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Pierwszy tego rodzaju szlak turystyczno-kulturowy w Polsce 
wybitnych twórców (Ludwig Hartig, Wilhelm Sauer, Samuel Meinehort, Carl Buckow, Gustaw Heinze, 
Dienegott Janott), znajduj¹cych 
siê w osiemnastu koœcio³ach 
województwa lubuskiego.

wiedzie œladem organów piszcza³kowych 

Szlak ³¹czy takie miejscowoœci, jak: 
Lubsko (organy z 1912 r.), Œwidnica 
(1795), Zatonie (1799), Przytok (1835), 
Cigacice (1900), Podlegórz (1901), 
Trzebiechów (1837), Smolno Wielkie 
(1859), Klêpsk (1822), £êgowo (1930), 
Buków (1854 lub 1858), Sulechów 
(1922), Kije (XIX w.), Pa³ck (wersja I), 
Miêdzylesie (1835, wersja II), Œwiebo-
dzin (1900), Goœcikowo-Parady¿ (1931), 
Kosieczyn (1901).

Koncepcjê tego szlaku opracowa³ Adam 
Olejnik wspólnie z ¿on¹ Mart¹ Kincel-
Olejnik, organmistrz, który w wiosce 
G³ogusz k. Sulechowa uruchomi³ pra-
cowniê Ars Organum. W tworzenie szlaku zaanga¿owa³ siê wyznaczonych na mapie wskazuje turystom miejsca warte 
Sulechowski Dom Kultury (na czele z dyrektorem Tomaszem zwiedzenia. Szlak ten sk³ada siê z trzech œcie¿ek tematycznych:
Furtakiem), Towarzystwo Muzyczne Cantus Polonicus z Zielo- 1. szlakiem Ludwiga Hartiga (urodzonego w Nowej Soli), 
nej Góry oraz parafia w £êgowie, kierowana przez ks. Olgierda zlokalizowany w ok. Sulechowa;
Banasia, niestrudzonego promotora ratowania zabytków. 2. szlakiem Wilhelma Sauera, meklemburskiego organmistrza;

Inauguracja (i prezentacja informatora organowego o 3. szlakiem organowego dziedzictwa kulturowego (szlak ten 
objêtoœci 16-tu stron) w/w szlaku odby³a siê 13 paŸdziernika ³¹czy wszystkie instrumenty opisane w informatorze), 
2012 r. (sobota) w koœciele w Klêpsku. Zaproszeni goœcie w którym wystêpuj¹ najstarsze organy woj. lubuskiego 
wys³uchali wyk³adu Wolfganga J. Brylla na temat organów, (z 1795 r. w Œwidnicy) oraz jedyne w tym regionie organy 
wys³uchali koncertu wokalno-organowego w wykonaniu Carla Buckowa (z 1835 r.  w Przytoku).
Chóru Kameralnego pod dyrekcj¹ Bartosza Micha³owskiego Ze wzglêdu na charakter obiektów ujêtych na Lubuskim 
i obejrzeli wystawê fotograficzn¹ poœwiêcon¹ organom Lud- Szlaku Organowym ich zwiedzanie jest mo¿liwe po uprzednim 
wiga Hartiga. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ na pami¹tkê umówieniu siê z proboszczami wybranych koœcio³ów.
informator o szlaku organowym.

G³ówn¹ ide¹ szlaku jest promocja muzyki organowej, Na osiemnaœcie instrumentów, które zosta³y umieszczone 
przypominanie i mówienie o organach istniej¹cych na naszych na opracowanym szlaku, tylko cztery s¹ odrestaurowane: 
ziemiach jako o spadku, który odziedziczyliœmy. w Klêpsku, Parady¿u, Lubsku i Podlegórzu. S¹ tam organi-

Istniej¹ce w osiemnastu miejscowoœciach organy s¹ prze- zowane znakomite koncerty.
piêkne i tajemnicze. Od wieków budz¹ podziw oraz uzasad- Ciekawe s¹ organy w koœciele pw. Nawiedzenia NMP 
niony szacunek dla ich twórców. W kulturze chrzeœcijañskiej w Lubsku, a zbudowane przez Gustawa Heinze (urodzonego 
towarzysz¹ cz³owiekowi od zawsze. Obecne na wszystkich w 1874r. w Bieniowie k. ¯ar). Posiadaj¹ 37 g³osów, trakturê 
etapach jego duchowego rozwoju oraz w najwa¿niejszych pneumatyczn¹, wiatrownice sto¿kowe i styl póŸnoroman-
¿yciowych momentach. Organy te prezentuj¹ bogactwo myœli tyczny. Trzymanua³owe organy lubuskiego koœcio³a mariac-
twórczej i maj¹ zaskakuj¹ce mo¿liwoœci. Nie bez powodu kiego s¹ najstarszym w woj. lubuskim instrumentem Gustawa 
nazwa szlaku organowego gloryfikuje wielkoœæ budowni- Heinze. Posiadaj¹ bardzo rozbudowan¹ i niezwykle skompli-
czych, gdy¿ ich nazwiska do dziœ pozostaj¹ w panteonie kowan¹ trakturê, o której mo¿na powiedzieæ, i¿ w swych 
najwa¿niejszych postaci osiemnasto i dziewiêtnasto- technicznych rozwi¹zaniach przypomina komputer dzia³aj¹cy 
wiecznego, europejskiego budownictwa organowego. pneumatycznie. Ka¿dego roku brzmienie organów w Lubsku 

Szlak nie ma charakteru liniowego, tzn. nie ma tras towarzyszy Miêdzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Orga-
oznaczonych specjalnymi symbolami wyznaczaj¹cymi jego nowej Kameralnej.
przebieg. Ma on charakter punktowy, tzn. za pomoc¹ punktów

Prospekt organów w Miedzylesiu (powiat úwiebodziñski, gmina Skàpe), 
zbudowanych w 1835 roku

Mieczys³aw Wojecki
Zielona Góra

Lubuski
 Szlak Organowy



STRONA 2

 NR 23/ROK VI    GRUDZIEÑ 2012

Prowincja to nie jest ju¿ pojêcie geograficzne. Komunikacja miêdzy ludŸmi sta³a siê na tyle nieograniczona, 
¿e pojmowanie prowincji w kategoriach po³o¿enia przesta³o mieæ znaczenie. Kszta³towanie tego 
publicznego obszaru œwiadomoœci powierzono, nieopatrznie, z jakich niezrozumia³ych powodów, tak 
zwanym samorz¹dowcom.  Ci z kolei popadli w sid³a pewnej czêœci "chorobliwie ambitnych historyków", 
którzy koniecznie chc¹ zaistnieæ, dopasowuj¹ wiêc swoje sympatie i "badania" do lansowanych potrzeb 
prowincjonalno-politycznych. Nieszczêœcie mamy gotowe

Zamiana pomników niemieckich, a o kilkaset metrów dalej cmentarz ¿o³nierzy 
Historia regionu na prowincji w wydaniu powiatowym radzieckich z pomnikiem i czerwon¹ gwiazd¹. Tam nikomu to 

musi byæ pisana koniecznie od nowa za ka¿d¹ zmian¹ lokalnej nie przeszkadza. W Nowym Miasteczku taki sam pomniczek 
w³adzy. Nie odpowiadaj¹ ju¿ istniej¹ce pomniki, wiêc przeszkadza³ i po wyburzeniu wybudowano tam dom - na 
pojawiaj¹ siê projekty lokalnych monumentów zgodnych cmentarzu.
z duchem aktualnej w³adzy. I tak w Nowej Soli zamierza siê Prowincjonalna architektura systemu p³askiego
wyburzyæ pomnik Bohaterów II Wojny i zast¹piæ go ma³o Nieod³¹cznym elementem architektury stra¿nic po¿a-
interesuj¹cym projektem miejscowej radnej. Jeœli jednak ten rowych jest forma wie¿y s³u¿¹cej do æwiczeñ lub suszenia 
proponowany wytwór z kawa³kiem kr¹¿ka z napisem wê¿y. W obecnym czasie œwie¿o wybudowano zgrabne 
"mili"(?) ma byæ tak¹ realizacj¹ jak jej wyklejanki z ³azien- stra¿nice w Zielonej Górze i ¯aganiu z interesuj¹cymi 
kowych kafelek, zwane mozaikami (z³uszczaj¹ce siê od kilku wie¿ami, które s¹ charakterystycznymi punktami tych miast. 
ju¿ lat na publicznej szkole przy g³ównej ulicy), to raczej Nowo wybudowana stra¿nica w Nowej Soli gdzieœ na pozio-
trzeba siê opamiêtaæ i przerwaæ ten pêd miejskiej radnej do mie projektu, lub jego zmian, zgubi³a ten charakterystyczny 
chwa³y artystycznej. element i przypomina raczej rodzaj typowego baraku ani¿eli 
Muzeum nie wie co posiada przed wejœciem budynku stra¿y po¿arnej. W ramach rzutu na taœmê 

Znakomita rzeŸba cmentarna Assunty, ustawiona w po- postawiono star¹, dziwaczn¹, u¿ywan¹ konstrukcjê kilka-
rywach lokalnej estetyki na ceglanym cokoliku przed miej- dziesi¹t metrów od nowego obiektu, sprawiaj¹c¹ wra¿enie 
scowym muzeum, sta³a siê motywem do agresywnych dzia³añ reliktu poprzedniej epoki.
medialnych pod adresem znanej malarki, która zwróci³a I oto zatracono kolejn¹ okazjê do zrobienia ³adnego 
uwagê na wartoœæ tego przedmiotu. Ruszy³a w tym momencie elementu architektonicznego miasta.
ca³a kampania, zorganizowana przez miejscowego kierow-
nika placówki. RzeŸba jednak zosta³a natychmiast schowana Przyk³ady same siê mno¿¹, nie trzeba ich szukaæ daleko. 
i okaza³o siê, ¿e zarz¹dzaj¹cy muzeum zupe³nie jest niezo- Jeœli do tego dodamy kiczowate pomniki plastikowych 
rientowany co do wartoœci przedmiotu. krasnali o karykaturalnych twarzach, to poka¿e siê nam obraz 
Placówki bez wyrazu twórczego prowincji stworzonej na w³asne ¿yczenie.

Propozycje kulturalne, a szczególnie ich poziom pora¿aj¹ Trudno wyrwaæ siê z estetycznej i kulturowej kulawoœci 
brakiem polotu i nawet najprostszej oryginalnoœci. G³ównym myœlenia o kulturze, która jest lansowana na prowincji przez 
zadaniem jest otwieranie placówek i wpuszczanie do nich w³adców samorz¹dowych. Lokalne powi¹zanie i uwik³anie 
objazdowych artystów w tak zwanej "trasie". Najchêtniej siê w uk³ady cementuje ten stan i dopiero powa¿na zmiana 
jednak wynajmuje siê sale. Mo¿na na stronie jednej z pla- w³adzy mo¿e coœ odmieniæ. Ale to jak na razie odleg³a 
cówek znaleŸæ oficjalny cennik wynajmu sal na wszelkie przysz³oœæ, a czas up³ywa i przepaœæ kulturowa pomiêdzy 
imprezy. I tak w muzeum mo¿na zorganizowaæ cokolwiek, prowincj¹ a oœrodkami kultury stale siê powiêksza.
byle by zap³aciæ. Nowe pr¹dy i kierunki w kulturze zaprezentowane na 

Zachodzi jednak pytanie gdzie podziewaj¹ siê milionowe Europejskim Kongresie Kultury odbi³y siê od miejscowych 
dotacje w paragrafie "kultura" w miejskim bud¿ecie, przezna- dzia³aczy jak groch od œciany - nawet nie podjêto próby 
czone na upowszechnianie kultury. Chyba, ¿e wliczymy do rozmowy na ten temat.
dzia³alnoœci okazjonalne odczyty na aktualne rocznice Wojciech Jachimowicz
wyg³aszane przez miejscowych radnych.
Cmentarze do likwidacji

Odnoszenie siê do cmentarzy jest wyrazem szacunku dla 
zmar³ych, a poddawanie ich niszczeniu jest zupe³nie czymœ 
niezrozumia³ym. Szacunek do miejsc pochówku jest wyra-
zem kultury, jednak w wielu miejscach prowincji jest jej 
najwyraŸniej brak. Nikt nie chce siê przyznawaæ do podjêcia 
decyzji o ich likwidacji. Wymienia siê jakieœ gremia, które s¹ 
bezimienne, jednak to w ich sk³ad wchodz¹ poszczególni 
ludzie. Dziwni ludzie, którzy podejmuj¹ decyzje o likwidacji 
cmentarzy. I tak w Nowym Miasteczku ktoœ wyda³ pozwo-
lenie na wybudowanie domu na cmentarzu ¿o³nierzy 
poleg³ych w czasie drugiej Wojny Œwiatowej. W Nowej Soli 
natomiast na ulicy Muzealnej poprowadzono drogê przez 
miejsce pochówku ludzi.

Ciekawie wygl¹da na tym tle podejœcie do tego 
zagadnienia mieszkañców i w³adz Steinhõfel w Niemczech, 
gdzie pieczo³owicie pielêgnowany jest cmentarz ¿o³nierzy 

Dlaczego prowincja jest prowincj¹?

Towarzystwo Humanistyczne, z siedzib¹ w Dworze w Szybie, 
wyst¹pi³o do Urzêdu Miejskiego w Nowej Soli z oficjalnym pis-
mem w sprawie dalszych losów pomnika Bohaterów II Wojny 
Œwiatowej, który znajduje siê przed Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym. Zarz¹d Towarzy-
stwa proponuje przejêcie 
niechcianego obiektu i prze-
niesienie go na tereny nale-
¿¹ce do stowarzyszenia. 
W ten sposób zostanie oca-
lona jedna z pami¹tek 
historycznych Nowej Soli.

WAX

Ocaliæ pomnik 
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Obecnie fisharmonia jest nieomal ca³kowicie zapomniana i tyl-
ko nieliczni posiadaj¹ ten instrument w dobrym stanie tech-
nicznym. A jeszcze mniej osób decyduje siê na ich remont 
i przywrócenie do ¿ycia.

W pracowni konserwatorskiej instrumentów muzycznych 
Dworu w Szybie prowadzona jest rekonstrukcja zabytkowej 
fisharmonii (zdjêcie obok). Jest to instrument 2,5 g³osowy typu 
ss¹cego zbudowany na pocz¹tku XX wieku przez firmê 
E. Holtzneissig Organ Comp.

Fisharmonia posiada nastêpuj¹c¹ dyspozycjê: PRINCIPAL 
4', DIAPASON 8', VOX HUMANA, VOX CELESTE 8', 
MELODIA 8', FLÛTE 4' oraz rejestry zbiorcze. Instrument ma 
wystrój eklektyczny. Zniszczone elementy obudowy s¹ 
odtwarzane na wzór zachowanych szcz¹tków. Fisharmonia 
poddawana jest gruntownemu czyszczeniu, zdjêciu uszko-
dzonych lakierów, a po uzupe³nieniu ubytków zostanie po³o-
¿ona nowa warstwa szelaku, która nie powinna sprawiaæ 
wra¿enia "wylukrowania" drewna, gdy¿ mog³oby to zatrzeæ jej 
eklektyczny charakter.

WJ.

Wiele jest zapomnianych i porzuconych na stry-
chach i chórach koœcielnych zabytkowych fishar-
monii o niew¹tpliwych walorach estetycznych jak 
i muzycznych. W pewnym okresie pisano znakomite 
literatury w³aœnie na ten instrument. 

Na konferencjê przyjecha³o 298 osób reprezentuj¹cych krêgi biznesu, 
nauki i w³adz lokalnych z kilku kontynentów. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e konferencja by³a jednym z etapów wspó³pracy 
miêdzy Wroc³awiem a Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii 
(EIT).  Parê lat temu Wroc³aw zabiega³, by w³aœnie tu powsta³a siedziba 
EIT. Zdecydowano, ¿e biura EIT powstan¹ w Budapeszcie. Wroc³aw jest 
jednak w œcis³ym krêgu zainteresowañ tej instytucji - Wroc³awskie 
Centrum Badañ EIT+ realizuje w jego imieniu szereg wa¿nych projektów. 

Korespondencja w³asna z Wroc³awia

Na Uniwersytecie Zielonogórskim, 13 grudnia 2012 roku,  ka B³a¿kiewicza z Kêszycy Leœnej zaprezentowali pracow-nicy 
zorganizowane zosta³o seminarium podsumowuj¹ce projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego z Wydzia³u Pedagogiki 
badawczy, dofinansowany ze œrodków Ministra Kultury i Dzie- Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Kierownikiem zespo³u badawcze-
dzictwa Narodowego. Projekt nosi³ tytu³ "Inicjatywy i ludzie go by³a dr Sylwia S³owiñska.
w kulturze lubuskiej - nowe przestrzenie". Spotkanie ukaza³o ogromny dorobek œrodowisk kultury 

W czasie seminarium zaprezentowano sylwetki i dorobek lubuskiej dzia³aj¹cych w województwie równolegle z doto-
ludzi kultury regionu oraz dokonania stowarzyszeñ i grup wanymi instytucjami kultury samorz¹dowej. Ogrom inicjatyw 
nieformalnych, dzia³aj¹cych na polu kultury lubuskiej. obrazuje wielki potencja³ twórczy dzia³aczy kultury, czêsto 
Sylwetki Zbigniewa Czarnucha z Witnicy, Wojciecha Jachimo- pomijanych w oficjalnych sprawozdaniach samorz¹dów. 
wicza z Dworu w Szybie, Krystyny Betiuk z Bukowicy i ks. Jac-

Nowe przestrzenie

Remont fisharmonii
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Red.

Wzorce innowacji dla 
przeciwdzia³ania zmianom klimatu

Nad pytaniem jak sprawiæ, by Europa by³a pierwszym na 
œwiecie kontynentem buduj¹cym now¹ przyjazn¹ œrodowisku 
gospodarkê, 4 i 5 grudnia br. dyskutowali we Wroc³awskim 
Centrum Kongresowym przedstawiciele Klimatycznego-KIC, 
jednej z najwiêkszych instytucji na Starym Kontynencie 
zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹.
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W obchodach uczestniczy³a grupa osób z za-
przyjaŸnionej miejscowoœci Nekla w Wielko-
polsce, z której równie¿ w XIX wieku czêœæ 
mieszkañców uda³a siê na emigracjê na 
Antypody. 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. 
w zabytkowym klêpskim koœció³ku. Mo¿na 
by³o potem obejrzeæ wystawê poœwiêcon¹ 

z okazji Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Jerzy Osypiuk z Nekli emigrantom z Nekli i okolic, i ich potomkom w Australii oraz 
przedstawi³ historiê Olendrów z Nekli i przyczyn ich emigracji wys³uchaæ wyk³adów zwi¹zanych z historyczn¹ jak i wspó³-
w XIX wieku do Australii oraz zaprosi³ wszystkich do odwie-czesn¹ Australi¹. Anitta Maksymowicz z Muzeum Ziemi 
dzenia swojego miasteczka. Na zakoñczenie ks. Olgierd Banaœ Lubuskiej w Zielonej Górze omówi³a temat materialnych 
zaprezentowa³ stronê internetow¹ klepsk.prv.pl/emigracja.html, pozosta³oœci po pierwszych osadnikach i historycznych miejs-
gdzie zainteresowani tematyk¹ emigracji bêd¹ mogli ju¿ cach w Australii zwi¹zanych z emigrantami z naszych terenów. 
nied³ugo zaspokoiæ swoj¹ ciekawoœæ.Przybli¿y³a równie¿ obraz wspó³czesnego œrodowiska 

Integracji uczestników "Dnia Emigranta" sprzyja³y pyszne, polonijnego, które choæ nie tak zintegrowane jak na przyk³ad 
domowe ciasta i australijskie wina, którymi czêstowano.niemieckie (ma³o osób zna jêzyk polski), to jednak kultywuje 

tradycje swoich przodków. Ks. prof. Jan Radkiewicz podzieli³ 
siê swoimi wspomnieniami z pobytu w Australii w 2008 roku 

W Klêpsku (25.11.2012) odby³ siê "Dzieñ 
Emigranta" - kolejna ods³ona przybli-
¿ania mieszkañcom województwa 
lubuskiego pamiêci o ludziach, którzy 
w latach 1838-1914 wyemigrowali z te-
renu ówczesnych Prus do Australii. 
Inicjatorem przedsiêwziêcia jest pro-
boszcz miejscowej parafii, niestru-
dzony ksi¹dz Olgierd Banaœ.

"Dzieñ Emigranta"
 w Klêpsku

Fundacja Wspó³pracy Polsko-
Niemieckiej og³osi³a, po raz 
szesnasty, konkurs o Polsko-
Niemieck¹ Nagrodê Dzienni-
karsk¹ w kategoriach prasa, 
radio, telewizja. Zg³aszane 
prace powinny przedstawiaæ 
kraj s¹siada, oba kraje z euro-
pejskiej perspektywy, t³uma-

czyæ z³o¿one relacje polsko-niemieckie. Dla fundatorów 
nagrody wa¿ne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnieñ 
wspieraæ integracjê obu narodów w Unii Europejskiej. 

Materia³y konkursowe powinny byæ opublikowane miê-
dzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 roku, a nades³ane do 15 sty-
cznia 2013 r. Laureaci otrzymaj¹ trzy równorzêdne nagrody 
w wysokoœci 5 000 euro, które wrêczone zostan¹ podczas 
VI Polsko-Niemieckich Dni Mediów we Wroc³awiu 6-8 czer-
wca 2013 r.

Od kilku lat dziennikarze zwi¹zani z Merkuriuszem 
Regionalnym bior¹ udzia³ w tym konkursie i uczestnicz¹ 
w gali rozdawania nagród. Warunki uczestnictwa oraz 
pozosta³e informacje mo¿na znaleŸæ na www.polsko-
niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl 

Polsko-Niemiecka 
Nagroda Dziennikarska

Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
Warszawa

W listopadzie 2012 r. za-
rejestrowane zosta³o To-
warzystwo Fotografii 
Eksperymentalnej z sie-
dzib¹ w Galerii Fotografii 
Artystycznej w Nowej 
Soli. Prezesem Towa-
rzystwa, na pierwsz¹ 
kadencjê, zosta³ wybrany 
znany nowosolski artysta 
fotografik Andrzej Kru-
szewski (zdjêcie obok). 
Towarzystwo zamierza 
propagowaæ najnowsze 
techniki fotograficzne 
i eksperymentowaæ z ob-
razem rejestrowanym na noœnikach cyfrowych. Nawi¹za³o ju¿ 
kontakty z podobnymi organizacjami w Europie, nawi¹¿e te¿ 
wspó³pracê z twórcami z terenu kraju, którzy maj¹ nowa-
torskie spojrzenie na techniki i wspó³czesny obraz foto-
graficzny.

Brak stowarzyszenia o typowo artystycznym profilu, 
w tym wypadku fotograficznym, zape³nia istniej¹c¹ od wielu 
lat lukê w œrodowisku lubuskich twórców fotografii. 

Towarzystwo Fotografii 
Eksperymentalnej

Red.

Iwona Jankowiak
Sulechów
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Zawsze warto mieæ w³asne zdanie nt. okreœlonego zjawiska. Zabranie g³osu w ja-
kiejkolwiek dyskusji powinno wnosiæ nowe elementy, które pozwol¹ na dane 
zagadnienie spojrzeæ z innej perspektywy. Wspomniane "nowe elementy" mo¿e 
wnieœæ równie¿ rozmowa. 

Dla historyka badaj¹cego dzieje najnowsze, dodatkowo na niczym nieskrêpowan¹ 
skupiaj¹cego siê nad przesz³oœci¹ regionu, œwiadomoœci¹ wypowiedŸ. 
historyczn¹ mieszkañców - relacje osób s¹ niezwykle istotne. Do rozmowy z doktorem 
Pomijaj¹c subiektywny w¹tek ka¿dej wypowiedzi, tzw. historia Janem Muszyñskim (rozmo-
oralna jest zalecana we wspó³czesnym nurcie badañ wa dotyczy³a równie¿ proble-
historycznych, pozwala nakreœliæ m.in. przesz³¹ rzeczywistoœæ, matyki dziedzictwa kultu-
t³o do konkretnych wydarzeñ. rowego) s¹dzê, ¿e bêdê odwo-

Profesor Hieronim Szczegó³a na jednym z seminariów ³ywa³ siê przez lata. Na samym pocz¹tku spotkania dr Mu-
magisterskich - którego by³em uczestnikiem, wœród wielu szyñski oœwiadczy³ (w charakterystyczny dla siebie sposób), ¿e 
wskazówek dla m³odych historyków najbardziej zapad³y mi dziœ mo¿e dzieliæ siê z innymi swoimi spostrze¿eniami nt. ¿ycia 
w pamiêci te, dotycz¹ce kontaktu, rozmowy ze starszym poko- oraz mówiæ o sprawach trudnych - ma do tego prawo, bo stoi za 
leniem. Profesor podkreœla³, ¿e osoby zajmuj¹ce siê histori¹ nim metryka wieku: "wiek zobowi¹zuje". Kwiecisty jêzyk, 
regionaln¹ ostatniego pó³wiecza maj¹ tê mo¿liwoœæ i powinny gestykulacja, akcentowanie g³ównych w¹tków wypowiedzi to 
w swoich pracach uwzglêdniaæ relacje œwiadków poruszanego wszystko sk³ada³o siê na rozmowê z by³ym dyrektorem 
wydarzenia. Profesor twierdzi³, ¿e nie trzeba byæ zawodowym Muzeum Ziemi Lubuskiej. Podobnie jak wczeœniejszy bohater, 
historykiem, aby móc wypracowaæ w³asne stanowisko nt. przytacza³ codziennoœæ urzêdnicz¹ i sposób, aby nie ulec 
konkretnej problematyki. Dobrym nauczycielem jest m.in. rutynie. Osobiste prze¿ycia i komentarz jednostki wobec 
rodzina - rozmowy z rodzicami, a szczególnie z dziadkami otaczaj¹cego j¹ œwiata pozwalaj¹ m³odszemu rozmówcy 
i starszymi krewnymi. Komentarze p³yn¹ce z ich ust mimo uchwyciæ istotê przemijania. Dr Muszyñski, na zakoñczenie 
indywidualnej nadbudowy tworz¹ swoiste pod³o¿e - jak jed- rozmowy, wspomnia³ o prowadzonym przez siebie blogu, 
nostka postrzega dane wydarzenie, co mo¿na jeszcze "wy- traktuje go te¿ jako formê wypowiedzi i chêæ przybli¿enia 
dobyæ" z powszechnie znanego zajœcia. Rodzina nie nakreœla szerszemu gronu zagadnieñ, których pró¿no szukaæ w publi-
obrazu przyczynowo-skutkowego wydarzenia z historii (za to kacjach…
odpowiedzialna jest historia naukowa), a przytacza w³asne 
doœwiadczenia: "wówczas myœla³em…", "tym faktem by³em 
zaskoczony…", "przybyliœmy tu w bydlêcym wagonie, w obce 
nam ziemie…" - takie relacje s¹ czêsto spotykane m.in. w trak-
cie rodzinnych spotkañ. Rozmawiaæ o swojej miejscowoœci, 
pytaæ o ¿ycie codzienne, staraæ siê w sobie zaszczepiæ 
wra¿liwoœæ na to, co mówi¹ starsi i jak spragnieni s¹ kontaktu 
z m³odszym pokoleniem - zagadnienia te w rozmowie z Pro-
fesorem by³y omawiane wyj¹tkowo.  

Doktora Stanis³awa Kowalskiego charakteryzuje wielka 
skromnoœæ i chêæ dzielenia siê w³asnym doœwiadczeniem, 
uwagami nt. ¿ycia z innymi. W rozmowie, która mia³a miejsce 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze dr Kowalski 
doskonale wydoby³ nastroje spo³eczeñstwa Œrodkowego 
Nadodrza i lokalnej w³adzy po II wojnie œwiatowej wobec 
niemieckiej spuœcizny kulturowej (cel naszego spotkania). Jego 
relacja, ale i zauwa¿alna przy tym refleksja - nieosi¹galne to 
z perspektywy przeczytanej ksi¹¿ki lub artyku³u; pokaza³y 
wiele nowych w¹tków, które warto w omawianym zagadnieniu 
poruszyæ (spo³eczni opiekunowie zabytków, wspó³praca lub jej 
brak na p³aszczyŸnie s³u¿ba konserwatorska - u¿ytkownicy 
obiektów zabytkowych). Równie ciekawy by³ zabieg (kolejna 
wartoœæ historii oralnej) porównywania przez mojego rozmów-
cê zadañ, misji urzêdu konserwatora zabytków w latach 60. XX 
wieku i wspó³czeœnie. Spotykaj¹c uczestnika jakichkolwiek 
wydarzeñ, a w moim przypadku by³ego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, sama ju¿ rozmowa z postaci¹ historyczn¹ 
(nie nale¿y mieæ ¿adnych obaw przed u¿yciem tego okreœlenia) 
wydoby³a automatycznie klimat minionego czasu, ca³kowicie 
inny katalog wartoœci do tego obowi¹zuj¹cego dziœ. Trzeba 
mieæ na uwadze fakt, ¿e uczestnikiem spotkania jest osoba, 
która w przesz³oœci widzia³a wiele, doœwiadczy³a szeregu 
sytuacji, które mia³y poœredni lub bezpoœredni wp³yw na dalsze 
dzia³ania i filozofiê ¿ycia. Osoba reprezentuj¹ca tzw. m³ode 
pokolenie zazwyczaj w trakcie takiego spotkania wy³¹cznie 
s³ucha, czasami okreœli kierunek wywiadu. Postaciom 
historycznym, kiedy mamy okazjê je spotkaæ - trzeba daæ szansê 

1Historia oralna – subdyscyplina historyczna preferuj¹ca Ÿród³a oralne; historia 
ludowa, przekazywana z pokolenia na pokolenie; historia ¿ywa, doœwiadczona 
przez aktualnie ¿yj¹ce pokolenia, przekazywana dzieciom i m³odzie¿y m.in. 
przez dziadków i rodziców (J. Maternicki, has³o: „Historia oralna”, [w:] 
Wspó³czesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, pod red. J. Mater-
nickiego, Warszawa 2004, s. 105).  
2 (ur. 1931 r.) historyk badaj¹cy zagadnienia m.in. z zakresu historii regionalnej, 
historii najnowszej Polski, pogranicza polsko – niemieckiego. Wyk³adowca 
akademicki, w przesz³oœci rektor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej 
Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski). Wiêcej nt. osoby prof. H. 
Szczegó³y: Profesor Hieronim Szczegó³a. W 80. rocznicê urodzin, pod red. D. 
Dolañskiego, Zielona Góra 2011.
3 (ur. 1931 r.) historyk sztuki, w l. 1964 – 1984 Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Zielonej Górze, nastêpnie pracownik m.in. Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze.  
4 (ur. 1932 r.) historyk sztuki, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej 
Górze, w l. 1976 – 1997 dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 

Maciej Siwicki
Zielona Góra

"Adnotacja z rozmowy"

Tadeusz Walkowiak sekretarzem byù,
gminnym urzædnikom czasem gùowy myù.
W sùowach bardzo oszczædny,
fachowiec z niego dogùæbny.
Prezes Dalkowskich Wzgórz z urzædu wybyù.

Limeryk

Lech Tylutki



Nawi¹za³a siê ca³a Sieæ NowoAmerikan, którzy pre- http://www.nowa-amerika.net/index.php/de/de-news/286-
zentowali swe osi¹gniêcia i chêtnie poznawali nasze. W roz- newsletters. W konferencji uczestniczy³y 33 organizacje poza-
mowach doszliœmy do wspólnych wniosków: jesteœmy rz¹dowe z terenu Polski i Niemiec, na konferencjê byli 
obywatelami Europy, którzy ju¿ wiele lat promuj¹ wspólnotê zaproszeni europos³owie z regionów pogranicza Polski i Nie-
narodów, do których my nale¿ymy. Stworzono wiele funduszy, miec, lecz nie przybyli. Jedyn¹ zainteresowan¹ by³a Elizabet 
które maj¹ wspomagaæ inicjatywy oddolne mieszkañców Szcheter - przedstawiciel Komisji Europejskiej, która wziê³a 
poszczególnych krajów i pogranicza polsko-niemieckiego. czynny udzia³ w dyskusji i formu³owania postulatów. Z grona 
W spotkaniach tych przewija³ siê temat dominuj¹cy, ¿e przedstawicieli Euroregionów wyczuwa³o siê od pocz¹tku 
owszem, œrodki s¹, lecz nie wszystkich staæ na siêgniêcie po nie. niechêæ do naszych projektów uchwa³ i spotkania w pomniej-
Poniewa¿ procedury, jakimi s¹ obwarowane przez nasze szonej grupie roboczej do wypracowania wspólnego stano-
Euroregiony, s³u¿¹ tylko dla bogatych stowarzyszeñ, które wiska. Po tej konferencji NowoAmerikanie w swoich œro-
z w³asnych œrodków zrealizuj¹ projekty i bêd¹ cierpliwie dowiskach spotykali siê ze Stowarzyszeniami przedstawiaj¹c 
czekaæ na zwrot; ma³e stowarzyszenia, w których przyjête stanowisko i postulaty jakie zosta³y przyjête do 
niejednokrotnie drzemie najwiêkszy potencja³ twórczy nie s¹ przedstawienia w Parlamencie Europejskim. Zadeklarowano 
w stanie sprostaæ tym restrykcyjnym regu³om. A przecie¿ wolê i gotowoœæ wspó³pracy z Euroregionami oraz wypra-

w innych krajach tej samej Europy funkcjonuj¹ normalne cowanie wspólnego stanowiska polskich i niemieckich orga-
zasady dla ludzi. Gdy projekty przez nich z³o¿one zostan¹ nizacji pozarz¹dowych i instytucji zarz¹dzaj¹cymi systemami 
zaakceptowane po spe³nieniu wymogów formalnych s¹ wsparcia w obu krajach. Postulat zosta³ zrealizowany jedynie 
refinansowane w 50 procentach. Wiêc nasuwaj¹ siê wnioski ¿e po stronie niemieckiej i wypracowano wspólny komunikat, 
to nasze instytucje stworzy³y w³asne przepisy, które ograniczaj¹ który jest dostêpny na stronie http://www.nowa-amerika. 
dostêpnoœæ dla ogó³u. Jak powszechnie wiadomo Euroregiony net/images/newsletter/newsletter04_062012. Na dziœ z pols-
s¹ Stowarzyszeniem Gmin i to gminy najwiêcej czerpi¹ z fun- kich Euroregionów s³ychaæ dziwne pomówienia, ¿e jest to 
duszy unijnych na budowy oczyszczalni, œcie¿ek rowerowych zamach na ich suwerennoœæ, ¿e przez takie dzia³ania stracimy 
i temu podobnych inwestycjach. W tych rozmowach Nowo- fundusz i pracownicy pracê. Tworzony klimat wokó³ konfe-
Amerikan powsta³a inicjatywa oddolna by przed wejœciem rencji Nowej Ameryki nie sprzyja wspó³pracy trans granicznej, 
w ¿ycie nowego bud¿etu Europejskiego na lata 2014-2020 a mo¿e faktycznie spowodowaæ niechêæ do polskich Euro-
przedstawiæ stanowisko naszych organizacji pozarz¹dowych do regionów. Tworzenie klimatu anty postulatom Stowarzyszeñ, 
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europy. W tym celu dosz³o które widz¹ potrzebê zmiany traktowania ich z "przekrêtów" na 
do spotkania przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych "kontrahentów", bo tak s¹ postrzegani przez pracowników 
polsko-niemieckiego regionu przygranicznego zgromadzeni na Euroregionów, którzy ob³o¿yli siê nikomu niepotrzebnymi 
konferencji w S³ubicach w dniach 24-26.02.2012 gdzie przepisami. W przekonaniu stowarzyszeñ przeforsowanie pos-
uchwalono "Stanowisko organizacji pozarz¹dowych Polsko- tulatów wypracowanych na konferencji mo¿e jedynie 
Niemieckiego Regionu pogranicza". I kieruj¹c siê has³em Unii polepszyæ wspó³pracê trans graniczn¹ ponad podzia³ami 
Europejskiej EUROPA DLA OBYWATELI w przekonaniu, ¿e i sztucznymi barierami, a pracê Euroregionów tylko ulepszyæ 
budowa spo³eczeñstwa obywatelskiego i integracja europejska i odci¹¿yæ biurokratycznie. Kolumb Nowej Ameriki.
s¹ naczeln¹ wartoœci¹ Wspólnoty, z formu³owa³a swoje 
stanowisko w komunikacie koñcowym, do wgl¹du na stronie: 
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Wyprawa Nowej Ameriki – po nowe dobra

Jak Kolumb w ubieg³ym roku wybra³em siê na wyprawê po Nowej Americe, gdzie mog³em siê przekonaæ, 
jak¹ nie odkryt¹ ziemi¹ jest teren nadgraniczny po stronie polskiej i niemieckiej. Spotka³em ludzi 
przyjaznych, chc¹cych porozumiewaæ siê z s¹siadami, ciekawych ich kultury, sposobu myœlenia.

Florian T. Firlej
Gubin
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Coœ siê wydarzy³o, co nie powinno siê wydarzyæ w prawie Akademia Piosenki, dzia³aj¹ca kilkanaœcie lat, by³a kuŸni¹ 
piêædziesiêciotysiêcznym miesicie. m³odych talentów z ogromnymi sukcesami na terenie Polski. 

Jeœli znika z mapy kulturalnej miasta jedna placówka Akademia sta³a siê charakterystycznym punktem kultury 
kultury, to mo¿na to uznaæ za naturalny proces. Jeœli jednak w mieœcie, a organizowane przez ni¹ koncerty, na wysokim 
znikaj¹ dwie, to jest to bardzo niepokoj¹ce. Ale jeœli znika ich poziomie tak muzycznym, jak i re¿yserskim, wpisa³y siê w pej-
niemal jednoczeœnie wiêcej, to ju¿ jest to jakiœ niezrozumia³y za¿ kulturowy miasta.
mechanizm, który powinien w najwy¿szym stopniu niepokoiæ. Zastanawia w tej sytuacji zupe³na biernoœæ w³adz miasta 

Wydarzy³o siê tak, ¿e tej jesieni - mo¿na uznaæ, ¿e mrocznej i samorz¹dowców, tak czêsto podpieraj¹cych siê dorobkiem 
dla kultury - przesta³y dzia³aæ, posiadaj¹ce ogromny dorobek tych placówek, których zreszt¹ nie finansowano i nie wspie-
kulturowy i edukacyjny, s³ynna Kawiarnia Teatralna,  Akade- rano. Wygl¹da na to, ¿e taki stan jest oczekiwany przez 
mia Piosenki oraz kino. samorz¹dowców, bo placówki przez nich finansowane nie bêd¹ 

Kawiarnia Teatralna (taka nowosolska Piwnica pod Bara- posiada³y skali porównawczej i zapewne bêd¹ ju¿ bezkon-
nami) by³a miejscem spotkañ, koncertów, wystaw i innych kurencyjne i drzemi¹ce w bezruchu i szarej sztampie 
dzia³añ kulturalnych na przestrzeni kilkudziesiêciu lat. By³a to okolicznoœciowych akademii.
wizytówka miasta znana w ca³ym kraju.

Najnowszy Dolny Œl¹sk
W listopadzie br. we wroc³awskiej siedzibie Dolno-

œl¹skiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego odby³a siê 
promocja 17. tomu periodyku "Dolny Œl¹sk" (PL ISSN 
1234-9941) wydanego staraniem DTSK, a redagowanego 
przez zespó³ pod kierownictwem Anatola J. Omelaniuka.

Obszerny tom (300 stron) zawiera rozdzia³y traktuj¹ce 
o historii, nauce i oœwiacie, zabytkach, twórcach, miejs-
cach pamiêci i sylwetkach ludzi. Zawiera równie¿ rozdzia³ 
o gospodarce, w którym swój artyku³ zamieœci³a wspó³pra-
cowniczka Merkuriusza Regionalnego Alicja Jachimowicz. 
W tekœcie zatytu³owanym "Mo¿liwoœci rozwoju energetyki 
odnawialnej na Dolnym Œl¹sku" szeroko opisuje proble-
matykê energetyki dolnoœl¹skiej bogato ilustruj¹c swój 
tekst w³asnymi fotografiami.

Red.

Najnowsze wydanie Dolnego Œl¹ska prezentuje Alicja 
Jachimowicz i prof. dr hab. Krystyn Matwijowski - prezes 

Dolnoœl¹skiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego

Wojciech Jachimowicz

Mroczna jesieñ kulturalna

Proza Anny Konstanty z Chlebowa 
pt. "Opowiadanie semi sweet" zajê³a pierwsze miejsce 

w ogólnopolskim konkursie literackim

Gala Z³otego Pióra
W Galerii Gubiñskiego Domu Kultury rozdano nagrody 

w ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Tadeusza Firleja 
o "Z³ote Pióro". By³a to ju¿ piêtnasta edycja tego konkursu 
zorganizowana przez Gubiñskie Towarzystwo Kultury. 
W tym roku w konkursie wziê³o udzia³ 220 prac w katego-
riach prozy i poezji. Nagrody w postaci z³otych piór otrzy-
ma³o dwunastu laureatów. W poszczególnych kategoriach 
przyznano równie¿ wyró¿nienia . Podczas wrêczania nagród 
czytano fragmenty nagrodzonych prac.

Wœród doros³ych w kategorii proza pierwsze miejsce 
zdoby³a Anna Konstanty z Chlebowa, a w kategorii poezja 
Adam Boles³aw Wierzbicki z D³u¿ek; wœród m³odzie¿y 
w kategorii proza wygra³a Natalia Mazurkiewicz z Katowic, 
a w kategorii poezja - Andrzej Jagie³³owicz z Warszawy.

Korespondencja w³asna z Gubina

Opowiadanie semi sweet 
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Dzwony, które pojawi³y siê w u¿yciu koœcielnym w VI wieku, przebrnê³y do naszych czasów dosyæ d³ug¹ 
drogê, jeœli chodzi o ich kszta³t. Najstarsze dzwony, rozpowszechniane przez irlandzkich mnichów 
przypomina³y dzwonki zawieszane na szyjach wypasanego byd³a i owiec.  Zanim dzwony zaczêto odlewaæ, 

wykonywano je z kutej blachy i nastêpnie ³¹czono nitami. 
Przyk³ad takiego dzwonu zachowa³ siê w muzeum miejskim 
w Kolonii.

Dzwon ze zbiorów Deutsches Glockenmuseum 
w Gescher, odlany wspó³czeœnie wg opisu 

mnicha Teofila, fot. M.Tureczek

Dzwony Teofila

 Odlewane dzwony pojawi³y siê w IX/X wieku. Ich kszta³t znacz¹co ró¿ni³ 
siê od dzwonów znanych wspó³czeœnie. Przypomina³y one odwrócony 
tulipanowaty kielich, zaœ profil by³ prosty b¹dŸ nawet wypuk³y - 
póŸniejsze dzwony mia³y profil wklês³y. Wysokoœæ takich dzwonów by³a 
mniejsza lub równa œrednicy dolnej. Nazywane s¹ one dzwonami Teofila, 
a swoj¹ nazwê wziê³y od traktatu mnicha Teofila - O sztukach rozmaitych, 
gdzie zamieszczony zosta³ pierwszy znany opis odlewania dzwonów 
koœcielnych. Tego typu dzwony zachowa³y siê w Europie w nielicznych 
przyk³adach. Warto tu wskazaæ, ¿e znane s¹ m.in. z Niemiec (Muzeum 
Dzwonów w Apoldzie). Jeden z takich dzwonów, pochodz¹cy z 1038 roku 
do dziœ wisi w Bad Hersfeld w Niemczech (tzw. Lullusglocke od imienia 
fundatora). Dzwony te ze wzglêdu na swój kszta³t nazywane s¹ tak¿e 
Bienenkorbglocke, poniewa¿ przypominaj¹ pleciony ul. Forma nazwy 
nawi¹zuje do wyplatanych ze s³omy uli o charakterystycznym 
tylipanowatym kszta³cie bez dna. W obrêbie polskiej terminologii 
wywodz¹cej siê z obyczajowoœci ludowej ule te okreœlane s¹ jako: koszka - 
na Podkarpaciu, kószka - w Wielkopolsce, oraz bezdennik. W Polsce tego 
typu dzwony nie zachowa³y siê, choæ mo¿emy przypuszczaæ, ¿e najstarsze 
dzwony na ziemiach polskich, wzmiankowane chocia¿by przez czeskiego 
kronikarza Kosmasa pod dat¹ 1039, gdzie wspomina siê o ³upach 

zdobytych podczas najazdu Brzetys³awa 
(...) na koñcu wiêcej ni¿ na stu wozach 
wieŸli olbrzymie dzwony (...), mia³y taki 
w³aœnie kszta³t. Ju¿ w XII wieku w Euro-
pie œrodkowej pojawiaj¹ siê dzwony 
okreœlane jako Zuckerhutglocke, ale 
o nich w nastêpnej opowieœci.  
 

Marceli Tureczek
Zielona Góra

Jednym ze zdarzeñ X Dni Niemieckich 
na Uniwersytecie Zielonogórskim by³a 
wystawa eksponatów ze zbiorów Dworu 
w Szybie po³¹czona z wyk³adem Wojciecha 
Jachimowicza i pokazem multimedialnym, 

XX wieku, a tak¿e eksponaty zwi¹zane z muzyk¹ tamtego okresu oraz któr¹ otwarto 16 paŸdziernika w gmachu g³ównym 
instrumenty, czêœci traktury organowej i ró¿nego rodzaju piszcza³ki.uczelni; "¯ycie muzyczne Dolnego Œl¹ska na 

Pokazane zosta³y te¿ plakaty muzyczne z Dolnego Œl¹ska oraz fragment przestrzeni dziejów" - to tytu³ tego wydarzenia.
dawnego warsztatu organmistrza. Otwarcia wystawy dokona³ Prorektor ds. Zaprezentowane zosta³y rêkopisy i starodruki, 
Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ prof. dr hab. Janusz Gil.pochodz¹ce z Dolnego Œl¹ska z prze³omu XVIII 

i XIX wieku, wydawnictwa muzyczne z pocz¹tku 

Centrum Kultury Jêzyka Niemiec-
kiego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego by³o organizatorem X Dni 
Niemieckich pod has³em "Razem 
w Europie". Od 12 do 18 paŸdzier-
nika br. odby³o siê wiele imprez 
zwi¹zanych tematycznie z kultur¹ 
i jêzykiem niemieckim.

Wystawa 
na Uniwersytecie

BJ
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