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Gdyby nie dr. hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt z Instytutu
Germanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, zajmująca się
między innymi badaniem sztambuchów, prawdopodobnie tak
historycy, jak i zwyczajni mieszkańcy miasta by nie wiedzieli, jak
wyglądał ratusz w XVIII wieku. A w 1778 roku wyglądał on tak,
jak został przedstawiony na kolorowej grafice. Prawdopodobnie
rzecz została wykonana piórkiem. Odnaleziona niedawno grafika znajdowała się w sztambuchu Georga Pirschera, właściciela
dawnej apteki Pod Filarami. Kronika jest w posiadaniu potomków aptekarza, Michaela i Kerstin Müschnerów. Dr Stanisław

Kowalski twierdzi, że jest to bardzo ważny dokument, ponieważ wypełnia lukę między widokiem ratusza XV-wiecznego
i współczesnego. Ratusz został zbudowany po spaleniu w 1456
roku starszego, był niszczony ogniem i odbudowywany wielokrotnie. Jego boczne skrzydła powstały dopiero w XIX wieku.
Wieża wraz hełmem ma 54 m wysokości.

Wokó ł rat u s z a

Artyści wyszli na ulice
Akordem finalnym Lata Muz Wszelakich były
pokazy teatralne w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwal Sztuki Ulicznej „Busker-Bus”.
Przez dwa dni na deptaku można było spotkać muzyków, cyrkowców, tancerzy, akrobatów i magików z całego niemal świata. W ich
popisach pojawiały się elementy różnych
dyscyplin nowego cyrku, kuglarstwa, tańca
i muzyki. Występy odbywały się w czterech
miejscach zielonogórskiego deptaka i były
entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność, zarówno tę najmłodszą, jak i nieco starszą. Oprócz tego organizatorzy przygotowali
scenę , na której swoje talenty mogli prezentować wszyscy chętni. Motywem przewodnim
tegorocznego festiwalu była siła i precyzja.

2

2(6)/2019

O d re d a kc j i

Jubileuszowy rok 2020

W NUMERZE:
Wokół ratusza
Artyści wyszli na ulice

2

Od redakcji
Jubileuszowy rok 2020

3

U nas
Jak Gród Bachusa stał się miastem bachusików
Ojcowie małych mieszkańców ulic
Adresy
Ul. Mikołaja Reja

4-5
6
7

Proza
Winna Góra

8-9

Poezje
Elegia z Grünbergu, Zielonogórska modlitwa,
Dla Eugeniusza

10

Recenzje
Poruszona cisza zaklęta w słowa
Oblicza kamienic

11
12

Prosto z miasta
Obecność „Pro Libris”
Życie w Trójkącie
Postać numer dwa
Wątek słynnego „Tulipana”
Muszle nie tylko uczą i kształcą, lecz i cieszą oczy
A zamku jak nie było, tak i nie ma
Otwarte piwnice

13
14-15
16-17
17
18
19
20

Z dala od centrum
Stary most w Cigacicach
Bój o łemkowską wspólnotę
Zachowali tożsamość narodową

21
22-23
24

Nad Złotą Łączą
Znakomity architekt miejski
Aktor, który spotkał swój los
Dwaj pierwsi prezydenci
Wspomnienia
Spaliśmy na sienniku

25
26
27
28-31

Ponad słowami
Rysuje Zbigniew Jujka
List do redakcji
Nasze bachusiki

32
32
33

Gdzie indziej
Stowarzyszenie stale obecne nie tylko
w Kożuchowie

34

Najważniejszy jubileusz w 2020 roku − to 70 lat od dnia, kiedy Zielona
Góra została stolicą województwa. 26 czerwca 1950 r. Rada Ministrów
zdecydowała o utworzeniu województw: koszalińskiego, opolskiego
i zielonogórskiego. Dwa tygodnie później w sali zielonogórskiego
teatru odbyła się sesja inaugurująca działalność Wojewódzkiej Rady
Narodowej. Badacze przeszłości nie mówią jednym głosem, dlaczego
rządzący wybrali Zieloną Górę na stolicę województwa. Część historyków uważa, że przeniesienie administracji wojewódzkiej z Gorzowa do
Zielonej Góry było ukaraniem miasta nad Wartą za to, że było siedzibą
administracji kościelnej. Część twierdzi, że to nie kara, a rozsądek. Położony na uboczu ważnych szlaków drogowych i kolejowych Gorzów
nie miał szczęścia i później, bo w 1992 r. przestał być stolicą biskupią.
Dla uczczenia 50. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich w 2010 r.
stanął pomnik przed filharmonią. W przyszłym roku, kiedy będzie
60. rocznica Wydarzeń, w pobliżu konkatedry stanie pomnik ks. Kazimierza Michalskiego, zmarłego w 1975 r. Zapewne poza odsłonięciem
pomnika odbędzie się jeszcze coś, co starszym przypomni tamte lata,
młodszych zaś poinformuje, jakie to były czasy.
Sierpień 1980 zaczął się w Zielonej Górze przed 40 laty nie w Zastalu, nie w Polskiej Wełnie, nie w Falubazie, nie w Lumelu ani nie w Przylepie i nie w sierpniu. Zaczął się we wrześniu w kawiarence Lubuskiego
Teatru od powołania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”
Ziemi Lubuskiej.
W 2020 przypada 50. rocznica śmierci Lecha Birgfellnera, inicjatora utworzenia pierwszego w Polsce liceum o charakterze sportowym, czyli VII LO. W tym samym roku zmarł aktor Stanisław Cynarski,
uważany za wyjątkowego w historii zielonogórskiego teatru. Przed
40 laty opuścił ten świat Klemens Felchnerowski, którego pomnik
jest przed Muzeum Ziemi Lubuskiej, a on przecież był nie tylko szachistą, ale przede wszystkim malarzem i konserwatorem zabytków.
17 września minie 30 lat od śmierci Stefana Słockiego, artysty malarza, który pracował w Zastalu.
Pierwsi pasażerowie weszli na nowy dworzec kolejowy w połowie
1970 r. Życzę właścicielowi Zielonej Góry Głównej, żeby do jubileuszu
półwiecza tej budowli udało mu się zakończyć remont.
W 1960 r. Zielona Góra miała 50 tysięcy mieszkańców. 20 lat później już było 100 tysięcy zielonogórzan. W 1922 r., kiedy miasto świętowało siedemsetlecie, mieszkało tu 26 tys. grünberczyków. Obecnie – prawie 140 tys.
Alfred Siatecki
PS. Ten pomysł musiał przyjść do głowa Hugona Schmidta przed 1920 r.
Przy pomocy jakich argumentów przekonał nadburmistrza Grünbergu, aby
w 1922 r. miasto świętowało swoje siedemsetlecie, skoro brakuje dokumentów? Może były, lecz zaginęły? A może nie Schmidta, a Martina Klosego albo
Alberta Severina, albo kogo innego posłuchał Alfred Finke? Z okazji jubileuszu ukazała się najgrubsza historia miasta pióra Schmidta (1119 stron), później
powtórzona, ale już w nieco zmienionej wersji. Czy w 2022 r. Winny Gród
powinien świętować swoje osiemsetlecie?
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Jak Gród Bachusa stał się miastem bachusików
PRZESŁUCHANIE TOMASZA CZYŻNIEWSKIEGO – TROPICIELA I POPULARYZATORA DZIEJÓW ZIELONEJ GÓRY
− Czy przyznajesz się do tego, że jesteś
inspiratorem opanowania miasta przez
bachusiki?
− Przyznaję się.
− W jakich okolicznościach do tego doszło?
− W 2009 roku zaczęła się wymiana nawierzchni deptaka wokół ratusza. Podobało mi się zastąpienie płyt betonowych
kostkami i nie podobało. Podobało, bo
nowe płyty to kamień. Nie podobała,
bo mimo że nawierzchnia była nowa, to
i zbyt szara. Poprzedni wygląd deptaka
zaprojektowali artyści. Były tam charakterystyczne rozety, które świadczyły
o tym, że to na pewno jest zielonogórski deptak. Przyszło mi wtedy na myśl,
żeby deptak czymś dopełnić, czymś, co
spowoduje, że będzie kolorowy. Czymś
wesołym, śmiesznym, barwnym.
− Z kim podzieliłeś się swoim przemyśleniem?
− Najpierw z czytelnikami miesięcznika
„Puls”. Tam ukazał się mój artykuł na ten
temat. Przeczytała go wiceprezydent
Wioleta Haręźlak. Na początku 2010
roku podczas spotkania członków rady
pomnikowej pani prezydent poprosiła mnie, abym w żołnierskich słowach
przedstawił swój pomysł. Przypomniałem to, co napisałem w „Pulsie”. I dodałem, że skoro na deptaku ma stanąć pomnik Bachusa, a w tej sprawie decyzja
już zapadła, to byłoby dobrze widziane,
gdyby w pobliżu dużej rzeźby pojawiły
się mniejsze. Bachusiki. To się spodobało członkom rady.
− Od początku do końca to twój pomysł
czy może słyszałeś albo widziałeś podobne projekty?
− Małe formy rzeźbiarskie nie są nowością. Za nowość można uznać nawiązanie do tradycji miasta. Mówię, że
można uznać, bo może jeszcze gdzieś
zdarzyło się coś podobnego, ale ja tego
nie widziałem. Czytałem, że Wrocław
opanowały krasnale nawiązujące do
Pomarańczowej Alternatywy, ruchu
happeningowego w latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku.
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− W Bielsku-Białej stoją postacie z kreskówek, na przykład Reksia, Bolka i Lolka. To bohaterowie filmów nakręconych
w Studiu Filmów Rysunkowych, które ma
siedzibę w stolicy Podbeskidzia.
− Wiele miast stara się pokazać to, co
jest dla nich charakterystyczne. Na
przykład w Poznaniu mają swoje pomniki: Stary Marych, Zygi Latarnik,
Bamberka, Koziołki. „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”, jak napisał Jan
Brzechwa, dlatego tam stoi drewniany Świerszcz, grający na skrzypcach.
W centrum Gorzowa są pomniki kloszarda Szymona Giętego, przewoźnika
przez Wartę Pawła Zacharka, żużlowca
Edwarda Jancarza. Na ławce w pobliżu
ratusza w Świebodzinie spoczywa spiżowy Czesław Niemen, rodzinnie związany z tym miastem. Zielona Góra ma
bachusiki.
− W którym roku urodził się pierwszy bachusik?
− Jako dziennikarz „Gazety Lubuskiej”
przedstawiłem swój pomysł kolegom
po piórze. Redakcja była gotowa go
wesprzeć pod warunkiem że zagwarantuję, iż w 2010 roku stanie nie jedna,
a więcej rzeźb. Ponieważ znałem decyzję pani wiceprezydent, że magistrat
ufunduje cztery pierwsze bachusiki, co
ukryłem przed kolegium redakcyjnym,
dałem słowo, że będzie tak, jak tego
oczekuje redakcja. Pierworodnym bachusikiem był Odpadek, który uczepił
się Wieży Głodowej. Niedługo po nim
przy wejściu do ratusza zatrzymał się
Pędzibeczek. Śpioch stanął pod szybą
na Starym Rynku. Czwartym był Ciekawek, patrzący na tego pod szybą.
− Dlaczego wszystkie w wąskim centrum
miasta?
− Chodziło mi nie o to, żeby spółki miejskie opłacały i stawiały te rzeźby. Chodziło mi o to, żeby zielonogórzanie zobaczyli bachusiki, polubili je i się do nich
przywiązali. Żeby przybywało rzeźb, ale
za pieniądze mieszkańców. I nie muszą
one stać wyłącznie w centrum. Chociaż
gdyby pierwsze bachusiki rozpierzchły

się po całym mieście, byłyby trudne do
zauważenia.
− Za pierwsze cztery rzeźby zapłacił magistrat. Czy długo musiałeś namawiać
firmy i osoby prywatne, aby ufundowały
kolejne bachusiki?
− Piątego w kolejności, a pierwszego jako osoba prywatna ufundował
Krzysztof Golke, który prowadził agencję nieruchomości w narożnej kamienicy przy Kazimierza Wielkiego. Nieruchomix usiadł na półce przymocowanej
do ściany budynku. W jednej ręce trzyma kielich z winem, w drugiej dom.
− Bachusiki mogą zajmować dowolne
miejsca czy ktoś je wskazuje?
− Na początku pracownicy pionu inwestycji miejskich wytypowali kilkadziesiąt
lokalizacji, gdzie rzeźby by mogły stanąć.
Nie ukrywam, że stało się to przy moim
udziale. Najwięcej wskazań dotyczyło
deptaka. Mój zamysł był taki: żeby przy
każdej ulicy prowadzącej do ratusza
stał bachusik. Pomijając najwęższe ciągi
piesze, udało się tego dotrzymać.
− Czy fundator może wskazać wybrane
przez siebie miejsce i zostanie ono zaakceptowane?
− Na parapecie okna kamienicy przy ulicy Żeromskiego, gdzie ma siedzibę Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, siedzi
Informatikus Ekonomikus, ufundowany
przez tę organizację. Na latarni przy
Sobieskiego wisi Expertus opłacony
przez firmę ADB, której siedziba mieści
się przy Trasie Północnej. Przy Licealnej,
gdzie znajduje się rektorat uniwersytetu,
zadomowił się Uzetikus. Banachusik na
cześć wybitnego matematyka Stefana
Banacha jest przy ulicy prof. Szafrana nad
wejściem do uniwersyteckiego wydziału
matematyki, informatyki i ekonometrii.
Hubertus Wagnerus stoi przed Centrum
Rekreacyjno-Sportowym przy Sulechowskiej. Najmłodszy bachusik zamieszkał aż
w Drzonkowie na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
− Nikogo nie trzeba pytać o zgodę, żeby
postawić bachusika?
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− Jeżeli rzeźba ma stanąć na terenie
miejskim, trzeba uzyskać zgodę magistratu. Jeżeli w zabytkowej strefie,
potrzebna jest zgoda konserwatora
zabytków. Nie znam wszystkich przepisów, więc pytających, a zgłasza się
do mnie niemało potencjalnych fundatorów rzeźb, informuję, że obowiązuje
przestrzeganie zasad, dlatego najlepszym wyjściem jest kontakt z Urzędem
Miasta.
− Padają pytania o cenę?
− Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Podaję namiary na artystów,
którzy wykonują rzeźby. Ile bachusik
będzie kosztował, to kwestia umowy
fundatora z rzeźbiarzem. Z rozmów
z fundatorami wiem, że za mniej okazałego bachusika trzeba zapłacić trochę
ponad dziesięć tysięcy złotych. Jeżeli
rzeźba ma być większa lub bardziej
skomplikowana pod względem technicznym, koszt może być większy.
− Czy fundator ma prawo wskazać wykonawcę rzeźby?
− Decyzja, kto wykona bachusika należy do fundatora. I oczywiście rzeźbiarza. Na razie jest czworo artystów, którzy
wykonali bachusiki. To zielonogórzanie
Małgorzata Bukowicz, Artur Wochniak
i Robert Tomak oraz Andrzej Moskaluk
z podgorzowskiego Deszczna.
− Istnieje komisja oceniająca propozycje
fundatorów i gotowe prace?
− Nie ma. Był taki pomysł, ale zabrakło
chętnych do podejmowania decyzji.
− Z jakiego materiału są wykonane rzeźby?
− Wyłącznie z brązu.
− Czy szlachetny stop, z którego zostały
odlane bachusiki, nie kusi złodziei?
− Kiedyś kusił. Złodziejom chyba nie
chodziło o to, że rzeźby zostały wykonane z brązu. Kradzieże chyba miały
charakter chuligański. Jeśli się dobrze
orientuję, to dotąd tylko jedna rzeźba
nie wróciła na swoje miejsce. Inne, mówię o zniszczonych, udało się naprawić.
Ostatnio kradzieży i uszkodzeń prawie
nie ma.
− Pamiętam, że kiedy zostały tylko nóżki
Ciekawka, rozgorzała dyskusja w sprawie zabezpieczenia bachusików przed
złodziejami.
2(6)/2019

fot. Daniel Jung

TOMASZ C ZYŻNIEWSKI – rodowity zielonogórzanin, redaktor naczelny „Łącznika
Zielonogórskiego”, autor cyklu opowieści Spacer ulicami Zielonej Góry drukowanych w „Gazecie Wyborczej”, Subiektywny przewodnik po Zielonej Górze i Wydarzyło się w... Zielonej Górze w „Gazecie Lubuskiej” oraz Spacerownik zielonogórski
w „Łączniku Zielonogórskim”. Spod jego pióra wyszły książki Zielona Góra przełomu wieków XIX/XX i 50 lat Palmiarni 1961-2011.

− Ukradziona część Ciekawka się znalazła. Prawdę mówiąc to po tym zdarzeniu rzeźbiarze zmienili nieco sposób
wykonania rzeźb i ich umocowania.
Zdarzało się, że zmieniła się funkcja lokalu, przed którym stał bachusik, dlatego trzeba było zmienić jego lokalizację.
− Czy są jakieś wymogi stawiane fundatorom?
− Prosimy fundatorów, żeby rzeźby były
na wysokości deptaka. A to dlatego,
żeby najmłodsi mieszkańcy mogli się
z nimi fotografować. Żeby nie było trzeba ich szukać. Żeby były dostrzegalne
w trakcie spaceru. Nie jest zasadą, ale
na ogół bachusiki nie mają więcej niż
pół metra wysokości.
− Wśród ponad pięćdziesięciu rzeźb zdecydowana większość ma charakter męski.
− Są dwie kobiety. Na beczce wiszącej
nad ulicą Pod Filarami usadowiła się Artemida, patronka myśliwych. Na al. Niepodległości przed nieczynnym kinem
Nysa znajduje się Questina. Ta swoje
imię wzięła od festiwalu Quest Europe,
który jeszcze w zeszłym roku odbywał
się w Zielonej Górze.

− Gdzie można zobaczyć wszystkie bachusiki?
− Najlepiej wybrać się na spacer po
mieście. Czy uda się dotrzeć do każdej
rzeźby, tego nie jestem pewien, ponieważ niektóre są umieszczone w miejscach trudniej dostępnych. Tym, którzy
mają ochotę zobaczyć wszystkie rzeźby podpowiadam, aby zajrzeli na stronę w internecie lub kupili plan miasta
z oznaczonymi miejscami ustawienia
bachusików. Plan jest corocznie aktualizowany. Miniatury starszych rzeźb
można kupić w sklepie z pamiątkami.
Wiem, że niektórzy fundatorzy wykorzystują bachusiki jako prezenty.
− Jaka jest twoja rola w bachusiadzie?
− Staram się wyjaśniać potencjalnym
fundatorom sens i cel ustawiania tych
rzeźb w mieście. Próbuję nie tyle koordynować bachusiadę, jak określiłeś to
trwające od dziewięciu lat zadanie, co
być w kursie dzieła. W Grodzie Bachusa
zawsze czułem się dobrze, a w mieście
bachusików czuję się znakomicie.

Alfred Siatecki
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Ojcowie małych mieszkańców ulic
fot. Daniel Jung

ARTUR WOCHNIAK – Urodził się w Lubinie. Ukończył studia
rzeźbiarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom u prof. Józefa Kopczyńskiego. Zajmuje się rzeźbą
kameralną i monumentalną, a także rysunkiem i malarstwem, scenografią, projektowaniem graficznym i projektowaniem wnętrz. Wykonał 30 bachusików. Mieszka
i tworzy w Zielonej Górze.

− Zawsze wszystko zaczyna się od rozmowy z fundatorem
bachusika. Spotykamy się przy miejscu lub w pobliżu, gdzie
będzie stała rzeźba. Słucham propozycji, podpowiadam
atrybuty postaci, którą mam wyrzeźbić. Krótko mówiąc:
twórczo dyskutujemy. Gdy wiem, jaką branżę reprezentuje
klient i czego oczekuje, zaczynam pracę. Bywa, że fundator
nie chce, aby rzeźba była związana z jego branżą, wtedy proponuję coś związanego z winiarstwem. Najpierw w mojej
głowie powstaje nie jeden, a kilka bachusików. Potem szkicuję je na papierze i rysunki przedstawiam fundatorowi do
wyboru i akceptacji. Zdarza się, że w trakcie rozmowy padają
podpowiedzi. Po tym wracam do pracowni i zabieram się do
pracy. Najczęściej projekt rzeźby wykonuję z gliny. Staram się,
żeby oddawał to, co naszkicowałem na papierze, ale i trochę
zmieniam. Projekt z gliny powstaje w skali 1:1, co pozwala
mi widzieć, na przykład, jak rzeźba będzie się prezentowała
w oświetleniu słonecznym czy sztucznym. Krótko mówiąc:
szukam jak najlepszej kompozycji. Staram się, żeby bachusik
miał charakter rzeźby satyrycznej, bo tak na początku ustalili
inicjatorzy tego przedsięwzięcia. Gotowy do odlewu projekt
pokazuję fundatorowi. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby zleceniodawca nie był zadowolony z propozycji. Przyznaję się, że
robię bachusiki z przyjemnością, ponieważ rzadko się zdarza,
aby rzeźbiarz miał okazję wykonać pracę treści rubasznej. Model zaakceptowany przez zleceniodawcę przekazuję firmie
odlewniczej, która wykonuje rzeźbę z brązu. Aha, pamiętam
o tym, aby gotowy odlew miał wzmocnioną podstawę. To
zabezpieczenie rzeźby przed wandalami.
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ROBERT TOMAK – Urodził się w Sulechowie. Ukończył studia
plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej
Górze w 1996 r., dyplom u prof. Jana Berdyszaka, po których odbył roczny staż na wydziale rzeźby krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia rzeźbę, malarstwo i rysunek. Wykonuje statuetki, medale, tablice pamiątkowe.
Zrobił 17 bachusików. Mieszka i tworzy w Zielonej Górze.

− Moja praca zaczyna się od spotkania ze zleceniodawcą,
podczas którego pytam, czy ma propozycję co do wyglądu,
charakteru i kształtu rzeźby, czy też zdaje się na mnie. Najczęściej pomysł przychodzi po twórczych dyskusjach z klientem. Pytam, gdzie będzie stał bachusik, bo miejsce i otoczenie jest bardzo ważne. Zwracam też uwagę, aby to miejsce
nie było na niczyjej drodze, żeby dziecko przechodząc nie
przewróciło się na rzeźbie. Byli klienci, którzy chcieli, aby bachusik siedział na parapecie albo był uczepiony ściany. Planując, biorę pod uwagę i to, żeby rzeźba miała zakotwiczenie
w co najmniej trzech lub czterech miejscach. Dochodziło do
uszkodzenia bachusików, dlatego staram się tak je projektować, aby temu zapobiec. Na ogół zaczynam od szkicu na
papierze, rzadziej od miniaturki rzeźby wykonanej z wosku,
co pokazuję klientowi. Jeżeli zaakceptuje moją propozycję,
zabieram się za rzeźbienie w wosku lub w glinie. Kolejny
etap to wykonanie odlewu rzeźby w silikonie i przekazanie
jej profesjonalnej odlewni. Odlewnicy pracują metodą lanego brązu, znaną od setek lat, potocznie nazywa się to metodą wosku traconego. Większość moich rzeźb jest odlewana
z brązu, do czego namawiam zleceniodawców. Wyjaśniam
im, że ten stop ma tylko zalety, tzn. jest ciepły w odbiorze,
ma ładny kolor, sam się patynuje. Nie ukrywam, że bachusiki
są odskocznią od tego, co jeszcze robię jako plastyk. Muszę
przyznać, że inną moją pasją jest projektowanie statuetek,
malowanie obrazów i działalność pedagogiczna. Wierzę, że
te małe formy rzeźbiarskie tworzą niepowtarzalny klimat Zielonej Góry.
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Ad re s y
Irena B. Jamniczek

Ulica Mikołaja Reja
Udało nam się spotkać ze znajomym archeologiem i spragnieni jego ciekawych
opowieści na równi z dobrym, ale, że to lato, więc jednak lekkim obiadkiem,
udaliśmy się na ulicę Reja, do znanego i cenionego wśród smakoszy bistra wegańskiego Wegarnik.
Niespiesznie przechadzając się wśród
pięknych kamienic rozmawialiśmy, tradycyjnie, o historii miasta. Profesorkowi
przypomniało sie, że ul. Reja w czasach
Grünbergu nosiła nazwę Klietestrasse
i znajdowała się na przedmieściach, co
obecnie trudno sobie wyobrazić. Na
dawnych planach miasta była to jedna
z głównych ulic prowadząca wzdłuż
centrum. Dopiero budowa alei Wojska
Polskiego znacząca zmieniło miejską
topografię. Do czasów jej powstania
wjazd do miasta od zachodu odbywał
się obecną ulicą Jedności.
Cel naszego spaceru, czyli Wegarnik, mieści się w niedawno wybudowanym nowoczesnym, pięciokondygnacyjnym budynku. Właściciele
lokalu zadbali o to, by wystrój bistra
pasował do otoczenia. Jest bardzo jasno, a drewniane elementy wcale nie
kłócą się z lekką nutką industrialności.
Mnie bardzo spodobały się spore, powieszone na ścianach grafiki przedstawiające różne warzywa. Wszystkim
leciała ślinka na myśl o tym, jakie cuda
można wyczarować z najprostszych
produktów. I rzeczywiście, od możliwości aż dostaliśmy zawrotu głowy! O ile
dobrze zapamiętałam, do wyboru były:
czerwona kapusta po izraelsku, duszona z kuminem, kolendrą, kardamonem
i pomarańczą, pieczony kalafior, purée
kalafiorowo-czosnkowe, różana harissa,
prażone migdały i granat albo cylindry
z cukinii, zapiekane z nadzieniem pieczarkowym i twarożkiem szczypiorkowym, podawane na musie z pieczonych papryk i pomidorów z chrupiącą,
pieczoną ciecierzycą, sałatą z oliwkami
i krakersem rozmarynowym. Już nie
wspomnę o zupach, sałatkach, burgerach, puddingach. Szczytem rozpusty
były słodkości, na przykład kruche ciasto z budyniem, jagodami i malinami,
tort cukiniowy z migdałami i kremem
daktylowym albo jogurtowe ciasto
z malinami i kruszonką. Jednak moje
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renesans związany jest z Krzysztofem
Maciejewskim, miał już podobną firmę
w Ochli, ale ze względu na jej ciągły rozwój potrzebował warsztatu bliżej miasta. Przedsiębiorstwo rozkwitało w latach 80. XX wieku, wówczas to pojawiła
się przybudówka, w której mieściło się
biuro. Obecnie nie ma tu warsztatu stolarskiego, ale nadal istnieje rodzinny
interes Maciejewskich, którzy zajmują się i handlem i odnawianiem tzw.
antyków, to jest zabytkowych mebli
z Niemiec.
Po skończonym obiedzie postanowiliśmy obejrzeć wspomniany budynek. Podczas jego remontu zachowano
niemieckie napisy świadczące o tym, iż
w tym miejscu znajdował się zakład
stolarski. Jest to pozostałość po reklamie, która informowała przechodniów
o tym, że mistrz stolarski wykonywał
nowoczesne meble kuchenne. To jasny
punkt w dziejach tej ulicy. Jednak są
i ciemne karty historii. W czasie Wydarzeń zielonogórskich 30 maja 1960 r.
ulica Reja była jedną z głównych arterii komunikacyjnych zabezpieczonych
przez milicję. Związane to było z tym,
iż największe zamieszki miały miejsce
przy którym znajdował się Dom Katolicki, o który wybuchł konflikt. To stąd
milicja zaczynała pacyfikację zbuntowanych ludzi zgromadzonych na pl. Powstańców Wielkopolskich, zaś przy
zbiegu tej ulicy z aleją Wojska Polska
doszło do pobicia kilku osób.

serce skradła wytrawna tarta na kruchym spodzie z warzywami i tofu podawana z sojonezem. Trzeba przyznać, że
kucharze z Wegarnika potrafią zmienić
niepozorny korzeń czy bulwę i garstkę
liści w naprawdę magiczne danie.
Równie bogata jak menu Wegarnika, jest historia ulicy Reja. W oczekiwaniu na zamówione przysmaki opowiedział nam o niej archeolog. Zabudowa
tej ulicy pochodzi z przełomu XIX i XX
wieku. W większości budynków funkcjonowały zakłady rzemieślnicze. Przy
Reja 7, dawniej Klietestrasse 4, działał
zakład stolarski. Co ciekawe, był czynny
przez sto lat, zmieniali się jedynie jego
właściciele. W 1924 roku był nim mistrz
stolarski Richard Hoffman. Następnie
zakład był prowadzony przez Kurta
Schmidta, który uchodził za jednego
z najlepszych mistrzów stolarskich
w mieście. Po drugiej wojnie światowej
miasto zostało zasiedlone przez Polaków. W 1945 r. wydany został informator „Zielonejgóry” (wówczas
nazwę miasta pisano łącznie),
gdzie zamieszczono informację,
że przy Reja 4 znajduje się zakład stolarski prowadzony przez
mistrza Jana Nowaka. Po śmierci mistrza w 1950 r. zarządzanie
firmą przejęła jego małżonka
Leokadia. Wkrótce kamienica
została podzielona i powstały w niej dwa zakłady stolarskie. Pierwszy był prowadzony
przez drugiego męża Leokadii,
Stefana Słomkę, a drugi przez
nieznanego bliżej stolarza. Nie
był on dobrym rzemieślnikiem,
dlatego szybko doprowadził do
upadku swojego zakładu. Duże
znaczenie miał również fakt, że
był uzależniony od alkoholu.
Wyprzedał część maszyn bez
których nie mógł pracować.
O dziwo, zakład przetrwał Dawna nazwa, która zachowała się
rządy złego gospodarza. Jego na kamienicy przy ul. Mikoaja Reja 7

fot. Alicja Błażyńska
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Zbigniew Kozłowski
Winna Góra
Gebert uważnie, chociaż z niepokojem obserwował siedzącego naprzeciw Wisława. Skubał lekko swą bujną, ciemną brodę
i tylko nerwowe ruchy palców świadczyły o napięciu, jakie przeżywał. Skupiony czekał na odpowiedź. Ważną, bo decydującą
o przyszłości nie tylko Geberta, ale i całej jego rodziny. Dlatego
też lekko irytowała go powściągliwość tego Dziadoszanina, chociaż wiedział, że Słowianie ważne decyzje poprzedzają głębokim
namysłem. A Wisław ciągle rozważał, spoglądając to na swoją
córkę, to na Gebertowego syna Petera jakby przymierzał, azaliż
mogą stworzyć dobrane stadło. Owszem, w oczach Kaliny dostrzegał nie tylko zaciekawienie, ale także ochotę, którą córka
chciała ukryć chroniąc zażenowanie przymkniętymi powiekami,
jakby osłaniając się przed płomiennym wzrokiem oczarowanego
Petera. Wisław jednak nadal się zastanawiał.
Zniecierpliwionemu Gebertowi chyba dla zapełnienia czasu
ponownie stanęły przed oczami niedawne wydarzenia z Flandrii.
Oto właśnie stoi przed swoją zrujnowaną chatą, widzi także całą
spaloną wieś, którą rycerze-zbójcy ograbili ze wszystkiego, co
tylko mogli unieść. W tych czasach była to niestety częsta i zwyczajna rzecz we wszystkich germańskich krajach, gdzie jak długo
i szeroko plenili się raubritterzy. Podczas napadu Gebert cudem
ocalił życie, uciekając z dwoma swoimi synami do lasu. Kiedy po
kilku dniach wrócił do wioski, okazało się, że oprócz spalonych
chałup nic nie zostało. Zrozpaczony i przeklinający swój los,
powodowany żądzą odzyskania majątku oraz odnalezieniem
rabusiów Gebert zostawił synów pod opieką krewnych, sam zaś
przystał do pierwszej z brzegu bandy. Przez kilka miesięcy napadał i rabował wraz z innymi, odkładając każdy krwawy grosik.
Któregoś dnia dowiedział się że ci, którzy napadli na jego wioskę,
zostali rozbici i wytraceni. Wycofał się wówczas ze zbójeckiego
życia, ale nie dane mu było żyć w spokoju. Rozpoznano go i aby
nie wpaść w ręce kata, musiał salwować się ucieczką. Przeniósł
się do kraju Flamandów, lecz po jakimś czasie i tutaj grunt zaczął
mu palić się pod nogami. Skorzystał więc z najbliższej okazji do
kolejnej rejterady. Właśnie heroldowie wszem i wobec ogłaszali, że polski książę Henryk Brodaty ściąga osadników na swoje
słabo zaludnione śląskie ziemie. Gebert natychmiast spakował
rodzinę i wraz z gromadą kolonistów ochoczo ruszył szukać
w Polsce swojego miejsca na ziemi. W międzyczasie dowiedział
się, że w śląskiej krainie jest wiele nasłonecznionych wzgórz oraz
odpowiedni klimat, postanowił więc hodować tam uprawianą
przez Flamandów winorośl. Za zrabowane pieniądze zakupił
wóz pełen sadzonek, wynajął woźnicę i wraz z gromadą kolonistów wyruszył jesienią 1220 roku na wschód do dalekiego kraju.
Przyszli osadnicy mieli podróż długą i ciężką, trwała zima, część
kolonistów szła per pedes, jednak po kilku miesiącach wędrowcy
dotarli do Lubusza, granicznego miasta księcia Henryka. Geberta
jednak prześladował pech, jeszcze w Brandenburgii wóz z sadzonkami zapadł się w jakimś wykrocie, łamiąc oś i koło. Bez
solidnej naprawy dalsza podróż była niemożliwa. Skląwszy swój
los Gebert musiał zostawić woźnicę oraz drugiego syna Johana,
nakazując im możliwie szybko dokonać naprawy i ruszyć śladem
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gromady. W Lubuszu wóz do nich jeszcze nie dołączył, tymczasem starosta grodowy przydzielił przyszłym osadnikom przewodnika i skierował kolonistów do Krosna, gdzie mieli wybrać
odpowiednie miejsce na osiedlenie. Wybrali osadę zwaną Winną
Górą, zamieszkałą przez kilkanaście rodzin, gdzie tutejsi Dziadoszyce parali się, a jakże, uprawą miejscowej winorośli. Krzewy
przez nich hodowane były karłowate, owoce bardzo kwaśne
i wzgórza aż prosiły o zasadzenie odmian z cieplejszych krajów.
Nawet sam Wisław powiadał, że tutejszy pleban, mieszkający
na zapleczu małej drewnianej kapliczki, podczas odprawiania
mszy musiał przyprawiać wino miodem, aby choć trochę utraciło cierpki smak. Dlatego też Gebert oparł cały swój plan ożenku
na zamianie tutejszej winorośli na tę przywiezioną z zachodu.
Zaraz po przybyciu zwrócił uwagę na pięknie nasłonecznione
zbocze obsadzone karłowatymi krzaczkami, położone tuż obok
Wisławowego obejścia. Był to najbardziej odpowiedni w okolicy
stok wzgórza, gdzie można było dokonać zamiany krzewów na
bardziej szlachetne. Dopóki jednak należał do Wisława, Gebert
mógł tylko marzyć. Wymyślił jednak sposób, gdy zauważył, że
jego syn Peter wodzi oczami za Kaliną, a ta wcale nie jest temu
patrzeniu obojętna. Wówczas ułożył śmiały projekt. Przecież
jego młodszy syn Johan niedługo powinien dotrzeć do osady
z całym wozem sadzonek z Flamandii. Gdyby tak ożenić Petera
z Kaliną i wziąć w posagu to cudowne zbocze, no, chociaż połowę, to za kilka lat on, Gebert, będzie najpierwszym hodowcą
szlachetnej odmiany w okolicy. Już teraz w wyobraźni widział,
jak zaopatruje w przednie wino kościoły oraz wszystkie gospody w okolicy, jak pęcznieje mu mieszek od talarów płaconych
przez mnichów i oberżystów. Przemyślawszy to wszystko, udał
się wraz z synem do Wisława w swaty. A teraz czekał, co gospodarz odpowie na proponowany przez niego mariaż.
Wisław przymknął oczy, jakby jeszcze układał w myślach decyzję, wreszcie powoli skinął głową.
– Zgadzam się – rzekł. – Peter ożeni się z moją córką. Dostanie w posagu połowę naszego południowego zbocza. Jednak
pragnę, abyśmy uprawiali wspólnie krzewy winne na całym stoku, przecież będziemy rodziną. Nie wiemy też, czy i kiedy przybędzie z sadzonkami twój drugi syn, a już zaraz po Wielkiej Nocy
trzeba będzie szczepy zasadzić. Co będzie, kiedy Johan nie przejedzie? Umyśliłem więc szybkie zrękowiny i ślub, a zaraz potem
poślemy młodych do Krosna, do tamtejszego opata. Pewnie nie
wiesz Gebercie, że tam przy klasztorze benedyktynów jest wielka
plantacja winorośli, którą założył biskup Tomasz z Malone. Od lat
mnisi uprawiają na wzgórzach za Odrą winne krzewy, przywiezione przez Tomasza z Belgii. Wszyscy tutaj wiemy o słynnym
Biskupim Ogrodzie. A ponieważ krośnieński opat chrzcił moją
Kalinę, więc jestem pewien, że zechce odsprzedać nam sadzonki.
Niech młodzi zaraz po weselu jadą do Krosna i poproszą mnichów
o te jesienne. Obrócą przecież w kilka dni. Nic nie wiemy o twoim
Johanie, a tu mamy sprawę prawie pewną. Zresztą, nadwyżkę sadzonek możemy odsprzedać okolicznym gospodarzom. Załóżmy
więc wspólnie nową winnicę na całym zboczu i razem będziemy
winorośl uprawiać. Właśnie tak niech się stanie.
Gebert lekko się skrzywił, liczył na samodzielną winnicę,
po chwili namysłu jednak przytaknął. I tak wiele zyskiwał, dotychczas był przecież tylko nowym kolonistą, przybyszem bez
dorobku. Po cichu liczył także, iż Johan lada dzień przybędzie,
a wyprawa młodych nie przyniesie efektu. Wówczas wszystko
będzie zależało od niego. Może jeszcze uda się samodzielnie
przejąć pół winnego zbocza, a z czasem… Skinął głową i obaj
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rys. Helena Urbaniak

ojcowie potwierdzili układ uroczystym uściśnięciem dłoni i kubkiem miejscowego cierpkiego wina, po wypiciu którego Gebert
nie omieszkał znowu dyskretnie się skrzywić.
Wesele było huczne, zjechało na nie wielu gości z całej okolicy.
Młodym pobłogosławił pleban oraz rodzice, życząc wielu wspólnych szczęśliwych lat. Oby to była długa i uczciwa walka, bez kopania i ciosów poniżej pasa – dodał żartobliwie jeden z drużbów.
A małżonkowie Peter i Kalina starym słowiańskim obyczajem
dzielili się kołaczem i na dobrą wróżbę skakali przez ogień.
Już drugiego dnia po zaślubinach Wisław i Gebert wyprawiali młodą parę do Krosna po flamandzką odmianę winnego
krzewu. Na wóz załadowano drewniane skrzynie na sadzonki,
ojcowie obiecali zaraz po wyjeździe młodej pary zająć się przygotowaniem sosnowych palików, służących do umocowania
krzewów w ziemi. Jeszcze raz przejrzano wóz, sprawdzono zapasy żywności i co ważne, Wisław obdarował młodych pokaźnym
mieszkiem na zakup sadzonek, na co Gebert patrzył z ponurą
miną. W końcu Peter i Kalina wsiedli na wóz i ruszyli. Jeszcze
z daleka machali ręką rodzicom.

Krośnieński opat doskonale pamiętał Wisławową córkę Kalinę. Z dobrotliwą satysfakcją patrzył, jak z malutkiej, wrzeszczącej podczas chrztu dziewczynki wyrosła dorodna kobieta.
Serdecznie też powitał jej męża, a kiedy usłyszał z czym przyjeżdżają, udał wielkie zatroskanie.
– Kochani, mamy odłożone doskonałe flamandzkie sadzonki z jesiennych szczepów. Trzymamy je w piwnicach klasztoru,
gdzie pewnie już zaczęły wypuszczać pędy. Ale ich nie sprzedam… − zawiesił głos, a kiedy ujrzał ich rozczarowane miny,
powtórzył: − Nie sprzedam… Bo widzicie, ty Kalino oraz ty
młodzieńcze zasługujecie na coś naprawdę odpowiedniego na
waszej nowej wspólnej drodze. Otóż… przyjmijcie te sadzonki
jako prezent ślubny od naszego klasztoru. Od benedyktynów,
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wraz życzeniami szczęścia i dobrobytu. A o zapłacie nawet nie
wspominajcie. No tak… ale wiecie co, mam warunek. Otóż życzę
sobie ochrzcić wasze pierwsze dziecko osobiście, tak jak ciebie
Kalino. Cóż wy na to, zgadzacie się? No to pięknie. Tedy chodźcie,
zaprowadzę was, byście wybrali sadzonki.
Gebert podświadomie czuł, że ten poranek od początku nie
wróży nic dobrego. Już sama pogoda okazywała swoje nieprzyjazne oblicze. Niebo całkowicie przesłoniły chmury, snując się
powoli i nie przepuszczając ani promyka słońca. Ponuro było i na
ziemi, przesiąknięte wilgocią i chłodnym wiatrem powietrze kłuło
poprzez ubranie, co tylko zwiększało pesymistyczny nastrój.
− Pioruńska pogoda – mruknął Gebert, gdy wyszedł przed
chatę, jednak nawet on nie przypuszczał, jak Hiobowe wieści dziś
otrzyma. Właśnie na drodze wiodącej do osady ukazał się galopujący jeździec. Kiedy dojrzał Geberta, podjechał i powoli zsiadł
z konia. Na Boga, toż to woźnica Johana – rozpoznał Gebert –
ale czemu sam? I gdzie wóz z sadzonkami? Pachołek tymczasem
podszedł, z jego rozbieganego wzroku gospodarz od razu wyczytał coś strasznego. – Mów – wykrztusił pełen obaw.
– Panie, przywożę bardzo złe nowiny – woźnica zawahał się,
po czym jednym tchem wyrzucił: − Twój syn Johan nie żyje. Jeszcze po germańskiej stronie napadli na nas raubritterzy, ci niemieccy zbóje. Zrabowali wóz, zabili broniącego się Johana i mnie
ranili. Zdołałem uciec w las, ścigali mnie, ale udało mi się ukryć.
Kiedy wróciłem, pochowałem twojego syna…
Gebert zamrugał, coś chwyciło go za grdykę, nie mógł wymówić słowa. Miał trudności z oddechem, serce łomotało, jakby
chciało wyskoczyć z piersi. Rozdarł szatę na szyi, ale gardło nie
przepuszczało powietrza. Jak z wielkiej oddali docierały do niego słowa:
− Oznaczyłem grób… koniecznie chciałem cię uwiadomić…
przyjechałem aż tutaj… − Ostatnich słów Gebert już nie dosłyszał. Jego ręce rozpaczliwie darły odzież na piersi, twarz spurpurowiała a na skroniach ukazały się żyły, zacharczał i padł na
ziemię. Bez życia.
Powrót Kaliny i Petera wnet z radosnego zamienił się w wielki smutek. Młodzi natychmiast odwiedzili świeży grób Geberta,
by zmówić za niego modlitwy. W żałobnych też nastrojach zajęli się w następnych dniach wkopywaniem w ziemię sadzonek
na przygotowanym uprzednio winnym zboczu. Pomagał im nie
tylko Wisław, ale i inni ludzie z osady, nie wyłączając kolonistów.
Winorośl jakby rozumiała ich ból, już po niewielu dniach pędy
zaczęły okrywać się świeżą zieloną barwą i pączkującymi odroślami. Sadzonki się przyjęły, co sprawiało wrażenie, że sama
przyroda również pomaga tworzyć nowe dobra, a smutki i żale
z czasem powinny odejść w niepamięć. Przekazana zaś przez
krośnieński klasztor winorośl wkrótce zapanowała nad całą
okolicą.
Minął jakiś czas od tych i niemiłych i szczęśliwych zdarzeń,
przemieszanych ze sobą, jak zawsze w życiu. Przed winnym zboczem stanęli wszyscy troje; Wisław oraz serdecznie objęci młodzi Peter i Kalina. Patrzyli na piękny południowy stok wzgórza,
doskonale osłonięty od wiatru i wypełniony letnim już słońcem.
− Spójrz – Peter zwrócił się do żony – oto nasza przyszłość.
Cały ten stok pełen winnych krzewów będzie naszym udziałem
w tworzenie na tej ziemi winiarskiego zawodu. Popatrz, jak wygląda nasza góra. Jaka zielona…
Dan w septembrze A.D. 1221, dzieje opisane przez O. Jakuba,
plebana parafii w Winnej Górze.
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Po ez j e

Agnieszka Ginko-Humpries
Elegia z Grünbergu

Zielonogórska modlitwa

Na śniadanie rogalik z piekarni Rozentala.
Maczany w jajku, posypany macową mąką,
pieczony na złoto.
Z cukrem i cynamonem.
Na stole pachnie już kawa na trzy kondygnacje.
Słodkie błogosławieństwo: „Netilat judaim”.
I wtedy drzwi podskakują od łomotu.
Koronki panny Miriam chowają się w dziury.
Rogal krztusi się cukrem.
Raus!
Od wrzasku filiżanki oblewają się kawą.
Stół robi fikołka i udaje ten
z po-wy-ła-my-wa-ny-mi nogami.
Zegar żegna się brzdękiem.
Raus!
Sznurówki nie zdążą się zawiązać.
Małą walizkę boli napełniany brzuch.
Do wyjścia pcha się za dużo rzeczy.
Cukierek wypada z buzi Izaaka.
Ucieczką w bok ratują się okulary
w bezpieczny żywopłot ogrodu Izajasza Taube.
Znajome ulice pokazują zęby,
rosną dziury jak grzyby na deszczu
Sandałki panny Rywki nie potrafią już tańczyć.
Książki nie wytrzymują tempa i wypadają z obiegu.
Obok przytula się śliniak tego śmiesznego Oriela
z czarnymi lokami.

Pisałam książki dla dzieci. Dobre jak terapia.
I wszystkie wiewiórki tego świata,
które gwiżdżą. I zebry Cudaki.
Dobrze, już przestaję.
Mam 164 centymetry,
46 lat i już nie rosnę.
I na wiewiórki patrzę jak na przemijanie.
Dopomóż mi, Panie.
Siwe włosy już nie czają się na wejście.
Na głowie je mam.
Lisie Srebrny, Mamrocie,
ja już maleję, niestety.
I tylko kości. I tak do starości.
Muszę się z tym zmierzyć,
odkąd już nie rosnę.
I na wiewiórki patrzę jak na przemijanie.
Dopomóż mi, Panie.
Zielona Góra, III 2019

Dla Eugeniusza
A Polska to po prostu Eugeniusz,
mój prapradziadek,
powstaniec styczniowy,
czołgający się po zarosłych norach,
odgarniający strach.
To Eugeniusz wyklęty przez ojca, Franciszka,
powstańca w listopadzie,
uciekający z domu.
Rozmawiała z nim ziemia,
na której kładł martwe ciała,
rozmawiały splątane zarośla:
nie tędy droga, nie tędy.
A kiedy był już starym siwym gołębiem
gdzieś na miejskim rynku,
gruchnęła Polska, 1918.
I nasi przejmowali miasto.
Te kamieniczki pełne westchnień,
pocałunki murów.
I śmiech w swoim języku.
− Spełniło się – pomyślał Eugeniusz.
− Spokojnie się już ułożę i zasnę.
Na wieki wieków.
I tak zrobił.
Zielona Góra, XI 2018

rys. Helena Urbaniak
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Re ce n z j a
Robert Rudiak

Poruszona cisza
zaklęta w słowa
Władysław Klępka to dziś znacząca osobowość w środowisku pisarzy lubuskich. Kiedy pojawił się tutaj, wchodził do
lokalnego środowiska nieco kuchennymi drzwiami.
Zaczynał bowiem po przyjeździe ze wschodu kraju, a konkretnie z Lubelszczyzny, od ulokowania się w oddziale Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Ponieważ ono
już zamierało, szybko zaczął udzielać się w Stowarzyszeniu
Jeszcze Żywych Poetów, a od 2007 roku stał się członkiem
zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
Obecnie W. Klępka należy do nestorów lubuskiego środowiska pisarskiego. Ma na swoim koncie 14 zbiorków wierszy, za
które otrzymał między innymi Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza. W 2018 r. ukazał się jego zbiór poetycko-plastyczny „Poruszona cisza” wydany przez Towarzystwo
Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, na który złożyły się
utwory nowe, jak i publikowane już we wcześniejszych tomikach, zwłaszcza ulubione przez poetę krótkie formy liryczne,
jak limeryki, haiku, tetrastychy oraz przekłady poetów czeskich.
Tytułowa cisza jest u W. Klępki źródłem, z którego
wszystko się wyłania, wynikają sytuacje, rozpoczyna się ruch
i wszystko do tego źródła powraca, często znów w formie
ciszy, zaniku, mroku i niebytu. Od ciszy zaczyna się wszelka
forma życia, które swoim bytowaniem wprawia wszystko
w działanie, powoduje, że cisza przestaje istnieć, ale tylko na
chwilę, tak jak chwilę trwa samo życie. Potem znów jest cisza
i wszystko wraca do swojego harmonijnego porządku rzeczy:
Cisza nie wie nic
o sobie póki nie uczyni
ruchu
U poety przemijanie jest motywem nadrzędnym, stąd
próbuje zatrzymać to, co ulotne, chwilowe, przemijalne. Podmiot jego wierszy mówi, że dzień jest błyskiem, życie przemija jak lot motyla:
Dziś mała cząstka życia
jest naszym latem
na słońca strunie”
Przemijanie, odchodzenie, poczucie zamierania i ulotności czasu są wyraźnie zaznaczone w poezji W. Klępki i obecne
w wielu jego refleksyjnych utworach. W wierszu „Opóźniony
wiek” mówi, że „stopy ustają w biegu / powoli wrastają w ziemię”, a w innym zatytułowanym „Zanikanie” dopowie: „cisza
zagłusza ciemności / bez pamięci / mało czasu / za mało”.
Poeta obserwuje naturę, zmieniające się pory roku i dnia,
śledzi zmiany w przyrodzie i dookoła siebie, zauważa ich
kruchość i nieuchronność przed zmianą, końcem, który dokona czas, po którym nastanie cisza. Dostrzega owe niuanse
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Władysław Klępka, „Poruszona cisza”, wyd. Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry
„Winnica”, Zielona Góra 2018, 136 s.

w zachowaniach ptaków, ogrodów, drzew, nieba, pogody
i w ludziach, w ślepym, człowieczym losie, wystawionym na
zabójcze działanie czasu. W wierszu „Codziennie” jego bohater liryczny wyzna: „nie wiadomo czemu / czas przedłuża
ciszę”, a w utworze „Z życia wzięte” zwierzy się, że idzie po
omacku niczym ślepiec, co wyda mu się, że staje się zwidem,
że „już trzy czwarte podróży przebyłem / tu nic ponadto –
tylko cień się droczy”.
W najnowszym zbiorze W. Klępki jest też wiele utworów
poświęconych miastu, w którym żyje, winnicom, krajobrazom, okolicznym lasom, zielonym wzgórzom, licznym drzewom i ptakom. Opisuje dąb Chrobry, ale też buki, brzozy,
wiązy, graby, morwy… i ulubione miejsca, jak Lasek Piastowski i Górkę Tatrzańską na Wzgórzach Piastowskich. Drugim
zamiłowaniem W. Klępki obok drzew są ptaki, które często
opisuje. Są tu kruki, drozdy, dudki, wilgi, kowaliki, sikorki…
W tekście „Na odchodne” poeta powie:
Wszystkie ptaki
ulatujące
z moich wierszy
podtrzymują niebo
Kolejny temat przewodni obok dendrologicznego i ornitologicznego, stanowi morze, sentymentalna podróż nad
Bałtyk, wiersze akwaryczne, w których bohaterami są klify,
mewy, syreny i widnokrąg. A całość uzupełniają krajobrazy
wykonane przez artystę z papieru czerpanego, co doskonale
komponuje się z zebranymi tekstami w świetnie edytorsko
przygotowanym tomie przez Winnicę. Warto więc po niego
sięgnąć i słowami poety poruszyć ciszę.
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Omówienie
Alina Polak-Woźniak

Oblicza kamienic
Grzegorz Biszczanik (ur. 1983), rodowity zielonogórzanin,
doktor nauk humanistycznych. Historyk, regionalista, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry. Członek Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica” oraz zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
G. Biszczanik od wielu lat kolekcjonuje różne przedmioty
związane z historią naszego miasta, wspomnijmy chociaż
o gigantycznym zbiorze kart pocztowych, a ponadto o archiwaliach, książkach, porcelanie, różnego typu urządzeniach
domowych i obiektach związanych z życiem codziennym.
Powiększająca się stale kolekcja inspiruje go do prowadzenia
badań historycznych, a w efekcie dzielenia się swoją wiedzą
i swoimi odkryciami z szerokim kręgiem odbiorców. W mediach społecznościowych G. Biszczanik prowadzi popularny
cykl historyczny „Nieznana Zielona Góra”, w którym powstało
już sto pięćdziesiąt postów będących swoistym kompendium
Winnego Grodu. Obserwując zainteresowanie czytelników
i bardzo pozytywny odzew na tą serię, nie trzeba było długo czekać, aż jej autor pokusi się o napisanie książki. Temat
znalazł bardzo ciekawy i dotychczas raczej nieopisany, gdyż
ukazał 65 kamienic powstałych w mieście pod koniec XIX
i na początku XX wieku, przy czym skupił się na rzeźbionych
głowach, twarzach, maszkaronach i maskach, które pojawiają
na fasadach budynków. Motywy te nie służyły tylko do ozdoby, często odnosiły się do pierwszych właścicieli, określały
ich zawody, pochodzenie nazwiska czy wręcz przeznaczenie
danego obiektu. Nawiązywały do winiarskich, sukienniczych,
kupieckich oraz górniczych tradycji Zielonej Góry. Miały też
chronić przed nieszczęściem. Jak podaje autor: „Wiele tradycyjnych detali pojawiało się tam, gdzie akurat były potrzebne: cokół chronił ściany przyziemia, gzymsy osłaniały je przed
deszczem i łączyły z dachem, portal zaznaczał wejście. Wiele
z nich było jednak stricte ozdobnym elementem fasady mającym świadczyć o zamożności właściciela”. W publikacji zawarto zdjęcia obrazujące dzisiejszy wygląd wybranych domów
i archiwalia: fotografie, pocztówki oraz rysunki projektowe pochodzące z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Wiele z tych projektów opatrzonych jest klauzulą „sprawdzone”
Warto zobaczyć
− willa przy al. Niepodległości 32, której najsłynniejszym najemcą był
w 1899 r. burmistrz Zielonej Góry Carl Gayl
− kamienica i dawny sklep kolonialny przy ul. Jedności 33; budynek posiada
piękny wykusz z cebulastym zakończeniem kopuły
− willa Wolffa przy ul. Kazimierza Wielkiego ozdobiona wilczymi pyskami
− kamienica przy ul. Mikołaja Reja ozdobiona ornamentalnym motywem
kobiecej głowy; na elewacji widać cześć pochodzącej z lat 20. XX w. niemieckiej reklamy zakładu stolarskiego Richarda Hoffmana
− kamienica Pod Słońcem przy ul. Wrocławskiej 27 pochodząca z 1902 r.;
zdobiące ją słońce z twarzą było symbolem nowego początku.
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Grzegorz Biszczanik, „Nieznane twarze Zielonej Góry”, wyd. Stowarzyszenie
Forum Art, Zielona Góra 2019, s. 254

i podpisem Alberta Severina, architekta miejskiego, o którym
również piszemy w niniejszym numerze „Na Winnicy”.
Należy dodać, że współczesne fotografie budynków wykonał Władysław Czulak, znany zielonogórski fotografik, filmowiec i fotoreporter. Członek regionalnych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz grup artystyczno-fotograficznych.
Uczestnik wielu wystaw i publikacji fotograficznych oraz festiwali filmowych.
Ważnym uzupełnieniem materiału jest spis nazw ulic
w języku polskim i ich odniesień niemieckich funkcjonujących w czasach, gdy Zielona Góra nie była miastem polskim.
Podana została przedwojenna numeracja domów. Publikacja
posiada ponadto słowniczek wybranych pojęć architektonicznych. Jest też niezwykłym przewodnikiem po Winnym Grodzie dla turystów przybyłych zza granicy, bowiem obok treści
w języku polskim znajduje się jej odpowiednik po angielsku.
Uroku książce G. Biszczanika nie odbierają językowe
„maszkaronki” pojawiające się od czasu do czasu w tekście.
Przykładowo, wyraz prosperity oznaczający okres pomyślności i dostatku, zwłaszcza dla miasta, przedsiębiorstwa czy
gospodarki państwowej, został pomylony z prosperitą, czyli
nauką o świadomym kreowaniu swojej pomyślnej rzeczywistości. Patrząc na poczynania G. Biszczanika na polu naukowym i popularyzatorskim z całą pewnością można stwierdzić, że zajmuje się teraz prosperitą, ale i przeżywa okres
badawczej prosperity, która, miejmy nadzieję, zaowocuje
kolejną interesującą książką.
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Prosto z miasta
Ewa Mielczarek

Obecność „Pro Libris”
Dyskusje o potrzebie czytania współczesnego Polaka, a raczej o braku zaspakajania tego nawyku trwają już długie
lata. Socjolodzy, bibliotekarze, psychologowie, a nawet
politycy diagnozują, załamują ręce, biją na alarm, że obecne pokolenia unikają słowa pisanego. Nie inaczej jest z Lubuszanami, jak wynika z badań dotyczących wskaźników
czytelnictwa.
Należy zatem zadać sobie pytanie, czy istnienie na rynku
wydawniczym pisma o profilu literacko-kulturalnym ma jakikolwiek sens. Czy warto ponosić trudy poszukiwania nowych
autorów, gromadzenia tekstów, redagowania ich, a wreszcie –
pozyskiwania finansów po to, by wydać czasopismo, które nie
znajduje czytelnika?
Z całą mocą i przekonaniem potwierdzam, że warto! Moje
doświadczenia opieram na kilkunastu latach pracy, której namacalnym dowodem jest Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne
„Pro Libris”, ukazujące się nieprzerwanie od 2001 roku i – jak
utrzymują znawcy przedmiotu – jest najważniejszym, profesjonalnym czasopismem ukazującym się w regionie.
Minęło w tym roku 18 lat odkąd pierwszy numer „Pro Libris” zobaczył światło dzienne, jest zatem utrwalone w kulturze polskiej. Jego wydawcą jest niezmiennie Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, instytucja, która ponosi ciężar merytoryczny i finansowy wydawania periodyku.
Od powstania pisma twórcy zakładali, żeby nie zamykać
się w kręgu kultury lubuskiej, ale wchodzić w główny nurt toczących się dyskusji literackich. Udało się pozyskać literatów,
literaturoznawców, historyków, bibliotekoznawców, dziennikarzy, regionalistów oraz tych wszystkich, którzy zaangażowani są w tworzenie kultury, a także w niej uczestniczą. Pismo ma charakter otwarty, redakcja zaprasza do współpracy
autorów z Polski, a także z zagranicy (np. poeci z Belgii z redakcji „Gierik” Nieuw Vlaams Tijdschrift, R. Thiele, M. Kurzwelly, R. Scheﬀerski z Niemiec, A. Sławiński z Wielkiej Brytanii,
P. Krzyżaniak ze Szkocji, W. M. Chavarro z Kolumbii). Otwiera
się na nowe zjawiska kulturotwórcze, tworzy płaszczyznę porozumienia z pogranicza kultury, nauki i sztuki bez względu
na podziały pokoleniowe, światopoglądowe i społeczne.
W kolejnych numerach „Pro Libris” debiutują młodzi poeci, prozaicy i dziennikarze, którzy mają możliwość zabrania na
jego łamach głosu w ważnych dla nich sprawach. M.in. publikowane są wiersze uczestników corocznego konkursu Debiut
poetycki „Pro Libris”, organizowanego przez WiMBP. Publikujemy również teksty autorów już uznanych, m.in. tych, którzy
dziesiątki lat temu tworzyli środowisko artystyczne w regionie
lubuskim.
Jedna ze stale współpracujących z kwartalnikiem autorek, dr Mirosława Szott, napisała o nas w liście recenzyjnym
do redakcji: „Wzajemna relacja, pluralizm poglądów, szacunek
w dyskusji i rozwijające się poczucie przynależności (nie tylko
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do regionu, ale przede wszystkim do świata kultury) pozwalają na tworzenie się tu wyjątkowej atmosfery. Ten twórczy
klimat to więcej niż lokalna wizytówka. To inwestycja na przyszłe dziesięciolecia. Każdy numer czasopisma jest wnikliwie
przemyślany, oryginalny, prezentuje intrygujące zagadnienia.
Istnienie »Pro Libris« pozwala żywić nadzieję, że region lubuski
po względem kulturalnym będzie rozwijać się coraz prężniej,
bardziej świadomie oraz że potencjał, który tu tkwi, nie zostanie przeoczony, ale przeciwnie – multiplikowany”.
Takie opinie cieszą, dodają sił, inwencji, świeżych pomysłów.
Cieszy nas także zainteresowanie wciąż nowych środowisk,
w tym akademickiego. Przybywa młodych autorów, nierzadko
studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy debiutują
na łamach czasopisma i – nierzadko – pozostają mu wierni.
Skoro o uczelni mowa, warto dodać, że redaktorzy od początku istnienia pisma podejmowali owocną współpracę z UZ, co
jest przyczynkiem do popularyzacji najnowszych badań.
Dodatkowym walorem pisma jest szata graficzna, która
obrazuje twórczość wybranego artysty plastyka, co bez wątpienia poszerza krąg odbiorców.
„Pro Libris” to źródło ważnej wiedzy o regionie, to żywa
kronika lubuska. Każdy numer zawiera relacje z imprez kulturalnych, festiwali, wydarzeń artystycznych. Reasumując, warto
wspomnieć, że decyzją redaktora naczelnego, Andrzeja Bucka, „Pro Libris” wprowadzono do dystrybucji sieci Empik i że
od 2011 r. pismo jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.prolibris.net.pl., a każdy nowy numer jest uświetniany promocją z udziałem autorów, czytelników i sympatyków.
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Życie w Trójkącie
ROZMOWA Z BEATĄ BELING – AKTORKĄ, REŻYSERKĄ, SCENARZYSTKĄ, SCENOGRAFKĄ W TEATRZE
ROZRYWKI „TRÓJKĄT”
− Zacznijmy może od tego, skąd w Tobie teatr? Jak go odnalazłaś?
− Pochodzę z Białegostoku. Tam ukończyłam bardzo dobre
liceum ogólnokształcące o profilu matematycznym. W tej
szkole zetknęłam się ze znakomitymi nauczycielami, którzy
rozwinęli we mnie zainteresowania humanistyczne, zetknęli
z dobra literaturą i zaszczepili teatr. Białostocki Wydział Sztuki Lalkarskiej był już tylko konsekwencją tej miłości.
− Jak się znalazłaś w Zielonej Górze?
− Po ukończeniu studiów fascynował mnie teatr oﬀowy oraz
wszelkie odmiany teatru ulicznego. Jednak przede wszystkim
trawił mnie wielki głód dramatu. W Zielonej Górze, gdzie konsultantem artystycznym był mój profesor z uczelni, pojawiła
się możliwość grania na dużej scenie. Z radością skorzystałam
z okazji. Miałam tu zostać tylko rok.
− Życie jednak pokrzyżowało Twoje plany.
− Na dodatek przydarzyła mi się miłość. I nie tylko do tej
najważniejszej osoby, ale też do Zielonej Góry i do ludzi tu
mieszkających. W Lubuskim Teatrze zostałam 10 lat. W okresie dekady wzięłam udział w blisko 20 przedstawieniach.
− Ale nie tylko jako aktorka. Już wówczas podejmowałaś pierwsze próby reżyserskie.
− Reżyseria pociągała mnie dużo, dużo wcześniej. Za dyrekcji Andrzeja Bucka stworzyłam pierwszy monodram. To była
„Wiedźma” na podstawie „Mistrza i Małgorzaty”, z którą dostałam się na Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy do
Łodzi. W tym widowisku były lalki, żywy plan, efekty specjalne, różne partie modyfikowanych komputerowo głosów.
Gdy dyrektor zobaczył, że powstają fajne rzeczy i nie kosztują
zbyt wiele, to posypały się z jego strony słowa zachęty. Dały
mi one dobrą motywację.
− W 2007 roku dyrektorem teatru w Zielonej Górze został Robert
Czechowski. Rok później dostajesz wypowiedzenie. Zaskoczenie?
− I tak, i nie. Z jednej strony czułam, że jestem pomijana.
Grałam coraz mniej. Z drugiej jednak wypowiedzenie mnie
zdziwiło, tym bardziej że byłam po realizacji spektaklu „Złota
rybka”, który został znakomicie odebrany, miał rewelacyjne
recenzje, przyniósł wysokie dochody. Udało mi się pozyskać
świetnych sponsorów, dzięki którym sztuka miała odpowiednią oprawę. I tu takie podziękowanie. Było mi bardzo przykro.
− Zostałaś bez pracy, bez grania. Długo trwał ten moment załamania?
− W tym okresie największym wsparciem był mój mąż – Artur
Beling, który już od wielu lat realizował swoje pomysły artystyczne nieetatowo. Reżyserował, pisał scenariusze, grał na
scenie, komponował. Moje odejście z teatru jeszcze mocniej
nas połączyło we wspólnej pracy. Umacniały mnie też osoby,
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mające podobne doświadczenia rozgoryczenia zawodowego,
ale wcale nie z branży. Kiedy im się żaliłam, każda z osobna
powiedziała „wreszcie rozwiniesz skrzydła”. Rzuciłam się
w wir pracy i bardzo szybko zaczęliśmy robić pierwszy spektakl. Już w okresie świątecznym odbyła się premiera „Jak Mikołaj urwał się z choinki”. Równolegle powstawał „Kot w butach” (oba grane do dziś). I sie potoczyło. 1 kwietnia 2010 r.
dokonałam rejestracji Teatru Rozrywki „Trójkąt”. Rok później
powstało Stowarzyszenie Aktorów Niezależnych wspierające
naszą scenę.
− Która sztuka szczególnie utkwiła Ci w pamięci z tych początków?
− Z okazji Roku Chopinowskiego wystawiliśmy monodram
„Ktoś pana uwielbia, Panie Chopin”, którą wyreżyserował
Artur. Ja napisałam scenariusz i wcieliłam się w rolę George
Sand. Sebastian Cieśliński podczas spektaklu grał na fortepianie. To było prawdziwe święto. Po obejrzeniu sztuki widzowie
(szczególnie mężczyźni) przygodzili z gratulacjami i mówili –
Popłakałem się. Premierę tego spektaklu mieliśmy w klubie 4
Róże dla Lucienne. To nie był przypadek. Bruno Kieć z Kombinatu Kultury chętnie udostępniał nam klub na pierwsze
premiery. Swojej siedziby dorobiliśmy się dopiero w 2011 r.,
gdy wynajęliśmy od miasta pomieszczenia przy Fabrycznej
w Krzywym Kominie.
− Jaki jest profil Teatru Rozrywki „Trójkąt”?
− Robimy wszystko, co w teatrze można robić. Wychodzimy
na ulicę, gramy na scenie, pracujemy dla dzieci lub dla dorosłych, ale też robimy sztuki, w których uczestniczą całe rodziny. Czujemy się teatrem totalnym, na który składają się również i ci, co nas wspierają. Trójkąt to nie tylko ludzie, z którymi
jesteśmy na scenie, ale również przychodzący na premiery
i wysłuchujący naszych problemów. Robiąc teatr naszych
marzeń zarabiamy też na życie. Nie mogę w tym miejscu nie
wspomnieć o wsparciu sponsorów zarówno z kręgu biznesu,
jak i samorządu Miasta Zielona Góra.
− Jesteście teatrem bez stałej sceny. Czy to ogranicza?
− Nas? (śmiech) Nie! W roku ubiegłym zagraliśmy około 100
przedstawień. Oczywiście większość z nich poza Zieloną
Górą, co wiąże się z nieustannym niemal byciem w drodze.
W przygotowaniach do trasy najważniejsze jest pakowanie.
Jak mówimy w zespole, mistrzem origami (czyli składania)
jest Artur. To on dba, by wszystko zostało optymalnie złożone i nie uległo zniszczeniu. Zdarzyło nam się raz czy dwa
zapomnieć o jakimś rekwizycie, ale pomogło doświadczenie
aktorskie i umieliśmy go tak ograć, by widz nie zauważył. Jak
zapomnieliśmy butów, graliśmy na boso, co było o tyle usprawiedliwione, że był to spektakl średniowieczny.
− Ile osób zatrudniacie?
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− Obecnie współpracuje z nami około 17 osób, ale przy różnych projektach. Od początku są z nami: Ludwik Schiller,
Mariusz Wasiewski, Sławek Krzywiźniak i Wojtek Czarnota.
Pojawiają się też inni aktorzy: Maria Weigelt, Urszula Zdanowicz-Łabiak, Kinga Kaszewska, Cezary Molenda oraz muzycy
Darek Cetner, Paweł Stachowiak, Alex Prużynin.

− Wszystko robimy razem. Jednak demokratyczne osiąganie konsensusu w naszym duecie jest niemożliwe, dlatego
też przed przystąpieniem do kolejnego projektu ustalamy,
które z nas go poprowadzi. Oczywiście później kłócimy się,
próbując partnera przekonać do swoich racji i wypracować
najlepsze rozwiązanie.

− Sami przygotowujecie scenografię do prezentowanych widowisk. Gdzie to wszystko powstaje i jak wygląda ta praca?
− Kiedy zaczynaliśmy, wszystko działo się w naszym mieszkaniu. Na szczęście teraz mamy pracownię i salę prób w Krzywym Kominie. Przygotowanie scenografii to setki godzin,
najpierw spędzone na rozpoznaniu tematu, na wejściu w realia epoki i projektowaniu w zgodzie z prawdą historyczną,
a dopiero potem na realizacji. Ja zajmuję się między innymi
projektowaniem i szyciem. Artur m. in. tworzy konstrukcje
lalek oraz innych elementów. Tworzy też plakaty.

− Każdy teatr ma swoje tzw. sznyty. Jak to u Was wygląda?
− U nas są tematyczne prezenciki dla siebie przed premierą.
Na przykład w „Księżniczce na ziarnku grochu” każdy dostał
paczkę grochówki w proszku. Z kolei przy „Żeglarzach siedmiu mórz” odtwórca głównej roli, czyli Kapitana Blue Porte
dostał porto, a aktor grający postać o imieniu Maggi musiał
zadowolić się przyprawą do zup o tej samej nazwie. To są naprawdę drobiazgi, ale pozwalają na wyrównanie energii po
ciężkiej pracy. Innym sympatycznym obyczajem są popremierówki. Zazwyczaj dość liczne i huczne, czasami połączone
z moimi lipcowymi urodzinami.

− Scenografie z przedstawień znalazły się na salonach wystawienniczych.
− Dwa lata temu Jolanta Pietras prowadząca galerię w PGNiG
zaproponowała nam przygotowanie ekspozycji z naszych
scenografii. Złożyły się na nią obiekty, które akurat nie były
wykorzystywane w spektaklach. Po aranżacji efekt nas zaskoczył. Dopiero na wystawie zdaliśmy sobie sprawę, jak wiele
wartościowych rzeczy powstało. Warto było spojrzeć na swoją pracę tak trochę z dystansu.

Beata Beling jako Monika w spektaklu „Trzy świnki”, którego
premiera odbyła się w 2015 r.

fot. Marek Lalko

− Tworzycie z Arturem taki systemem naczyń połączonych. Jesteście twórczy, bardzo utalentowani, poszukujący. Dwie prawdziwie mocne osobowości.
− Przede wszystkim jesteśmy bardzo pracowici. Jeżeli nawet
czegoś nie umiemy, to się uczymy. Nigdy nie zajmowałam się
krawiectwem, a gdy pojawiła się potrzeba, kupiłam kilka książek i zgłębiłam tajemnice sztuki szycia trudnych kostiumów
historycznych. Artur rozwinął swój talent muzyczny. Skomponował wiele tematów w różnorodnej stylistyce od bluesa
przez szanty po hiszpańskie flamenco. Poza tym będąc aktorem, doskonale czuje rolę muzyki w przedstawieniu. Dużą
satysfakcję sprawia nam szczególnie, gdy akustycy składając
kable po przedstawieniu, pogwizdują wiodące motywy słyszanej muzyki.
− Jak to działa na co dzień? Jak się dzielicie pracą? Kto jest szefem, kto podejmuje decyzje kluczowe?
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− Wasze ostatnie dziecko to „Gra na krawędzi”.
− Zrobiliśmy ten spektakl z okazji 20-lecia mojej i 30-lecia
pracy scenicznej Artura. Premiera sztuki autorstwa Artura
odbyła się w maju. A w październiku zapraszam do ZOK-u na
kolejne prezentacje.
− Plany na przyszłość?
− Czuję, że moje życie nie kończy się na Teatrze Rozrywki
„Trójkąt”. Mam w sobie jeszcze tyle pasji, nadal więc szukam.
Mieliśmy marzenie o stworzeniu teatru lalkowego w Zielonej
Górze. Niestety nie udało się przekonać władz, by stworzyć
drugą scenę w naszym mieście.
− Czujesz się spełniona jako aktorka, artystka, kobieta?
− Dziś jestem bardzo zadowolona z tego, co robię. Osiągnęłam pełnię, pomimo ogromnego zmęczenia. Musisz zdać sobie
sprawę, że będąc na etacie w teatrze, aktor zawsze odczuwa
głód grania. Zawsze jest za mało. Na swojej scenie mam go bardzo dużo. Dochodzi do tego satysfakcja zarówno w zakresie
finansowym, jak i z rozwoju osobistego. Zrobiliśmy w ciągu
tych 10 lat blisko 30 spektakli. Przedstawień, których nie musimy się wstydzić, na które przychodzi różnorodna publiczność.
− Spełniasz się też w pracy dydaktycznej. Niewiele osób wie
o Twojej pracy z osobami chorymi na schizofrenię.
− Oprócz bycia aktorką już od 15 lat prowadzę zespół teatralny Efemeryczny Smok, który działa w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Zielonej Górze. Zaczęło się to od akcji
„Otwórzcie drzwi schizofrenii”. Zrobiłam monodram, który był
pokazywany w BWA (w bieli) i w teatrze (w czerni). No i otwieram te drzwi już kilkanaście lat. Jest to bardzo specyficzna
i trudna praca, ale ogromnie realizacji scenografii czy muzyki.
Zespół odniósł wiele sukcesów. Jest to bardzo specyficzna
i trudna praca, ale ogromnie satysfakcjonująca, której nawet
Artur mi zazdrości. Niekiedy korzystam z jego talentów przy
realizacji scenografii czy muzyki. Zespół odniósł już wiele sukcesów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. To jest taka
praca-misja. Jedno z ważniejszych przedsięwzięć, których się
podjęłam. Dzięki niemu poznałam wielu wspaniałych ludzi.

Alicja Błażyńska
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Sylwester Woźniak
Tomasz Kowalski

Postać numer dwa
W poprzedniej części cyklu dotyczącego powstania Zielonogórskiego Zagłębia
Kabaretowego przedstawiliśmy Władysława Sikorę, bez którego nie doszłoby
do stworzenia tego środowiska. Jednak w przeciwieństwie do niego Dariusz
Kamys (Kamol) jest osobą, o której opracowania naukowe poświęcone sztuce
kabaretowej wspominają marginalnie.
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tego tematu pasowało, m.in. fabułę,
stroje. Znana jest opowieść o tym, jak
wspólnie przebierali się za „fachowców” i chodzili po pokojach w akademiku. W upatrzonym żeńskim lokum
wpatrywali się w ścianę, pokazywali
wymyśloną usterkę, udawali, że coś naprawiają, po czym natychmiast uciekali
zostawiając zdziwione lokatorki. Takie
postępowanie sprawiło, że szybko zostali ulubieńcami studenckiej braci, zaś
ich figle stały się legendarne. Te kawały
były jeszcze dalekie od
prawdziwej działalności kabaretowej, chociaż wskaz y wał y na
duże poczucie humoru
i wiecznie niespokojną
duszę Kamola.
Przełom nastąpił
w chwili, kiedy D. Kamys został kierownikiem klubu studenckiego Chochoł. To właśnie
za jego kadencji klub
zmienił nazwę na Gęba
i pod tym mianem jest
znany w całej Polsce
do dziś. Co ciekawe,
nowa nazwa została
nadana z inicjatywy
Ew y S o p ie lewsk iej,
k tóra była pier wszą
kobietą w kabarecie
Potem. O znaczeniu
Gęby świadczy fakt, że
jest uważana za Mekkę zielonogórskiego
k ab are tu . W c z asie
p e łnienia obowiązków kierownika klubu
D. Kamys zaczął organizować pierwsze imprezy studenckie. Jako
że przybytek ten znajdował się w akademiku Dariusz Kamys (po lewej) na Bachanaliach, 1989 r.

fot. archiwum autorów

Dariusz Kamys przewija się na kartach
poświęconych powstaniu pierwszych
grup kabaretowych w Zielonej Górze,
przy czym zawsze stoi w cieniu W. Sikory. Warto dodać, że D. Kamys i W. Sikora doskonale się uzupełniali w swojej pracy i tworzyli duet mentorów. Ich
współpraca wynikała z nie tyle przemyślanego działania, co z wzajemnego
przenikania się ich talentów. W. Sikora
był bardziej teoretykiem i skupiał się
na tworzeniu większych form instytucjonalnych, zaś D. Kamys był bardziej
spontaniczny i znany z tego, że chętnie
niósł pomoc początkującym aktorom,
potrafił rozpalić wśród nowych adeptów miłość do sztuki kabaretowej.
D. Kamys pochodzi z Lubelszczyzny.
W Winnym Grodzie rozpoczął studia
na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Właściwie nigdy nie
widział się w roli żaka, a tym bardziej
urzędnika pracującego za biurkiem. Od
zawsze ciągnęło go do zawodów praktycznych, chciał skończyć szkołę rolniczą i pracować na tej, nomen omen, niwie. Jednak mama namówiła go, żeby
zdał maturę, „bo co mu to szkodzi”. Gdy
młody Darek zdał egzamin dojrzałości,
to mama zachęcała, by poszedł na studia, „bo co mu to szkodzi”...
Kamol po raz pierwszy o kabarecie
zaczął myśleć w trakcie obozu adaptacyjnego dla studentów. Jednak wtedy
jeszcze nic z tego nie wyszło. Na uczelni poznał kolegę, Krzysztofa Langera,
którego wszyscy nazywali Rabarbar. To
z nim Darek stworzył duet, który animował środowisko żaków byłej WSP.
Wtedy ujawnił się talent organizacyjny Kamola. Można było go obudzić
o czwartej rano i zaproponować jak
najbardziej abstrakcyjny temat imprezy. Cudowny duet Kamol-Rabarbar
potrafił zorganizować wszystko, co do

Vice-Versal, obowiązywał w nim zakaz
sprzedaży i spożywania alkoholu. Niemniej żacy często posiadali własne zapasy i raczyli się znanymi i cenionymi
trunkami. Z tego też względu dochodziło do zatargów z ówczesnym kierownikiem akademika. W czasie trwania jednej z takich imprez powiadomił
on milicję o fakcie spożywania alkoholu. Kamol został wezwany na posterunek, gdzie był przez dłuższy czas przesłuchiwany. W tym czasie poszukiwał
go kolega i na pytanie o niego zadane
kierownikowi domu studenckiego usłyszał wypowiedziane z wielką radością
i satysfakcją słowa: „Pana Darka nie ma
i go już nie zobaczysz, bo aresztowała
go milicja”. Na nieszczęście kierownika Kamol pojawił się kilka godzin
później.
Pierwszym kabaretem powstałym
w klubie Gęba była Paka, założona jeszcze na obozie studenckim przez D. Kamysa i K. Langera. Ta nazwa została
zmieniona na Potem i z tym mianem
grupa działała od listopada 1985 aż do
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1999 roku. Bez wątpienia twórczość tej formacji zapisała się
w dziejach polskiego kabaretu. W jej składzie grały się takie
osobowości, jak W. Sikora, E. Sopielewska, D. Kamys, nieżyjący
już Adam Pernal, ponadto Leszek Jenek, Mirosław Gancarz
i jedna z najbardziej znanych i popularnych polskich artystek kabaretowych Joanna Kołaczkowska. Warto dodać, że
działalność tego kabaretu z samego początku była kolejnym
studenckim wygłupem. Kluczem do sukcesu grupy stałą się
współpraca K. Kamysa i W. Sikory oraz niewątpliwy talent aktorski pozostałych jej członków.
Predyspozycje Kamola umożliwiły powstanie kabaretu
Drugi Garnitur, który był niejako alternatywnym rozwiązaniem dla kabaretu Potem. Powstał on, gdyż działalność Potemów została zawieszona. Jak wspomina Tomasz Kowalski,
nowa ekipa kabaretowa została stworzona spontanicznie
i przez przypadek. Szwagierka Kamola – Joanna Chuda,
obecnie Kołaczkowska – chciała dostać się na studia o podobnym kierunku, na jakim studiował D. Kamys. Na egzamin
wstępny musiała przygotować jakiś tekst i go zagrać. Kamol
znalazł w swojej biblioteczce książeczkę zawierającą teksty
socjalistyczne. W jego interpretacji stały się one śmieszne,
chociaż to były lata 80. XX wieku, kiedy traktowano je z wielką powagą. Widząc siłę tkwiącą w tego rodzaju przedsięwzięciu Kamol zebrał nowy zespół, ludzi świeżych, jeszcze nie
obarczonych różnorodnymi manierami aktorskimi, i wystawił
program. W grupie tej występowali m.in.: J. Chuda, Adam Nowak, T. Kowalski, L. Jenek, Remigiusz Kot i Zdzisław Haczek.
Było to ważne wydarzenie w dziejach zielonogórskiego kabaretu, gdyż pokazało, że istnieje możliwość działania kilku
formacji naraz. Tym samym dało początek Zielonogórskiemu
Zagłębiu Kabaretowemu.
D. Kamys jeszcze nie raz zaskoczył członków zielonogórskiego środowiska kabaretowego. To on był głównym pomysłodawcą satyrycznego serialu „Spadkobiercy” – parodii
wszelkiego typu seriali telewizyjnych, zaś w szczególności
amerykańskiego tasiemca „Dynastia”. Warto jednak wspomnieć, iż nie zawsze mógł sobie poradzić z każdym problemem. Nie udało mu się założyć kabaretu w wojsku. Według
jednej z anegdot, dowódca oddziału, w którym służył Kamol,
w czasie ćwiczeń miał stwierdzić: „Są bardzo dobrzy [żołnierze], są dobrzy, są tacy sobie i tacy, którzy śpiewają” – tutaj
wymownie spojrzał na D. Kamysa.
Trudno jednak przecenić zdolności organizacyjne Darka.
Był on założycielem kabaretu Barszcz z Krokietem, który wystawiał repertuar w oparciu o „Zieloną Gęś” Konstantego I.
Gałczyńskiego. Wraz z tą grupą otrzymał pierwsze miejsce
na Pace w Krakowie. Współtworzył również formację ŻŻŻŻ…
oraz HiFi z Grzegorzem Halamą. W oczach większości zielonogórskich kabareciarzy D. Kamys uchodzi za osobę pełną
pomysłów, którą rozsadza energia i nieskończona ilość żartów. Potrafił i nadal potrafi zgromadzić wokół siebie ludzi,
których zaraża pasją do kabaretu, wnosi wiele spontaniczności do działań aktorskich. Doskonale uzupełniało to cechy
W. Sikory, który dla wielu był mentorem i teoretykiem kabaretu. Działalność D. Kamysa została doceniona i w 2014 r.
otrzymał Oznakę Honorową za Zasługi dla Województwa
Lubuskiego. Obecnie jest członkiem kabaretu Hrabi, który
odnosi wiele sukcesów i ma wielu fanów. D. Kamys uwielbia
grać w tenisa. Mieszka w Górzykowie koło Sulechowa.
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Grzegorz Biszczanik

Wątek słynnego
„Tulipana”
Czerwony tulipan symbolizuje miłość, a jego czarne wnętrze serce zżeranie namiętnością. „Tulipan” to także tytuł
jednego z seriali lat 80. XX wieku, który przedstawiał losy
najpopularniejszego uwodziciela-oszusta Jerzego Kalibabki. Jednak cóż Kalibabka ma wspólnego z Zieloną Górą?
Jerzy Kalibabka urodził się w 1956 roku w Kamieniu Pomorskim, ale mieszkał i wychował się w Dziwnowie. Jego ojciec
miał własną przystań i kuter rybacki, więc od małego pływał
z ojcem i miał go w przyszłości zastąpić. Jednak jak się okazało nie rybołówstwo było jego przyszłością.
Jako młody chłopak wyjechał do Międzyzdrojów, gdzie
pierwszy raz okradł i oszukał kobietę, a następnie próbował
trudnić się sutenerstwem. Następnie przeniósł się do Szczecina, gdzie został cinkciarzem. Biznes okazał się średnio bezpieczny, więc powrócił do łatwiejszego zarobku... Do uwodzenia i okradania kobiet!
Od lata 1978 r. przestępczy proceder prowadził w nadmorskich i górskich kurortach w sezonach turystycznych.
Pieniądze zdobyte kradzieżami, oszustwami i wyłudzeniami
pozwoliły mu na prowadzenie wystawnego życia. Ofiarami
jego podbojów były zamożne kobiety pochodzące z dobrych
domów. Okradał też właścicieli kwater czy domów, w których
się zatrzymywał.
Na początku lat 80. XX w. przyjechał do Zielonej Góry,
gdzie w jednym z miejscowych zakładów jubilerskich poznał
pracującą młodą Joannę Kowalewską (imię i nazwisko zmienione), którą uwiódł obiecując jej małżeństwo. Ta, wierząc
w dobre intencje absztyfikanta, nauczyła go rozpoznawać
biżuterię i drogie kamienie. Oczywiście nic z wielkiej miłości
nie wyszło, a „Tulipan” bardzo szybko przyswoił fachową wiedzę i od tej pory przedstawiał się jako jubiler i złotnik. Zielonogórska milicja zagięła parol na „Tulipana”, który w naszym
mieście, według relacji ówczesnych funkcjonariuszy, z którymi rozmawiałem, uwiódł i oszukał jeszcze kilka kobiet. Roztaczał wokół siebie aurę playboya, był czarujący i szarmancki,
a kobiety ulegały jego wdziękom, co powodowało, że traciły
fortuny i pozostawały ze złamanymi sercami. Tak więc nasze
miasto miało spory udział w jego przestępczym procederze.
Za licznie popełniane przestępstwa był wielokrotnie zatrzymywany przez Milicję Obywatelską, ale równie często...
uciekał (nawet wpław). Znał go każdy funkcjonariusz w kraju.
Został zatrzymany 15 kwietnia 1982 r. Przedstawiono mu
ponad sto zarzutów. 8 marca 1984 r., czyli w Dniu Kobiet, sąd
skazał go na 15 lat więzienia. Kiedy odbywał karę pozbawienia
wolności, TVP nakręciła serial, który „luźno nawiązywał do osoby Kalibabki”, a główną rolę odgrywał w nim Jerzy Monczka.
Po odbyciu 10 lat kary J. Kalibabka wyszedł na wolność
i ożenił się w Gorzowie Wlkp., skąd następnie powrócił do rodzinnego Dziwnowa. Zmarł 13 marca 2019 r., a jego nazwisko
do dzisiaj uważane jest za synonim uwodziciela.
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Muszle nie tylko uczą i kształcą,
lecz i cieszą oczy
Pomimo tego że Paweł Lisiak po studiach pracował jako nauczyciel wychowania
fizycznego, o muszlach i ich mieszkańcach wie prawie wszystko. Na przykład
to, że małże dochodzą do 132 cm długości. Mięczaki mogą żyć bardzo długo.
Najstarszy skorupiak, wyłowiony przez człowieka, miał ponad 500 lat.
Paweł Lisiak kolekcjonuje muszle. Nie
uważa się za konchiologa, czyli eksperta od skorup mięczaków, ale wiedzy na
temat małży, ślimaków i głowonogów
można mu pozazdrościć. Na świecie
żyje co najmniej 120 tysięcy gatunków mięczaków. A może więcej. Nie
wszystkie zostały zbadane i opisane.
I być może niektóre zanim zostaną opisane, wyginą. Do niedawna perłoródka
rzeczna żyła w górskich potokach na
Dolnym Śląsku. Obecnie ten wrażliwy
na zanieczyszczenie środowiska małż
jest uważany za wymarły w Polsce.
Muszlami P. Lisiak interesował się
już w szkole podstawowej w Inowrocławiu. Pewnie dlatego, że w domu były
dwie muszle i dlatego, że rodzice opowiadali o nich fantastyczne historie.
Szybko zbiorek zaczął się powiększać
o muszle od ciotki, sąsiada, szefa jego
ojca. Swoje zainteresowanie muszlami
opisał w liście do sławnego biologa,
profesora Kazimierza Demela, jednego
z twórców Morskiego Instytutu Rybackiego. Profesor potraktował go poważnie, bo nie tylko odpisał, ale i pochwalił,
co, jak zapamiętał P. Lisiak, spowodowało jego jeszcze większe zainteresowanie
przyrodą. Kończąc szkołę średnią miał
ochotę studiować ichtiologię, ale bał się
chemii. Zdał więc do Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a tam
się okazało, że o chemii wie dużo więcej niż inni studenci i został zwolniony
z tych zajęć.
Pierwszy pokaz swojej kolekcji
muszli urządził jeszcze w szkole średniej. Drugi raz pochwalił się zbiorem
podczas studiów. Podziwiany i chwalony za rzadkie zainteresowanie powiększał kolekcję o dary od kolegów
i znajomych. Gdy widział palacza gaszącego papierosy w muszli, kupował mu
popielniczkę. Nie było takiego, który by
nie przystał na taką zamianę.
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Po studiach został nauczycielem
wychowania fizycznego w obecnym
Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze. Tu rozwijał swoje zainteresowanie muszlami.
Wprawdzie na początku kolekcja wolno się powiększała, za to przybywało
wiedzy i dokumentacji. Wtedy zaczął
tworzyć własny atlas muszli, w którym
obok nazw po polsku i łacinie były opisy i rysunki, a z biegiem czasu również
zdjęcia. Obecnie dokumentowanie
przyrody ułatwia fotografia cyfrowa.
Na ogół hobbyści kupują muszle w specjalistycznych sklepach, od
uprawnionych zbieraczy na giełdach,
wymieniają je z innymi kolekcjonerami.
Najdroższa muszla, jaką P. Lisiak widział
na licytacji, miała cenę wyjściową 8 tys.
euro. W Polsce duża nieuszkodzona
muszla kosztuje nie więcej niż 2 tys. zł.
Na Allegro jest sporo ofert. Zestaw małych muszli morskich kosztuje 5 zł. Tyle
samo trzeba zapłacić za muszlę św. Jakuba. Pancerz jeżowca to wydatek 20 zł,
muszla przyłbicy czerwonej z Oceanu
Spokojnego wokół Filipin – 38, łodzik
(16 cm długości, 12 wysokości i 7,8 głębokości) – 135.
W zbiorze P. Lisiaka dominują okazy
zdobyte przez niego osobiście podczas
wypraw wzdłuż morskich brzegów Europy. Jest trenerem pływania i ma doświadczenie pływackie, nurkowanie
więc w wodach otaczających Stary
Kontynent nie stanowi dla niego problemu. Gdy był ze znajomymi w Albanii,
jeden z jego towarzyszy tak się zapalił
do zbierania muszli, że codziennie rano
wychodził na brzeg morza i przynosił
stamtąd czasem rzadkie okazy. W kraju
P. Lisiak wyznacza sobie miejsca badań
i tam szuka muszli. Wiele wapiennych
skarbów pochodzi z wód lubuskich,
np. z Jeziora Sławskiego, z jezior Dąbie i Niesł ysz. Zbiera je osobiście

i z pomocą znajomych. Nie zdarzyło
się, żeby ktoś naśmiewał się z tej jego
pasji.
Nie z każdego kraju można przywieźć muszle nawet kupione w sklepie.
Egipt dawno wprowadził zakaz wywozu
skarbów morza za granicę. Na kubańskim brzegu Morza Karaibskiego leży
bardzo dużo muszli, ale ich wywóz jest
zabroniony. Nawet nie z każdej restauracji można zabrać muszle po zjedzeniu
ostryg czy ślimaków.
Kolekcjonowania muszli P. Lisiak nie
traktuje jako lokaty kapitału. Nie zbiera ich nawet dlatego, żeby chwalić się
rzadkimi okazami podczas pokazów.
Twierdzi, że muszle to pasja. Jedni
zbierają medale i odznaczenia, drudzy
znaczki, jeszcze inni hodują gołębie,
kwiaty. Nie należy do żadnego stowarzyszenia kolekcjonerskiego.

fot. Archiwum Centrum Przyrodniczego

Daniel Jung

Paweł Lisiak zebrał dotąd około 3 tys. muszli, reprezentujących 1,2 tys. gatunków mięczaków. Część swojej
kolekcji pokazał w zielonogórskim Centrum Nauki
Keplera – Centrum Przyrodniczym

− W moim mieszkaniu muszle
leżą na półkach, w pudełeczkach,
w szufladkach – wyjaśnia zielonogórzanin. – Cieszą moje oczy ich oryginalne kształty, cudowne kolory. Lubię
sobie przypominać, jak je zdobywałem.
Zresztą cieszą nie tylko mnie, również
moją żonę, która nie tylko mnie wspiera
w tej pasji, ale i zdobywa muszle, i zna
ich nazwy.
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Prosto z miasta
Bartłomiej Gruszka

A zamku jak nie było, tak nie ma
Pytanie, czy w Zielonej Górze w okresie średniowiecza znajdował się zamek, nurtuje historyków, archeologów i pasjonatów historii miasta od dziesięcioleci. Nadzieją na rozwiązanie tej zagadki były prace, które w lutym i marcu 2019 r. prowadziła ekspedycja archeologów z Głogowa.
Badania obejmowały kwartał miasta o powierzchni ponad 20 arów pomiędzy ulicami Boduena i Zamkową. Rejon
ul. Zamkowej (niem. Burgstrasse) jest wskazywany jako jedno
z tych miejsc, gdzie mogła stać warownia.
Według Hugona Schmidta, autora monumentalnej kroniki miasta wydanej w 1922 r., Burg była to: „część miasta na
północnym zachodzie, gdzie dawniej stał prawdopodobnie
drewniany zamek spalony w 1488 roku przez księcia głogowskiego Jana II Szalonego”. Dzięki temu, że Schmidt podczas
pisania kroniki korzystał z zaginionych obecnie źródeł, wiemy,
iż zamek był wspominany kilkukrotnie w księgach miejskich,
np. w latach 1629-1648 (Burg) czy w 1671-1678 (auf der Burg).
Tradycyjne określenie Burg zostało utrwalone w nazwie ulicy
Burgstrasse, którą po drugiej wojnie światowej przemianowano na Zamkową.
Co zatem odkryto w trakcie badań archeologicznych przy
ul. Zamkowej i czy prace przyniosły nowe informacje na temat zamku?

pochodzą z XVIII w., choć większość to zabudowa XIX-wieczna i z początku następnego stulecia. Budynki pochodzą zatem z okresu, którego plan Büttnera z 1784 r. już chronologicznie nie obejmował.
Wartościowymi znaleziskami z punktu widzenia historii
przedwojennego Grünbergu były śmietniska. Dawne śmietniki (czy to pradziejowe, średniowieczne czy nowożytne) są ulubionymi przez archeologów obiektami analiz, ponieważ dostarczają wielu cennych informacji o ludziach, którzy niegdyś
zamieszkiwali badany teren. Nie inaczej było na Zamkowej.
Śmietniska pochodziły głównie z okresu między- i powojennego, kiedy to po wysiedleniu Niemców ich mieszkania zajęli
nowi mieszkańcy. Część przedmiotów, zwłaszcza codziennego użytku (lekarstwa, butelki, elementy garderoby, stłuczone
naczynia szklane i gliniane, emaliowane, zniszczone garnki)
została wyrzucona z pobliskich domostw i zakopana lub
wsypana do znajdujących się za nimi dołów.
Do najbardziej interesujących znalezisk związanych
z dawnymi mieszkańcami miasta należą te, które
pozwalają zidentyfikować osobę, do której przedmioty należały bądź były z nią związane. Dzięki badaniom archeologicznym i źródłom historycznym
osoby te przestają być anonimowe. Jednym z takich znalezisk jest fragment porcelanowego bucika sygnowanego nazwiskiem szewca Fritza Bredta,
który odkryto w śmietnisku. Bredt prowadził jeden
z kilkudziesięciu zakładów szewskich funkcjonujących w Grünbergu pod koniec XIX i w pierwszych
dekadach XX wieku. Jego nazwisko pojawia się po
raz pierwszy w książce adresowej z 1899 r. Zakład
mieścił się na An der Kinderbewahr-Anstalt 11 (obecnie odcinek ul. Boduena równoległy do Zamkowej
i Świętojańskiej). Warsztat funkcjonował do czasów
Widok z góry miejsca, gdzie prowadzono wykopaliska. W narożniku
fot. Bartłomiej Gruszka
pierwszej
wojny światowej (od lat 20. XX w. nowym
po lewej stronie wizytówka z drzwi rymarza Hermanna Beitscha
i porcelanowy bucik z zakładu szewskiego Fritza Bredta.
właścicielem budynku był kupiec Karl Hahn). Wraz
z reklamowym bucikiem odkryto fragmenty butów,
Zaskoczeniem było odkrycie reliktów osadnictwa sprzed
między innymi liczne podeszwy i ścinki. Zapewne po zakońponad 2500 lat, związanego z ludnością kultury łużyckiej.
czeniu działalności (być może związane to było z burzliwym
W jednym miejscu znaleziono kilkadziesiąt fragmentów naokresem pierwszej wojny) elementy wyposażenia warsztatu
czyń. Spoczywały one in situ, czyli w swoim pierwotnym
szewskiego F. Bredta trafiły na pobliski śmietnik.
miejscu, w którym zostały porzucone lub zgubione przed wieInnym znaleziskiem związanym z przedwojennym mieszkami. Znalezisko jest interesujące, ponieważ jest pierwszym
kańcem Grünbergu jest wizytówka z drzwi rymarza Hermanpowojennym odkryciem archeologicznym na terenie Zielonej
na Beitscha. W latach 20. i 30. XX w. mieszkał on przy Obere
Góry, starszym niż z XII/XIII wieku (ślady pierwszych inwestyFuchstrasse 9 (obecnie ul. Lisia 21). Tabliczkę znaleziono około
cji związanych z powstającym średniowiecznym miastem).
350 m od domu H. Beitscha, w śmietniku powstałym zapewZ czasów nam bliższych natrafiono na fundamenty i piwne już w okresie powojennym.
nice budynków. Według najstarszego, znanego planu miasta
Ale co z zamkiem? Niestety jego istnienie w okresie średz 1784 r., ul. Boduena była niezabudowana, a na działkach
niowiecza nadal pozostaje w sferze mniej lub bardziej wiaryzatylnych przy Zamkowej, za domami znajdowały się ogrogodnych przekazów kronikarskich i interpretacji źródeł histody. Najstarsze odkryte w trakcie prac relikty architektury
rycznych. Ale kto wie, może następne badania coś wyjaśnią?
2(6)/2019
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Arkadiusz Cincio

Piwnice, które zwiedzali zielonogórzanie
w Dniu Otwartych Piwnic Winiarskich

Otwarte piwnice

Winiarnia Bachus w ratuszu, Stary Rynek 1
Pod Zajazdem Pocztowym, ul. Jedności 78

Ślady winiarskiej przeszłości Zielonej Góry można odnaleźć w niemal każdym zakątku miasta. Duża część obiektów związanych z wytwarzaniem, handlem i konsumpcją
wina zatraciła jednak swój pierwotny charakter. Dotyczy to
przede wszystkim licznych piwnic, do których dostęp jest
zazwyczaj ograniczony. W tych przeważnie zaniedbanych
i zdegradowanych wnętrzach zachowała się część dawnej
potęgi zielonogórskich wytwórców wina.

W dawnej winiarni Augusta Gremplera, ul. Stanisława
Moniuszki 16
Pod budynkiem zajmowanym przez pub JazzKino,
ul. Jana III Sobieskiego 14
Piwnica dawniej należąca do Johanna Jeremiasa Seydela, ul. Wodna 32
W dawnym Domu Stanów Ziemskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 6
W budynku przy ul. Kupieckiej 4
W dawnej przetwórni Eduarda Seidla, ul. gen. Józefa
Sowińskiego 3
W dawnej wytwórni win Carla Engmanna, ul. Wrocławska 7
W budynku przy ul. Artura Grottgera 3

w przystępny sposób mogą przyczynić się do zwiększenia
atrakcyjności turystycznej miasta.
Popularność spacerów winiarskich organizowanych od
2017 r. dowiodła, że podziemia przyciągają uwagę zielonogórzan. W promowanie obiektów związanych z produkcją
i przechowywaniem wina włączyło się Muzeum Ziemi Lubuskiej organizując wystawę „Podziemne miasto. Piwnice
winiarskie Zielonej Góry” (24 kwietnia – 29 września 2019 r.).
Kolejnym działaniem, podjętym z inicjatywy Fundacji na
rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde” i zielonogórskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, był Dzień otwartych piwnic winiarskich, w ramach którego ponad 1,5 tysiąca
osób poznało dziesięć piwnic winiarskich i jedenaście winnic
lubuskich. Sukces frekwencyjny wymienionych działań jest
optymistycznym sygnałem. Zielonogórzanie zaczynają postrzegać winiarskie dziedzictwo jako atut miasta. Pozostaje
żywić nadzieję, że za działaniami propagującymi wiedzę podjęte zostaną kroki mające na celu zabezpieczenie i renowację
najatrakcyjniejszych zabytków.

fot. Archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej

O piwnicach tych do niedawna niewiele było wiadomo. Wyjątek stanowiły piwnice Lubuskiej Wytwórni Win, które aż do
1998 roku były jednym z najpopularniejszych atrakcji podczas zwiedzania Zielonej Góry. Bankructwo LWW i sposób
likwidacji jej majątku, w tym zabytkowych beczek, wywołało szok tak wśród historyków, jak i winiarzy, a nawet zwyczajnych mieszkańców miasta. Te dramatyczne wydarzenia
przyczyniły się jednak do wzrostu zainteresowania innymi
budynkami winiarskimi i winiarstwem ogólnie. Społecznicy
skupieni w stowarzyszeniach winiarskich zaczęli propagować
uprawę winnej latorośli. Jednocześnie Mirosław Kuleba podjął szeroko zakrojone badania dotyczące historii winiarstwa
lubuskiego. W wydanej w 2010 r. książce „Topografia winiarska Zielonej Góry” wspomniany autor dokładnie opisał budynki i miejsca związane z winiarstwem w naszym mieście.
Wymieniona książka stanowiła punkt wyjścia do dalszych
działań popularyzatorskich. W artykule Przemysława Karwowskiego „Promocja dziedzictwa winiarskiego Zielonej
Góry” wysunięto szereg postulatów mających na celu popularyzację tych obiektów. Autor zaproponował między innymi, by wybrane budynki oznaczyć stosownymi tablicami oraz
połączyć je w kilka szlaków. Mimo że od czasu opublikowania
artykułu minęło już niemal 10 lat, to większość z zawartych
w nim postulatów nie została zrealizowana.
Aby ten element historii miasta został wypromowany
w odpowiedni sposób, potrzebna jest współpraca winiarzy
lubuskich, organizacji społecznych, służb konserwatorskich, lokalnych przedsiębiorców i samorządu miejskiego. Wspólne działania mające
na celu optymalne wykorzystanie obiektów
winiarskich realizowane będą jedynie, gdy ich
potencjał zostanie dostrzeżony przez możliwie
szerokie warstwy decydentów i mieszkańców
miasta. Z tego powodu popularyzacja winiarskiej przeszłości miasta pozostaje niezmiennie
niezwykle ważnym zadaniem. Wciąż niewielu zielonogórzan miało okazje poczuć klimat,
który panuje we wnętrzu piwnic: domu stanów
ziemskich, przy ulicy gen. Sikorskiego, wytwórni win Carla Engmanna przy ul. Wrocławskiej
czy zakładów Eduarda Seidla u zbiegu ulic gen.
Sowińskiego i Drzewnej. Z obiektami tymi wiąże się wiele anegdot i historii, które podane

Piwnica dawniej należąca do Johanna Jeremiasa Seydla ma ponad 230 lat, znajduje się przy ul. Wodnej 32
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Stary most w Cigacicach
W czasach niemieckich położenie Zielonej Góry było niekorzystne z punktu widzenia występujących głównych
szlaków komunikacyjnych. W XIX wieku priorytetem władz
pruskich były skomunikowanie najważniejszych miast prowincji wschodnich Poznania i Wrocławia z Berlinem, zarówno połączeniem drogowym, jak i kolejowym.

największy wiszący most w Niemczech i ważący 2800 ton
most Królowej Luizy w Memel (Kłajpedzie). Fabryka stawiała
mosty dochodzące do 650 metrów długości. Ponadto wybudowała 400 mostów drogowych i kolejowych w innych
rejonach Niemiec i za granicą, nawet w Japonii, Iraku i niemieckich koloniach w Afryce.
Most w Cigacicach uroczyście otwarto 29 kwietnia 1925 r.
Uczynił to nadprezydent prowincji Brandenburgia dr Adolf
Maier.
Nowy, stalowy most przetrwał tylko 19 lat, został bowiem
wysadzony 29 stycznia 1945 r. przez niemieckich saperów
chcących zatrzymać nacierające wojska radzieckie. Zniszczono między innymi centralne, najważniejsze przęsło. Zabieg
ten nie spełnił oczekiwań taktycznych, gdyż wcześniej przedarło się przez niego kilka czołgów 108 brygady pancernej
Armii Czerwonej, które przez dziewięć dni walczyły w okolicach. Nocą z 13 na 14 lutego radzieccy saperzy wybudowali obok most pontonowy, po którym na drugą stronę Odry
przeszły oddziały zmierzające w kierunku Zielonej Góry.
W 1947 r. zburzona konstrukcja stalowa mostu została odbudowana przez już zielonogórskie Wagmo, poprzednika Zastalu. Funkcjonował on do lat 70., kiedy to przeszedł gruntowny remont. W 2015 r. Zielona Góra przejęła most. Chodziło
o odciążenie finansowo powiatu, który po połączeniu miasta
z gminą wiejską, stracił wpływy z 17 wsi. Obecnie określany
jest jako stary most, został ze względu na stan techniczny zamknięty dla ruchu samochodowego. Czeka na decyzję o jego
dalszych losach − kosztownym remoncie bądź złomowaniu.
W pobliżu przebiega nowo wybudowana trasa ekspresowa S3 z nowym mostem.

Był to układ tras raczej równoleżnikowy z kierunku zachodniego ku wschodniemu. Przez Zieloną Górę przebiegała droga z Berlina do Wrocławia. Wybudowano ją w latach 1805-20.
Ten kierunek komunikacyjny miał przede wszystkim znaczenie strategiczne.
Mniejsze znaczenie w naszym rejonie miała komunikacja w kierunku północ-południe, tym bardziej iż konieczne
było wybudowanie przeprawy przez Odrę. Staraniem władz
Żar, Zielonej Góry i Sulechowa utworzono w 1852 r. spółkę
budowlaną, która miała wybudować drogę powiatową z Żar
do Zielonej Góry i dalej do Sulechowa. Po akceptacji rejencji
legnickiej inwestycja została zakończona w 1857 r. Początkowo ze względu na brak mostu Odrę w Cigacicach można
było przekroczyć tylko promem. Pięć lat później wybudowano most drewniany.
Zrobiono to w stosunkowo krótkim czasie, gdyż kamień
węgielny pod jego budowę położono 6 kwietnia 1862 r.
a konstrukcja gotowa była 14 grudnia. Jego konstrukcja była
dwudziestosześcioprzęsłowa i mierzyła prawie 387 m długości. Do dzisiaj zachowały się po nim przyczółki − ziemny na
lewym brzegu rzeki i murowany na prawym. Rozwój cywilizacyjny spowodował, że po 60 latach drewniany most w coraz
mniejszym stopniu spełniał swoją funkcję − stał się za wąski,
przestarzały i nie wytrzymywał narastającego ruchu. Częściowo spłonął 13 kwietnia 1926 r., już po wybudowaniu nowego
stalowego mostu.
Obok niego na przełomie 1924/25 r. Zakład Konstrukcji
Stalowych i Mostowych „Beuchelt & Co in Grünberg n./SchleNa miejscu mostu drewnianego, postawionego w 1862 r.,
sien” z Zielonej Góry rozpoczął pracę nad nowym mostem
zielonogórska firma Beuchelt & Co zbudowała most stalodługości 390 m (o 3,5 m dłuższy) i 6,2 m szerokości. Metawy, który przetrwał do 1945 r.
lowe elementy mostowe
wyprodukowała Friedenshütte z Rudy Śląskiej. Most
w Cigacicach naz y wano
Montbartbrücke.
Warto wspomnieć, iż zielonogórski zakład uchodził
wówczas za monopolistę budowy mostów we wschodnich Niemczech. Do tego
czasu zakład wybudował
42 mosty na Odrze i ponad
50 na jej dopływach, w tym
wielkie mosty: 228-metrowy
most Cesarski we Wrocławiu Wygląd mostu odbudowanego jeszcze w 1947 r. przez zielonogórską firmę Wagmo, zmodernizowanego
(dziś Grunwaldzki), wtedy w latach 70. XX wieku, obecnie wymagającego pilnego remontu
2(6)/2019

fot. Archiwum

fot. Daniel Jung
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Bój o łemkowską wspólnotę
W ostatnich kilku latach kultura łemkowska zdobywa coraz większe uznanie
i popularność. Świadczy o tym chociażby sukces zespołu Lemon, którego lider
otwarcie przyznaje się do swojego pochodzenia. Zresztą grupa w swoim repertuarze posiada również aranżacje łemkowskich piosenek ludowych. Oprócz tego
z powodzeniem funkcjonują różne ośrodki nawiązujące do tej kultury, organizowane są też rozmaite imprezy.

Łemkowie to mniejszość etniczna należąca do Słowian Wschodnich, przed
wojną zamieszkująca ziemie na wschód
od Nowego Sącza, przez Gorlice po Komańczę i Cisną. W okresie międzywojennym musiała walczyć o swoją tożsamość narodową, gdyż władze polskie
chciały ją spolonizować, zaś działacze
ukraińscy uważali tę ludność za część
narodu ukraińskiego. W czasie drugiej
wojny światowej wielu Łemków pomagało polskim partyzantom przedostać
się przez góry na Węgry. Mimo tego
po wojnie zostali wysiedleni ze swoich terenów w ramach akcji „Wisła” ze
względu na dosyć bliskie pokrewieństwo kulturowe i językowe
z Ukraińcami.
Duże transporty z ludnością łemkowską na Ziemię Lubuską

łemkowskiej. Z czasem zaczęła się ona
osiedlać w samej Zielonej Górze, gdzie
znajdowało się więcej zakładów pracy
oraz żyło się lepiej niż w mniejszych
miejscowościach.
Samo wysiedlanie nie należało do
łatwych przeżyć. Niejednokrotnie rodziny miały godzinę na spakowanie całego dobytku. Następnie przewożono
je do punktów zbornych. Zazwyczaj był
to teren ogrodzony drutem kolczastym,
bez zadaszenia, na którym gromadziły
się tłumy ludzi. W tym miejscu przesiedleńcy musieli koczować kilka dni,
a nawet tygodni. Również podróż na
tzw. Ziemie Odzyskane nie należała do

kierowane do Centralnego Obozu Pracy Jaworzno.
Przyjazd Łemków na nowe ziemie
nie kończył ich udręki. Była to ostatnia
grupa osadnicza, jaka przybyła na Ziemię Lubuską. Z tego też powodu nie
mogła ona swobodnie wybierać sobie
lokali nadających się do zasiedlenia.
Łemkom przypadły mieszkania zniszczone, rozszabrowane. Sytuacje pogarszał fakt, iż musieli oni pozostawić obsiane pola, wprawdzie mieli otrzymać
od władz państwowych ziarno i inne
produkty do bieżącej konsumpcji, jednak w większości przypadków władze
nie wywiązywały się z tego zobowiązania. Warto dodać, iż ludność łemkowska
nie była dobrze przyjmowana przez
polskich mieszkańców. Uważali oni, iż
przybyli tutaj to Ukraińcy-banderowcy,
którzy w czasie drugiej wojny światowej mordowali Polaków. Nie może zatem dziwić, iż ludność łemkowska marzyła o jak najszybszym powrocie do
swoich miejscowości. Tym bardziej, iż
małe pagórki naszych okolic niczym nie
przypominały gór, do jakich mocno byli
przywiązani Łemkowie. Z tego też powodu nie inwestowali w swoje gospodarstwa rolne i nie chcieli integrować
się z polskimi mieszkańcami swoich

przybyły na przełomie
lipca i czerwca 1947 roku
Znajdowała się w nich
ludność zamieszkująca
przedwojenne powiaty: Gorlice, Jasło, Krosno,
Nowy Sącz, Lesko, Sanok
i Tomaszów. Największe
skupiska ludności łemkowskiej powstał y w okolicach Przemkowa, Strzelec
Kapela folkowa Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich grała podczas V Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Zielonej
fot. Daniel Jung
Krajeńskich, ale również Górze-Drzonkowie w 2014 r. Lemko Tower wyrósł z naturalnej potrzeby młodych ludzi do wyrażania siebie
Skwierzyny, Świebodzina przez muzykę korzeni.
i Zielonej Góry oraz Goprostych. Łemkowie musieli podróżorzowa Wlkp. Na terenie powiatu Zienowych miejscowości. Oczywiście taki
wać w wagonach towarowych, niejedlona Góra od 29 czerwca do 15 lipca
stan rzeczy nie podobał się władzom
nokrotnie bez zadaszenia. Trasa wiodła
1947 r. przyjęto 126 rodzin. Spośród
Polski Ludowej. Z tego też powodu
przez były obóz hitlerowski, na terenie
Biuro Polityczne Komitetu Centralnego
nich do powiatu Krosno Odrzańskie
którego była dokonywana selekcja ludPolskiej Zjednoczonej Partii Robotniprzeniesiono 24 rodziny, dla których
ności. Osoby uznane za niebezpieczne
czej 4 kwietnia 1952 r. podjęło uchwałę,
nie można było znaleźć wolnych do
dla władz polskich, w szczególności
która zmusiła poszczególne rady narozamieszkania miejsc. W okolice nainteligencja i duchowieństwo, były
dowe do udzielania pomocy ludności
szego miasta przybyło sporo ludności
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łemkowskiej. Przyznano jej również
dosyć duże bezzwrotne pożyczki na
zagospodarowanie się oraz znalazły się
fundusze na rozwój życia kulturalnego,
między innymi wydawania literatury
w języku narodowym. Sęk w tym, iż
władze partyjne nie wyodrębniły Łemków jako osobnej grupy przesiedlonej
w ramach akcji „Wisła”. Była ona traktowana na równi z ludnością ukraińską,
do której trafiło większość środków, zaś
pomoc w rozwoju kultury była ukierunkowana na Ukraińców, nie na Łemków.
Mimo tego Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Zielonej Górze zajęło się sprawami łemkowskimi. We
wrześniu i październiku WRN nakazało
podległym sobie resortom niesienie
p omoc y materialnej
Łemkom oraz podjęcie
działań zmierzających
do większej aktywizacji
ludności łemkowskiej
w now ych miejscach
zamieszkania.
D o p i e ro w w y ni ku przemian mających
miejsce w październiku
1956 r. nastąpiła poprawa położenia Łemków
w Polsce. Władze chcąc
pokazać swoją lepszą,
bardziej liberalną twarz,
zezwolił y mniejszościom narodowym i etnicznym na tworzenie
własnych organizacji.
Łemkowie mieli nadzieję, że w wyniku przemian uda im się powrócić na ziemie ojców, ale

kulturalnego tej mniejszości etnicznej. Ludność łemkowska zrzeszała się
w powstałym w 1956 r., utworzonym
przy Prezydium WRN w Zielonej Górze,
Zarządzie Wojewódzkim UTSK. Jednak
w przeciwieństwie do wszystkich podobnych struktur w kraju, nie miał on
charakteru ukraińskiego, a łemkowski.
Niejako pod legalną przykrywką ludność ta zaczynała działać, chcąc rozwiązać sprawy istotne dla Łemków, nie
zaś dla Ukraińców. Z tego też powodu
zielonogórski zarząd popadł w ostry
konflikt z Zarządem Głównym UTSK.
Można więc powiedzieć, iż Zielona Góra
stała się miastem, w którym toczono
bój o łemkowską tożsamość. Władze
Zarządu Wojewódzkiego domagały

szybko pozbawiono
ich złudzeń
Nie powstała również organizacja skupiająca Łemków, mogli oni
zrzeszać się w ramach Cerkiew prawosławna Świętego Michała Archanioła w Lipinach koło Nowej
Ukraińskiego Towarzy- Soli powstała w latach 1980-1982 w miejscu, gdzie miała stanąć stodoła, na
której zgodziły się władze. To pierwsza nowa świątynia prawosławna
stwa Społeczno-Kultu- budowę
w diecezji wrocławsko-szczecińskiej wzniesiona przez byłych mieszkańców Floralnego, gdzie istniała rynki koło Krynicy, wsi która po pierwszej wojnie była traktowana jako stolica
sekcja łemkowska. Nie Łemkowszczyzny.
była wydawana gazeta
w języku łemkowskim, istniał tylko dosię rozwiązania kwestii umożliwienia
datek do ukraińskiego „Naszego Słowa”.
powrotu na dawne ziemie oraz możW tym czasie szybko rozwijająca
liwości nauki łemkowskiego języka.
Zielona Góra zaczynała przyciągać
Spotkało się to z krytyką Komisji ds.
nowe pokolenie Łemków do siebie.
Narodowościowych KC PZPR, jako naStała się znaczącym ośrodkiem życia
cjonalizm i niezgodność z interesami
2(6)/2019

Związku Radzieckiego. Przyczyniło się
do rozwiązania Zarządu Wojewódzkiego UTSK w 1957 r. Od tego czasu
działalność Towarzystwa na terenie
województwa zielonogórskiego miała
charakter marginalny. Należy jednak
dodać, iż niektórzy zielonogórscy działacze łemkowscy próbowali stworzyć
własną organizację, co przy braku przychylności władz zakończyło się klęską.
Życie ludności łemkowskiej toczyło
się raczej w zaciszu domowym. Starano
się nie afiszować ze swoim pochodzeniem, językiem i kulturą. Bano się szykan ze strony polskich sąsiadów, władz
i negatywnego nastawienia ze strony
działaczy ukraińskich. Pod tym względem duże zmiany nastąpiły po 1989 r.,
kiedy to na fali demokratyzacji życia politycznego i społecznego
Łemkowie mogli powołać swoją organizację –
Stowarzyszenie Łemków. Dzięki pracy wielu
aktywistów powstawały
zespoły tańca i śpiewu,
regionalne centra kultury łemkowskiej. Organizowanych jest wiele
imprez łemkowskich,
które na trwale wpisane zostały w kalendarz
lubuskich gmin i powiatów. Dzięki takim zespołom, jak Lemon, kultura
łemkowska zyskuje dużą
popularność w polskim
społeczeństwie. Można
powiedzieć, iż Zielona
Góra przez jakiś czas
odgrywała znaczną rolę
w walce o łemkowską
świadomość narodową.
Należy dodać, że świadomość łemkowska
kształtowała się w opozycji zarówno do urzędowych prób polonizafot. Daniel Jung
cji, jak i do wchłonięcia
jej przez kulturę ukraińską. Nie zmienia to faktu,
że obecnie duża część
tej społeczności uległa
polonizacji, traktując swój język i kulturę jako pewną folklorystyczną ciekawostkę oraz to, że uważa się za ukraińskich górali. W każdym razie dzieje tego
narodu są niebywale skomplikowane
i interesujące.
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Zachowali tożsamość narodową
ROZMOWA Z DR. HAB. STEFANEM DUDRĄ – HISTORYKIEM I POLITOLOGIEM NA UNIWERSYTECIE
ZIELONOGORSKIM
− Jest pan uznanym specjalistą od historii Łemków w Polsce. Kim
byli i kim są Łemkowie.
− To ludność, która do zakończenia drugiej wojny światowej
zamieszkiwała tereny Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Pod
względem wyznaniowym należeli do Kościołów prawosławnego i greckokatolickiego. Między innymi w oparciu o te
Kościoły na przełomie XIX i XX wieku zaczęła kształtować
się świadomość narodowa ludności łemkowskiej. W latach
1944-1946 w wyniku przymusowych przesiedleń na Ukrainę
Radziecką około 70-80 tysięcy Łemków zostało osiedlonych
na terenie Ukrainy. Pozostała ludność (około 30-35 tysięcy)
została deportowana w ramach akcji „Wisła” na tak zwane
Ziemie Odzyskane. Część z nich została osiedlona na Ziemi
Lubuskiej. Łemkowie według obecnych kryteriów prawnych
są grupą etniczną. Sami natomiast określają się jako wspólnota narodowa, posiadająca wszystkie elementy tworzące
naród (m.in. poczucie własnej odrębności, własną historię,
kulturę, język), czyli czynniki determinujące istnienie narodu.
− Jak pan ocenia kwestię związaną z tożsamością łemkowską?
Jak daleko jest posunięta polonizacja tej ludności? Czy możliwe
jest, że nasz sąsiad lub jakaś znana osoba w Zielonej Górze jest
Łemkiem, tylko tym specjalnie się nie chwali?
− Życie w mniejszości w przypadku Łemków zarówno
w mniejszości wyznaniowej (prawosławnej i greckokatolickiej), jak i narodowościowej, wyzwala procesy, które zmierzają do przyjmowania kultury czy religii większości. Czynniki
te są elementem, które wzmacniają procesy polonizacyjne.
W całym okresie Polski Ludowej były one dodatkowo determinowane przez politykę władz, która zmierzała w kierunku
polonizacji Łemków. Dodatkowo poddani byli również naciskom i wpływom ukraińskim, uznających Łemków za grupę
etnograficzną narodu ukraińskiego. Ten ostatni aspekt jest
ciągle aktualny w relacjach łemkowsko-ukraińskich. W różnych
okresach historycznych wykorzystywany był przez władze
państwowe w realizowanej polityce zarówno wobec Łemków jak
i Ukraińców.
− Dużo się mówi o kształtowaniu
lubuskiej tożsamości regionalnej.
Uważa się, że nasza lubuska tożsamość powinna posiadać elementy
kultury ludzi przybyłych z Kresów
oraz innych regionów Polski, czy też
odwołuje się do niemieckiej tradycji
naszych ziem. Czy warto wzbogacić
elementy lubuskiej tożsamości również o pierwiastki łemkowskie? Jeżeli
tak, to o jakie?
− Lubuską tożsamość regionalną
tworzyły i tworzą wszystkie grupy
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ludności, które przybyły po drugiej wojnie światowej i osiedliły się w tym regionie. Razem kształtowały nową lokalną
społeczność zbudowaną na różnych i często odmiennych
tożsamościach. Pierwiastki łemkowskie są obecne w tożsamości lokalnej. Można je zaobserwować w Kościołach prawosławnym i greckokatolickim. Widoczne są w działalności
organizacji łemkowskich, w szeroko rozumianej kulturze
i nauce.
− Obserwując wydarzenia kulturowe można spostrzec, iż kultura łemkowska cieszy się sporym zainteresowaniem Polaków. Jak
pan ocenia to zjawisko?
− Kultura łemkowska wyrosła z dziedzictwa przodków. Jest
naturalnym zjawiskiem kształtującym naród łemkowski. Jest
ciekawa pod względem poznawczym i naukowym. Jednocześnie, i trzeba o tym pamiętać, jest częścią kultury polskiej.
Na przykład malarz Nikifor, a właściwie Epifan Drowniak,
Łemko z pochodzenia jest jednocześnie jednym z najbardziej
rozpoznawalnych na świecie przedstawicieli polskiego prymitywizmu. Sądzę, że kultura, aby mogła się rozwijać, nie może
być homogeniczna. Musi czerpać pewne wzorce z innych
kultur. Tym samym może budzić większe zainteresowanie we
współczesnych, zróżnicowanych społeczeństwach.
− Jak pan widzi przyszłość narodu łemkowskiego w Polsce?
− Współcześnie Łemkowie pomimo postępujących procesów
laicyzacyjnych i częściowo polonizacyjnych są grupą ludności, która zachowuje własną tożsamość narodową. Istotnymi
elementami w jej kształtowaniu są Cerkwie: prawosławna
i greckokatolicka oraz stowarzyszenia łemkowskie. W przypadku tych ostatnich dotyczy to głównie organizacji, które
budują i kształtują swoją samoświadomość w oparciu o tożsamość łemkowską.

Sylwester Woźniak

STEFAN DUDRA – ur. 1964 r. w Szprotawie. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Od 2005 r. doktor habilitowany nauk
humanistycznych. Jest profesorem
nadzwyczajnym na Uniwersytecie
Zielonogórskim, gdzie kieruje zakładem stosunków międzynarodowych
w Instytucie Politologii. Autor książek
„Łemkowie. Deportacja i osadnictwo
ludności łemkowskiej na Środkowym Nadodrzu w latach 1947-1960”
i „Kościół prawosławny na ziemiach
zachodnich i północnych Polski po
II wojnie światowej”.

fot. Daniel Jung
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N a d Z ł o t ą Ł ą czą
Alina Polak-Woźniak

Urząd architekta miejskiego i zarazem szefa policji budowlanej w Zielonej Górze został powołany na mocy pruskiego prawa w 1887 r. W owym czasie zaobserwować można było gwałtowny rozwój gospodarczy miasta i wzrost liczby
inwestycji budowlanych na jego terenie.
W wyniku konkursu, na który wpłynęło
ponad 80 zgłoszeń, stanowisko architekta miejskiego objął 1 marca 1888 r.
Albert Severin, dyplomowany architekt
z kilkunastoletnią praktyką zawodową
i administracyjną.
Urodził się w 1851 r. w Zielonej Górze, tu ukończył gimnazjum, zaś w Berlinie studia architektoniczne w Bauakademie. Otrzymał pracę w biurze
architekta miejskiego w Insterburgu
w Prusach Wschodnich (obecnie Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim). W momencie przystąpienia do
konkursu Severin był dyrektorem zawodowej szkoły rzemiosł budowlanych.
Do zadań architekta miejskiego
należało m.in. odrzucanie lub akceptowanie projektów architektonicznych,
nanoszenie na nie korekt, przygotowanie inwestycji miejskich. W ciągu
32 lat swojego urzędowania A. Severin
sporządził szereg projektów urbanistycznych i korekt, projekt reprezentacyjnego placu miejskiego (obecnie
pl. Bohaterów), plany założeń zieleni
miejskiej, projekty większości obiektów
publicznych w Zielonej Górze, nadzorował także budowę sieci kanalizacyjnej
w mieście. Był aktywnym członkiem
kilku tutejszych stowarzyszeń, w tym
loży masońskiej Pod Łańcuchem dla
Ducha i Serca. Regularnie dawał wykłady w Związku Rzemiosła i Ogrodnictwa
na temat architektury i urbanistyki,
szeroko rozumianej sztuki nowoczesnej, a także nowych technik i metod
stosowanych w budownictwie. Był
ponadto zapalonym kolekcjonerem
dokumentów, dzieł sztuki i rzemiosła
oraz obiektów związanych z historią
Zielonej Góry. W 1908 r. podarował
swoją kolekcję miastu, co dało bazę do
utworzenia w 1922 r. Heimatmuseum
(obecnie Muzeum Ziemi Lubuskiej).
A. Severin zmarł 17 sierpnia 1934 r.
Jego poglądy zbieżne były z dominującymi na przełomie XIX i XX wieku
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teoriami społeczno-architektonicznymi,
zawierającymi poszukiwania tożsamości regionalnych oraz cech budownictwa charakterystycznych dla danego
obszaru. Przygotował m.in. projekt
pl. Cesarza Wilhelma, który otwarto
uroczyście w 1894 r. Reprezentacyjne
forum, którego głównym punktem był
Albert Severin (1851-1934)
sześciometrowy pomnik władcy, przylegał do zielonej promenady łączącej
ul. Strzeleckiej, siedziba straży pożardworzec kolejowy i dzielnicę willową
nej przy ul. Kasprowicza, gmachy szkół
z centrum. Pozbawiony zabudowy,
przy ul. Chopina, Moniuszki i Długiej,
wypełniony roślinnością, ławkami i perwieża Bismarcka, kompleks Bethesda
golami swojego rodzaju ogród łączył
przy ul. Wazów (obecnie Szpital Uniw sobie funkcje miejsca patriotycznej
wersytecki), liceum miejskie przy ul. Lirefleksji oraz wypoczynku. Dziełem
cealnej (obecnie rektorat Uniwersytetu
A. Severina były również nowoczesne
Zielonogórskiego).
założenia zieleni miejskiej, m.in. park
Ponad trzydziestoletni okres sprai zespół promenad. Ich początek wiąże
wowania urzędu oraz pełna autonomia
się z budową wspomnianej dzielnicy
w podejmowaniu decyzji sprawiły, że
willowej, której główna arteria BahnA. Severin znacząco wpłynął na kształhofstrasse (obecnie al. Niepodległości)
towanie zabudowy miasta przełomu
była szeroką aleją wysadzaną szpaleXIX i XX w. Jego dzieła, mimo znacznej
rami drzew. Do 1920 r. powstał zespół
rozbudowy i przekształceń, są dziś czytakich promenad po linii obecnych ulic:
telne i nadal znakomicie pełnią swoją
Niepodległości, Moniuszki, Jaskółczej,
funkcje.
Kilińskiego, Słowackiego, Wrocławskiej,
Chrobrego oraz łączących miasto z poWykorzystałam publikację Janusza Opaski
pularnymi miejscami weekendowego
„Albert Severin (1851-1934). Pierwszy arodpoczynku na przedmieściach (np.
chitekt miejski Zielonej Góry (1888-1920)”
podmiejska restauracja i klub Odez tomu „Zapisali się w dziejach Środkowego
rwald). Łańcuch ten uzupełniony został
Nadodrza. Szkice biograficzne” (2009).
o tworzony od 1897 r. park miejski mający przypominać las
(dzisiejszy park Piastowski).
Najważniejszym
obszarem działalności
architekta był nadzór
nad budownictwem
miejskim. Do jego dorobku w tym zakresie
należą m.in. noclegownia dla bezdomnych przy ul. Szczekocińskiej, odbudowa
siedziby Bractwa
Strzeleckiego prz y Plan pl. Bohaterów z podpisem Alberta Severina, udostępnił dr Bartlomiej Gruszka
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fot. Archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej

Znakomity architekt miejski

Nad Z ł o t ą Ł ą c z ą
Janusz Łastowiecki

Aktor, który spotkał swój los
Wchodzimy do Lubuskiego Teatru. Bardzo rzadko nasze oko trafia na owal ściany
i napisy umieszczone naprzeciwko wyjścia od kasy. Dopiero za którymś razem
zauważymy: Duża Scena im. Stanisława Cynarskiego. Ładnie brzmiące nazwisko,
pachnące cyną. Pod spodem dopisek: „był kamieniem węgielnym tego teatru”.

26

przeprowadzki i rozstania – nie wspominając o ciężkiej pracy na roli.
W Państwowym Teatrze Ziemi Lubuskiej (późniejszym Teatrze Lubuskim) grał od początku, od pierwszej
prapremiery. Cześnikiem był już wcześniej, w Polskiej Reducie, więc poetyka
Fredry nie była mu obca. Widownia
pokochała go wkrótce za zupełnie inne
role. Nikt jednocześnie nie zdawał sobie sprawy, że w papierach Cynarskiego widnieje dopisek: „aktor-amator”.
Dopiero po latach zdał egzamin eksternistyczny. Wielu z jego dawnej kompanii teatralnej nie wytrzymało próby
profesjonalnej sceny. Może zabrakło im
zaciętości „Cynara”? – „Dziwny był ten
okres pionierski. Wielu potem odpadło, odegrawszy jeden wielki kwadrans.
Można też było spotkać swój los. Mnie
się to przytrafiło” – powiedział w kilka
lat po premierze „Zemsty”. Spotkał swój
los wiele razy, w wielu scenicznych
życiorysach: Cześnika w „Zemście”,
Antonia w „Weselu Figara”, Dulskiego
w „Moralności pani Dulskiej”, Orgona
w „Świętoszku”, Sokratesa w „Obronie

fot. Zdzisław Mozer

Kim był Cynarski? Kto ciekawy, wędruje
do archiwum literackiego, tam gdzie teraz przebywa również popiersie Leona
Kruczkowskiego, od niedawna „byłego
patrona” Teatru.
W archiwum Teatru, pośród teczek
ze scenariuszami i zdjęciami z kolejnych spektakli natrafimy na zapisy
dotyczące Cynarskiego. W jednej z recenzji czytamy: „Zakochany w teatrze
amator przeistacza się w wybitnego
aktora, który potrafi wzruszyć i wstrząsnąć siłą swojego przeżycia”. Jak jednak
dojrzewał do tego miejsca Cynarski?
Pochodził z małej wsi w powiecie
lwowskim. Do Zielonej Góry przyjechał wraz z rodziną po demobilizacji
z II Armii Wojska Polskiego. Zatrudnił
się szybko w Polskiej Wełnie. Silny, barczysty typ. Fizjonomia nie zdradzała
jednak tego, co nosił w środku. Twarz
się ma albo nie. Przyszły, zielonogórski Cześnik i korowodowy Bachus ją
miał. Nie był wytworem sceny, reżyserów czy charakteryzatorów – ten fach
przejął genetycznie. Na scenie jednak
znalazł się właściwie przez przypadek.
Razem z przyjacielem Józefem Żmudą
stworzył zespół teatralny przy Polskiej
Wełnie. Nazwali go Redutą. Wyniosła
nazwa, choć pochodząca z przedwojennych działań na pograniczu teatru
i laboratorium Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego. Działaniom
tym przyświecała metoda Stanisławskiego, zogniskowana na budowaniu
roli poprzez osobiste przeżycia aktora.
Gdyby Cynarski żył, stałby się może dobrym materiałem na ekran. Był aktorem,
nad którym nie trzeba długo pracować,
bo on „to” miał – w grymasie, w geście.
Ilu takich aktorów przewinęło się przez
zielonogórską scenę? Z aktorów obecnie grających w Zielonej Górze coś podobnego ma może Jerzy Kaczmarowski. Cynarski miał charyzmę wpisaną
w zmarszczki, które uwidocznił czas,

Ksantypy”, Eumajosa w „Powrocie
Odysa”, Księcia Yorku w „Królu Ryszardzie II”, Ojca w „Wyzwoleniu”, w końcu
szekspirowskiego Leara.
Gdy wchodził na scenę, towarzyszył
mu szmer, gdy schodził – ciepłe brawa.
Wierny miejscu. Nie zerkał w stronę
centrali, gdzie mógłby pewnie stać na
scenie obok Haliny Mikołajskiej, Romana Wilhelmiego czy Tadeusza Fijewskiego. Wybrał winne miasto, w którym
wszystko rodziło się powoli, pod ścisłą
kontrolą lokalnego „patronatu kulturalnego”. W teczce z napisem „Cynarski”
znajdziemy wiele dyplomów, przyznanych mu za Lubuszanina roku, za
osiągnięcia artystyczne idące w parze
z pracą społeczną. Pochodzenie Cynarskiego pomagało mu, nie ukrywajmy
tego. Nie był jednak łasy na pochwały.
Najważniejszy dla niego był zawsze ten
czas teatralny, oporny na prądy historii.
W jednej z rozmów opowiadał o doświadczeniu wyciemnionej, opustoszałej sali teatralnej, która przywodziła mu
na myśl miejsce wypełnione cieniami
znanych aktorów i postaci wyłaniających się spoza kotar. Powiedział wtedy
o wrażeniu przebywania na cmentarzu
i „wskrzeszania umarłych”. Cynarski
w 1970 r. został właśnie jednym z takich
cieni. Zmarł, śpiesząc się, by zagrać króla Leara. „Właśnie wyszedł. Jeszcze jego
papieros napełnia dymem cienie od gestów” – żegnano go na łamach „Gazety
Lubuskiej”, przypominając wiersz Konstantego I. Gałczyńskiego. Myślę, że
przyjdą jeszcze czasy, gdy Cynarskiego
odpomnimy. Nie tylko w postaci złotawych liter zdobiących dużą scenę.

Stanisław Cynarski (1933-1970) w „Kaucji” Hansa Luckego, 1957 r.
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N a d Z ł o t ą Ł ą czą
Wiesław Hładkiewicz

Dwaj pierwsi prezydenci
Po nagle pozbawionym urzędu burmistrza Zielonej Góry Tomaszu Sobkowiaku jego następcą w 1947 r. został Mikołaj Mesza. Był burmistrzem do 1948 r.
i prezydentem miasta w roku następnym. Kolejnym gospodarzem miasta,
ale tylko na rok, został Józef Ziarnkowski jako przewodniczący Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej.
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urząd prezydenta miasta. Według
wspomnień Józefa Ziarnkowskiego, kolejnego gospodarza miasta,
M. Mesza nigdy nie dostał oficjalnej nominacji na urząd prezydenta.
Z dokumentów wynika, że jednak
jako prezydent wziął udział w sesji
Miejskiej Rady Narodowej 16 lutego
1949 r.
W czerwcu 1949 r. M. Mesza zrezygnował ze stanowiska prezydenta
Zielonej Góry. Jego następcą został
Józef Ziarnkowski.
J. Ziar n kow sk i u ro d z i ł si ę
21 stycznia 1905 r. w wielkopolskim Turku. Ukończył czteroklasowa szkołę podstawową, po której
terminował u mistrza krawieckiego.
W latach 1927-1929 odbywał służbę wojskową w 17. Pułku Ułanów
w Lesznie. Po jej zakończeniu pracował w wojskowych warsztatach
krawieckich. Podczas okupacji zatrudnił się jako krawiec w niemieckiej firmie odzieżowej. Należał do
konspiracyjnej organizacji Komitet
Robotniczy, który w mieście i okolicznych miejscowościach prowadził sabotaż, propagandę i dezinformację. W lutym 1945 r. wstąpił
do PPR, co umożliwiło mu objęcie
urzędu wiceburmistrza i dwa lata później burmistrza Leszna. Warto dodać,
że w tym czasie na urząd wiceburmistrza powrócił T. Sobkowiak, pierwszy
burmistrz Zielonej Góry, pozbawiony
tej funkcji w 1946 r. J. Ziarnkowski był
czynnym działaczem PPR. W 1949 r. został przeniesiony z Leszna do Zielonej
Góry, gdzie 20 czerwca Miejska Rada
Narodowa wybrała go na prezydenta
miasta.
J. Ziarnkowski sprawował swój
urząd przez rok. W 1950 r. miała miejsce
zmiana Ustawy o terenowych organach
jednolitej władzy państwowej, która

Mikołaj Mesza – 1911-?

fot. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Mikołaj Mesza urodził się 16 grudnia
1911 r. w Wólce Dużej, dużej wsi koło
Wysokiego Mazowieckiego (obecnie
województwo podlaskie). W czasie
drugiej wojny światowej został przesiedlony wraz z rodziną do Mińska
Mazowieckiego, gdzie ukończył szkołę
podstawową. Następnie przeniósł się
do Warszawy, tam ukończył szkołę średnią o profilu handlowym. Od 1930 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej.
W 1944 r. został sekretarzem Komitetu
Powiatowego PPS, będąc jednocześnie
radnym Powiatowej i Wojewódzkiej
Rady Narodowej. Wystąpił z prośbą do
ministra ziem odzyskanych o przeniesienie go do pracy w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.
Kiedy został członkiem Polskiej Partii Robotniczej, nie udało się ustalić.
W wyborach na burmistrza Zielonej
Góry w 1946 r. był kandydatem tego
ugrupowania politycznego. Ówczesna
Rada Miejska poparła jego kandydaturę. Wszystko wskazywało na to, że M.
Mesza przejmie stanowisko po Tomaszu Sobkowiaku. Kandydaturze sprzeciwił się wojewoda poznański, który jako
przedstawiciel rządu nie zaakceptował
decyzji samorządu zielonogórskiego.
W 1947 r., kiedy T. Sobkowiak został
zmuszony do rezygnacji ze stanowiska
burmistrza, kandydat PPR znowu został
przedstawiony na urząd burmistrza
miasta. Tym razem wybór wojewoda
nie wzniósł uwag do wyboru i 27 stycznia 1947 r. M. Mesza objął stanowisko
w ratuszu.
M. Mesza był burmistrzem do końca
1948 r. 1 stycznia 1949 r. został prezydentem miasta. Stało się tak za sprawą
Zarządzenia Ministra Ziem Odzyskanych z 31 grudnia 1948 r., które nadało
Zielonej Górze status miasta na prawach powiatu. Zgodnie z nim nastąpiło
przekształcenie urzędu burmistrza na

Józef Ziarnkowski – 1905-1981

spowodowała zastąpienie urzędu prezydenta miasta przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. J. Ziarnkowski był
pierwszym przewodniczącym zielonogórskiej MRN.
W lipcu 1950 r., kiedy utworzono województwo zielonogórskie, J. Ziarnkowski został sekretarzem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W 1952 r.
zrezygnował z tego stanowiska. Potem
pracował między innymi w spółdzielczości pracy. Pełnił wiele funkcji w komitetach społecznych, np. w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich. Zmarł
w Zielonej Górze.
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Wsp o m n i e n i a
Stanisław Kowalski

Spaliśmy na sienniku
Pod koniec września 1956 r. otrzymałem list od Janka Muszyńskiego. Pieczęć na znaczku świadczyła, że list został
wysłany z Zielonej Góry. Ucieszyłem się bardzo, bo łączyła
mnie z Jankiem długa przyjaźń, trwająca cały okres studiów, a od naszego ostatniego spotkania w czasie robotniczego buntu w Poznaniu minęło kilka miesięcy.
W czerwcu organizowane były Międzynarodowe Targi Poznańskie, w związku z tym skrócony został rok akademicki,
bo domy studenckie przekształcono na hotele dla uczestników zwiedzających targi. W dniu wybuchu buntu Janek przyjechał z Gniezna na egzamin dyplomowy, ja zaś pojechałem
na szkolenie wojskowe do miejscowości Końskie.
Po uzyskaniu dyplomu wróciłem do domu w Jędrzejewie
koło Trzcianki. Podjęcie pracy było sprawą oczywistą, ale odsuwałem to w czasie. Myślałem nawet o kolejnych studiach
na Akademii Sztuk Pięknych. W takim czasie psychicznego
zawieszenia Janek zawiadamiał, że pracuje w Zielonej Górze,
gdzie jest także praca dla mnie. Przez Krzyż i Kostrzyn przyjechałem do Zielonej Góry. Zgodnie z tym, co było w liście,
udałem się na plac Słowiański. Wydział Kultury Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej mieścił się w budynku po
północnej stronie placu (obecnie sąd rodzinny). Częścią wydziału był urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
mieszczący się w jednym pokoju. Janek przedstawił mnie
Klemensowi Felchnerowskiemu, a ten powiedział: Witamy
w naszym gronie, czuj się jak w domu. Już te pierwsze chwile potwierdzały zawartą w liście opinię, że atmosfera w pracy
jest przyjemna.
Pojawiły się jednak problemy z zatrudnieniem, bo w konserwatorskiej komórce nie było wolnego etatu. Kadrowiec
rozkładał ręce i zachęcał do podjęcia pracy w Sulęcinie,
gdzie w tamtejszej bibliotece doskwierał brak pracowników.
Felchnerowski przedstawił inne rozwiązanie, zapewniając,
że od stycznia następnego roku otrzyma dodatkowe etaty.
Tak też się stało. W czasie spotkania z Janem Koleńczukiem,
zastępcą przewodniczącego PWRN, Klemens przedstawił
statutowy zakres zadań dotyczących ochrony zabytków oraz
związanych z tym potrzeb kadrowych i osiągnął swój cel. Na
razie zostałem zatrudniony w bibliotece wojewódzkiej, bo
tam był wolny etat, lecz pracowałem u Klemensa.
Brak odpowiedniej kadry sprawił, że urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powstał dopiero w trzecim roku
po utworzeniu województwa zielonogórskiego. Konserwatorem został K. Felchnerowski, absolwent uniwersytetu w Toruniu z dyplomem specjalności – malarstwo i ochrona zabytków. Szczycił się tytułem artysty malarza, gdyż profesja ta
była w tamtym czasie przez władze ceniona i stwarzała większą niezależność. Wykorzystując tę sytuację Klemens demonstrował swoją suwerenność wobec kierownictwa Wydziału
Kultury. Kierownikiem wydziału był, formalnie szefem Klema,
Franciszek Kurkowiak, przedwojenny nauczyciel, jeniec oflagu
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Woldenberg (Dobiegniew), człowiek spokojny, wyważony, zastępcą − Henryk Jurewicz, także chyba nauczyciel, repatriant
z Wileńszczyzny. Kierownikami oddziałów byli: Andrzej Bucholski, Andrzej Romańczak i Alina Stradowska. Wspomniana postawa Klemensa była w zasadzie tolerowana, budziła
jednak zrozumiałe animozje wśród pracowników wydziału,
co przenosiło się na osoby działu konserwatorskiego. Animozje te pogłębiły się jeszcze, gdy któregoś dnia zjawiła się
Ewelina, żona Klemensa, z informacją, że mąż nie przyjdzie
do pracy, bo jest zajęty malowaniem. A. Stradowska zapytała
sarkastycznie, komu maluje mieszkanie. Urażona małżonka
artysty nazwała ją kurwą i wyszła trzaskając drzwiami.
Wprowadzając do pracy, Klemens poinformował mnie,
że będę się zajmował ewidencją i rejestrowaniem zabytków
przez rozpoznanie w terenie. Dodał, że do obowiązków dojdzie też załatwianie różnych spraw bieżących. Janka zobowiązał do przyuczenia mnie w tej kwestii, żebym nie popełnił jego błędów. A było tak: szef skierował do Muszyńskiego
pismo interesanta z adnotacją – proszę załatwić negatywnie.
Chodziło o zgodę konserwatorską na rozbiórkę części starego budynku. Janek napisał ręcznie: W odpowiedzi na wasz
wniosek informujemy, że załatwiamy go negatywnie. Dał pieczątkę ogólną, zaadresował kopertę, kupił znaczek i wrzucił
list do skrzynki pocztowej.
PRACA W TERENIE
Zgodnie z przypisanym mi w pracy obowiązkiem rozpoznania stanu zachowania zabytków, wyjeżdżałem do kolejnych
miast, tworząc bądź uzupełniając ewidencję. Śródmieścia
Głogowa i Krosna były całkowicie zrujnowane, sterczały tylko gołe mury kamienic. W Głogowie pracowały ekipy sortujące cegły – z całych układano pryzmy przeznaczone na
odbudowę Warszawy, uszkodzone kruszono maszynami na
kawałki. W pobliżu ruin ratusza zobaczyłem obok rumowiska
ustawione rzędem kamienne figurki egzotycznego kształtu.
Od usuwających gruzowisko robotników dowiedziałem się,
że w trakcie pracy znaleźli te „michałki”. Pokazali mi ułożone opodal płaskorzeźbione kamienne dyski. Charakter
przedmiotów wskazywał stylowo na sztukę Inków z okresu
przedkolumbijskiego, ale zagadką pozostawało, skąd tu się
wzięły. Zabytki trafiły do muzeum (obecnie są w zbiorach
zielonogórskiego Muzeum Archeologicznego w Świdnicy).
Udało się ustalić pochodzenie zabytków: gruz, w którym
zostały znalezione, powstał z domu mieszkańca Głogowa,
podróżnika kolekcjonującego przedmioty sztuki egzotycznej. Będąc w Krośnie zdziwiłem się, że w niemal całkowicie
zrujnowanym starym mieście stoi nietknięta bryła kościoła.
Wyjaśniono mi, że w przeciwieństwie do Głogowa, zniszczonego bombardowaniem, zabudowa Krosna nie ucierpiała
przez działania wojenne, lecz została celowo spalona przez
żołnierzy sowieckich. W miastach mniej zniszczonych, jak Żagań, Żary, Szprotawa, straszyły niezasiedlone kamieniczki czy
kwartały gruzów, opuszczone pałace i świątynie.
Z miastami istniały połączenia kolejowe lub autobusami,
znacznie gorsza była komunikacja ze wsią. Latem 1957 r. Klem
kazał mi wziąć delegację do Krzywańca. Komendant tamtejszego posterunku milicji zawiadomił telefonicznie o odkryciu w czasie prac ziemnych starożytnych garnków. Pociąg
do Żagania wyjeżdżał około szóstej. Wysiadłem w Krzystkowicach i po czterech godzinach marszu leśną drogą byłem
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na miejscu. Na drodze nie spotkałem ani jednego człowieka,
przemysłu artystycznego z porcelany, ceramiki i tkaniny. Za
frapowały zaś widoczne w lesie wielkie, opuszczone budowle
sprawą Muzeum Narodowego w Poznaniu, zobligowanego
z betonu. Nie wiedziałem, że to poniemiecki, ogromny komprzez Ministerstwo Kultury do kurateli nad placówką zielobinat chemiczny, zbudowany dla potrzeb militarnych. Świecinogórską, przekazano do niej kilkanaście obrazów malarzy
ło słońce, ale ponure obiekty w lesie nastrajały niepokojąco.
polskich, które stworzyły zaczątek działu sztuki. Poprawiło
Na posterunku w Krzywańcu powitał mnie dyżurny milicjant
to na krótko sytuację M. Kubaszewskiego, krytykowanego za
śmiechem, oświadczając, że niepotrzebnie się fatygowałem,
inercję. W 1960 r. został jednak zwolniony, oficjalnie za brak
bo po dokładnym obejrzeniu znaleziska okazało się, że to nie
postępu prac remontowych w budynku przy al. Niepodlestare gary, lecz dwa słoiki smalcu, zakopane przez Niemców
głości. Chodziło w rzeczywistości o to, że nie panował nad
na czarną godzinę. Dodał, że smalec niestety zjełczał, jakpodwładnymi. Otóż dyrekcja Muzeum Narodowego w Poby przepraszając za niemożliwość poczęstunku. Te schowki
znaniu skierowała do pracy w Zielonej Górze historyków
Niemców znałem z autopsji. Koło domu w Jędrzejowie leżasztuki Włodzimierza Ławniczaka i Tomasza Jurasza. Uważali
ła kupa kamieni polnych. Pewnego dnia Bobik, pies przejęty
to za rodzaj zesłania i odgrywali się na M. Kubaszewskim, nie
po niemieckich gospodarzach, intensywnie węszył między
mającym właściwego wykształcenia. Podważali jego decywiększymi kamieniami i próbował je rozsunąć. Okazało się,
zje i ośmieszali w różny sposób, uprawiając zgrywę zamiast
że kamienie nakrywają drewnianą skrzynkę, pełną własnej
pracy. Mieszkali w pomieszczeniu muzeum. Starożytną ceraprodukcji konserw mięsnych. Jedna z nich przerdzewiała, co
mikę używali w charakterze popielniczek i do innych niestopobudziło powonienie Bobika.
sownych celów. Uważali ją za bezwartościową, bo po wojnie
Nieco inny charakter miał wyjazd do Międzyrzecza. Miazniszczono metryczki naczyń. Wieczorem pili i zabawiali się
łem zapoznać się z dokumentacją na remont budynku dawz kobietami z miasta. W tych zabawach często uczestniczynego starostwa grodowego, adaptowanego na siedzibę muliśmy z Jankiem, co potem T. Jurasz opisał w opowiadaniu
zeum i ocenić od strony konserwatorskiej. W Międzyrzeczu
„Kwiatki dla Doroty”, wymieniając nasze nazwiska. Gdy nadatrwały roboty konserwatorskie przy ruinach zamku z czasów
rzyła się okazja, obaj opuścili Zieloną Górę. W. Ławniczak zwiąKazimierza Wielkiego. Mury obiektu
zał się z Uniwersytetem im. Adama Mipoddawano zabezpieczeniu przed
ckiewicza w Poznaniu, T. Jurasz podjął
dalszym niszczeniem, prowadząc rówpracę w Zarządzie Muzeów i Ochrony
O nowej drodze mówiono,
nocześnie badania archeologiczne na
Zabytków w Warszawie i pisał krymiże jest to trasa od Wieczorka
dziedzińcu zamku, z wyraźnymi na
nały dla młodzieży, wydawane w Isk(pierwszy sekretarz komitetu
ścianach przekrojów warstwami arrach. W latach osiemdziesiątych został
wojewódzkiego PZPR) do
cheologicznymi, sięgały ośmiu metrów
dyrektorem muzeum w Łańcucie.
Lembasa (przewodniczący
w głąb. Praca rysownika była żmudna,
W 1957 r. w pokoju urzędu konPWRN).
ale zasłyszane informacje o wynikach
serwatorskiego zrobiło się ciasno. Do
badań interesujące. Poznałem wtedy
pracy przyjęte zostały kolejne osoby −
Alfa Kowalskiego, kierownika muzeum,
Halina Karpowicz (w przyszłości SkiStanisława Kurnatowskiego, kierującego badaniami i Edwarbowa), absolwentka Wyższej Szkoły Plastycznej w Krakowie,
da Dąbrowskiego, sympatycznego archeologa, z którym
specjalistka konserwacji malarstwa, której Klemens powierzył
mieszkałem w pokoju gościnnym placówki.
sprawy związane z ochroną zabytków ruchomych, i Alicja ZaMiędzyrzeckie muzeum, którego siedzibę planowacharska, plastyczka, a także Krystyna Klęsk, tłumacząca teksty
no w 1957 r. do remontu, było wtedy w regionie jedynym
niemieckie. Częstym gościem był Władysław Korcz, bo jego
z prawdziwego zdarzenia, miało wielodziałowe cenne zbiożona przekładała w domu jakieś teksty o zabytkach z niery, przemyślaną merytorycznie ekspozycję i nieliczną, za
mieckiego. W. Korcz zawsze żywo komentował spory o tle
to fachową kadrę. A. Kowalski, z wykształcenia artysta mahistorycznym, jakie aktualnie z kimś toczył. Z oburzeniem
larz, który w 1945 r. przyjechał z Poznania do Międzyrzecza
i niesmakiem wspominał też różne wydarzenia. Gniewem
i stworzył tę placówkę od zera, cieszył się wówczas i przez
pałał wobec Wiktora Lemiesza, który będąc redaktorem nanastępne lata wielkim uznaniem władz, był popularyzowany
czelnym „Gazety Zielonogórskiej”, zrecenzował podle jego
w radiu i prasie. Muzea w Zielonej Górze, Gorzowie, Nowej
artykuł o Kazimierzu Wielkim, zmieniając jego nazwę na KaSoli znajdowały się w gorszej sytuacji; bazowały na skąpych
zimierz III. Interwencje i protesty nic nie dały, bo W. Lemiesz
zbiorach placówek przedwojennych, politycznie nieodpopowoływał się na zapis w „Wielkiej encyklopedii radzieckiej”.
wiednich. Z nakazu władz koncentrowały się na pracy ideoTerenowy charakter pracy znacząco rozwiązywał problogiczno-oświatowej, a programy ekspozycyjne ograniczały
lem ciasnoty w biurze, pomagała także świadomość, że jest
do współczesnego malarstwa artystów lokalnych i wystaw
to sytuacja tymczasowa. Widoczna była budowa gmachu
czasowych z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
dla Prezydium WRN, a szczegóły znaliśmy od zaprzyjaźnioW Zielonej Górze muzeum gnieździło się w kilku ponych architektów: Zygmunta Paszka, Henryka Tarki i Janusza
mieszczeniach dawnej szkoły ewangelickiej. Od 1957 r.
Wyczałkowskiego. Z tego źródła wiedzieliśmy o planowanej
posiadało statut muzeum okręgowego, ale dopiero dwa
nowej drodze, przedłużającej ulicę Małgorzaty Fornalskiej
lata później otrzymało odpowiednią siedzibę, wymagającą
(obecnie Bankowa) do budowanego obiektu PWRN. Projednak kapitalnego remontu. Dyrektorem był Michał Kubawadziła przez poniemiecki cmentarz, co wiązało się z przeszewski, próbujący ukierunkować placówkę na jakąś specjakształceniem nekropolii w park miejski. Przy budowie drogi
lizację. Nawiązał współpracę z Instytutem Wzornictwa Przeprzeprowadzono ekshumację, niezbyt rzetelnie. W mieście
mysłowego, nabywając tą drogą powstające tam wytwory
komentowano, że wywożąc ziemię, samochody gubią ludzkie
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kości, walające się na ulicach. O samej nowej drodze mówioStarając się o kwaterę dla nas, rozmawiał z kierownikiem
no, że jest to trasa od Wieczorka (pierwszy sekretarz komitetu
wydziału. Słysząc to, A. Bucholski, który mieszkał w Łężycy,
wojewódzkiego PZPR) do Lembasa (przewodniczący PWRN).
podzielił się informacją o pustych pokojach w poniemieckim
W 1957 r. nasiliły się tendencje rozbiórkowe, co wiązało
domu społecznym. Po prowizorycznym remoncie, za pieniąsię z forsowanym nachalnie hasłem „Cała Polska odbudowudze z budżetu konserwatora, otrzymaliśmy pokój na piętrze
je stolicę”. Dla pozyskania w tym celu cegieł wydana została
budynku. Mieliśmy tam duży siennik wypchany słomą, pieuchwała Prezydium Rządu o porządkowaniu miast. Powołarzynę Janka z Gniezna, prosty otwarty piecyk elektryczny
no wojewódzkie i powiatowe zespoły fachowców, typujące
i garnek do gotowania wody na herbatę. Brakowało kubków,
kamienice i uszkodzone wojną inne obiekty do rozbiórki.
na dworcu PKP zamówiliśmy więc w bufecie piwo, zabierając
Z upoważnienia wojewódzkiego konserwatora w spotkado domu kufle. Potwierdziło się powiedzenie, że kradzione
niach tych gremiów uczestniczył Jan Muszyński. W powiatach
nie tuczy, gdyż oba kufle pękły przy nalewaniu wrzątku.
najczęściej miał przeciw sobie prawie zawsze wszystkich, gdy
Mimo że Janek był już żonaty i często odwiedzał żonę
chodziło o ratowanie typowanych do rozbiórki zabytków. Zow Gnieźnie, to nasz wspólny siennik w Łężycy wzbudzał
rientował się, że argumenty o wartości artystycznej obiektu
zdziwienie i domysły, zwłaszcza odwiedził nas redaktor J.
pozostają bezskuteczne, ponadto że istnieje polityczna i spoz Polskiej Agencji Prasowej, znany z odmiennych preferenłeczna presja w kierunku deprecjonowania kulturowego
cji seksualnych. Podejrzenia upadły za sprawą Eweliny, która
dziedzictwa niemieckiego jako spuścizny narodu zbrodniarzy.
sprawdzająco ulokowała do snu między nas urodziwą dziewSłyszał także głoszoną powszechnie opowieść o odzyskaniu
czynę, znaną nam z Klubu Dziennikarza. Stało się to w mieszziem piastowskich czy powrocie na ziemie piastowskie, uznał
kaniu Felchnerowskich.
więc, że trzeba to wykorzystać w obronie zabytków. Czyniąc
W sezonie kolędowym zajrzał do nas w Łężycy ksiądz
pożytek z braku orientacji historycznej gremiów urzędniMucha, proboszcz z Czerwieńska. Znaliśmy go z racji współczych i politycznych decydentów, piastowską genezę przypracy przy remoncie kościoła w Leśniowie Wielkim. Miał inpisywał bezzasadnie także budowlom z czasu renesansu
teresującą przeszłość jako kapelan Armii Krajowej w okręgu
czy baroku. W przypadku Gubina, Lubska
kieleckim. O burzliwych przeżyciach woi Żar odwoływał się do bratnich Łużyczan
jennych w partyzantce zwierzał się nam
jako twórców tego dziedzictwa. Niekiedy
przy herbacie na plebanii w Czerwieńsku.
Pięknie urządzone
stosował termin „polskości” np. podając,
Miał do nas zaufanie, gdyż dowiedział się
mieszkanie wykorzystaże pałac w Brodach wzniósł minister króla
o przeżyciach Janka w ubeckim więzieliśmy także do rozrywek
Polski, pomijając fakt, iż August III był równiu we Wrocławiu. Niespodziewana wiz alkoholem i tańcami
nocześnie elektorem saskim, a inwestycja
zyta księdza bardzo nas zaskoczyła, ale
przy muzyce z radia.
Brühla, jego ministra, wyrosła z grabieży
jeszcze bardziej stan naszego mieszkania.
finansów państwowych Polski. W obronie
Pogadał na stojąco o sprawach bieżących,
zabudowy rynku w Bytomiu Odrzańskim J.
całkiem świeckich, a gdy nastał moment
Muszyński nie zawahał się twierdzić, że tamtejsze kamieniczki
błogosławieństwa dla domu, nie mógł znaleźć odpowiedniej
posiadają cechy właściwe barokowej architekturze polskiej. Postrony, gdyż wszystkie ściany ozdobione były fotosami roznesługując się fałszem dla dobrej sprawy, Muszyński uratował
gliżowanych aktorek. W końcu zwrócił się w kierunku okna.
od rozbiórki liczne pałace, świątynie i zespoły kamienic.
Zapowiadane zastępcze mieszkanie w Łężycy na czas
do pół roku, służyło nam niemal dwa lata. Codzienność bez
MIESZKANIE W ŁĘŻYCY
mebli, elementarnych warunków sanitarnych, w porze letniej
Mimo początkowych kłopotów z opanowaniem zadań typu
dawało się znieść. W miesiące zimowe, w nieogrzewanym
administracyjnego praca, zwłaszcza w terenie, była urozmapomieszczeniu, budziliśmy się oszronieni wokół ust i nosa.
icona i wciągająca. W sprawę rejestru zabytków wprowadził
Z ulgą przyjęliśmy więc szansę na zamieszkanie w Zielonej
mnie Michał Witwicki, architekt i historyk architektury, inGórze. Pod koniec 1958 r. Klem otrzymał większe mieszkanie
spektor z Ministerstwa Kultury. Zwrócił uwagę, że w pierwna osiedlu Wazów, a jego lokum przy Fabrycznej przydzieszej kolejności trzeba wpisać do rejestru historyczne zespoły
lono Muszyńskiemu. Wkrótce również opuściłem Łężycę,
miejskie w celu objęcia jednym wpisem obszaru z wieloma
zamieszkałem w wynajętym pokoju na osiedlu Chrobrego.
zabytkami. O ile praca okazała się frapująca, to zmartwieniem
W Zielonej Górze, mimo braku własnego mieszkania,
była sprawa mieszkania. Tymczasowym lokum było muzeum
dostrzegłem perspektywę stabilizacji, a wraz z tym głębsze
przy ul. Szkolnej (obecnie Kazimierza Lisowskiego). Oczywizainteresowanie się miastem. Liczne miasta w województwie
ście nie można mówić o mieszkaniu, a raczej miejscu do spabyły zaniedbane, straszyły wypalonymi budynkami i rumonia, gdyż mieliśmy tam składane łóżka. Zresztą rzadko z tej
wiskami gruzów. Widoczne ślady wojny. W ocalałej od znisznoclegowni korzystaliśmy, bo Felchnerowscy prowadzili otczeń Zielonej Górze panował porządek w miejskiej przestrzewarty dom i tam najczęściej spaliśmy na materacach z innymi
ni, bez ubytków w zabudowie. W bliskim otoczeniu miasta
uczestnikami wieczornych rozmów przy alkoholu. Mieszkanie
znajdowały się rozległe winnice. Po 1950 r., gdy utworzono
Felchnerowskich to był pokój z kuchnią i łazienką, a gospowojewództwo zielonogórskie, zaczęto wznosić niezbędne
darze mieli dwoje małych dzieci – Armanda i Tytusa. Klem
obiekty dla władzy i budynki mieszkalne. Istniały już siedzilubował się w oryginalnych imionach, o sobie mówił, że ma
by partii i milicji, w budowie był gmach PWRN. Stały także
cztery imiona: Klemens papież, Jerzy rycerz, Andrzej Bobola
budynki mieszkalne przy Chrobrego, Fabrycznej, Bohaterów
i Stanisław Kostka. Twierdził też, że nazwisko jest holenderWesterplatte, Zyty. Planowano budowę osiedla Wazów o zaskie i pierwotnie brzmiało van Felchner.
niżonym standardzie mieszkań, ogrzewanych piecami.
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KLUB DZIENNIKARZA
Mimo upływu lat od zakończenia wojny, ogólne warunki życia
ciągle odbiegały od podstawowych standardów. Istniało jednak żywe życie kulturalne. Działał teatr, namiastka orkiestry
symfonicznej, kina. W zielonogórskim teatrze karierę zaczynali: Halina Winiarska, Henryk Machalica, Zdzisław Wardejn.
Wcześniej o tę scenę otarła się Kaja Nogajówna, koleżanka
z naszego roku, która po trzecim semestrze zrezygnowała ze
studiów, znajdując zatrudnienie w Teatrze Ziemi Lubuskiej
jako aktorka. Początkująca działalność rozgłośnia Polskiego
Radia była zlokalizowana tam, gdzie jest obecnie. Placówką
rządzili: Andrzej Wielowiejski, Janusz Weroniczak i Leszek
Zieliński, znajomi ze studiów. Jeszcze w Poznaniu na fali odwilży założyli studenckie kabaret Żułtodziub, Muszyński robił im scenografie. Radiowcy wciągnęli nas do współpracy.
Pisaliśmy wymyślone historyjki z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Akcja opowiastek osadzała się na konfliktach
z Niemcami, ich miejscem był teren Środkowego Nadodrza –
Międzyrzecz, Krosno, Żagań z okolicami. Taką zaściankową
„Starą baśnią” włączyliśmy się w nurt przywracania pamięci
o piastowskiej przeszłości Ziem Odzyskanych.
Życie towarzyskie ówczesnej elity skupiało się w Klubie
Dziennikarza, w budynku „Gazety Zielonogórskiej”. Członkami
klubu zostaliśmy z Jankiem, bo zarekomendował nas Klemens.
Oprócz dziennikarzy „GZ”, PAP, PR, w późniejszym czasie
„Nadodrza”, skupiali się tam głównie plastycy, literaci, aktorzy, muzycy, architekci; bywali także lekarze, prawnicy i ładne
dziewczyny z miasta. Stał fortepian, ktoś z obecnych dawał
muzykę do tańca. Jednak najważniejszą rolę spełniał bufet z alkoholem i zakąskami na zimno. W zasadzie jednak czas upływał na piciu wódki, nierzadko do upojenia. Często piło się „na
krzywy ryj”, co zobowiązywało do rewanżu. Skromne zarobki
topniały szybko i od połowy miesiąca żywiliśmy się z diet za
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wyjazdy na delegacje. Wielokrotnie fundatorem był Klemens,
mający ekstradochody za projekty i prace plastyczne. Od 1958
r. nasza sytuacja materialna uległa poprawie, bo otrzymywaliśmy prace zlecone. Wprowadził nas w to Zygmunt Paszek, szef
Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej, zlecając opracowanie
studium historyczno-urbanistycznego Kożuchowa.
Urodziwa Ewelina i przystojny Klemens uchodzili za
najładniejszą parę w Zielonej Górze. W klubie poznaliśmy
kolejnych artystów plastyków: Witolda Nowickiego z żoną
Stellą, Ignacego Bieńka z żoną Ingeborgą, poetką, Kazimierza Rojewskiego, Mariana Szpakowskiego, Stefana Słockiego.
Nowiccy, wyjeżdżając na urlop, udostępniali nam mieszkanie
przy Chrobrego. Zobowiązaliśmy się podlewać kwiaty. Przez
dwa tygodnie mieliśmy z głowy uciążliwe podróże do Łężycy, a pięknie urządzone mieszkanie wykorzystaliśmy także do
rozrywek z alkoholem i tańcami przy muzyce z radia. Alkohol
zaciemniał świadomość, że gościmy w cudzym lokalu. Po wytrzeźwieniu zauważaliśmy zeszpecony blat stolika, przypalony papierosem. Wstyd był wielki, ale Nowiccy nie skomentowali naszego chamstwa.

fot. Archiwum prywatne autora

Pracowały zakłady przemysłowe: Zastal, Polska Wełna, fabryki wódek i win oraz inne mniejsze. Pracownicy dojeżdżali
z rozległej okolicy koleją i autobusami. Dworzec autobusowy zajmował plac na zapleczu dawnej szkoły ewangelickiej
(obecnie stoi tam galeria Meteor). Ruch samochodowy odbywał się z wykorzystaniem całej sieci ulicznej centrum miasta
łącznie ze Starym Rynkiem. Plac Powstańców Wielkopolskich
trzy razy w tygodniu zamieniał się w targowisko. Wypełniał
się wozami konnymi z produktami rolniczymi z okolicznych
wsi. Tu przyjeżdżał kilkunastoletni Michał Zapotoczny z Zabłocia, by sprzedać uzbierane w lesie czerwone borówki. Poznałem go, gdy był przewodniczącym Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Żaganiu. Po wielu latach spotkałem Michała na deptaku jako mieszkańca Zielonej Góry. Zapotoczny
należał do tych gospodarzy miast, którzy sprzyjali ochronie
zabytków, co w wypadku Żagania, bogatego w cenne dobra
kultury, miało duże znaczenie. Znaliśmy się z kontaktów urzędowych. Teraz, przy kawie, zwierzył się troszkę ze spraw osobistych. Urodzony na Kresach, jako kilkuletnie dziecko utracił
ojca, który zginął wkrótce po wcieleniu do II Armii Wojska
Polskiego. Matka, z trójką małych dzieci, zdecydowała się
na repatriację. Osiedli na gospodarstwie w Zabłociu. Michał
chciał się uczyć i mimo kłopotów zdobył średnie i wyższe
wykształcenie. Trudności materialne skłoniły go do szukania
zarobku. W sezonie zbierał borówki, na które znajdował nabywców w Zielonej Górze.

Stanisław Kowalski (po prawej stronie) i Jan Muszyński

W warunkach politycznej odwilży zaznaczyły się także korzystne zmiany w sferze kultury. Wyrazem przełomu stal się
tygodnik „Po prostu”, przedstawiający krytycznie różne sprawy w Polsce. Jego odpowiednikiem w Zielonej Górze stało się
„Nadodrze”, początkowo półmiesięcznik, później dwutygodnik. Redaktorem naczelnym był B. Soliński, pisali m.in. T. Jasiński, W. Nodzyński, A. Waśkiewicz, J. Koniusz, Irena Kubicka,
Henryka Doboszowa. Stronę graficzną zapewniał K. Felchnerowski, a serwis fotograficzny Czesław Łuniewicz. Do zespołu
dołączył prosto z wojska Ryszard Rowiński, samorodny talent,
który szybko wyróżnił się zwracającymi uwagę reportażami.
W 1957 r. trwała intensywna rozbudowa przestrzenna
Zielonej Góry. Wznoszono bloki na Wazów, a w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej przygotowywano plan budowy
osiedla Piastowskiego. Poprawiły się lokalowe warunki pracy.
W oddanym do użytku gmachu PWRN Wydział Kultury otrzymał kilka pokoi, w tym dwa dla konserwatora zabytków.
W życiu prywatnym, jak i związanym z pracą zawodową
coraz wyraźniej zapowiadała się stabilizacja.
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Rysuje Zbigniew Jujka

List do redakcji
W ostatnim wydaniu „Na Winnicy” Radosław Domke opublikował tekst
„Kontrowersje wokół ulic”. Dokładniej powinno chyba być – bo rzecz nie
dotyczy przebiegu ulic tylko – nazw miejskich traktów. Ponieważ nie podoba mi się wymowa pewnych fragmentów tego materiału, chciałbym się
do nich, jak i problemu zmian nazewnictwa odnieść.
Konstytucja mówi, że w sprawach lokalnych decydują społeczności
lokalne. I tego powinniśmy się, my, obywatele, trzymać, a nie ulegać fikcji politycznej, w jakiej żyje powołane przez PiS i PO ciało, którego nazwy
nie chcę wymieniać. Jest to bowiem typowy, Orwellowski Instytut Prawdy
i Miłości, siejący wśród Polaków niezgodę i zamęt. Jakoby Ostateczna – nie
wiadomo jakim diabelskim prawem – Instancja Ideologiczna o absolutnej
władzy pseudohistoryków. Cóż, takie mamy czasy…
Ta właśnie komórka ideologiczna, prawem kaduka, decyduje o losach
milionów Polaków, wskazuje bowiem brutalnie i nieodwołalnie, przy jakiej
ulicy kto z nas ma mieszkać, jak mamy adresować listy, słowem w jakiej
rzeczywistości żyć. Trudno jej stawiać opór, stoją bowiem za nią bezrozumne instytucje państwowe, aparat przemocy, wojewoda etc. Choć – na
szczęście – zerwały się tu i ówdzie w kraju różne grupy oporu przeciwko
temu totalitaryzmowi.
R. Domke pokazuje w swoim materiale, jakie zmiany wszechwładna
instancja poczyniła w Zielonej Górze, pisze, jak ów proces przebiegał.
Szokujące dla mnie jest jednak (choć może to świadczy o mojej naiwności
wobec ludzi), że autor ów wyprzedza wręcz ideologiczne ciało i informuje
rzesze czytelników (a pośrednio donosi - wiadomo komu), gdzie jeszcze należałoby poczynić czystki. Okazuje się, że przeszkadza mu (jak pisowcom
i platformersom) każda lewicowa myśl, sylwetka. Czytam, iż nie wolno, nie
powinno się w IV RP przypominać w żaden sposób Ludwika Waryńskiego,
Jarosława Dąbrowskiego czy Róży Luksemburg, choćby za nie wiem jaką
słuszną sprawę walczyli i ginęli. Wystarczy, że mieli w swoim życiu „niesłuszne” − z pisowskiego punktu widzenia − poglądy. Dziś bowiem karze
się za lewicowość.
Autor poruszył przy okazji mój ulubiony temat. Chciałby zlikwidować
nazwy al. Zjednoczenia i ul. Jedności. Kojarzą mu się bowiem – jak szeregowemu żołnierzowi – z jednym... Mnie zaś intryguje, kto, zapewne w latach
90., kazał wyrzucić człon „Robotniczy” z nazwy ul. Jedności Robotniczej
(i tak mówię do dziś na tę ulicę właśnie w ten sposób). A przecież stało się
to w latach, gdy świeżo mieliśmy w pamięci, iż to robotnicy w kopalniach
i stoczniach wywalczyli to, co (niestety dla siebie) wywalczyli... Czyli wredny, grabieżczy kapitalizm. „W podzięce” za to w Zielonej Górze robotnikom
„zabrano ulicę”… Zapewne zatem nie powinienem się dziwić w roku 2019,
kolejnym roku oszołomstwa i narastania ruchów faszystowskich w kraju,
takiej postawie, jaką prezentuje R. Domke. Dla niego „kontrowersyjna” jest
ul. 22 Lipca, Armia Ludowa, Jedność Robotnicza lub Aleksander Zawadzki.
Dla mnie nie; co w tym kontrowersyjnego, że państwo przyjmuje nazwy
związane z własną, jedyną jaka była, historią?! Głupi są ci, którzy uważają,
że Polska Ludowa nie istniała, że nie było święta 22 lipca, Armii Ludowej,
gen. Świerczewskiego. Mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia przynajmniej część skasowanych bezrozumnie nazw wróci na swoje miejsce.
Eugeniusz Kurzawa
Przepraszam
Prezesem Towarzystwa Ziemi Głogowskiej jest Zbigniew Mazurek, a nie jak
w części tekstu podałem Zbigniew Marciniak. To nie powinno się zdarzyć.
Biję się w piersi, przepraszam czytelników i bohatera tekstu.
Alfred Siatecki
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Nasze bachusiki

Robert Tomak, „Skribikus Młodszy”, ul. Stefana Żeromskiego

Artur Wochniak, „Makusynus Cudakus Wspaniały”, pl. Makusynów

Artur Wochniak, „Syndromus Dowmus”,
al. Niepodległości
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fot. Alicja Błażyńska

Małgorzata Bukowicz, „Obserwatikus Młodzieńczy”, pl. Bohaterów

Artur Wochniak, „Polporek”, ul. Stefana Żeromskiego

Robert Tomak, „Questina”, al. Niepodległości

Artur Wochniak, „Partnerus Turistikus”, Stary Rynek

Andrzej Moskaluk, „Hubertikus”, ul. Pod Filarami

33

G dzi e i n d z i e j

Stowarzyszenie, które jest obecne
nie tylko w Kożuchowie
Od 11 lat Dni Kożuchowa inauguruje sesja naukowa Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Kożuchowskiej. Tegoroczna odbyła się w świetlicy wiejskiej w Czciradzu.
Zebrani w niej słuchacze wysłuchali wystąpień historyków na temat dziejów
miejscowości we wschodniej części gminy.
samorządu kożuchowskiego (pierwsza wzmianka o burmistrzu i radzie
miejskiej pochodzi z 1310 r.). Wtedy
Towarzystwo otrzymało aż 50 tys. zł,
których wystarczyło i na stroje z dawnych epok. Podczas dorocznych Dni
Kożuchowa uczestnicy widowiska historycznego w nich występują. Stroje
przygotowuje wiceprezeska Katarzyna
Gawczyńska, nauczycielka i dyplomowana historyczka.
Ogromną część pracy TPZK stanowią badania naukowe prowadzone
w kościołach.
− Kościół Świętych Piotra i Pawła
to stałe miejsce badań. Na przykład
badania georadarowe wskazały miejsca, gdzie się znajdują krypty grobowe
dawnych władców. Badania antropologiczne potwierdziły ich tożsamość –
twierdzi prezes Szukiełowicz. A sekretarz Kulczycka dodaje, że jeszcze długo
Towarzystwo będzie miało co robić.
Były lata, że ziemia kożuchowska
wraz z ziemią zielonogórską stanowiły
jedno księstwo, pewnie stąd duże zainteresowanie historyków z Uniwersytetu
Zielonogórskiego tą częścią regionu.
AS

Tegoroczną sesję „Historyczne układy naturalistyczne
wsi Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Górne, Podbrzezie Dolne, Słocina i Sokołów” otworzył prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Zdzisław Szukiełowicz

Tablica na budynku przy pl. Matejki 1, gdzie mieszkała
siostra gen. Hallera. W latach 60. XX wieku w Kożuchowie mieszkał poeta, pisarz i krytyk Andrzej K. Waśkiewicz, patron Nagrody Literackiej ZLP. Mieszkańcem był
także sławny filozof Salomon Maimon, którego pomnik
niedawno odtworzono w parku znajdującym się na
Podbrzeziu Dolnym.

fot. Daniel Jung

W 2005 r. była potrzebna pomoc finansowa na konserwację rzeźb nagrobnych zgromadzonych w lapidarium.
Wojewódzki konserwator zabytków
miał pieniądze, ale prawo zabraniało
mu przekazania ich samorządowi miejskiemu. Prawo nie zabraniało wsparcia
organizacji pozarządowej, która zajmie
się konserwacją. Najlepszym wyjściem
okazało się powołanie Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej (istniało
Towarzystwo Miłośników Kożuchowa,
tyle że było martwe). Dwa lata później
jego prezesem został Zdzisław Szukiełowicz, opiekun zabytków, na co dzień
gospodarz Izby Regionalnej. Do TPZK
należą 22 osoby z Kożuchowa, Nowej
Soli i Zielonej Góry. Miesięczna składka
wynosi 5 zł. Członków wspierających
jest dużo więcej, na przykład Krzysztof
Raczykowski, sołtys Mirocina Górnego, czy konserwator dzieł sztuki Karol
Błaszczyk ze Szprotawy.
TPZK należy do tych organizacji,
których celem jest ochrona dziedzictwa historycznego i prowadzenie prac
konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Czego jak czego, ale budowli
zabytkowych w Kożuchowie nie brakuje. Właściwie to całe miasto jest zabytkiem. Część kosztów na ich renowację
pokrywa Kościół, część samorząd, część
urząd konserwatorski. Na część TPZK
zdobywa pieniądze z różnych źródeł,
nawet z kar nakładanych przez sądy na
winowajców.
− Najtrudniej jest dostać wsparcie finansowe ze starostwa – twierdzi Anna
Kulczycka, sekretarz Towarzystwa i dyrektorka Centrum Kultury „Zamek”.
− Właściwie to przestaliśmy pisać
wnioski do starostwa – dodaje prezes
Szukiełowicz.
Od 2008 r. TPZK organizuje sesje
naukowe, których celem jest ukazanie
dziejów miasta i okalających je wiosek.
Takie sesje odbyły się w Solnikach, Lasocinie i Czciradzu. Na miejsce spotkania w przyszłym roku wybrano Stypułów. Najpoważniejsze spotkanie osób
zainteresowanych historią odbyło się
w
342010 r., kiedy przypadało 700-lecie

Utworzona w 1992 r. Izba Regionalna mieści się w historycznej Baszcie Krośnieńskiej
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