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Rok Jachimowicza
Urodzony 12 maja 1906 roku w Schodnicy (pow. droho- cza zorganizowany przez wałbrzyski oddział Stowarzyszenia 

bycki) Marian Jachimowicz polski poeta, tłumacz, malarz i fo- Autorów Polskich i Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
tografik zadebiutował tomem zatytułowanym "Ścieżką ko- Jedną z części obchodów było spotkanie w Węgierskim Ins-
nieczną" w 1957 roku. Najdłużej mieszkał w Wałbrzychu, gdzie tytucie Kultury w Warszawie pt. 
zmarł 12 listopada 1999 roku.

W grudniu zakończono i uroczyście podsumowano zainau-
gurowany uchwałą Rady Miasta Wałbrzycha Rok Mariana Ja-
chimowicza. Z tej okazji w Bibliotece pod Atlantami zorganizo-
wano spotkania autorskie i promocję wydanej książki autorstwa 
Antoniego Matuszkiewicza pod tytułem "Bezustanny", w któ- W Bibliotece pod Atlantami znajduje się udostępniony dla 
rej znajdujemy przemyślenia na temat życia i działalności Ma- zwiedzających "Pokój Jachimowicza". Na nowo został zaaran-
riana Jachimowicza. Spotkanie zakończono występem grupy żowany w 2015 roku, w większym pomieszczeniu, w którym 
teatralnej "Bez antraktu", która przedstawiła interpretacje wier- można obejrzeć film o Marianie Jachimowiczu (z jego udzia-
szy poety. łem), posłuchać audycji z zapisem jego głosu, przejrzeć zbiór 

Częścią uroczystego zakończenia obchodów była również reprodukcji jego obrazów i fotografii oraz bibliografię. Znajdu-
konferencja naukowa pod hasłem "Przenikania" zorganizo- ją się tam listy Juliana Przybosia, Mieczysława Jastruna, Kazi-
wana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Bib- mierza Wyki, Tymoteusza Karpowicza do niego i jego rękopisy. 
liotekę pod Atlantami. Referaty poświęcone twórczości, w Sali Archiwum poety zostało przekazane wałbrzyskiej bibliotece 
Witrażowej wałbrzyskiego Ratusza, wygłosili dr Karol Mali- i Bibliotece Ossolineum w darze przez jego rodzinę.
szewski, Antoni Matuszkiewicz, dr Karol Samsel i Sergiusz 
Sterna-Wachowiak. Wojciech Jachimowicz (red. Merkuriusza W ramach obchodów, na ścianie kamienicy przy ul. Bar-
Regionalnego) w czasie konferencji zaprezentował i przekazał dowskiego, gdzie mieszkał Jachimowicz, odsłonięto upamięt-
przechowywany w zbiorach Dworu w Szybie rękopis wpisu do niającą poetę tablicę, w 110 rocznicę urodzin. "Wałbrzych ma 
księgi pamiątkowej dokonany podczas spotkania autorskiego wielu wybitnych obywateli. Ale wśród nich, nie ma aż tak wielu 
poety, które miało miejsce 25 maja 1969 roku w bibliotece pisarzy, literatów, czy ludzi kultury. Dlatego jest tak ważne, 
w Zakładowym Domu Kultury Dolnośląskich Zakładów Meta- abyśmy pielęgnowali pamięć o tych wybitnych ludziach kultury 
lurgicznych w Nowej Soli. z Wałbrzycha" - powiedział podczas uroczystości prezydent 

W czasie uroczystości podsumowano również V Jubileu- miasta Roman Szełemej.
szowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. M. Jachimowi-

"Przenikania: Jachimo-
wicz/Petöfi". Marian Jachimowicz w młodości przebywał na 
Węgrzech, gdzie nauczył się języka węgierskiego i znakomicie 
przekładał później poezje węgierskie na polski, czemu było 
poświęcone to spotkanie.

"Traci się wszystko, gdy zostaje się sobą. To można powiedzieć nie tylko o jednostce, ale i całej 
sztuce współczesnej, która chce być sobą"  - M. Jachimowicz, maj 1969, Nowa Sól

Ekspozycja zgromadzonych pamiątek, wydawnictw i rękopisów 
w "Pokoju Mariana Jachimowicza" znajdująca się 

w wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami, udostępniona zwiedzającym od 2015 roku 

"Bezustanny" - publikacja autorstwa 
Antoniego Matuszkiewicza 

o twórczości poety

Wojciech Jachimowicz
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Papier w Centrum Przyrodniczym
"Natura papier barwny ręcznie czerpany" - to tytuł wystawy, twórczością poetycka, za którą uzyskał szereg nagród w kon-

której wernisaż odbył się 8 listopada 2016 w Centrum Przy- kursach poetyckich.
rodniczym w Zielonej Górze. Autorem prac jest Władysław Wydał 18 tomików wierszy, w tym jeden jako książka artys-
Klępka, który ponad 40 lat pracował w placówkach kultury tyczna. W czasie wernisażu twórca zorganizował pokaz czer-
Puław i Zielonej Góry jako instruktor-plastyk; to współza- pania papieru i tworzenia tą techniką obrazów łączących trady-
łożyciel grupy plastycznej Absolwent w Puławach, której był cyjny papier z naturalnymi elementami pochodzącymi z łąk 
członkiem w latach 1975-80. i lasów.

Przez 25 lat sprawował opiekę artystyczną nad Sekcją 
Tkactwa Artystycznego "Penelopa" oraz przez 10 lat nad grupą 

Na zdjęciach poniżej: Władysław Klępka, podczas pokazu czerpania plastyczną "Babie Lato". Miał szereg wystaw w Polsce, w tym 
papieru, omawiał tajniki warsztatu i jedna z prac, w której twórca wyko-w Kożuchowie, Krośnie Odrzańskim, Puławach, Sulechowie, 
rzystał  pióra

Żarach, Iłowie Żagańskiej i Zielonej Górze. Zajmuje się także 

Red.

W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać m.in., że Do szczególnych zadań NCRSO będzie należało też wspie-
od 2008 roku obserwujemy systematyczne zmniejszanie się ranie organizacji w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych 
liczby członków stowarzyszeń i włączanie się coraz mniejszej na działalność, której celem będzie wspieranie społeczeństwa 
liczny ich członków w działalność organizacji. Centrum stanie obywatelskiego oraz wspieranie obywatelskiej kontroli nad 
się również operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania 

Obecnie w Polsce jednostką zajmującą się wdrażaniem publicznego oraz reguł dobrego rządzenia.
rozwiązań w zakresie działalności pożytku publicznego jest NCRSO ma też wspierać zaangażowanie obywateli i orga-
Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, nizacji w działania kształtujące postawy obywatelskie poprzez 
Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego odnosimy wrażenie, że edukację formalną i nieformalną.
sektor jest postrzegany jako zbiór organizacji zajmujących się Obecnie Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana 
pomocą socjalną. Dlatego też w proponowanych rozwiązaniach przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieni 
zaczyna się dostrzegać dzielność organizacji zajmujących  się przyporządkowanie i jej członkowie będą powoływani przez 
problematyką strażniczą i rzeczniczą, edukacyjną obywatelską Prezesa Rady Ministrów. 
czy historyczną i rozwojem mediów obywatelskich. Obecnie powołany został Rozporządzeniem Rady 

Powstanie Centrum sprawi, że sprawami rozwoju III sektora Ministrów Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa 
zajmie się instytucja skoncentrowana wyłącznie na sprawach obywatelskiego.
organizacji pozarządowych, a jej ranga wzrośnie podobnie jak 
np. w Wielkiej Brytanii i Czechach, gdzie podobnymi Wojciech Jachimowicz
instytucjami kierują osoby w randze ministrów. W Niemczech, Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego
Słowacji czy Łotwie zajmują się tym agencje wykonawcze. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powstanie Narodowe Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt stosownej ustawy w grudniu 2016 roku przedstawiła, do społecznej konsultacji, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów. Będzie to agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, które będzie nadzorowane przez Premiera.



Urodził się w grudniu 1939 r. w Kałuszu koło Stanisławowa. 
Przeżył jako dziecko gehennę wojny, zakończoną wielotygod-
niową, w nieludzkich warunkach, jazdą na Zachód. Podróżował 
pod opieką Mamy, z bratem Leszkiem, babcią, wujkiem. Z po-
ciągu wysiedli w Damasławku koło Wągrowca. Tam odnalazł 
ich Tato. Wieś tę, niezniszczoną wojną, tak opisuje w książce 
"Żary Krajobrazowo": Damasławek jest dla mnie do dziś czymś 
szczególnym. Pierwszą klasą w podróży przez życie. To poznań-
ska wieś. Z kościołem, młynem, mleczarnią, apteką, drogerią, 
szkołą, boiskiem. Tu doroślałem. Tu pierwszy raz ubrałem kape-
lusz z łopianu, potem ze słomy, jako kosiarz i wreszcie hełm, jako 
strażak przy Grobie Wielkanocnym. Poznał tam też trud gospo-
darskiej pracy.

Stamtąd do Żar rodzina Werstlerów przeniosła się w 1954 
roku, Janusz miał wtedy 15 lat. Tutaj dorastał, stąd wyjeżdżał na Do Związku Literatów Polskich należał od roku 1998. Był 
studia do Poznania i Gdańska, a po ich skończeniu pracował również jednym z inicjatorów powołania w Miejskiej Biblio-
jako nauczyciel, a następnie urzędnik zajmujący się kulturą i oś- tece Klubu Literackiego ZLP (2001), któremu przez szereg lat 
wiatą. Zawsze pełen energii i pomysłów był inicjatorem wielu patronował. W swoim środowisku wspierał ludzi piszących, 
poczynań, m.in. współuczestniczył w tworzeniu Żarskiego To- promował początkujących literatów żarskich, pomagał w wy-
warzystwa Kultury oraz grupy poetyckiej "Dziewin", był rów- dawaniu książek. Prowadził warsztaty literackie, również w po-
nież animatorem powołania Kroniki Ziemi Żarskiej, a także Sa- bliskich bibliotekach, ucząc młodych ludzi rozumienia czyta-
lonu Wystaw Artystycznych. nych książek i właściwej oceny wartości tego co piszą. Z cza-

Debiutował w roku 1961 wierszem "Pantofle", opubliko- sem w swoim środowisku zyskał miano "Księcia Poetów". 
wanym w "Nadodrzu". Pierwszą książkę, tomik poetycki zaty- Szczęśliwy naród, który ma poetę - pisał Czesław Miłosz. 
tułowany "Pytania", wydał w 1970 roku. W latach następnych Dla społeczności żarskiej poetą ich miasta pozostanie na zaw-
ukazały się kolejno zbiory wierszy: "Krajobrazowo" (1991), sze Janusz Werstler - literat i publicysta, autor książek tworzą-
"Najbliżej serca" (1998, 2001), "Rozpytywanie sumienia" (1998), cych mitologię Żar, a także utrwalających pamięć o ludziach 
"Ocalone w słowie. Odejście Marii. Odejście Anny" (2001), "Im tutaj żyjących. To także Honorowy Obywatel Miasta Żary, nag-
Wort erhalten. Marias Weggang. Annas Weggang" (2002), rodzony również Srebrną Różą Żarskiego Towarzystwa Kultu-
"Psalm o mieście" (2005), "Kunickie strofy" (2008), "Pożeg- ry. Przede wszystkim Janusz Werstler, to życzliwy, przyjazny 
nanie jabłoni". Wiersze wybrane (2009, 2014) oraz wspomnia- człowiek, dzielący się serdecznym słowem, wdzięczny zawsze 
na wcześniej opowieść "Żary Krajobrazowo" (1995). Tomik za dobre gesty, jakimi darzyli Go ludzie. Znaliśmy się długo 
"Ocalone w słowie" został uznany najlepszą książką poetycką z racji mojej pracy w Bibliotece Wojewódzkiej, bo od lat 70-
roku 2001 i uhonorowany Lubuskim Wawrzynem Literackim. tych i takiego właśnie Janusza będę pamiętać. Tym bardziej, że 
Ponadto wiersze Janusza Werstlera zamieszczane były w licz- w dedykacji do drugiego wydania "Pożegnanie jabłoni" Autor 
nych antologiach, pismach literackich ogólnopolskich i regio- wpisał mi - Oby naszą serdeczność nigdy nie przykryła nie-
nalnych, również w kwartalniku "Pro Libris".  Z kolei Jego pamięć!   
teksty publicystyczne można było czytać w miejscowych cza-
sopismach.
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Na śmierć Herberta

gdy umiera Poeta
to znaczy
że runął
świat wyobraźni 
a także cisza
jest niema
a ciemność
jeszcze ciemniejsza

milczeć należy
bo wszystkie słowa 
w żałobie 

Janusz Werstler - poeta krajobrazów

Wiersz Janusza Werstlera poświęcony Herbertowi, można odnieść do wielu poetów, niestety również do 
samego autora, który zdawało się, że będzie z nami jeszcze długo. Rozmawiam ze znajomymi, stało się..., 
nie chce się wierzyć…  Mówimy - zostaną książki, no ale gdzie rozmowy i dyskusje okraszone szczerym 
śmiechem. Tyle w nim było życzliwości dla ludzi, tak wiele w swoim pracowitym życiu zrobił. Współczuję 
rodzinie, przyjaciołom i znajomym, których ta śmierć najbardziej dotknęła. 

Maria Wasik
Zielona Góra

Ptaki
Kochanej Mamie

w Twoich bruzdach
wyrósł łan
w Twoich włosach
las
w Twoich rękach
sad dojrzewa
a w oczach smutek zbierasz
Mamo zejdź już z pola
bo wierzby senne
i kopy drzemią
a Ty ciągle biegasz
po tym polu
pełna urodzaju

ptaki Ci nad głową
aureolę kołują

Emerytura

nie zdążyłem się chyba
przywitać ze wszystkimi
i nie obdzieliłem 
wszystkich serdecznością
a tu żegnać się trzeba
bo koniec drogi

więc zakłopotany wielce
dziękuję wszystkim naprędce 
że znosili mój ciężar

w pośpiechu teraz chłonę
kolory każdego dnia
by zabrać na tamtą stronę
wszystko co tylko się da

1% na Dwór w Szybie
Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku na remont Dworu 
w Szybie i renowację zabytkowych instrumentów muzycznych, 
wpisz w swoim formularzu PIT w odpowiednim miejscu:
- numer KRS naszej fundacji: 0000195764
- numer lub nazwę obiektu: 021 lub Szyba
---------------------------------
Dwór we wsi Szyba gm. Nowe Miasteczko wpisany jest do reje-
stru zabytków pod numerem KI-IV05340/D/8/79 nr rejestru 
A 3133 (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze 
10.VIII.1979r.)

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody z siedzi-
bą w Poznaniu (REGON: 630392950) jest Organizacją Pożytku 
Publicznego (OPP) zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Poz-
naniu, Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000195764

Janusz Westler
(fot. Jan Wiktor Tyra)
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O muzyce bigbitowej (mocnym uderzeniu), a później rock'n'rollowej w Nowej Soli, można mówić, że 
nadeszła w połowie lat 60-tych XX wieku. Coraz częściej w nielicznych telewizorach zaczęli się pokazywać 
to Beatlesi i Rolling Stonesi czy Elvis Presley, ale jeszcze częściej można było ich usłyszeć w radiu, w radiu 
Luksemburg w szczególności.

W Nowej Soli był taki niepozorny pan, Wiesław Mędrzecki, W DK "Odra" grał już znany w województwie zespół "Błę-
mieszkający przy ul. Słonecznej, nieśmiało coś pogrywający na kitne Gwiazdy". W jego składzie grali m.in. Eugeniusz Żeber-
gitarze, który całymi dniami przesiadywał przy radiu i słuchał ski, Gerard Kuczera, Mieczysław Merena, Jerzy Woźniak, Le-
Luksemburga. To u niego zbierali się gitarzyści, którzy zakłada- szek Stachowicz. Gdy tam przychodziłem, już nie było w zes-
li pierwsze zespoły bigbitowe w Nowej Soli: Rysiek Kajer, pole Janusza Popławskiego, gdyż wyjechał do Gdyni, a później 
Edek Gurban czy Gienek Kubek. grał w "Niebiesko-Czarnych" (akompaniował m.in. Czesławo-

Teraz najważniejsze było, zdobyć jakąś gitarę. Na początek wi Niemenowi, Adzie Rusowicz, Helenie Majdaniec, Wojtkowi 
była to przeważnie "pudłówka", produkowana w Lubinie, z wy- Kordzie). Starsi koledzy patrzyli na nas z lekką pobłażliwością, 
giętą szyjką, przez co struny odstawały na dobre pół centymetra ale kierownik Domu Kultury, Edward Stolarski wiedział co 
od progów. Przyciskanie strun wymagało niemałego wysiłku, robi. To nie występy solidnego zespołu starszych przyciągały 
a efektem ubocznym były bąble, później odciski, nierzadko widownię, lecz właśnie zespół bigbitowy. Wystarczył dźwięk 
pojawiała się na palcach krew. Struny przecież były nie naj- gitar, pulsujący rytm rocka, znane piosenki Czerwonych Gitar, 
lepszej jakości, po prostu nieco lepsze druty ze stali. Animalsów, Beatlesów i już było głośno na widowni.

Gdy wystąpiłem pierwszy raz z kolegami w "Ogólniaku", to Z pełnym składem: "Błękitne Gwiazdy", soliści i solistki, 
zamiast elektrycznych "wioseł", była pudłówka, Andrzej Sied- balet i nasz zespół, który nazywał się wówczas "Sonety", jeź-
lecki (z Xc) miał jakiś stary bas, Zbyszek Rodziewicz (też jak ja dziliśmy na występy estradowe, gdzie zawsze największy ap-
IXc) zamiast na gitarze akompaniującej zagrał na akordeonie, lauz zdobywaliśmy właśnie my, najmłodsi i wówczas 
a perkusista Janek Straszewski (Xc) pałkami tłukł w krzesła. najmodniejsi. Nieważne jak graliśmy, byle w ręku była gitara 
Nazwaliśmy się, a jakże, "Logarytmy", bo uczyliśmy się prze- elektryczna.
cież w LO. Graliśmy pierwsze przeboje Czerwonych Gitar Przyszedł też dzień, gdy do naszego domu kultury zjechał 
(Dziś mam wolny wieczór, Dozwolone od lat osiemnastu, Ma- zespół z samej Anglii, ojczyzny rocka: "London Beat". To było 
tura, Girl Beatlesów). Liczyła się gitara w ręku i piosenka. Gdy święto! Tłumy ludzi na sali, tłumy na zewnątrz. My, jako zespół 
dyrekcja zobaczyła jakie mamy problemy ze sprzętem, kupiła mieliśmy wejściówki za darmo. Było na co patrzeć i czego 
nam wzmacniacze lampowe (akustykiem zespołu był Jacek słuchać. Cały czas wpatrzony byłem w grę gitarzysty Johna 
Zych - też klasa Xc) i dwie gitary, na perkusję już zabrakło Tuckera. A nasz kolega, Wiesiek Mędrzecki, demonstracyjnie 
pieniędzy. Ale początek zrobiliśmy. Efekt był taki, że któregoś przykładał ucho do potężnych kolumn głośnikowych i upajał się 
dnia podeszło do mnie dwóch chłopaków i zaproponowało grę bigbitem pulsującym i grzmiącym niespotykanie.
w Domu Kultury "Odra". Tam już był sprzęt i gitary. Oni, czyli 

Edward GurbanTadek Wiesztort (perkusja) i Rysiek Drewniak (bas) już mieli 
Nowa Sólskład z gitarzystą Genkiem Krukiem, ale nie spełniał on ich 

oczekiwań. Przerzucono go na gitarę akompaniującą (taki 
* nieistniejąca już Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych w Lubinie - wielki defil* z pudłem rezonansowym), a ja miałem grać na 

przyp. red.
solowej czeskiej Jolanie. Tam mieliśmy pierwsze nagranie do 
Radia Zielona Góra.

Początki mocnego uderzenia 
w Nowej Soli

Konferencja w MZL
Kierunki Rozwoju Polskiej Regionalistyki były tytułem i przedmiotem 

obrad konferencji pod patronatem Wojewody Lubuskiego oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w gościnnym Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze (12 grudnia 2016 r.), zorganizowanej przez Lubuską Grupę 
Eksploracyjną Nadodrze z jej prezesem Sławomirem Stańczakiem. 

Przedmiotem wystąpień były zagadnienia związane z licencjonowaniem 
archeologów poszukiwaczy na bazie istniejącego prawa czy z animacją 
lokalnych środowisk wokół zagadnień tożsamości regionalnej. Mówiono też 
o modelu współpracy ze służbami konserwatorskimi w kontekście poszu-
kiwań archeologicznych przez eksploratorów. 

W programie konferencji wygłoszono dwa referaty dotyczące proble-
matyki związanej z prywatnymi muzeami w Polsce. Jednym z nich był referat 
zilustrowany prezentacją multimedialną szeroko przedstawiający działalność
i dorobek Muzeum Instrumentów Muzycznych w Dworze w Szybie wygło-
szony przez redaktora naczelnego naszego czasopisma Wojciecha Jachi-
mowicza (zdjęcie obok). Zdarzenie to było okazją do spotkania się regio-
nalistów i eksploratorów z Polski oraz szerokiej wymiany doświadczeń,  po-
glądów i dyskusji. 

Red.



I właśnie wtedy pojawili się żołnierze, którzy w Krośnie zostali kinowej przylegającej do budynku Klubu Garnizonowego 
zakwaterowani w koszarach po niemieckim wojsku. Powołane (dawne Kino "Wzgórze"). Wszystkie te przedsięwzięcia adre-
w 1945 roku Wojska Ochrony Pogranicza bardzo szybko i spra- sowane są nie tylko do żołnierzy i ich rodzin, ale do wszystkich 
wnie zabrały się do działania: wybudowały największy zakład zainteresowanych kulturą, sportem i ciekawym  spędzaniem 
produkcyjny w mieście - Zakłady Płyt Pilśniowych, Szkołę czasu mieszkańców miasta oraz przyjezdnych gości, a orga-
Podstawową nr 3. Powstał również dworzec PKS, by miesz- nizatorzy z ogromną radością przyjmują fakt, że ich oferta od lat 
kańcy nie marzli w zimie oczekując na autobusy rozwożące ich spotyka się niezmiennie z tak dużym zainteresowaniem, 
do pracy lub z pracy do domów. Wojsko zadbało także o kul- pomimo, że większa część wojska w Krośnie w ciągu ostatnich 
turalny rozwój mieszkańców a co za tym idzie o konstruktywne lat została zdemobilizowana.
spędzanie przez nich wolnego czasu: żołnierze wybudowali Joanna Kasprowicz
Amfiteatr oraz powołali Klub Garnizonowy, który swoją dzia- Krosno Odrzańskie
łalność rozpoczął już w 1952 roku a rok później powstała w nim 
Wojskowa Biblioteka Oświatowa, która to 
istnieje do dziś i posiada w swoich zbiorach 
około 35 tysięcy tytułów. W Klubie Garni-
zonowym stopniowo formowały się różno-
rodne sekcje pozwalające rozwijać swoje 
zainteresowania zarówno dzieciom i młodzie-
ży, ale także dorosłym mieszkańcom miasta, 
wymienić warto chociażby sekcję łucznictwa, 
teatralno-recytatorską, gitarowa, szachową 
czy plastyczną, większość z nich także funk-
cjonuje do dzisiaj. Od 1983 roku przy kroś-
nieńskim Klubie Garnizonowym działa także 
Wojskowy Oddział PTTK, który organizuje 
w ciągu roku kilkanaście wycieczek, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. Z innych 
atrakcji organizowanych przez wojsko na 
terenie miasta warto wymienić obchody 
ważnych świąt państwowych, festyny plene-
rowe, koncerty, pokazy filmowe w sali 

Gubińskie Towarzystwo Kultury, mimo zmian personal- czność. Z każdego tekstu można bowiem wyciągnąć jakąś 
nych w Zarządzie i samym stowarzyszeniu, nie zaniechało cząstkę, która jest na swój sposób zaskakująca, niezwykła czy 
kontynuacji dzieła zapoczątkowanego z myślą o uświetnieniu wzruszająca. 
miasta Gubina, jego szanownych mieszkańców, a z czasem Wzruszające jest również to, że w dzisiejszym świecie 
również naszego znakomitego kolegi - Tadeusza Firleja. pośpiechu ktoś jeszcze znajduje czas i ochotę, żeby pobawić się 

Nie bez znaczenia dla tegorocznego konkursu pozostaje słowem, wykrzesać emocje z liter, spróbować określić świat 
również pomoc finansowa Fundacji PGE, która wsparła orga- zdaniem, wykrzyknikiem, trzykropkiem...    
nizatorów finansowo i istotnie przyczyniła się do realizacji Niektórym uczestnikom konkursu jeszcze trochę brakuje do 
projektu. mistrzostwa, inni są tuż tuż, najlepszym - pozostaje tylko złożyć 

W tegorocznej edycji konkursu jury w składzie: Anna gratulacje. 
Konstanty, Małgorzata Wlazeł, Alicja Tyl, Małgorzata Jarosz W XVIII konkursie literackim im. Tadeusza Firleja o "Złote 
oraz Stefan Pilaczyński oceniało dwadzieścia zestawów prac. Pióro" w kategorii prozy jury przyznało I, II i III miejsce, które 
Nie sposób było nie zauważyć różnorodności owych zestawów otrzymali odpowiednio Robert Narkun za tekst "Ocalić farę", 
dotyczącej zarówno poetyckiej wrażliwości jak i tak prozaicz- Czesław Markiewicz za tekst "Ogryzek dziadka Newtona", 
nych spraw jak język, stylistyka, pisarskie doświadczenie czy Renata Diaków za tekst "Pierwszego dnia zapłonął ogień". 
ortografia. Różne były tematy, różne sposoby ich przedstawie- W kategorii poezja I, II i III miejsce przyznano odpowiednio 
nia, różne w końcu wrażenia jurorów. Adamowi Bolesławowi Wierzbickiemu, Czesławowi Markie-

Nie jest wcale łatwo wybrać najlepsze prace eliminując te, wiczowi i Renacie Diaków. 
które przecież najgorsze nie są. Chciałoby się powiedzieć 
piszącym - nie rezygnujcie, piszcie dalej, próbujcie, bo pisząc 
wygraliście już nasz czas, nasze zainteresowanie i naszą wdzię-

Przewodnicząca Jury
Anna Konstanty

Gubin

Konkurs literacki im. Tadeusza Firleja o "Złote pióro" doczekał się osiemnastej edycji. Zawdzięczamy to 
pracy i determinacji członków Gubińskiego Towarzystwa Kultury wynikającej przede wszystkim z chęci 
zachowania długoletniej tradycji, która wpisała się już w kulturowy obraz miasta. 

Potyczka na pióra
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Po zakończeniu II wojny światowej Krosno Odrzańskie było w osiemdziesięciu procentach zniszczone: nie 
było zakładów pracy, szkół, komunikacji, ani ośrodków kultury. Nowi osadnicy zajmowali opuszczone przez 
Niemców domy i zaczynali stopniowo się urządzać, jednak samo miejsce do spania nie wystarczało, dla 
dorosłych trzeba było pracy, dla dzieci nauki, trzeba też było zorganizować w mieście jakieś rozrywki.

Wojsko nasze, wojsko…

STRONA 5

Klub Garnizonowy w Krośnie Odrzańskim (zdjęcie nadesłane)
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Błyszczą w słońcu hełmy, błyszczą instrumenty – równym krokiem maszeruje strażacka orkiestra. Ten widok 
znany jest większości z nas, jednak niewielu pamięta o jednej z najlepszych wówczas w województwie 
zielonogórskim - orkiestrze dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie, utworzonej w grudniu 1962 r. 

Orkiestra Kożuchów
Dzięki pomocy Komendy Powiatowej Straży Pożarnych, Pomimo wspomnianych problemów orkiestra dała wiele 

Banku Spółdzielczego, Zespołu Składnic Lasów Państwowych koncertów dla mieszkańców Kożuchowa i sąsiednich miejsco-
w Kożuchowie oraz ofiarności strażaków zakupiono 18 instru- wości. Uświetniła wiele imprez miejskich i strażackich. Jak 
mentów, kilka innych wypożyczono. Pierwszym kapelmis- chociażby obchody 20-lecia istnienia OSP Kożuchów, obchody 
trzem został Mikołaj Lewkus. 25-lecia funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na Ziemi 

Zespół zaczął ćwiczyć i po kilku miesiącach, po raz pier- Nowosolskiej zorganizowane w 1970 r. w Bytomiu Odrz. czy 
wszy, wystąpił z okazji obchodów 1 Maja. Orkiestra pracowała obchody Dnia Dziecka i Ogólnopolski Zlot Turystyczny w 1967 
w bardzo trudnych warunkach lokalowych, borykając się z bra- roku w Kożuchowie. 8 listopada 1968 r. orkiestrę zaproszono do 
kami sprzętu i pieniędzy. Początkowo 20-sto osobowa grupa Zielonej Góry na Wojewódzki Zlot Strażaków-Kombatantów 
stopniała do 14 muzyków. Będąc pozbawioną wsparcia ze stro- II wojny światowej, a 5 października 1969 r. towarzyszyła defi-
ny ówczesnych władz utrzymywała się tylko dzięki zaangażo- ladzie drużyn i wystąpiła dla widzów podczas Wojewódzkich 
waniu członków Zarządu OSP. Wówczas ponownie z pomocą Zawodów Pożarniczych Drużyn Młodzieżowych i Kobiecych 
przyszła Komenda Powiatowa i w połowie lat 60.XXw. przeka- w Lubsku.  
zała 5 tys. złotych na zakup oraz remont instrumentów i orkiest- Pod dyrekcją Mikołaja Fity orkiestra odniosła wiele suk-
ra wróciła do swego podstawowego stanu osobowego. Ciągłe cesów na konkursach i przeglądach orkiestr dętych. 26 maja 
kłopoty finansowe doprowadzają jednak do podjęcia przez Za- 1968 r. zajęła I miejsce w czasie VII Wojewódzkiego Przeglądu 
rząd OSP w marcu 1979 r. decyzji o zawieszeniu jej działal- Orkiestr Dętych OSP w Sulechowie. Na podobnych przeglą-
ności. dach w 1972 r. w Sulęcinie i w 1974 r. w Gozdnicy zajęła 

II miejsce. Bardzo dobrze wy-
padła na I Festiwalu Orkiestr 
Dętych OSP Polski Zachod-
niej, który odbył się 1 i 2 czer-
wca 1974 r. w Łagowie, gdzie 
wśród 6 zespołów reprezentu-
jących województwa: opols-
kie, koszalińskie, poznańskie, 
wrocławskie i zielonogórskie 
(2 zespoły) zajęła ex aequo 
pierwsze miejsce z zespołem 
z Gozdnicy.

Marek Szczypczyk
Nowa Sól

Na zdjęciu obok: Orkiestra OSP 
Kożuchów podczas uroczystości 
"25-lecia ochrony ppoż na Ziemi 
Nowosolskiej" w 1970 r. w Byto-
miu Odrzańskim (fot. ze zbiorów 
T.Ostrowskiego)

Od Redakcji: w kolekcji Muzeum Instrumentów Muzycznych w Dworze w Szybie znajdują się instrumenty po nieistniejącej już 
orkiestrze dętej w Nowym Miasteczku.

W środę 21 grudnia 2016 r.  zmarła
 

Anna Makowska-Cieleń 
animatorka kultury, regionalista, nauczycielka - miała 77 lat. Przez wiele lat pełniła funkcję 
sekretarza i dyrektora Biura Gorzowskiego Towarzystwa Kultury, propagującego regional-
ną twórczość literacką. "Debiutowała" w kulturze gorzowskiej w latach 50-tych, jako od-
twórczyni roli Roxy w Teatrze Miejskim. Reprezentowała lubuskie stowarzyszenia w Ra-
dzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Była zaangażowana w popularyza-
cję kultury cygańskiej, pełniąc wiele lat funkcję sekretarza Stowarzyszenia Twórców i Przy-
jaciół Kultury Cygańskiej.

Inicjatorka wielu wydarzeń, m.in. dorocznej Nagrody im. Janusza Słowika. Była Hono-
rowym Prezesem Koła Związku Sybiraków. Konsekwentnie propagowała wiedzę o pisar-
kach związanych z Gorzowem: Irenie Dowgielewicz i Bronisławie Wajs-Papuszy. Jej pra-
ca spotykała się z uznaniem środowisk twórczych i artystycznych. Była laureatką nagrody 
Gorzowskiego Towarzystwa Kultury za 1990 r., a w roku 1998 otrzymała medal "Za zasłu-
gi dla województwa gorzowskiego" oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(żródło: www.gorzow.pl, giik.pl)
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Dzwon w malarstwie
Ze względu na swoją symbolikę, dzwony zajmują ważne wiecznego malarstwa historycznego w Polsce. Sam dzwon 
miejsce w literaturze i sztuce. Poprzednim razem przybliżyłem zajmował również ważne miejsce w życiu Matejki. Jak mówią 
dzwony z literaturze, gdzie wspominałem o utworze "Wesele" zachowane przekazy, po jego śmierci miał wybrzmieć dla 
Stanisława Wyspiańskiego, w którym autor odniósł się uczczenia wielkiego artysty. 
symbolicznie do dzwonu Zygmunta. Ten najsłynniejszy polski Marceli Tureczek
dzwon, pobudzany tylko przy szczególnych okazjach, stał się Zielona Góra
również motywem malarskim wyko-
rzystanym przez Jana Matejkę. Obraz 
tego artysty: "Zawieszenie dzwonu 
Zygmunta na wieży katedry w Krakowie 
w 1521 roku" z 1874 roku jest jednym 
z najbardziej znanych dzieł polskiego 
malarstwa historycznego. Namalowany 
farbami olejnymi na desce ukazuje jedną 
z chlubnych scen w historii Polski. 
Dzieło to obok monumentalnych płócien 
"Bitwa pod Grunwaldem" czy "Hołd 
Pruski" wliczane jest do kanonu XIX-

Jan Matejko: Zawieszenie dzwonu Zygmunta 
na wieży katedry w Krakowie w 1521 roku. 
Obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Warszawie (źródło ilustracji: 
http://cyfrowe.mnw.art.pl/ )

Właśnie był wieczór 11 listopada 2016 roku. Dzień mglisty, 
mało wietrzny, było blisko do przymrozka. Sklepy pozamykane 
i uspokoił się szalony ruch samochodowy z dnia poprzedniego, 
kiedy to wielu robiło nadmierne zakupy jeżdżąc od sklepu do 
sklepu, w zasadzie nie wiedzieć czego szukając w wielkich ha-
lach supermarketów. Kiedy już napakowano do pełna wózki 
sklepowe i załadowano całą zdobycz do przepastnych bagażni-
ków samochodowych została, dopiero wtedy, zaspokojona żą-
dza posiadania wszystkiego, co do świętowania potrzebne. 
Można tam było zobaczyć przeważnie przesolone chrupki, 
wody mineralne w niskiej cenie i jakieś bliżej nieokreślone 
kolorowe torebki foliowe z nieznaną zawartością reklamowaną 
w nachalnych filmikach.

Jadąc tego wieczoru na koncert świąteczny do Otynia przez 
dwa miasta położone blisko siebie, Nowe Miasteczko i Nową Dojeżdżam do Otynia, a tu przed domem kultury na par-
Sól byłem nieprzyjemnie zaskoczony pustkami. Mało flag, ma- kingu miejsc już prawie nie ma, a do uroczystego koncertu 
ło kto na ulicach, ledwo kilka samochodów i wszechogarniająca jeszcze pół godziny. Rozświetlony obiekt, ludzie już wchodzą. 
cisza. Mało świątecznego nastroju. Jednak najbardziej poraża- Na sali wolnych miejsc mało. Nastrojowy klimat, wyciszone 
jące były widoki na domy kultury w tych miastach. Pusto, wolne rozmowy. Gospodarz wita gości uśmiechnięty i zadowolony, że 
parkingi w ich okolicach. Jednym słowem głucho, ponuro i nie- przyszli. Są i samorządowcy, artyści, mieszkańcy i spora grupa 
przyjemnie, zwłaszcza, że to było święto. Jakby ktoś chciał przyjezdnych z okolicznych miejscowości, w których tego wie-
wspólnie świętować w ten wieczór, to w tych domach kultury czoru nic się nie dzieje.
tego nie doświadczy. Wiadomo, że o działalności domu kultury Gwarancja dobrego spotkania i miłej atmosfery zrobiona 
w Nowym Miasteczku nie ma co pisać, a jego osiągnięcia to przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu Krzysz-
wpuszczanie na scenę objazdowych kabaretów, to już w Nowej tofa Gąsiora, to właśnie te przymioty, które gromadzą widzów 
Soli jest to nieciekawym zaskoczeniem (o pustkach w miejsco- przyjeżdżających z okolic.
wym muzeum nie wspominając). Wszystko pozamykane na Koncert był udany. Występujący po raz drugi w Otyniu Jan 
głucho i porządnie zabezpieczone przed wejściem intruzów Kondrak od razu wprawił publiczność w dobry nastrój. 
chcących świętować.

Święto Niepodległości

Niepodległość to wartość, która czasami jest niedoce-
niania, a nawet niedostrzegana. 11. dzień listopada to 
czas świętowania właśnie tych wartości. Wiele społecz-
ności miejskich, gminnych i stowarzyszeniowych orga-
nizuje spotkania, uroczystości, przemarsze czy okolicz-
nościowe koncerty. Zostało powszechnie przyjęte, że 
taki sposób świętowania jest radosnym sposobem ma-
nifestowania wspomnianych wartości.

Wojciech Jachimowicz

Krzysztof Gąsior i Jan Kondrak 
po koncercie
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Omszały spuścizną pokoleń
gościnny dwór - łącznik rzeczywistości
otacza przybysza czułym ramieniem
ekscytującej roślinności
i przytula do zielonego serca
- by szeptać do ucha
swą dwustuletnią nieopowiedzianą historię.
Nurzamy się w niej
zachłanni na emocje.
Zatracamy się w świecie wspomnień i nostalgii,
gubiąc po drodze czas,
który tutaj płynie swoim rytmem
odmierzany
kolejnymi numerami "Merkuriusza".

Basia Piecko
Warszawa, sierpień 2016

Basia Piecko
jest absolwentką filologii pols-
kiej na Uniwersytecie Wrocław-
skim, obecnie pracuje jako nau-
czycielka języka polskiego i wi-
cedyrektor w Gimnazjum nr 30 
im.gen. Kazimierza Pułaskiego 
w Warszawie

Dwór w Szybie Limeryki 
Lecha Tylutkiego
Nowa Sól parkiem krasnala się chwali,
 różni ważni ludzie tutaj bywali.  
Mówili kiczowate,  
drudzy, że bogate.  
Krasnoludki nie czują do nich  żali.

* * *
 
Zwiedzał nowosolanin park krasnali,  
największego szybko dostrzegł z oddali.  
Widok był sympatyczny,  
z bliska pompatyczny.  
Uznał, że pozostali  są za  mali.

 Adam Ruszczyński kowienia macierzyństwa i stworzył eugeniczne podstawy do 
 mocno podkreśla, że siła hodowli potomstwa poprzez rynek starannie wyselekcjonowa-

i słabość Europy tkwi nych dawców nasienia i banki komórek jajowych. Konkluzja 
właśnie w jej kulturze. Czytając Ruszczyńskiego łatwiej jest dość gorzka. Autor pokazuje jak współczesny anarcho-
zrozumiemy gdzie jest posadowione podłoże wielkich euro- kapitalizm demoluje liberalną demokrację wraz z przyjętymi 
pejskich szaleństw: komunizmu, faszyzmu i nazizmu oraz na zasadami dobra publicznego i ustala nowe normy moralne i ety-
czym polega warunkowa przyszłość i kruchość demokracji. czne. Adam Ruszczyński nie bawi się w moralistę. Opisuje 
Autor analizuje przyczyny słabości Unii Europejskiej i rozważa badane zjawiska, bez zbędnych emocji sine ira et studio. To 
możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w Europie i w kręgu walor tej książki, którą czyta się łatwo. Potwierdza to recenzja 
cywilizacji Zachodu w konfrontacji z globalnymi zjawiskami prof. dr hab. Wiesława Hładkiewicza: "Książka pt. 'Sens Euro-
kryzysowymi i polityką m.in. Stanów Zjednoczonych, Rosji, py' jest frapującym zbiorem esejów dotyczących przeszłości 
Iranu, Turcji. Adam Ruszczyński pyta czyja ma być Europa? i przyszłości naszego kontynentu. Adam Ruszczyński zapro-
Czy będzie należeć do zwykłych konsumentów demokracji, czy ponował w niej niepowtarzalny ton wypowiedzi bez ulegania 
do elit finansowych i politycznych skupionych w klubie pokusie hermetycznej narracji. Jego subtelne analizy historii 
Bilderberg, czy ma być Europą niemiecką, czy stowarzysze- Europy są owocem rozmyślań nad ideą rozumu oraz dialogu 
niem równych narodów i ich państw? Zwraca przy tym uwagę widzianego jako metoda dochodzenia do konsensusu." 
jak bardzo rządy konstytucyjne znajdują się pod wpływem i nie- Bohaterem tej książki uczynił autor, indywidualny i zbiorowy 
ustającą presją kapitalistycznych oligarchów i stworzonych rozum Europejczyków. W połączeniu z ideą osiągania konsen-
przez nich instytucji o światowym zasięgu, takich jak: City of susu pozwalał on na gojenie ran, które nie raz zadawali sobie 
London, Wall Street, czy też bank Goldman Sachs. Autor pod- mieszkańcy tego kontynentu w imię różnych ideologii. To, czy 
kreśla jak neoliberalny kapitalizm przekształcił się na naszych Europa przetrwa jako oryginalna cywilizacja, po raz kolejny 
oczach w anarchokapitalizm, który w imię wolności gospodar- zależy od nas samych. "Sens Europy" wydało renomowane
czej i praw jednostki do szczęścia zakwestionował i zmienił Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej www.wydawnictwofa.pl
tradycyjne normy moralne i etyczne, doprowadził do uryn-  

Dokąd zmierza nasz kontynent 
"Sens Europy"

Najnowszą książkę Adama Ruszczyńskiego pt. "Sens Europy" określił 
doktor Radosław Domke jako nadzwyczaj udaną syntezę historii naszego 
kontynentu. Autor w ciekawej narracji przytacza mało znane fakty z dziejów 
Europy, które miały ogromny wpływ na powstanie naszej unikalnej 
cywilizacji i na jej odrębność od innych kultur i religii.

Red.

Adam Ruszczyński 
(zdjęcie nadesłane)


