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Spotkanie Merkuriusza 
w Galerii

Raz do roku Redakcja naszego czasopisma organizuje uroczyste 
spotkanie osób współpracujących z Merkuriuszem Regionalnym. 
Tym razem spotkaliśmy się w gościnnej Galerii Fotografii 
Artystycznej w Nowej Soli 23 stycznia 2016 r.

Galeria Fotografii prowadzona przez Andrzeja Kruszewskiego jest siedzibą 
działającego już kilka lat Towarzystwa Fotografii Eksperymentalnej. Jej 
właściciel, który jest również członkiem Rady Naukowej Merkuriusza Regio-
nalnego gościł dziennikarzy i współpracowników naszej Redakcji. Po uroczys-
tym powitaniu i otwarciu spotkania całość poprowadził Przewodniczący Rady 
Naukowej dr Mieczysław Wojecki. Spotkanie uświetnił recital pieśni w wyko-
naniu Danuty Kaźmierczak i Urszuli Stajniak, którym na zabytkowej fishar-
monii akompaniował Wojciech Jachimowicz (zdjęcie obok). Podczas spotkania 
zaprezentowano najnowszy numer naszego czasopisma. Oprócz dziennikarzy 
i sympatyków gościliśmy również wybitnego polskiego rzeźbiarza Mirosława 
Pateckiego (twórcy m.in. świebodzińskiego Chrystusa Króla).

K. Waks

Regionaliści piszą 
o strażach pożarnych
W Malczycach wydano szósty Zeszyt opisujący rozległą działalność Ochot-
niczych Straży Pożarnych w gminie Malczyce. Autor Adam Wojciech Haładus 
zebrał bardzo bogaty materiał dokumentalny traktujący szczegółowo o historii 
pożarnictwa od roku 1860. Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko działalność 
operacyjna ale, jak pokazuje ta bogata publikacja, również działalność społeczna 
i wiele inicjatyw kulturalnych. Szczególny nacisk autor położył na udoku-
mentowanie działalności poszczególnych osób związanych z ruchem pożar-
niczym. Kolejny już szósty zeszyt jest bogato ilustrowany unikatowymi 
fotografiami z uroczystości i akcji strażackich. Można na nich zobaczyć wiele 
budynków, które już nie istnieją i zabytkowy sprzęt pożarniczy. Wspomnienie 
o wielu strażakach w tej publikacji jest jedynym śladem pisanym o ich życiu 
i aktywności w Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Red.



Laureaci i Kapituła konkursu (od lewej): Marek Wawrzkiewicz - prezes ZG ZLP, 
Alfred Siatecki, Halina Bohuta-Stąpel, Anna Sobecka, Maria Wasik,  (z tyłu) Robert Rudiak 

i Władysław Klępka, (foto: Alicja Błażyńska)

Towarzystwo "Winnica" ustanowiło Zielo-
nogórską Nagrodę Literacką "Winiarka", przy-
znawaną za twórczość dotyczącą Zielonej 
Góry. Pierwszym laureatem został Robert 

"czasem czuję się artystą/ stąd piszę i maluję". Dwa te talenty Rudiak, autor niedawno wydanej książki pt. "Ruch literacki na 
łączy umiejętnie, a to, że maluje widać w jego poezji, w której Środkowym Nadodrzu w XX i XXI wieku". Kapituła wzięła 
króluje barwna przyroda, ptaki. Wiersze W. Klępki pełne są również pod uwagę wcześniejsze jego prace, m.in. współudział 
serdeczności, podobnym ciepłem emanują obrazy, przy czym w przygotowaniu publikacji z okazji 40-lecia Związku 
eksperymentuje i w jednej, i drugiej dziedzinie. W ostatnich Literatów Polskich w Zielonej Górze oraz wydane tomiki 
latach zachwyca swoimi pracami plastycznymi, które tworzy poezji. Nagrodą dla laureata jest druk kolejnej książki.
wykorzystując czerpany papier.Natomiast ZLP dla upamiętnienia Andrzeja K. Waśkiewicza 

- wybitnego krytyka i poety, drugi rok z rzędu organizuje Kon-
Trudno wyobrazić sobie nasze miasto bez obecności w nim kurs Literacki Jego imienia. Tegorocznymi finalistami, 

wymienionych wyżej osób. Swoim talentem i twórczymi wyłonionymi przez Kapitułę, zostali: Halina Bohuta-Stąpel, 
działaniami wzbogacają kulturalnie Zieloną Górę, a nas tu Władysław Klępka i Alfred Siatecki. Wysoko oceniono dorobek 
żyjących przenoszą w krainę piękna i łagodności, pomagając literacki wymienionych osób oraz aktywność w środowisku 
życzliwie patrzeć na świat, co teraz szczególnie może być kulturalnym Zielonej Góry i regionu. Ostatecznie decyzją 
potrzebne. Kapituły nagrodę główną otrzymał Alfred Siatecki. W uzasad-

Uroczystość wręczenia nagród miała sympatyczny i bardzo nieniu podkreślono, że za całokształt twórczości pisarskiej, ze 
serdeczny charakter, była prawdziwym Świętem Lubuskiej Li-szczególnym uwzględnieniem ostatnich lat oraz za popula-
teratury. Organizatorzy zapowiadają kolejną galę za rok i chwa-ryzowanie wiedzy o regionie. 
ła im za to!Alfred Siatecki jest autorem dwudziestu dziewięciu książek, 

z tej liczby piętnaście pozycji to beletrystyka, trzy książki 
reportaże, sześć zbiorów opowiadań historycznych zatytu-
łowanych Klucze do bram i ponumerowanych od pierwszej do 
szóstej bramy oraz pięć informatorów o lubuskim środowisku 
literackim, ostatnie dwa zostały zatytułowane Miejsce zmagań 
i Na winnicy. Jego utwory tłumaczono na język białoruski, 
górnołużycki, rumuński i niemiecki. Szerzej o autorze pisa-
liśmy w poprzednim numerze "Merkuriusza Regionalnego".

Interesującym dorobkiem mogą pochwalić się autorzy 
nominowani: Halina Bohuta-Stąpel wydała dotychczas sześć 
książek. Ponadto swoje wiersze, prozę, formy dramatyczne 
publikowała w czasopismach literackich i antologiach. 
Tłumaczyła z niemieckiego teksty zielonogórskiego twórcy 
kabaretowego Ottona Juliusza Bierbauma oraz śpiewogrę Karla 
von Holteia zamieszczoną w eseju "33 minuty w Zielonej Górze 
czyli Melpomena wstawiona". Aktualnie pracuje nad filmem. 
Pisze również teksty kabaretowe, piosenki i komponuje do nich 
muzykę, występuje od lat w Literackim Kabarecie Dojrzałych 
Dam.

Władysław Klępka jest autorem dwanastu książek poetyc-
kich, trzy z nich ukazały się w minionych dwóch latach. Pisze 
ponadto limeryki i haiku. Tłumaczył z języka gruzińskiego 
i czeskiego. W jego poezji można znaleźć wiele filozoficznych 
uogólnień, refleksji o życiu, przemijaniu. Mówi o sobie 
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Dwa stowarzyszenia - Oddział Związ-
ku Literatów Polskich oraz Towarzys-
two Miłośników Zielonej Góry "Winni-
ca" zorganizowały po raz pierwszy wspól-
ną uroczystość wręczenia nagród lite-
rackich. Spotkanie odbyło się 20 listo-
pada 2015 r. w sali witrażowej gościn-
nego Muzeum Ziemi Lubuskiej i zgro-
madziło pisarzy oraz sympatyków lite-
ratury lubuskiej. 

Nagrody 
Literackie 
2015 roku 

Maria Wasik
Zielona Góra

Katarzyna Czaplic-
ka i Joanna Zięba 
to autorki interesu-
jącej monografii 
opisującej dzieje 
wsi Budziechów 
położonej między 
Lubskiem a Jasie-
niem. Ciekawa 
w formie i bogato 
ilustrowana książ-
ka opisuje miejsco-
wość, o której pier-
wsze wzmianki 
w dokumentach 
pochodzą z 1348 
roku. W publikacji, 
oprócz danych 
historycznych, 
zawarto również 
wspomnienia o wsi 
niemieckich i pols-
kich mieszkańców.

Red.
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RONiK w Warszawie
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie (RONiK) to Od kilku lat RONiK realizuje projekt "Przedstawiamy 

położony poza granicami kraju fragment Rosji, który regiony Rosji". W jego ramach nasi goście mogą spotkać się 
odwiedzać mogą zarówno nasi rodacy, jak i przyjaciele z Polski. z artystami i badaczami z różnych obszarów Rosji, którzy przy-
Główym zadaniem ośrodka jest wsparcie i popularyzacja bliżają im kulturę i tradycję tych terenów. Dużą popularnością 
rosyjskiej kultury w Polsce. cieszą się również wydarzenia upamiętniające ważne rocznice.

Wśród wydarzeń organizowanych przez RONiK każdy znaj- Jednym z najważniejszych zadań ośrodka, będącego 
dzie coś dla siebie. Zainteresowani rosyjską kulturą mogą przyjść reprezentacją Rossotrudniczestwa, jest popularyzacja i wspie-
na spotkania ze sławnymi pisarzami i malarzami, wysłuchać ranie nauki języka rosyjskiego w Polsce. RONiK jest inicja-
występów sławnych solistów oraz koncertów muzyki popularnej, torem i organizatorem wielu projektów edukacyjnych, kultural-
obejrzeć wystawy malarstwa i fotografii, przyjść na występy grup nych i związanych z metodyką nauczania języka, które promują 
teatralnych lub po prostu posiedzieć z książką w bibliotece. język i kulturę Rosji. W kursach języka rosyjskiego prowadzo-

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie działa od nych w RONiK-u każdego roku uczy się nawet 400 osób; 
listopada 1962 roku. Obecnie działają następujące kluby: klub zatrudnionych jest tu ośmioro nauczycieli języka rosyjskiego.
"Spotkania z Rosją" (dla uczniów polskich gimnazjów i lice- Warto wspomnieć też, że ośrodek aktywnie współpracuje 
ów), klub nauczycieli języka rosyjskiego, klub "Świat rosyj- z młodzieżą, zwłaszcza poprzez projekty mające na celu 
skiej bajki" (dla dzieci od 3 do 6 roku życia), klub "Słowiańskie  wsparcie kontaktów młodych Polaków i Rosjan. Jest to szansa 
tradycje i kultura" i towarzyszący mu cykl wykładów "Wstęp do na poradzenie sobie z trudną historią łączącą nasze państwa 
prawosławia", klub podróży po Rosji, klub absolwentów rosyj- i rozwój wzajemnego zrozumienia. Obecnie RONiK realizuje 
skich i radzieckich uczelni wyższych, klub filmowy "Spotka- nowe projekty dla młodzieży, m.in "Młodzież: rozwój wzajem-
nie", organizujący pokazy radzieckich i rosyjskich filmów z pol- nych kontaktów młodzieży i globalizacja", "Udział młodzieży 
skimi napisami (w środy). we wzmacnianiu i rozwoju kontaktów miast partnerskich 

Ośrodek aktywnie działa na różnych płaszczyznach. W ra- w XXI wieku" i "Nowe pokolenie".
mach działalności kulturalnej regularnie organizowane są festi- Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie aktywnie 
wale, koncerty i wystawy. Wymienić można też m.in. wieczory działa na rzecz wsparcia rosyjskiej nauki i edukacji w Polsce. 
artystyczne poświęcone twórczości Josifa Brodskiego, Alberta Organizuje wystawy, prezentacje, fora i seminaria mające na 
Lichanowa, Wiktora Pielewina, Lwa Annienskiego, Nikołaja celu popularyzację rosyjskiego kształcenia i nawiązanie trwa-
Burlajewa i Walentiny Tałyziny. Zorganizowano również wiele łych relacji międzypaństwowych w dziedzinie edukacji i szkol-
spotkań autorskich - m.in. z Zacharem Prilepinem, Maksimem nictwa wyższego. Wydarzenia te dają także młodym uczonym 
Amielinem, Siergiejem Łukjanienką, Aleksandrą Marininą, okazję do wymiany doświadczeń z kolegami zza granicy, prze-
Siergiejem Szargunowem, Siergiejem Czupryninem, Eduar- dyskutowania aktualnych projektów związanych z nauką i in-
dem Koczerginem i Jewgienijem Wodołazkinem. Odbyły się nowacyjnością oraz poszukiwania skutecznych sposobów 
także konferencje i spotkania, w których uczestniczyli m.in. rozwiązania istniejących problemów.
Swiatosław Bełza, Aleksandr Archangielskij i Lola Zwonario- W ośrodku znajduje się biblioteka, w skład zbiorów której 
wa. Na scenie sali koncertowej RONiK-u reguralnie odbywają wchodzi 12 tysięcy książek oraz kolekcja filmów aktorskich 
się koncerty zespołów pochodzących z różnych części Rosji. i animowanych oraz audiobooków. Co miesiąc w naszej biblio-
Grały u nas m.in. zespoły "Talica", "Rossiczi", "Legenda", tece profesor Alicja Wołodźko-Butkiewicz prowadzi przegląd 
"Babkiny wnuki" i "Gołosa Alatona". najnowszej literatury rosyjskiej.

Goście naszego ośrodka od dawna biorą udział w festiwa- RONiK opiera swoją działalność na współpracy z polskimi 
lach pieśni rosysjkiej, wśród których wymienić należy festiwale partnerami. Tego typu kooperacja od dawna przynosi pozytyw-
w Łodzi, Szczecinie i Siedlcach; Festiwal Romansu Polsko- ne rezultaty. Naszymi najważniejszymi polskimi partnerami są 
Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej w Lednicy i Festiwal Pieśni Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, z prezesem Józe-
i Poezji Włodzimierza Wysockiego w Warszawie. fem Bryllem na czele, oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-

Dużą popularnością cieszy się również salon muzyki Rosja, którym zarządza prezes Jerzy Smoliński. Głównym ce-
klasycznej. Miłośnicy klasyki mogą tam wysłuchać kompozycji lem stowarzyszeń jest umocnienie przyjaźni polsko-rosyjskiej 
Piotra Czajkowskiego, Fryderyka Szopena, Siergieja Rachma- i rozwój współpracy kulturalnej między naszymi państwami. 
ninowa i Aleksandra Skriabina w wykonaniach zarówno zaczy- Dzięki naszej kooperacji udało się przeprowadzić wiele wspól-
nających karierę, jak i już sławnych rosyjskich muzyków. nych, udanych projektów, m.in. konferencji naukowych, okrąg-

Tradycją stały się już występy gościnne rosyjskich teatrów. łych stołów, festiwali muzycznych i koncertów.
Na naszej scenie występowali m.in. artyści Teatru Drama- Praktyka pokazuje, że współpraca kulturalna przyczynia się 
tycznego Obwodu Smoleńskiego im. A. Gribojedowa i Irkuc- do utrzymania zainteresowania sobą nawzajem rosyjskiego 
kiego Teatru Muzycznego im. N. Zagurskiego. Co roku polscy i polskiego społeczeństwa, co z kolei otwiera przed nami nowe 
widzowie mogą obejrzeć inscenizacje rosyjskiej klasyki oraz możliwości w zakresie współpracy międzypaństwowej. Z tego 
utworów współczesnych autorów. powodu Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie jest 

W salach wystawowych ośrodka prezentowane są prace jednym z najważniejszych przedstawicieli rosyjskiej kultury 
rosyjskich artystów, m.in. Nikołaja Cwietkowa, Ludmiły w Polsce.
Jelisiejewy-Guszcziny, Andrieja Judina, Nikołaja Dulki, Gieor- Swietłana Polikarpowa
gija Safronowa, Tatiany Majewskiej i Nataszy Bakowicz. Warszawa

Od Redakcji: Wielowiekowa, ogromna kultura rosyjska jest obecnie dość mocno pomijana w mediach. 
Dorobek środowisk twórczych tej części świata i tak wielkiego narodu jest w młodym pokoleniu mało znany. 
Jedną z form promowania i pokazywania kultury rosyjskiej jest działalność Rosyjskiego Ośrodka Nauki 
i Kultury w Warszawie. Nasza Redakcja nawiązała kontakt z tą placówką, czego owocem jest artykuł 
informujący o działaniach w obszarze kultury i nauki na terenie nie tylko Warszawy ale i Polski. 



Cele Stowarzyszenia to między innymi pozyskiwanie, W kolejnym roku obchodziliśmy 800-lecie pierwszej 
przetwarzanie i rozpowszechnianie oraz prezentacja informacji wzmianki o naszej miejscowości (w Registrach Śląskich). 
o przeszłości i dniu dzisiejszym Malczyc i okolic, inspirowanie W następnych latach (2004 r.) świętowaliśmy np. 160-lecie 
i propagowanie ochrony zabytków, inspirowanie działań na otwarcia linii kolejowej Legnica-Wrocław, gdzie odsłonięta 
rzecz systematycznej poprawy estetycznego wyglądu Malczyc została pamiątkowa tablica informacyjna o tym wydarzeniu.   
i okolic, propagowanie i organizowanie lokalnej turystyki. Jednym z największych dla nas wydarzeń było otwarcie 

w roku 2007 Izby Muzeal-
nej poświęconej naszej 
miejscowości. Powstała 
ona na bazie mieszkania, 
pochodzącej z Torunia 
polskiej rodziny Antosze-
wskich, budowniczych 
stoczni (jednej z czterech 
przedwojennych stoczni 
w Malczycach). Budowa 
stoczni zakończona została 
w roku 1919 i do dziś budo-
wane są tutaj barki.  Izba 
cieszy się dużym powodze-
niem wśród mieszkańców 
i turystów.

Do bardzo udanych za-
liczamy również XII Pik-
nik, którego tematem były 
Prezentacje 2013, na któ-
rym swoje prace pokazali 

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Ryszard Skuła, twórcy rękodzieła, hodowcy drobnego inwentarza, sportowcy 
który pełnił tę funkcję do roku 2011, kiedy to został wybrany oraz strażacy i zespoły muzyczne. Wydaliśmy dwanaście 
Wójtem Gminy Malczyce. Stowarzyszenie liczyło wówczas Zeszytów, pięć publikacji tematycznych min.: "Tu Przyszła 
dwudziestu czterech członków i kandydatów. Polska", "Malczyce Wierszem Malowane", "Klechdy i bajki 

Do najważniejszych dotychczasowych dokonań Stowarzy- nadodrzańskie". Wydaliśmy ponad dwadzieścia widokówek, 
szenia zaliczyć należy organizację w latach 2002-2015 czter- odsłoniliśmy ogółem osiem kamiennych tablic pamiątkowych 
nastu tematycznych "Pikników Nad Odrą". Pierwszy zorga- z okazji ważnych wydarzeń historycznych oraz dwanaście tablic 
nizowano w lipcu 2002 r. w piątą rocznicę powodzi, jaka informacyjnych z historiami miejscowości gminy Malczyce.
nawiedziła Malczyce w 1997 r. Uroczyście odsłonięto wówczas Stowarzyszenie jest organizatorem wycieczek autoka-
kamień-wodowskaz, który dzisiaj jest jednym z symboli naszej rowych oraz wycieczek i rajdów rowerowych. Ogółem odby-
miejscowości. liśmy dwadzieścia jeden wycieczek po kraju i 

zagranicy. Byliśmy we wszystkich regionach 
kraju, ale i też w Pradze, Lwowie, Wilnie, Dreźnie, 
Bratysławie, Wiedniu i Berlinie.

Od pięciu lat cyklicznie organizujemy "Wie-
czory Kolęd" połączone ze spotkaniami integra-
cyjnymi. Współpracujemy z placówkami oświato-
wo-kulturalnymi naszej gminy oraz z okolicy 
(m.in. "Krajobrazy" w Legnicy). Jesteśmy człon-
kiem założycielem Lokalnej Grupy Działania - 
Kraina Łęgów Odrzańskich. Ostatnio zostaliśmy 
przyjęci do Dolnośląskiego Towarzystwa Regio-
nalnego we Wrocławiu, co jest m.in. zasługą kol. 
Adama Haładusa.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 63 członków
 i kandydatów oraz 11 członków Honorowych. 
W roku 2014 Stowarzyszenie Sympatyków Mal-
czyc i Okolic, zarządzeniem Wójta Gminy Mal-
czyce, zostało wyróżnione Medalem Malczyc 
i Gminy Malczyce.

Izba Muzealna mieści się w mieszkaniu po rodzinie Antoszewskich. 
Zgromadzono tam archiwa, liczne pamiątki pozostałe po tej rodzinie np. meble, obrazy, zegary, 

naczynia, a także zestawy map rzeki Odry, Malczyc i okolic

na terenie stoczni, 
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Początki działalności Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic sięgają marca 2001 roku, kiedy to 
z inicjatywy ówczesnego z-cy wójta gminy Malczyce Kazimierza Szremskiego doszło do spotkania osób 
zainteresowanych historią Malczyc i okolic. Powołano grupę inicjatywną, której zadaniem było opracowanie 
statutu Stowarzyszenia i jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym; 28.05.2003r wpisano 
Stowarzyszenie do KRS. 

Stowarzyszenie z Malczyc

 Kazimierz Szremski
Malczyce

Z głębokim smutkiem 
zawiadamiamy o odejściu

prof. zw. 

Krzysztofa Radosława 
Mazurskiego

¬13.08.1946 – †30.03.2016

długoletniego wiceprezesa 
Dolnośląskiego Towarzystwa 
Regionalnego we Wrocławiu,

geografa, podróżnika, autora prac 
naukowych z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa, licznych  
przewodników turystycznych 

oraz redaktora czasopism, 
współpracownika Merkuriusza 

Regionalnego.
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27 listopada 2015 r., po krótkiej chorobie w wieku 87 lat, zmarł Mieczysław Pozaroszczyk, założyciel 
i kustosz powstałej w 1971 r. Izby Historii w Szprotawie, wieloletni prezes szprotawskiego oddziału Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Mieczysław  Pozaroszczyk urodził się w  Przypisówce (woj. dawnych i współczesnych mieszkańców Ziemi Szprotawskiej 
lubelskie - przyp. red.) 16 maja 1928 r. W rodzinnej miejsco- zorganizował na początku lat 70. Izbę Historii. Tym dwóm 
wości doświadczył dramatu II wojny światowej - pasjom, jak podkreślał po latach poświęcał często 
z rąk Niemców zginęli jego dwaj bracia, on sam więcej czasu niż rodzinie. Dorobek Mieczysława 
w ostatnim etapie wojny zaangażował się w dzia- Pozaroszczyka to imponujących rozmiarów zbiór 
łalność partyzancką. eksponatów dotyczących przede wszystkim szeroko 

Lubelska Przypisówka i dolnośląska Szpro- pojętej historii regionalnej. Szprotawski kustosz był 
tawa - miejscowości te wywarły na nim istotny również autorem/współautorem kilku publikacji m.in. 
wpływ względem jego zainteresowań i życio- Szprotawa w swym 750-leciu (Szprotawa 2007), Pols-
wych decyzji. Po Przypisówce i Sępólnie Kra- ce Wierni. Noty biograficzne szprotawskich komba-
jeńskim w 1960 r. M. Pozaroszczyk przybył do tantów (wraz z S.Syrycki, M.Siwicki, W.Chłopek, 
Szprotawy. Tu podjął stałe zatrudnienie w sekto- Szprotawa - Żagań 2015). 
rze administracyjnym, założył rodzinę oraz akty- 2 grudnia 2015 r. przy udziale asysty wojskowej, 
wnie włączył się w działalność społeczną. szprotawian odbył się pogrzeb M. Pozaroszczyka. 

Pamiętając o II wojnie światowej, ludzkich Pozostał On w Szprotawie na zawsze. Panie Mieczy-
dramatach i powojennym ruchu migracyjnym sławie, Pan nadal milczy. Ta cisza mimo wszystko jest 
Polaków zaangażował się w pracę miejscowego twórcza, spacerując po Szprotawie zawsze będziemy 
oddziału ZBoWiD, zaś w II połowie lat 60. został prezesem Pana spotykać przy pomniku H. R. Goepperta czy idącego zde-
Związku. Należał do tych szprotawian, dla których świadomość cydowanym krokiem do swojej Izby Historii przy Al. Niepodle-
miejsca zamieszkania, jego przeszłość były sprawami nieobo- głości.
jętnymi. Chcąc zaprzestać rozproszeniu materialnego dorobku 

Mieczysław Pozaroszczyk 

Maciej Siwicki
Szprotawa

Wspinalnia - strażacka wieża ćwiczeń

Z reguły znajduje się na terenie jednostki straży pożarnej, ale w Nowej Soli w 1955 r. wybudowano ją na 
placu przy Al. Wolności, od strony stoczni rzecznej. Dlaczego właśnie tam? 

Przede wszystkim dlatego, że przestrzeń i bliskość Odry wydany w 1953 r. regulamin przewidywał konkurencje wyma-
czyniła to miejsce świetnym do prowadzenia ćwiczeń. Nada- gające istnienia takiej wieży.
wało się też do organizacji strażackich zawodów, a właśnie Dowództwo nowosolskiego tzw. Garnizonu Pożarniczego, 

zrzeszającego wszystkie straże powiatu, postanowiło w 1954 r. 
zebrać fundusze na budowę, organizując m.in. trzy taneczne 
zabawy dochodowe. Wiosną ruszyły prace i niebawem stanęła 
trzypiętrowa, drewniana ściana ćwiczeń, wzniesiona własno-
ręcznie przez strażaków Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, 
co umożliwiło przeprowadzenie 29 maja 1955 r. pierwszych 
zawodów powiatowych ochotniczych i zawodowych straży 
pożarnych.

Komenda Wojewódzka w Zielonej Górze, po zapoznaniu się 
z miejscem tak dobrym do ćwiczeń, przeprowadziła tu w latach 
1956-1958 trzykrotnie zawody wojewódzkie i aby je usprawnić 
wybudowała drugą wspinalnię, którą jednak w niedługim 
czasie rozebrano. Natomiast pierwsza służyła nowosolskim 
strażakom do początku lat 70.XXw.

Nie były to jedyne tego typu budowle w Nowej Soli. 
Murowana do dzisiaj stanowi część architektury byłej siedziby 
Komendy Powiatowej przy ul. Grota-Roweckiego, a także byłej 
remizy przy ul. Piaskowej na Starym Żabnie. Również strażacy 
fabryki nici "Odra" mieli swoje wspinalnie. Pierwsza była 
pięciokondygnacyjną, drewnianą, czterościenną wieżą o wy-
miarach podstawy ok. 4,5m x4,5 m z wewnętrzną klatką 
schodową. Wybudowana na początku lat 50. XX.w. została 
rozebrana na początku lat 80. Po kilku latach wzniesiono nową 
o konstrukcji metalowej i drewnianej ścianie, lecz i ona została 
rozebrana. Dzisiaj identyczną możemy oglądać na terenie 
Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli.

Marek Szczypczyk
Nowa Sól

Szprotawa pożegnała
Mieczysława Pozaroszczyka
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Nominacja do Wawrzynu 
Naukowego

Miło nam poinformować, że wieloletni współ-
pracownik Merkuriusza Regionalnego dr Marceli 
Tureczek otrzymał nominację do Lubuskiego Waw-
rzynu Naukowego. Uroczystość wręczenia odbyła 
się w zielonogórskim Centrum Nauki Keplera Pla-
netarium Wenus, 25 lutego 2016 r. Nagrodzona praca 
to pięknie wydana edytorsko książka pt. "Campanae, 
quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwi-
sarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-po-
morskim w XIII-XVIII wieku". 

Na zdjęciu obok od lewej: podczas uroczystości dr Mieczysław 
Wojecki - Przewodniczący Rady Naukowej Merkuriusza, 
dr Marceli Tureczek - nominowany do Wawrzynu Naukowego 
i Wojciech Jachimowicz - redaktor naczelny Merkuriusza

W budynku przy ulicy Bohaterów Wojska Polskiego, w którym dziś znajduje się szkoła podstawowa numer 1, 
niegdyś znajdowały się kolejno szkoła podstawowa dla dziewczynek, a następnie takaż sama szkoła dla 
chłopców. Dziewczynki przeniesiono natomiast do innej szkoły, przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, gdzie 
obecnie siedzibę swą ma Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Przed wojną w Krośnie 
Odrzańskim też były wagary

W szkole tej znajdowało się wcześniej 
przedszkole a następnie gimnazjum i właśnie 
szkoła dla dziewcząt, a także koedukacyjna 
Katolicka Szkoła Ludowa. Po wojnie, gdy 
niemieccy uczniowie musieli wraz z rodzinami 
opuścić Krosno i niewiele pozwolono im wziąć 
ze sobą, nikt nie był w stanie zabronić im zabrać 
ze sobą najwspanialszych wspomnień, jakie 
towarzyszyły ich dzieciństwu w Krośnie 
Odrzańskim - wspomnień, które zawdzięczali 
swoim szkołom, nauczycielom i psikusom, 
dzięki którym czas spędzony w szkolnych mu-
rach nie kojarzył się jedynie jako czas wypeł-
niony obowiązkami, ale także zabawą z przyja-
ciółmi. 

Po kilkudziesięciu latach uczniowie ci 
powracają jako ludzie w podeszłym wieku, by 
zobaczyć swoją dawną szkołę i nie dowierzają 
patrząc na te mury - stoją niezmienione upły-
wem czasu w przeciwieństwie do nich, których 
dziecięce twarze pokryły już dawno zmarsz-
czki, a czarne włosy pokryła biel. Wspominają 

moment będą mogli poczuć się tak, jak wtedy, że tamta chwila swych nieżyjących już nauczycieli, zarówno tych łagodnych, 
powróci. Przed wojną młodzi mieszkańcy Krosna chętnie się jak i tych surowych, pod spojrzeniem których ciarki chodziły po 
uczyli, marzyli o zdobyciu zawodu i dobrej pracy, dlatego plecach i w całej klasie nagle zapadała cisza, jak makiem zasiał. 
ogromna większość wybierała szkoły zawodowe, do szkoły Do szkoły chodziło się chętnie, mimo, iż czasem trzeba było 
odpowiadającej dzisiejszej szkole średniej szło w latach 30. XX dojechać na rowerze nawet dwadzieścia kilometrów i to zimą, 
wieku zaledwie 6% wszystkich krośnieńskich uczniów, a tylko gdy zacinał śnieg a koła ślizgały się i grzęzły w koleinach, bo nie 
1,6 % zdawało maturę.było jeszcze asfaltowych dróg. Przed wakacjami natomiast po 

Trzej koledzy z klasy, którzy także pilnie się uczyli i poma-ostatniej lekcji jeździło się całą klasą nad pobliskie jezioro, żeby 
gali sobie wzajemnie w nauce, spotkali się w swojej starej popływać i powygłupiać się z kolegami. A czasem jechało się 
szkole po 55 latach i oglądając zdjęcie z 1944 roku, na którym nad jezioro zamiast na lekcję jakiegoś dobrotliwego nauczy-
mieli po 15 lat, jeden z nich rozpłakał się ze wzruszenia, po ciela, wiedząc, że nie ukarze on srogo, jedynie poleci nauczyć 
czym rzekł do pozostałych dwóch przyjaciół: "Spójrzcie tylko, się jakiegoś wiersza na pamięć. Starsi ludzie patrzą na klasowe 
mieliśmy wtedy razem dużo mniej lat, niż dzisiaj każdy z nas zdjęcie z dzieciństwa i rozpoznają, kto gdzie stał, liczą, ilu 
z osobna…"spośród klasowych kolegów jeszcze żyje a ilu już odeszło, robią 

sobie drugie zdjęcie pod szkołą, starają się ustawić tak, jak na 
tamtym sprzed kilkudziesięciu lat, mając nadzieję, że przez 

Szkoła podstawowa dla dziewcząt następnie dla chłopców w Krośnie Odrzańskim
(zdjęcie nadesłane)

Joanna Kasprowicz
Krosno Odrzańskie
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Gmina nad przepaścią

Do rzadkich przykładów dzwonów na obszarze Ziemi Lubuskiej zaliczają się te odlewane po II wojnie 
światowej. Był to okres, kiedy nowe dzwony pojawiały się sporadycznie, a wynikało to z wielu powodów, 
wśród których można wymienić przede wszystkim koszty, choć i spory na linii państwo-kościoł miały tu swój 
udział. 

Powojenne dzwony
W praktyce straty uzupełniano dzwonami z innych miej-
scowości, tam gdzie pozostały np. dzwony staliwne, któ-
rych nie rekwirowano, ale i nierzadko dzwony brązowe. 

Stąd do ciekawych przykładów zaliczają się te, które 
wykonano, a wśród nich można wymienić dwa dzwony 
milenijne z Międzyrzecza czy też dzwon z Czetowic w po-
wiecie krośnieńskim. Pod wglądem artystycznym nie są to 
jakieś szczególne wyroby, ale interesujące są treści, które 
zamieszczono na płaszczach. I tak np. w Czetowicach 
można przeczytać o powrocie katolicyzmu na Ziemie Za-
chodnie w 1945 roku. Dzwony w Międzyrzeczu odnoszą 
się bezpośrednio do historii miasta. Na większym odla-
nym w 1968 roku zamieszczono wizerunek 5. Braci Mę-
czenników, na mniejszym odlanym w 1966 roku znajduje 
się Matka Boska Częstochowska i odniesienie w inskryp-
cji do obchodów milenijnych. Przyglądając się nielicz-
nym, ale jednak obecnym dzwonom z tego czasu, widać 
szereg kwestii ówczesnej wymowy historycznej na Zie-
miach Zachodnich. Jakże wyraźne jest w tym przypadku kania niepodległości, zaś analogicznie w Niemczech, w tym na obec-
odwrócenie treści, gdy porównamy chociażby dzwony nych obszarach na zachodzie Polski, wskazywano poległych z cza-
polskie z okresu międzywojennego spotykane w Wielko- sów I wojny światowej.  
polsce, gdzie przede wszystkim odnoszono się do odzys-

Dzwon z Międzyrzecza poświęcony Pięciu Braciom Męczennikom, 
zyskujący szczególną wymowę w 1050 rocznicę chrztu Polski 966-

2016 (foto. M.Tureczek)

Marceli Tureczek
Zielona Góra

Jest niespotykaną umiejętnością, aby chybione przedsięwzięcia i decyzje przedstawiać jako sukcesy we 
wszystkich dostępnych mediach. Lecz jest czymś już zupełnie niezrozumiałym, aby w to wierzyć. 

Obraz Gminy N. Miasteczko w stanie zadłużenia i zbli- obejdzie, które oczywiście pokryją mieszkańcy Gminy. Za to lekko 
żania się do krawędzi przepaści finansowej jest chyba wypłacono sołtysom prowizje za rok 2015 w wysokości ponad 26 ty-
niedostrzegany przez miejscowego Burmistrza. Złożone sięcy złotych.
dwie petycje w sprawie zaprzestania zadłużania Gminy Z ciekawostek gminnych należy też odnotować fakt unieważ-
zostały odrzucone bez sensownego uzasadnienia. Wynika nienia zarządzenia Burmistrza Nowego Miasteczka przez Wojewodę 
z tego jasno, że zadłużenie będzie dalej wzrastać, a o spłatę Lubuskiego w sprawie opłat za skanowanie dokumentów w ramach 
będą się martwić mieszkańcy gminni w następnych latach. dostępu do informacji publicznej. Zarządzenie to było w sprzecz-
Przykładem złych działań finansowych była tzw. konsoli- ności z prawem o powszechnym dostępie do informacji publicznej, 
dacja kredytów, która miała ułatwić ich spłatę, a w kon- a opory przy jego zmianie dopiero Wojewoda zdecydowanie wypers-
sekwencji spowodowała, że raty w kolejnych latach będą wadował Burmistrzowi i ponaprawiał. Tutaj znajomość prawa o in-
w sposób drastyczny wzrastać prowadząc do zapaści fi- formacji publicznej okazała się w zasadzie żadna, a opory do zmian 
nansowej. I co ciekawe, to fatalne posunięcie odtrąbiono wielkie.
jako sukces - tyle, że na krótkim dystansie. Zapłacono też Kamil Waks
kilka tysięcy firmie, która dokonała wyboru 
banku, który zajmie się skonsolidowanymi 
kredytami.

Ciekawie zapowiada się finał braku pozwo-
lenia wodnoprawnego na działanie gminnej 
oczyszczalni ścieków. Wygasło ono z końcem 
ubiegłego roku i do chwili obecnej nie uzyskano 
następnego. Zlecono wykonanie stosownej do-
kumentacji (wymaganej do pozwolenia na użyt-
kowanie oczyszczalni) firmie ze Sławy, lecz 
pozwolenia od Starostwa w Nowej Soli i tak nie 
otrzymano. Zlecono więc ponownie wykonanie 
dokumentacji, tym razem firmie z Dychowa, ale 
jak do tej pory pozwolenia również nie ma. Cie-
kawe, kto zapłaci tym firmom? Efektem tej nie-
udolnej działalności jest rozpoczęcie postępo-
wania administracyjnego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska - zapewne bez kar dla Gminy się nie Ulica do Rynku w Nowym Miasteczku
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Cerkiew w Miliku
Cerkiew św. Kosmy i Damiana w Miliku wzniesiona w 1813r. w stylu cerkwi 
łemkowskich, konstrukcja zrębowa ze ścianami pokrytymi gontem, wieża 
izbicowa zwieńczona hełmem baniastym nad przedsionkiem, dwie następne 
nad nawą, wnętrze cerkwi pokryte polichromią ornamentalną z 1930 r., 
ikonostas z 1806 r., w bocznych kaplicach ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
z XVIII w., ikona Chrystusa Ukrzyżowanego i ikona Opłakiwanie Chrystusa 
z 1700 r.

opracowanie i foto. Marzena Jachimowicz

z cyklu "Ikar"

Powracam do Ciebie
dotknieniem  ust 
które wiatr ziemski
wciąż chłodzi

i ciszy kapie
milczący plusk
na świtu sennej
łodzi

Powracam do Ciebie
szelestem dnia
co jak drzewo
się łamie

i spływa z niego
rosa jak łza
na Twoje
- moje ramię

Wiesław Janusz 
Mikulski

Nauczyciel polonista i ka-
techeta, bibliotekarz, pub-
licysta, współautor wielu 
antologii poezji, autor mo-
nografii; debiutował jako 
poeta w 1992 r. na łamach 
"Zielonego Sztandaru"; do-
tychczas ukazało się dzie-
więć samodzielnych zbio-
rów jego wierszy; publiko-
wał w kilkuset pismach kra-
jowych, polonijnych i na 
wielu portalach interneto-
wych; jest członkiem Zwią-
zku Literatów Polskich; od-
znaczony Srebrnym Krzy-
żem Zasługi oraz Meda-
lem Komisji Edukacji 
Narodowej; mieszka w Os-
trołęce

Zapach lipy i inne opowiadania
Wydawnictwo Ryzalit wydało zbiór opowiadań Wojciecha Jachimowicza 

zatytułowany "Zapach lipy i inne opowiadania". Jest to już jedenasta książka 
tego autora. Tym razem są to utwory traktujące o współczesnych problemach 
ludzi z bliższych i dalszych okolic. Bohaterowie opowiadań, jak pisze we 
wstępie Stanisław Turowski, to "ludzie skromni duchowo, borykający się 
z podstawowymi kłopotami bytowymi. Cechują się poczciwością, mają - jak to 
z reguły bywa - niespełnione marzenia". 

Opowiadania umiejscowione są w Zielonej Górze, w Modrzycy, w Go-
rzowie Wielkopolskim, w Gubinie, w Kargowej, w Długiem i w Chichach. 
Jedno z opowiadań "Firlejówka" opisuje klimat i zdarzenia dziejące się 
w słynnym mieszkaniu Tadeusza Firleja w Gubinie, gdzie bywali najbardziej 
znani polscy literaci. Cztery z opublikowanych opowiadań zostały nagrodzone 
i wyróżnione w ogólnopolskich konkursach literackich.

 Akwarelę na okładce zbioru wykonała Alicja Jachimowicz. 
Red.

Wiesław Janusz Mikulski


