskiem artystycznym. Wspomnienia
animatorów i aktorów ZZK przytoczone
w książce, to materiał źródłowy, który
po obudowaniu aparatem naukowym
i opisem spełniającym kryteria monografii, stanie się kompleksowym
opracowaniem tego zagadnienia, jakże ważnego i dostrzeganego nie tylko
przez mieszkańców naszego regionu,
ale i wielbicieli kabaretu w całym kraju.
Aleksandra „Mrówka” Łobodzińska,
Marcin Olechnowski, „Historia Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego”,
Zielona Góra 2018, 596 s.
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Spacer po rondach
W Zielonej Górze obecnie znajduje
się 27 rond. Ponad połowie z nich patronują osoby lub organizacje związane ściśle z naszym miastem. Jest
to ciekawy sposób nie tylko na ich
uhonorowanie, ale przede wszystkim
na przybliżenie ich dokonań zarówno
mieszkańcom, jak i licznie przybywającym tutaj turystom.
Dwoje muzealników zajmujących się
na co dzień popularyzacją dziejów
Winnego Grodu postanowiło stworzyć
książkę-przewodnik opisujący nie tylko
zielonogórskie ronda, ale przy okazji
przedstawiający historię miasta poprzez ich patronów.
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej zawarto sylwetki i informacje o patronach rond mieszczących się w Zielonej Górze na jej nowym
już obszarze ukształtowanym w 2015 r.
Druga część przedstawia skrzyżowania
położone na szlakach komunikacyjnych miasta. Dodatkowo zamieszczone
został y mapy ułatwiające lokalizacje
omawianych miejsc.
Na kartach wydawnictwa pojawiły
się osoby związane
z dziejami Zielonej
Góry (Halina Lubicz,
Anna Borchers, księżna Dorota de Talleyrand-Périgord, prof.
Władysław Korc z,
prof. Marian Eckert,
dr Michał Kaziów,
Klem Felchnerowski),
a także z historią Polski (św. Jan Paweł II,
Irena Sendlerowa
czy król Stefan Batory). Zesłańcy Sybiru
oraz Nauczyciele Tajnego Nauczania to
bohaterowie zbiorowi upamiętnieni jako
patroni kolejnych

skrzyżowań, a w kontekście lokalnym taką funkcję pełni drużyna piłkarska Błękitni Kisielin. Osób, instytucji
i wydarzeń opisanych w omawianej
książce jest o wiele więcej, a każda
opatrzona ilustracją stworzoną przez
Igora Myszkiewicza.
W ten intrygujący sposób autorzy
publikacji umożliwili poznanie przeszłości naszej małej ojczyzny m.in.
poprzez życie ludzi, którzy odegrali
znaczącą rolę w życiu społeczności lokalnej, a niekiedy nawet je budowali.
Najlepszym sposobem wykorzystania przewodnika jest zabranie go
ze sobą na spacer, wędrówkę czy nawet wycieczkę rowerową po Zielonej
Górze i okolicy!
Izabela Korniluk, Grzegorz Wanatko,
Patroni zielonogórskich rond, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, Zielona Góra 2017, 68 s.
AP-W

21

Pros to z m i a s t a
Sylwester Woźniak
Tomasz Kowalski

Jak powstawało
Zielonogórskie
Zagłębie Kabaretowe
Pod słowem „zagłębie” należy rozumieć obszar, na którym
eksploatuje się kopaliny, takie jak na przykład miedź (okolice Polkowic), węgiel kamienny (Górny Śląsk) czy też ropę
naftową. Zielona Góra pod tym względem jest wyjątkowa
na mapie Polski. W naszym mieście istnieją i są eksploatowane liczne talenty kabaretowe. Początki ich „wydobycia”
sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku, jednak prawdziwy
rozwój sceny kabaretowej nastąpił w ostatniej dekadzie
minionego stulecia.
Pojęcie Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego zostało
wymyślone i wprowadzone do powszechnego użytku przez
Piotra Bałtroczyka. Odnosi się ono do faktu działania w Winnym Grodzie niezliczonej ilości formacji kabaretowych. Należy zaznaczyć, iż duży napływ adeptów tej sztuki scenicznej
nie byłby możliwy bez rozwoju Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej. Młodzi ludzie oprócz tego,
że studiowali na różnych kierunkach, wolne chwile spędzali
w klubach studenckich, zwłaszcza w Gębie i Zatemie. Jako
że stanowiły one bazę dla kabaretów działających już od lat
osiemdziesiątych, studenci mieli okazję obserwować próby,
przedstawienia oraz wiele innych ciekawych inicjatyw. Wielu
z nich mogło nawet próbować swoich sił na scenie. Z czasem
niektórzy zaczęli brać udział w warsztatach prowadzonych
przez Władysława Sikorę. W końcu wpadł on na pomysł, aby
miłośników sztuki kabaretowej zmobilizować do stworzenia
własnych grup artystycznych.
W tym miejscu należy dodać, iż
Władysław Sikora był motorem
i organizatorem życia artystycznego w Gębie i, szerzej ujmując, w środowisku kabaretowym. Prowadził warsztaty,
pisał sztuki, skecze, piosenki, był liderem kilku zespołów. Gdy
w 1994 roku rzucił hasło „Skoro jest tylu ludzi, którzy coś robią na scenie, to trzeba zakładać kabarety”, szybko spotkało się ono z praktycznym odbiorem bywalców klubu Gęba.
Zespoły powstawały na zasadzie przyjaźni, w gronie ludzi,
którzy się lubili i razem chcieli coś pokazać na małej scenie
znajdującej się tym klubie studenckim. Na przykład kabaret
Jurki założył Jurek Jankiewicz, od którego imienia wzięła się
nazwa formacji. W środowisku uchodził on za człowieka nadzwyczaj wesołego, posiadającego umiejętność współpracy
z osobami piszącymi teksty.
Sama chęć założenia grupy nie wystarczyła. Okazało
się bowiem, że profesjonalne aktorstwo znacznie różni się
od tego, co wielu młodych ludzi robiło dotychczas w Gębie. Najlepszym przykładem na to jest utworzenie formacji
Ciach. Podobnie jak Jurki, powstała ona jako odzew na apel
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Władysław Sikora

W. Sikory i skupiała kilkoro przyjaciół. W przypadku kabaretu
Ciach problem polegał jednak na tym, że nikt z jego składu
nie potrafił pisać skeczy. Najprawdopodobniej grupa nie powstałaby, gdyby nie Dariusz „Kamol” Kamys, który zaproponował, że będzie jej opiekunem artystycznym. To pod jego
kierunkiem Ciachy nauczyli się pisać teksty oraz wykorzystywać pojawiające się pomysły. „Kamol” wymyślił też charakterystyczną dla tego zespołu tzw. formę niedbałą. Polegała
ona na udawaniu nieumiejętności gry aktorskiej, wzajemnym
sobie przeszkadzaniu i noszeniu niebanalnych kostiumów
scenicznych, co było odpowiednio zaplanowane. W praktyce
przedstawiało się to tak, iż na przykład w trakcie zapowiedzi następnego numeru przez jednego aktora, na scenę wychodził jego kolega i informował go, iż ten otrzymał ważny
telefon. Zapowiadający oddalał się, a zapowiedź kolejnego
numeru przejmował drugi członek zespołu. Z biegiem czasu
i ilością odegranych skeczy grupa osiągnęła taki kunszt, iż
mogła działać samodzielnie. W dziejach kabaretu Ciach ważną rolę odegrał Zbyszek „Pedro” Gawroński, który posiadał
niebywały talent sceniczny, a słynął z tego, że potrafił wyśmienicie improwizować. Szybko stał się wiodącą postacią na
scenie. Dużym temperamentem i niesamowitą barwą głosu
(stąd ksywa Metallica) wyróżniała się Małgorzata Czyżycka,
która gra w tej formacji do dziś razem z Leszkiem Jenkiem,
Tomkiem „Gogo” Kowalskim i Mateuszem Czechowskim.
Jedną z barwniejszych postaci w kabarecie Ciach był
Adam M. Nazywany był „Owensem”, ponieważ przez pewien
czas grał postać Jonathana Owensa w serialu „Spadkobiercy”.
Zwany był również „Kurą”, gdyż czasem mościł się na krześle
jak kura na grzędzie i zasypiał. Często przywoływana jest też
następująca anegdota: na jednej z pierwszych prób „Kamol”
szukał na gwałt długopisu, bo chciał zapisać nowy pomysł.
Nikt nie miał tego przyboru. Znalazł się tylko wielki, prawie
wyschnięty marker, który ledwie pisał. Po godzinie Adam M.
zajrzał do wewnętrznej kieszeni marynarki i ze stoickim spokojem stwierdził „a ja mam dwa długopisy”.
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Pro s to z m i a sta
„Kamol” tylko zakrył twarz
jeden z bardziej utytułowanych i rozpoznawanych kabarei wyszedł załamany z pokoju prób. Innym razem w trakcie
tów w Polsce.
skeczu stojący za kulisami Adam M. miał, klaszcząc w odpoOprócz wyżej wymienionych formacji powstałych po
wiedniej chwili, imitować dźwięk uderzenia w twarz. Niestety,
1994 r. w wyniku odpowiedzi na apel W. Sikory, utwowykonał to zbyt późno i tym samym dźwięk zadawanego ciorzyły się również inne grupy, w tym takie, które działały
su pojawił się kilka minut po faktycznym uderzeniu na scenie.
jedynie przez bardzo krótki czas, m.in. Kabaret Absurdu
Adam M. jest autorem powiedzeń, które funkcjonują w śroPseudonim, EK, Przechodni (gdzie mogli występować wszydowisku Gęby do dzisiaj i stanowią opis wielu nietypowych
scy ci, którzy nie należeli do innej formacji), Bez Żyły Wałsytuacji. Znany jest też jako mistrz „gry
brzych (dla którego teksty pisał wynaiwnej”, która w jego wydaniu polemyślony poeta z Wałbrzycha), Miłe
gała na mówieniu tekstu w sposób naTwarze, Łąki Takie – grupa działań doPanie chciały pokazać, że
turalny, bez gry aktorskiej czy kładzeraźnych etc.
same, bez męskiego wsparcia,
nia akcentów na kluczowe momenty
Omawiając początki Zielonogórsą w stanie rozśmieszyć
oraz pointy.
skiego Zagłębia Kabaretowego należy
publiczność, pisać teksty,
Wiele wesołych wspomnień wiąże
dodać, iż w 1994 r. W. Sikora podjął się
znajdować artystyczną
się także z Gosią Czyżycką. Najlepiej
jeszcze jednej inicjatywy. Nosiła ona
inspirację, a co ważniejsze,
zapamiętana została sytuacja, kiedy
nazwę Imperium TRRRT, a miała skonzdobywać nagrody.
Gosia wraz z T. Kowalskim mieli za kusolidować środowisko kabaretowe oraz
lisami ułożyć stos z krzeseł i ewentualnie talerzy od perkusji, tak aby zbiegający ze sceny kolega przewrócił go, a przez to powstał odgłos
upadających mebli i sprzętu kuchennego. Jednak zapomnieli
oni o stworzeniu konstrukcji... Z tego względu Gosia „na cito”
została zmuszona do rzucenia kawałkiem drewna o podłogę. Niestety, była ona pokryta wykładziną i nie wydała odpowiedniego dźwięku.
W 1997 r. zaistniał kabaret Szum, w skład którego wchodziły tylko studentki. Powstał on z inicjatywy W. Sikory, który
uważał, że koniecznie potrzebna jest typowo feministyczna
grupa kabaretowa. Taka, która obśmieje mężczyzn i ich sposób patrzenia na świat. Panie chciały pokazać, że same, bez
męskiego wsparcia, są w stanie rozśmieszyć publiczność, pisać teksty, znajdować artystyczną inspirację, a co ważniejsze,
zdobywać nagrody. Oczywiście to wszystko się udało. Był to

pobudzać konkurencję wśród aktorów.
Jednak szybko okazało się, że idea Imperium nie została należycie zrozumiana przez zielonogórskich artystów kabaretowych.
W zagłębiach przemysłowych bywa tak, że wiele nowoczesnych zakładów działa obok tych, które istniały w danym
miejscu już wcześniej. W ten sposób powstaje swoisty konglomerat gospodarczy, przestrzenny oraz społeczny. Podobnie rzecz miała się z powstaniem Zielonogórskiego Zagłębia
Kabaretowego. Obok nowych formacji działały również te
doświadczone, wywodzące się z lat osiemdziesiątych XX
wieku. Warto dodać, że w tym czasie środowisko ZZK zaczęło
inicjować również inne przedsięwzięcia (głównie filmy). Lata
dziewięćdziesiąte minionego stulecia były bardzo bogate
w wydarzenia. Jednak będzie to już następna część naszej
podróży po historii zielonogórskich kabaretów.

Kabaret Jurki
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Izabela Korniluk

Bieganie to sport dla każdego. Wystarczy odrobina chęci i sportowe buty.
Coraz częściej więc na ulicach Zielonej Góry widuje się pojedynczych
biegaczy lub zorganizowane grupy
biegających. Ludzie ci, uprawiający tę
formę aktywności fizycznej, zrzeszeni
są przeważnie w różnych stowarzyszeniach biegowych lub sympatyzują
z nimi.
Żywotnych i znanych stowarzyszeń
biegowych w Zielonej Górze jest kilka,
a ich aktywność na polu popularyzowania biegania jest imponująca. Wszystkie
stowarzyszenia działające w Winnym
Grodzie, to organizacje społeczne, zachęcające zielonogórzan do uprawiania biegania poprzez wspólne treningi
i organizację imprez biegowych.
Do jednej z aktywniejszych grup
w naszym mieście zaliczyć należy Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij
Biegać”, które działa od 2014 roku. Od
samego jego powstania głównodowodzącą, pomysłodawczynią i realizatorką wielu wydarzeń i imprez biegowych
oraz motywującą wielu biegaczy do
uprawiania sportu jest Karola Michalczak. W realizacji tych działań uczestniczy sztab ludzi, będących członkami
i sympatykami ZGZB. Tym, co wyróżnia ZGZB spośród innych zielonogórskich grup, są mocno żółte koszulki
z logo organizacji oraz Zielonej Góry.
Wszystkie imprezy, które organizuje
stowarzyszenie lub w których bierze
udział jako współorganizator mają na
celu wspomaganie rozmaitych organizacji lub osób poszkodowanych przez
los. Dzięki temu wielu biegaczy, niezrzeszonych w ZGZB, ma możliwość,
płacąc wpisowe za bieg, wspomóc potrzebujących. O tym, jaki charakter ma
ta grupa, świadczy też jej motto „Gdy
nie biegamy, to pomagamy innym,
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fot. archiwum prywatne

Dużo osób biega

Biegacze na trasie Zielonogórskiego Novita Półmaratonu w 2017 r.

a często pomagamy biegając”. Od kilku
lat stowarzyszenie organizuje bardzo
popularne imprezy biegowe, do których zaliczamy m.in.: Bieg Gladiatora
− wspierający Rafała Adamczaka, sparaliżowanego sportowca; Bieg Dobrych
Mikołajów − z którego dochód przekazywany jest co roku na inną organizację
pomagającą dzieciom; Galant Race –
bieg charytatywny dla Marcina Galanta
mającego problemy neuroonkologiczne; Bieg Policz się z Cukrzycą − organizowany co roku podczas akcji WOŚP;
Bieg Jeża − wspomagający schronisko
dla zwierząt w Zielonej Górze.
Jednak że najmocniejszą stroną
ZGZB jest nieustanne zachęcanie ludzi do biegania. Tu kolejne hasło „Zaszczepiamy bieganie!” ZGZB organizuje bezpłatne spotkania biegowe dla
mieszkańców Zielonej Góry i okolic,
które przygotowują ludzi nigdy niebiegających do przebiegnięcia swoich
pierwszych 30 minut bez zatrzymywania się. Później ci nuworysze biegowi
otrzymują wiele wsparcia od organizacji w imprezach biegowych, w których
startują, prezentowane są ich wyniki
oraz zachęcani są do dalszego, wspólnego uprawiania tego sportu poprzez
udział w cotygodniowych treningach
członków ZGZB, np. w Kocham biegać w czwartek,

Wbiegamy w To w Ciemno czy Zabierz
buty na trening.
Stowarzyszenie Biegowe „Biegam –
Pomagam” to druga grupa pasjonatów
sportu biegowego, która organizuje kultowy już bieg Zielonogórska Połówka,
czyli Zielonogórski Novita Półmaraton.
Stowarzyszenie było współorganizatorem pierwszego Ultramaratonu Nowe
Granice w 2015 r. „Biegam – Pomagam”
powstało w grudniu 2012 r. i podobnie
jak ZGZB, oprócz pasji do biegania, zaraża ludzi pasją do pomagania. Mózgiem
i animatorką wszelkich prac w stowarzyszeniu jest Małgorzata Szymańczyk,
która razem z mężem, także aktywnych
członkiem stowarzyszenia, prowadzi
w Zielonej Górze sklep dla biegaczy Run
Planet. „Biegam – Pomagam” jest też organizatorem, razem ze Stowarzyszeniem
Aktywni w Gminie Żagań, niezwykle
ciekawej i cieszącej się ogromną popularnością wśród biegaczy Lubuskiej Ligi
Biegowej. LLB to 11 biegów odbywających się w naszym regionie. Biegacz,
by być klasyfikowanym na tej liście, ma
obowiązek wzięcia udział i ukończenia
co najmniej siedmiu biegów, za udział
w których otrzymuje punkty − im
wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej biegu, tym większa ilość punktów.
Pod koniec sezonu zliczane są punkty
wszystkich biegaczy i najlepszym
wręczane są, na specjalnym sportowym evencie, nagrody i dyplomy.
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Inną grupą mobilizującą zielonogórzan do biegania jest Bractwo Biegaczy
powstałe w 2011 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Rafał Szymczyk. Bractwo to
grupa osób w różnym wieku, których
łączy pasja do biegania. Stowarzyszenie zachęca swoich członków i sympatyków do wspólnych treningów, a także
organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Znakiem rozpoznawczym bractwa
jest organizowanie co roku, od wielu
już lat, popularnego wśród biegaczy
z naszego regionu biegu Zielonogórski Cross Parszywa 12. Ten niezwykle
trudny i wymagający bieg odbywa się
na malowniczych szlakach Wzgórz Piastowskich i co roku przyciąga rzesze
wielbicieli biegania. Na trasie liczącej
12 kilometrów rywalizują zarówno wytrawni biegacze z wieloletnim doświadczeniem, jak i ci, którzy swoją przygodę
z bieganiem dopiero zaczynają.
W 2015 r. powstało Stowarzyszenie
„Nowe Granice”, które organizuje dwa
cieszące się coraz większą popularnością, choć niełatwe, biegi. Są to: Ultramaraton „Nowe Granice” i Zielonogórskie
Biegi Górskie – Rollercoaster. Pomysł na
bieg ultramaraton zrodził się po połączeniu miasta z gminą wiejską. Celem
zawodów jest obiegnięcie nowej Zielonej Góry, której granica liczy ok. 102
kilometrów, taki też jest dystans biegu.
W tym biegu mogą brać udział zarówno pojedynczy biegacze, jak i sztafety
dwu i czteroosobowe. Od dwóch lat
bieg jest także duatlonem, co oznacza,
że zawodnik lub duety biorące udział
w zawodach zarówno biegną, jak i jadą
na rowerach. Drugie zawody Stowarzyszenia „Nowe Granice”, które odbywają
się na ulubionych przez większość biegaczy Wzgórzach Piastowskich, to bieg
przełajowy Rollercoaster o charakterze
górskim na dystansie 10 i 21 km.
Wszystkie przedstawione grupy
i stowarzyszenia aktywnie działają na
swoich stronach internetowych i udzielają się na portalach społecznościowych.
Tam też można nawiązać kontakt oraz,
co najistotniejsze, zacząć fantastyczną
przygodę z bieganiem dostarczającą
niewysłowionej satysfakcji i radości.
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Trzy pytania do...
prof. dr hab. Magdaleny Steciąg –
językoznawczyni
na Uniwersytecie Zielonogórskim
− Dwa lata temu wioski wokół Zielonej Góry zostały przyłączone do miasta. Czy osoba
mieszkająca na przykład w Raculi to nadal raculanin, czy już zielonogórzanin?
− W konsekwencji rozszerzenia granic Zielonej Góry osoba mieszkająca w Raculi
staje się zielonogórzaninem/zielonogórzanką, ale nie przestaje być raculaninem/
raculanką, tyle że nazwa ta odnosi się obecnie do mieszkańca dzielnicy miasta,
a nie podmiejskiej wsi. Warto przy okazji zaznaczyć, że oba wyrazy zapisuje się
małą literą (w przeciwieństwie do nazw mieszkańców regionów, np. Lubuszanin
i państw, np. Polak).
− Która forma jest poprawna: pracuję w muzeum na Ochli w Zielonej Górze czy w Ochli
w Zielonej Górze?
− Zarówno przyimek na, jak i w należą do tych „małych słówek”, które mają wiele znaczeń i niełatwo poddają się żelaznym regulacjom. W odniesieniu do Ochli
sprawa nie jest do końca jednoznaczna. Jak zauważa Katarzyna Kłosińska z Rady
Języka Polskiego, przyimek na łączymy z nazwami terytoriów niesamodzielnych,
np. dzielnic (mieszkam na Mokotowie, na Ochocie, na Woli), natomiast w – z nazwami obszarów samodzielnych (mieszkam w Europie, w Polsce, w Warszawie). Ochla
była do tej pory samodzielną wsią, więc pasował do niej przyimek w, ale od niedawna jest częścią Zielonej Góry, więc być może z czasem nowi mieszkańcy będą
ją traktować jako osiedle i używać w zestawieniu z na. Na razie jednak poprawnie
jest powiedzieć: „Pracuję w muzeum w Ochli” (nie: na Ochli).
− Ośrodek sportu imieniem Zbigniewa Majewskiego czy imienia Zbigniewa Majewskiego?
− Rozpatrzmy sprawę z logicznego punktu widzenia: obiekt można nazwać czyimś
imieniem, ale gdy już się to zrobi, wówczas nosi on nadane imię. Aby to precyzyjnie
ująć słowami, w nazwach własnych stosuje się konstrukcję „imienia kogoś”. Jest to
jedyna poprawna forma.
AS

Magdalena Steciąg –
absolwentka zielonogórskiej
polonistyki, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, kieruje
pracownią dziennikarstwa.
Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. problemy komunikacji masowej,
genologii dziennikarskiej
i wykorzystywanie języka
w różnych dyskursach publicznych.
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Wsp o m n i e n i a
Mieczysław Wojecki

Mając etat nauczyciela geografii w liceum w Lubsku, po
osiągnięciu wszelkich zaszczytów w zawodzie, praca w szkole nie tylko mi spowszechniała, ale i zacząłem się cofać duchowo. Postanowiłem więc spróbować pracy na wyższej
uczelni. 1 października1988 r. podjąłem pracę w zakładzie
polityki społecznej WSP w Zielonej Górze. Przez pięć lat
dojeżdżałem pociągami i autobusami z Lubska do Zielonej
Góry, co było uciążliwe. Gdy udało mi się sprzedać mieszkanie
w Lubsku, kupiłem trzypokojowe mieszkanie na czwartym
Przez 20 lat mieszkałem w piętnastotysięcznym Lubsku,
piętrze w Zielonej Górze przy ul. Szarych Szeregów.
oddalonym od Zielonej Góry o 45 km. Tam się ożeniłem i
Właściwie to zielonogórzaninem zostałem z powodu pratam urodziły się moje dzieci. Dobrze mi się w tym mieście
cy
habilitacyjnej.
Uważałem, że będzie mi łatwiej ją było przymieszkało. Tam osiągnąłem prestiż, szacunek i poważanie.
gotować w większym mieście. Miała to być rzecz dotycząca
„Polityki państwa wobec mniejszości narodowych w Polsce”,
napisana pod kierunkiem prof. Szczegóły. Kiedy rozpoczynaW latach 1968-1973 studiowałem geografię w Wyższej Szkołem pracę na WSP, rektorem był doc. dr hab. Kazimierz Bartle Pedagogicznej w Gdyni (od 1970 r. Uniwersytet Gdański).
kiewicz. Pracowało wówczas 375 nauczycieli, w tym ponad
Mieszkałem w akademiku w Gdańsku-Wrzeszczu. Pracę ma100 doktorów. W roku 2006/2007 na Uniwersytecie Zielonogisterską „Emigracja grecka w Polsce”, napisaną pod kierungórskim pracowało 1023 nauczycieli akademickich, w tym
kiem prof. Jana Moniaka, obroniłem w 1973 r. Stała się ona
409 doktorów. Studenci WSP pochodzili z zachodniej Polski,
podstawą do napisania rozprawy doktorskiej z uwzględniegłównie z regionu lubuskiego. Zielona Góra wówczas w poniem m.in. spraw społeczno-politycznych i prawnych. Impulrównaniu z Trójmiastem, w którym studiowałem przez pięć
sem do jej napisania były powroty uchodźców greckich do
lat, była miastem zacisznym, pełnym zieleni i nie tak rozleojczyzny po upadku junty wojskowej w Grecji w 1973 r. po
głym jak Gdańsk czy Gdynia.
dojściu do władzy Andreasa Papandreu, którego dziadek ze
W 1998 r. we Francji zginął mój osiemnastoletni syn Łustrony matki, płk Zygmunt Mineyko, był Polakiem. Rowerem,
kasz. Moje życie uległo ruinie. Rozpacz i cierpienie nie znało
aby lepiej poznać Grecję i mentalność Greków, w sierpniu
granic. Straciłem sens życia, ale musiałem żyć dla córki i rodzi1976 r. odbyłem miesięczną wyprawę po Grecji (około 1700
ny. Przez dziewięć lat walczyłem o godziny pracy na uczelni.
km). Owocem tej sprawy miała być praca doktorska. Do jej
Dzięki ludziom dobrej woli, takim jak m.in. prof. dr hab. Manapisania potrzebny był promotor, który by kierował moimi
ria Jakowicka, prof. dr hab. Aleksandra Maciarz, dr Krzysztof
poczynaniami naukowymi. Dzięki sekretarzowi Lubuskiego
Dzieńdziura jakoś przetrwałem ten
Towarzystwa Naukowego, dr. Janotrudny okres. Hiszpański filozof Miwi Muszyńskiemu, znalazłem proguel de Unamuno uważał, że życie
motora w osobie prof. dr. hab. Jana
Aby mierzyć drogę przyszłą,
nie jest i nigdy nie było prostą droWąsickiego, rektora zielonogórskiej
trzeba wiedzieć skąd się wyszło.
gą do przodu. Życie jest zarazem
WSP w latach 1975-1981.
Żeby innych zapalić, trzeba sautratą i odnową, chaosem i uzdroW 1977 r. otworzyłem przememu płonąć.
wieniem, śmiercią i zmartwychwód doktorski w Instytucie Nauk
wstaniem. Niestety, nie dotrzyPolitycznych Uniwersytetu Adama
Każdy ma potencjał na aktywne
małem terminu wykonania pracy
Mickiewicza w Poznaniu. Trzy lata
życie, jeśli to w porę wykorzysta.
habilitacyjnej, dlatego straciłem
później obroniłem doktorat na podetat na WSP. Na szczęście powstała
stawie rozprawy „Greccy uchodźcy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawopolityczni w Polsce w latach 1949dowa w Sulechowie, gdzie rozpocząłem pracę na kierunku
1975. Geneza, stosunki społeczne, kierunki politycznego dziaturystyka i rekreacja.
łania” (około 630 stron). Recenzentami byli: prof. dr Hieronim
Po 1998 r. moje dojrzałe lata upływały pod znakiem poSzczegóła (WSP Zielona Góra) i doc. dr Eugenia Podbierowa
godnego smutku. Mniej skłonny jestem wydawać pochopne
(UAM Poznań). Wśród nauczycieli województwa zielonogórsądy czy pielęgnować urazy. Uczę się pozytywnie ignorować
skiego byłem czwartą osobą z doktoratem. Materiały do
zło lub głupotę. Wewnętrzna pogoda, światło, poddanie się
pracy zbierałem w czasie wolnym poza zajęciami w Liceum
zarówno smutkowi, jak i radości życia są nagrodą, mają sens,
Ogólnokształcącym w Lubsku, gdzie uczyłem. Objechałem
stanowią moją satysfakcję, są także najlepszym darem. Każwszystkie skupiska greckie w Polsce, przestudiowałem masę
dy człowiek nosi w sobie krainę cieni. Cieniem jest to, czego
artykułów na tematy greckie i narodowościowe. Wówczas
człowiek nie chce dostrzegać w sobie oraz ukrywa przed inmieszkałem w jednopokojowym mieszkaniu, a pracę pisanymi. Sztuka mego człowieczeństwa polega na połączeniu
łem w kuchni. Osiągniecie stopnia doktorskiego nie wiązało
owocnej aktywności z postawą kontemplacji.
się z awansem zawodowym w szkole. Za doktorat dostałem
Jestem regionalistą z pasją i z pełnym zaangażowaniem.
ok. 50 zł podwyżki do pensji. Jedyne satysfakcje po obronie
Zielona Góra (po stronach rodzinnych, a te są na Mazowszu
rozprawy to kwiaty od grona nauczycielskiego, nagroda pieMałym, w powiecie łukowskim północnej Lubelszczyzny) jest
niężna kuratora oświaty w Zielonej Górze i drugie miejsce
bez wątpienia moją drugą małą ojczyzną.
w konkursie na prace doktorskie i habilitacyjne, ogłoszonym
Znany żydowski pisarz Ignacy Schiper napisał, że człowiek
przez Karkonoskie Towarzystwo Naukowe w Jeleniej Górze
jest tylko formą miejsca, gdzie się urodzi. W Zielonej Górze
(nagrodą był druk pracy w formie książki).

Moja kraina cieni
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moje życie miało sens większy niż gdzie indziej, bo wiele
spraw widziałem sercem. W Zielonej Górze miałem stabilizację zawodową (poza uczelniami była to praca w różnych
szkołach, np. w Centrum Kształcenia Zawodowego), grono
przyjaciół, wśród nich Wojciech J. Pawłowski, Lucjan Fokszan,
Longin Wojciech, Paweł Trzesimiech, Piotr J. Majchrzak, Wanda Kochowska, Marian Łysakowski, Beata Musiałowska, Zdzisław Klejna, Jerzy Szewczyk, Wiesław Hładkiewicz, Tomasz
Florkowski. Zdobytą wiedzą mogłem dzielić się z innymi
i rozwijać swoje pasje twórcze – turystykę, podróże, miłość
do Grecji. Praca na uczelni nie powodowała żadnych kolizji
z pracą społeczną.
Z Zielonej Góry łatwiej było się wydostać w teren czy
w Polskę. Jako regionalista, geograf, znawca Romów i spraw
greckich często zabierałem głos w prasie i miałem odczyty
na ogólnopolskich imprezach, np. podczas zjazdu geografów
w Sosnowcu, zjazdu historyków w Łodzi, na międzynarodowej konferencji o Witebszczyźnie w Białymstoku, na Dniach
Kultury Greckiej we Wrocławiu i Kielcach, na czterech kongresach krajoznawczych w Polsce czy na spotkaniach Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu.
Interesując się przeszłością Zielonej Góry, angażowałem
się jednocześnie w jej teraźniejszość. Byłem jednym z inicjatorów powołania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej
z siedzibą zarządu głównego w Zielonej Górze. Przez wiele
lat byłem jego prezesem. Uczestniczyłem w dniach kultury
greckiej organizowanych w różnych miastach Polski i poznawałem tam wspaniałych ludzi o renomie krajowej, których
zapraszałem do Zielonej Góry i na Ziemię Lubuską. Wśród
nich byli m.in. sławny trener piłkarzy Kazimierz Górski, pisarz
Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, wybitny hellenista prof. Jerzy Łarzowski, malarz z Głogowa Telemach Pilitsidis, pisarz
i publicysta z Wrocławia Stanisław Srokowski, poeta z Poznania Nikos Chadzinikolau, podróżnik z Warszawy Edward Paja,
organizator festiwali piosenki greckiej w Zgorzelcu Nikos Rusketos, dziennikarz z Torunia Janusz Traczykowski.
W środowisku turystycznym Zielonej Góry zaangażowałem się w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym
jako przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, instruktor krajoznawstwa Polski. Od 1996 r. byłem współorganizatorem
tak na szczeblu miejskim, jak i regionalnym ogólnopolskiego
młodzieżowego konkursu krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę, w którym mój syn Łukasz zwyciężył trzykrotnie, w tym
raz w finale krajowym. W ostatnich latach zostałem jurorem
tego konkursu w Warszawie.
Dla dobra społeczności akademickiej zorganizowałem kilka konferencji naukowych, bez nakładów finansowych, przy
pomocy studentów i dzięki uprzejmości przyjaciół. Na Uniwersytecie Zielonogórskim mogłem zrealizować jako kierownik podyplomowe studia Zarządzanie turystyką w regionie
jako jedyne tego rodzaju w historii uczelni. Przeprowadziłem
też wiele wywiadów i prelekcji w szkołach Zielonej Góry
i województwa lubuskiego dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, m.in. w Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie,
Gubinie, Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim.
Zorganizowałem kilka wystaw o tematyce greckiej
i krajoznawczej na temat krzyży pokutnych, o środowisku
geograficznym miasta. Jako organizator podróżowałem ze
studentami po niemal całej Europie, byłem m.in. w Grecji,
Włoszech, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Danii, Estonii,
2(4)/2018

na Łotwie, w Pradze, Wiedniu, Budapeszcie, Berlinie. Współpracowałem z kilkoma czasopismami, jak np. „Schlesische
Wochenblatt” (w języku niemieckim), „Rrom PO Drom” (jęz.
cygański), „Poznaj swój Kraj”, „Magazyn Lubski”, „Łagowskie
Klimaty”, „Wieści z Mazowsza Małego” (periodyk gminy Serokomla, gdzie występowałem jako redaktor naczelny).
Żyję z tym bagażem lekko i w pośpiechu. Moje przeróżne
p asj e i ci e k awoś ć
świata powodują, że
jednocześnie mnie
interesuje wiele
spraw, rzeczy i ludzie.
Z tego wszystkiego
wybieram na początek te najważniejsze,
a pozostałe tematy
odkładam na potem.
S a t y s f a kcj ę m i
sp r aw iają k sią ż k i,
których jestem autorem. Zbieram mate- Jesienią 2017 r. dr Mieczysław Wojecki przeniósł
riały przez wiele lat. się z Zielonej Góry do Wejherowa na Pomorzu
Zgłębianie wiedz y
o Grecji zajęło mi w sumie dziesięć lat. Książka o kamiennych krzyżach pokutnych w województwie lubuskim to efekt
25 lat moich zainteresowań. Pozycja o ludności żydowskiej
w Polsce – 20 lat pracy. Rzecz o mojej rodzinnej Serokomli –
40 lat zainteresowań.
Bycie zielonogórzaninem to duma z naszego miasta,
w którym osiągnąłem wszystkie zaszczyty te miłe i niemiłe.
Na ścieżkach swego życia poznałem ciekawe osobowości
wśród naukowców, dziennikarzy, ludzi kultury, ludzi pozytywnie zakręconych, społeczników, jak np. Lucjan Grzeja
z Lubska, Witold Piwoński z Żar, Stanisław Turowski z Gubina, Józef Tarniowy z Żar, Józef Cieślak z Krosna Odrzańskiego,
Wojciech Jachimowicz z Nowej Soli, Czesław Woźniak z Międzyrzecza, Zdzisław Szukiełowicz z Kożuchowa, Marian Motyl
z Biedrzychowic, Edward Dębicki z Gorzowa Wielkopolskiego, Zbigniew Czarnuch z Witnicy, ks. Olgierd Banaś z Klępska,
Alicja Skowrońska z Nowej Soli, Teresa Chabło z Lubska, Jacek Gorajski z Sulechowa, Edward Rudnicki z Jasienia. Stałem
się rozpoznawalny w mieście. Na to się złożyło 35 lat pracy
dla dobra siebie, społeczności lokalnej, a nawet pozalokalnej. Wniosłem oryginalny wkład w dorobek społeczeństwa,
a było to tyle, ile mogłem wypromieniować z własnej niepowtarzalnej indywidualności.
Zielona Góra jest miastem najbliższym memu sercu.
Przeżyłem w nim doświadczenia, które wywarły zasadniczy
wpływ na moje losy osobiste. Tu odkryłem cenne wartości,
jakimi są miłość rodziny, uroda krajobrazu i uśmiech ludzi.
Dużo ruszam się, aby nie zardzewieć. Bezruch człowieka zabija i niszczy.
Mam swoje motto życiowe, bo z nim lepiej się czuję. Oto
ono:
− aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło;
− żeby innych zapalić, trzeba samemu płonąć;
− każdy ma potencjał na aktywne życie, jeśli to w porę wykorzysta.
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Pona d s ł owa m i
Alicja Błażyńska

Poszukiwacze tożsamości
Miłośnicy historii naszego miasta dzielą się swoimi zainteresowaniami, korzystając z różnorodnych form przekazu.
Jedni organizują wystawy, drudzy wydają książki, a jeszcze
inni aktywnie korzystają z internetu.
Sieć daje nieograniczone możliwości pogłębiania wiedzy,
umożliwia udostępnianie wspomnień i różnorodnych kolekcji, pozwala też na dyskusję bez ograniczeń czasowych
i przestrzennych. Właśnie dlatego w ostatnim czasie, jak
grzyby po deszczu, powstają strony internetowe, czy tzw.
fanpage’e mieszczące się na wielkich portalach społecznościowych. Jednym z nich jest grupa EX-Zielona Góra, ciesząca
się ogromną popularnością i będąca obrazem poszukiwań
wspólnej tożsamości.
Pomysłodawcą stworzenia tego swoistego forum był Jurek Lipczewski, mówiący o sobie, że urodził się już z miłością
do Zielonej Góry. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań były wszelkie pamiątki dokumentujące przemiany,
jakim ulegało miasto po drugiej wojnie światowej. Zbierał
zdjęcia, skanował ilustracje z książek, albumów, wyszukiwał
widokówki z lat 60. i 70. XX wieku, a także przekopywał się
przez rodzinne albumy swoich znajomych w poszukiwaniu
ciekawych ujęć. Kiedy ilość zgromadzonego materiału (kilka
tysięcy plików) zaczęła go „uwierać”, postanowił podzielić się
swoimi zasobami. Na początku udostępniał zdjęcia na swoim
facebookowym profilu, szybko jednak zainteresowanie znajomych przerosło jego oczekiwania i padł pomysł utworzenia
grupy, w której każdy mógłby dodawać zdjęcia. W ten sposób powstała EX-Zielona Góra.
Pierwsze posty pojawiły się 29 marca 2012 roku, opublikowano wówczas blisko 50 zdjęć pokazujących Zieloną Górę w różnych momentach jej rozwoju. W kolejnych
dniach pojawiały się następne fotki, budząc coraz większe

zainteresowanie. − To było prawdziwe szaleństwo i nawałnica dodawanych zdjęć i komentarzy – wspomina J. Lipczewski.
Wtedy też pojawiła się potrzeba uporządkowania zbioru i tu
z pomocą przyszła świeżo upieczona administratorka grupy
Agnieszka Konieczna – entuzjastka internetu i miłośniczka
Grünbergu. Jej największym „strzałem” było odkrycie cyfrowych zbiorów Deutsches Historisches Museum, a szczególnie
kolekcji fotografii Deutsche Wollwaren-Manufaktur AG (późniejsza Polska Wełna) z czasów nazistowskiej propagandy.
Każda osoba należąca do grupy może komentować zamieszczane materiały oraz dodawać swoje, z zastrzeżeniem,
że publikacje są moderowane (by zapobiec powtarzalności).
Nie jest to proste, gdyż łączna liczba umieszczonych fotografii, jak mówią moderatorzy, sięga ponad piętnastu tysięcy. Jedyną osobą, która nad tym panuje jest A. Konieczna.
W moderowaniu, oprócz ojca założyciela i perfekcyjnej pani
domu, pomagają Anna, Tomasz i Wojtek.
Funkcjonowanie EX-Zielona Góra miało swoje wzloty
i spadki popularności. Przełomowym momentem stało się
upublicznienie zdjęć Zbigniewa Rajchego, fotografa amatora, który dokumentował wygląd miasta w latach 60., 70. i 80
XX w. Fotografie wywarły piorunujące wrażenie na zielonogórzanach. Były jak przysłowiowy powrót do domu, zwłaszcza
dla pokolenia dorastającego w tamtych latach. Pisząc o autorach zdjęć publikowanych na EX-Zielona Góra nie można zapomnieć o znakomitych profesjonalistach takich jak Bronisław
Bugiel (fotoreporter „Gazety Lubuskiej”) czy Czesław Łuniewcz
(fotoreporter „Nadodrza”), którego wielką spuścizną dzieli się
na Facebooku Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.
EX-Zielona Góra ma już swoją córkę, którą odróżnia od
matki arabska dwójka. Konieczność utworzenia drugiego
profilu była konsekwencją zbyt dużej liczby zdjęć na jednym
fanpage’u. W pewnym momencie Facebook zaczął wycinać
niektóre posty i komentarze. Administratorzy, chcąc ratować zgromadzone zasoby, utworzyli w 2014 r. nowy profil
i ochrzcili go EX-Zielona Góra-2. Każdy z nich grupuje dziś
blisko ośmiotysięczną społeczność.
Wśród najbardziej aktywnych członków grupy, oprócz
J. Lipczewskiego i A. Koniecznej, są: Witold Łukowski, Dorota
Ratajczak, Wiesław Pyżewicz, Stan Musiał, Szymon Płóciennik, Radosław Bugiel, Marian Stasiak, Piotr
Wierzchołowski, Iwona Elżbieta Iwona (nic),
tajemniczy miłośnik przeszłości ukrywającego się pod pseudonimem August Grempler
i jeszcze kilkadziesiąt osób. Na profilu regularnie są udostępniane felietony „Obrazki
z Zielonej Góry” Tomasza Czyżniewskiego,
a w ostatnim czasie posty Grzegorza Biszczanika „Nieznana Zielona Góra”.
Tekst ten nie pojawił się przypadkiem.
Poczynania grupy EX-Zielona Góra śledzę
od kilku lat, a działalność moderatorów
i spontaniczna aktywność uczestników forum inspirowały mnie już kilkakrotnie. Najważniejszym jednak efektem było odkrycie
zdjęć Z. Rajchego i przygotowanie w Towarzystwie Miłośników Zielonej Góry „Winnica” wystawy jego prac w Muzeum Ziemi
Lubuskiej w 2015 r.

Portal EX-Zielona Góra na Facebooku
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To już cztery lata
takiej miłości
Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dziejach
Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica” odbyło
się 27 marca br. Na prezesa stowarzyszenia obecni na zebraniu ponownie wybrali Ryszarda Błażyńskiego.

współczesnego miasta. Oprócz artykułów historycznych
w magazynie znajdują się utwory literackie i plastyczne
w treści ukazujące Zieloną Górę. Autorami są historycy z uniwersytetu, muzeów i bibliotek, poeci i prozaicy, plastycy i fotograficy, dziennikarze. Magazyn ukazuje się w wersji elektronicznej i papierowej, część z ilustracjami barwnymi.
Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami
miejskimi, instytucjami kultury, związkami twórczymi, redakcjami. Do 2017 r. w ograniczonym zakresie korzystało ze
wsparcia finansowego prezydenta miasta. Większość wydatków na swoją działalność pokrywało ze składek członkowskich. Od 2018 r. pomoc finansowa urzędu prezydenta jest
znaczna.
Podczas zebrania odbyły się wybory władz na kadencję
2018-2022. Jedynym kandydatem na prezesa zgłoszonym
przez członków był Ryszard Błażyński. Otrzymał komplet
głosów i w nowej kadencji ponownie będzie kierował stowarzyszeniem. Prezes zaproponował skład zarządu. Wiceprezesami zostali Janusz Łastowiecki i dr hab. Ryszard Zaradny,
sekretarzem – dr Izabela Korniluk, skarbnikiem – Halina Kamińska, członkami zarządu – Witold Koźmiński i Jan Zelek.
W skład komisji rewizyjnej weszli: dr Alina Polak-Woźniak –
przewodnicząca, Ignacy Bazan i Mirosław Rataj − członkowie.
Zebranie powołało komisję historyczną w składzie: prof. dr
hab. Czesław Osękowski, Maria Wasik i J. Zelek. Jej podstawowym zadaniem będzie podpowiadanie zarządowi, na które
wydarzenia, osoby i inicjatywy z przeszłości stowarzyszenie
powinno zwrócić uwagę, które upamiętnić itp.
Członkowie uchwalili dwie zmiany w statucie. Pierwsza
dotyczy wykreślenia punktu dotyczącego utworzenia samodzielnego muzeum historii miasta. Po rozbudowie Muzeum
Ziemi Lubuskiej, co już się zaczęło, w jego gmachu znajdzie
się muzeum historyczne. Druga zmiana dotyczy poszerzenia
obszaru działalności stowarzyszenia o cały region lubuski.

TMZG „Winnica” powstało jesienią 2013 r. Wśród organizatorów znaleźli się między innymi profesorowie uniwersytetu
Czesław Osękowski, Waldemar Sługocki, Ryszard Zaradny,
prawnicy, muzealnicy, aktorzy, literaci, plastycy. Przedstawiciele tych zawodów stanowią większość w stowarzyszeniu.
Obecnie do TMZG należy 51 osób.
Co roku odbywa statutowe zebranie sprawozdawcze, co
cztery lata − sprawozdawczo-wyborcze. Składając sprawozdanie z działalności stowarzyszenia prezes Ryszard Błażyński
wskazał na najciekawsze inicjatywy z ostatnich miesięcy. Zaliczył do nich cykl spotkań organizowanych w Muzeum Ziemi
Lubuskiej z kronikarzami miasta: fotografikami Zbigniewem
Rajchem i Bronisławem Buglem oraz z grafikiem Jerzym Fedrą. Do najbardziej interesujących spotkań z mistrzem zaliczył wystawy prac Zbigniewa Jujki, Jacka Frąckiewicza i Henryka Chmielewskiego. Razem z uniwersyteckim Instytutem
Filologii Polskiej TMZG zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową „Wino w literaturze i kulturze”.
Z pewnością do udanych inicjatyw, cieszących się rosnącym zainteresowaniem autorów, należy konkurs na utwór
literacki o Zielonej Górze, organizowany od trzech lat. Pokrewnym wydarzeniem jest spotkanie członków stowarzyszenia i osób zaproszonych podczas wręczenia dorocznej
Zielonogórskiej Nagrody Literackiej „Winiarka”. Nabierają znaczenia publikacje książkowe dotyczące
historii miasta oraz prace literackie.
Przybywa publikacji książkowych
dotyczących miasta, których inicjatorem jest stowarz yszenie.
W ostatnim roku ukazało się opracowanie „Patroni zielonogórskich
rond” Izabeli Korniluk i Grzegorza
Wanatki, tomik poetycki „Wyprawa
w częstochowskie” Agnieszki Leśniewskiej i zbiór opowiadań „Pozaduszki” Alfreda Siateckiego. Od
początku istnienia TMZG wydało
11 książek.
Wiosną 2017 r. ukazał się dobrze
przyjęty, inauguracyjny numer magazynu „Na Winnicy”, czasopisma
wydawanego przez stowarzyszenie.
Drugi numer wyszedł jesienią, trzeci wiosną 2018 r. Zespół redagujący
magazyn stara się publikować teksty dotyczące najdawniejszych dzie- Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” poszerzyło obszar swojej działalności
jów Zielonej Góry, jak i problemów o cały region lubuski
2(4)/2018
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Z naszej kroniki

Listy do redakcji

22 sierpnia w Muzeum Ziemi Lubuskiej w ramach cyklu „Spotkanie z Mistrzem”
odbyło się otwarcie wystawy prac Bohdana Butenki „35 maja i później...
Butenko pinxit”. Jej autor
to grafik książkowy, ilustrator czasopism, projektant znaków pocztowych,
scenograf, plakacista. Odpowiadając na py tania
zielonogórzan artysta powiedział, że jest nazywany architektem książek.
fot. Tomasz Pastyrczyk
Jako grafik debiutował
w 1954 r. Zilustrował ponad 250 książek. Jest ojcem postaci znanych z komiksów z Gapiszonem, Kwapiszonem, Guciem i Cezarem. Pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia było TMZG „Winnica”.

Szanowny Panie Eugeniuszu
bardzo dziękuję za list do redakcji (nr
3/2017) dotyczący mojego artykułu „Zanim się zaczęło Kabaretobranie”, poruszający zagadnienie działalności kabaretowej, a szerzej kulturalnej w latach 70.
ubiegłego stulecia. Cieszę się, że teksty
mojego autorstwa są czytane i wnikliwie
analizowane. Chciałbym odnieść się do
Pańskich uwag.
Za dosyć istotną pomyłkę w nazwie
muszę uderzyć się w piersi i mocno przeprosić. Niestety takie rzeczy czasem się
zdarzają, a nie powinny mieć miejsca.
Dziękuję, że Pan błąd zauważył i wniósł
sprostowanie.
Co do istoty Ogólnopolskiego Festiwalu Debiutujących „Start” rzeczywiście
sugerowałem, że była to impreza organizowana w ramach Bachanaliów oraz
posiadająca typowo zielonogórskie konotacje. Dziękuję za wyjaśnienie tego zagadnienia. Mogę jedynie stwierdzić, iż brakuje
monografii i innego rodzaju opracowań
poświęconych życiu kulturalnemu w Zielonej Górze w latach 1945-1980. Sytuacja
jest nieco lepsza dla lat 80. XX wieku, co
w wielkim skrócie i uproszczeniu ujmując
związane jest z rozwojem środowiska akademickiego. W wielu miejscach po prostu
byłem skazany na domysły, a nie na posługiwanie się faktami.
Za pozwoleniem szanownej redakcji,
chciałbym namówić Pana oraz wszystkie osoby zainteresowane przeszłością
Zielonej Góry do ud ostępniania swoich
wspomnień i opisywania tego, co działo
się w miejskim życiu kulturalnym. Ja ze
swojej strony służę pomocą w opracowywaniu dokumentów i ewentualnie przekładaniem ich treści na język publicystyki.
Razem możemy odkrywać białe plamy
w dziejach naszego miasta.

Przy okazji informujemy, że w czerwcu stowarzyszenie zostało uhonorowane
tytułem Miłośnik Karykatury, przyznanym przez Muzeum Karykatury w Warszawie za cykl „Spotkań z Mistrzem”. W jego ramach gościli w Zielonej Górze m.in.
Zbigniew Jujka, Henryk Jerzy Chmielewski (Papcio Chmiel), Jacek Frąckiewicz.
Wśród osób, które 12 września otrzymały nagrodę kulturalną prezydenta Zielonej Góry są członkowie naszego stowarzyszenia: prezes TMZG „Winnica” Ryszard Błażyński (na zdjęciu z lewej) i artysta malarz Adam Bagiński (z prawej).
Pozostali nagrodzeni to: poetka Agnieszka Ginko-Humphries, instruktorka teatralna Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, aktorka Marta Pohrebny, fotografik
Tomasz Gawałkiewicz, reżyser Ryszard Peryt i rzeźbiarz Robert Tomak. Nagrody
zespołowe prezydent przyznał: Towarzystwu Śpiewaczemu „Cantemus Domino”, Stowarzyszeniu Forum Art, Teatrowi Rozrywki „Trójkąt” i zielonogórskiemu
kołu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
21 września Alfred Siatecki otrzymał Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubuskiego.

Sylwester Woźniak

Takie pismo „Na Winnicy” to bardzo dobry
sposób propagowania historii miasta i troski o nie. Zazdroszczę zielonogórzanom.
Krystyna Kamińska
Gorzów
fot. Alicja Błażyńska
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Działo się na Drzonkowie
fot. Daniel Jung

Właściciele 2597 psów 218 ras m.in. z Czech, Niemiec, Danii, Rosji, Szwecji, Litwy, Łotwy, Francji,
Hiszpanii, Słowacji, pokazali swoich pupilów podczas Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych,
2-4 marca

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze-Drzonkowie
zajmuje 39 ha. Na tej powierzchni są m.in. dwa baseny kryte, otwarta
pływalnia, cztery korty tenisowe, parkur z ujeżdżalnią, dwie hale, dwie
strzelnice, trzy stajnie, dwa hotele, siłownia, pole namiotowe, plac rekreacyjny, pole kempingowe, plac zabaw dla dzieci, łowisko dla wędkarzy

200 zawodników z 23 państw uczestniczyło w Mistrzostwach Europy Juniorów i Juniorów Młodszych
w Pięcioboju Nowoczesnym, 12-17 czerwca

Upalna niedziela na pływalni odkrytej, 15 lipca

Ponad 300 par (koń+jeździec) wzięło udział w polsko-niemieckich zawodach jeździeckich Grand Prix
Zielonej Góry, 16-19 sierpnia
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W X Zlocie Miłośników VW Garbusa „Garbobranie” uczestniczyło ponad
stu właścicieli tych aut z Polski i zagranicy, 29 lipca
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Magazyn „Na Winnicy”
zrealizowano przy
pomocy finansowej
Miasta Zielona Góra

G dzi e i n d z i e j

Dalszy ciąg przywiązania do ziemi ojczystej
po babimojsku

TMZB nie jest pierwszym stowarzyszeniem, które skupia babimojskich nauczycieli, urzędników, rzemieślników, rolników.
Przed pierwszą wojną światową
w Nowym Kramsku istniało między innymi Towarzystwo Czytelni Ludowych, gniazdo Sokoła,
w latach międzywojennych powstał oddział Związku Polaków
w Niemczech, Kółko Rolnicze,
klub sportowy Polonia. W 1929 r.
została utworzona polska szkoła.
Podobne stowarzyszenia istniały
w Podmoklach Małych i Wielkich.
Mniej się działo w samym Babimoście, gdzie większość mieszkańców stanowili Niemcy.
Po 1945 r. zmieniło się tyle, że
mieszkańcy bez obawy mogli po
polsku mówić, śpiewać, modlić
się. Prezesem honorowym powstałego w 1957 r. Lubuskiego
Towarzystwa Kultury był rolnik
z Nowego Kramska Jan Cichy.
W jego rodzinnej wsi szkołą kierował Wiesław Sauter, autor określenia „Babimojszczyzna”. Wtedy też
zaczęła powstawać Izba Pamiątek
Regionalnych w Babimoście, uruchomiona w 1963 r. Trzy lata później zawiązało się Towarzystwo
Miłośników Ziemi Babimojskiej.
Dziś TMZB skupia blisko 60
osób. Najwięcej jest nauczycieli,
urzędników, pracowników firmy
Ikea. Dominują starsi, dwoje najmłodszych ma po 25 lat. – Są to
ci, którym droga i bliska jest historia ziemi babimojskiej – wyjaśnia
Ewelina Wozińska, prezes stowarzyszenia.
TMZB stara się przywracać pamięć o wydarzeniach, które miały
miejsce w Babimoście i okolicznych wioskach. Przed dziesięciu
laty wykonało tablice na pomnikach powstańców wielkopolskich w Babimoście i Nowym
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Kramsku. W tym roku uporządkuje zbiorową mogiłę powstańczą na babimojskim cmentarzu.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przygotuje grę uliczną przeznaczoną dla
młodzieży.
Przed laty jednym z najważniejszych zadań stowarzyszenia
było kultywowanie tradycji. Odbywały się spotkania folklorystyczne, plenery fotograficzne
i plastyczne, konkursy. Dziś te formy nie tyle zanikają, co są wypierane przez nowoczesność. Trwa
poszukiwanie korzeni przez tych,
których przodkowie wyjechali
na przykład do Australii. Z myślą
i o nich TMZB ogłosiło konkurs
na logotyp gminy. Wygrała praca
„Odlotowy Babimost”, prezentowana na publikacjach.
Ważne miejsce w działalności
stowarzyszenia zajmują książki.
Ukazało się ich sporo, m.in. „Region Kozła – Babimojszczyzna.
Dziedzictwo kulturowe”, „Babimojszczyzna portret własny.
XX wiek”, „50 lat Towarzystwa
Miłośników Ziemi Babimojskiej”. –
Zależy nam na tym, aby publikacje trafiły do bibliotek publicznych i uniwersyteckich w całym
kraju – mówi Zbigniew Woziński,
poprzedni prezes stowarzyszenia. − Aby były w domach babimojskich, stanowiły podręcznik
do historii miasta i okolicznych
wiosek.
W kronice jest wiele dowodów na to, że TMZB to nie towarzystwo fasadowe. O tym, że jest
inaczej świadczy odznaka honorowa Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego i Złoty Lubuski
Dukat, nagroda sejmiku za wartości, które wnosi do kultury regionu stowarzyszenie.
AS

fot. Daniel Jung

Jesienią 2016 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej świętowało swoje półwiecze. Do sali widowiskowej domu
kultury przyszło kilka pokoleń babimojszczan, kramszczan, podmoklan. Zimą tego samego roku stowarzyszenie otrzymało
nagrodę honorową Złoty Dukat Lubuski.

Ewelina Wozińska prezentuje nagrodę honorową Złoty Lubuski Dukat

Książka wydana na półwiecze stowarzyszenia w 2016 r.
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