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spo³ecznie, popieraj¹cych ten nowatorski nurt w myœleniu 
i dzia³aniu na terenach pogranicza.

Powsta³o Radio S³ubfurt - nazwa S³ubfurt zrodzi³a siê 
z po³¹czenia nazw S³ubic i Frankfurtu. Opracowano i wydano 
w³asny kalendarz, ukaza³o siê specjalne wydanie Pro Libris 
(wspólnie z Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ 
w Zielonej Górze).

Powsta³a te¿, wywodz¹ca siê z niezadowolenia, potrzeba 
renegocjacji z Uni¹ Europejsk¹ sposobów nowego podzia³u Nowa Amerika sk³ada siê przede wszystkim z energii ludzi 
œrodków przeznaczanych przez Brukselê dla stowarzyszeñ tak tworz¹cych ten nowy kulturowo obszar po obu stronach 
w Polsce jak i w Niemczech ("Zmiany w europejskim systemie granicy. Jest to obszar, który wyró¿nia siê na tle ca³ej Europy, 
wspierania w polsko-niemieckim regionie przygranicznym" - i który wykszta³ci³ wspóln¹ to¿samoœæ w odró¿nieniu od dalej 
konferencja polskich i niemieckich organizacji pozarz¹dowych po³o¿onych regionów Polski i Niemiec.
dla sformu³owania wspólnych postulatów - 24-26 lutego 2012 S¹ wspólne cele, s¹ te¿ tutaj wspólne bol¹czki i zagro¿enia, 
roku). Spowodowane jest to przejmowaniem pieniêdzy przez takie jak budowa kopalni wêgla brunatnego czy sk³adowanie 
tak zwane Euroregiony, które s¹ stowarzyszeniami gmin, dwutlenku wêgla (CO ) pod ziemi¹, stwarzaj¹ce zagro¿enia dla 2

a które z faktycznymi dzia³aniami stowarzyszeñ na terenach rozleg³ych terenów przygranicznych obu pañstw.
przygranicznych nie maj¹ wiele wspólnego. Mechanizmy Nowa Amerika ma byæ modelem wspó³pracy dla innych 
stworzone przez Euroregiony powoduj¹ zniechêcenie do regionów Europy. Nowoamerikañczycy tworz¹ ju¿ i przy-
dzia³ania w stowarzyszeniach, a tym samym hamuj¹ rozwój gotowuj¹ siê do realizacji systemu rozprowadzania energii 
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Euroregiony powsta³y w za-i pracuj¹ nad wspólnym projektem, ale i organizuj¹ te¿ wspólny 
sadzie dla finansowania pomys³ów samorz¹dów, które s¹ jego opór przeciwko z³ym dzia³aniom.
cz³onkami. Sprawozdawczoœæ Euroregionów do Brukseli Polskie nazewnictwo miejscowoœci na terenach przygra-
wykazuje jakoby to by³y organizacje obywatelskie, a zupe³nie nicznych nie do koñca jest zrozumia³e przez s¹siadów, ale te¿ 
nimi nie s¹. Wygl¹da na to, ¿e jedne stowarzyszenia w postaci niemieckie nazwy niekoniecznie odpowiadaj¹ Polakom. 
tzw. Euroregionów s¹ wa¿niejsze od pozosta³ych stowarzyszeñ Dlatego powsta³o nowe nazewnictwo regionów i miejscowoœci, 
i rozdzielaj¹ wedle w³asnego widzimisie pieni¹dze, które a powstaj¹ dalsze, zupe³nie nowe i oryginalne (wydana zosta³a 
kierowane powinny byæ na dzia³alnoœæ obywatelsk¹. Dlatego ju¿ mapa Nowej Ameriki - poni¿ej).
powsta³a ju¿ grupa negocjacyjna do rozmów z Parlamentem Odby³o siê kilka konferencji (w Steinhöfel, Gubinie, S³u-
Europejskim na temat zmian w dotowaniu stowarzyszeñ, czy bicach), pracuj¹ grupy robocze, zajmuj¹ce siê miêdzy innymi 
nowego super regionu w postaci Nowej Ameriki.opracowaniem przewodnika turystycznego po Nowej Americe, 

Dalsze dzia³ania w ramach Nowej Ameriki s¹ imponuj¹ce który bêdzie zupe³nie odbiega³ od przyjêtych standardów w po-
i przejawiaj¹ siê nowatorskim podejœciem do otaczaj¹cej tocznym myœleniu. Jest opracowana i wykonana flaga Nowej 
rzeczywistoœci, œrodowiska naturalnego, energii i spraw Ameriki (powy¿ej).
historycznych jak i obywatelskich. Nowoamerikañczycy nie s¹ Do idei Nowej Ameriki przyst¹pi³o wiele organizacji 
ograniczani w dzia³aniach ani te¿ w myœleniu.z Polski i Niemiec jak równie¿ osób prywatnych, aktywnych 

Nowa Amerika jest zupe³nie now¹ przestrzeni¹ pomiêdzy konstrukcj¹ rzeczywistoœci po obu stronach 
granicy polsko-niemieckiej, od Bogatyni po Szczecin, któr¹ chcemy wspólnie rozwin¹æ. Ta idea jest 
pewnego rodzaju laboratorium rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, jakie sobie mo¿emy stworzyæ, 
a które jest ograniczane przez rz¹dy i jego agendy, a co gorsza przez lokalne samorz¹dy.

Wojciech Jachimowicz

Nowa Amerika 
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 Jestem przekonany, ¿e w³aœnie te ma³e zespo³y redakcyjne Jachimowicz, które sk³adaj¹ siê z 52 rysunków o ró¿nej 
(a czasem pojedyncze osoby) wykonuj¹ najlepsz¹ robotê, bo tematyce (ekologicznej, przyrodniczej) i z tajemniczymi 
zajmuj¹ siê tym, na czym najbardziej siê znaj¹ i czuj¹. Po prostu tytu³ami (Turbo, Zorro, Matrix itp.).
nie trac¹ czasu - swojego prywatnego i tego przysz³ego, który 7) W interesuj¹cej szpalcie "Lubuskie koœcio³y drewniane 
nazywamy Histori¹. i szachulcowe" przedstawiono 15 zabytkowych œwi¹tyñ w woj. 

Jest takich pism ca³y bukiet. Siêgnijmy wiêc dziœ do jednego lubuskim wraz z krótkim ich opisem i zdjêciem, w tym 
z tych wartoœciowych i sympatycznych pism, które nosi tytu³ najstarszy w Polsce koœció³ drewniany w Kosieczynie (gmina 
Merkuriusz Regionalny. Jego twórc¹ i redaktorem naczelnym Zb¹szyñ). Wszystkie autorstwa Wojciecha Jachimowicza.
jest Wojciech Jachimowicz. Zetkn¹³em siê z nim dwanaœcie lat 8) Dr Marceli Tureczek zainicjowa³ na ³amach gazety 
temu (choæ wczeœniej o nim s³ysza³em) na jednej z regionalnych prezentacjê najstarszych dzwonów w Lubuskiem (m.in. w Goœ-
konferencji. Z racji podobnych zainteresowañ nasze drogi cikowie-Parady¿u, Górzycy, Kroœnie Odrzañskim i Wyso-
czêsto siê krzy¿owa³y. kiem).

Merkuriusz Regionalny jest gazet¹ znakomicie redagowan¹ Reasumuj¹c powy¿sz¹ charakterystykê pisma i rozwa¿ania 
przez Wojciecha Jachimowicza, z misj¹ niezale¿n¹ redakcyjnie na temat jego Jubileuszu V-lecia pragnê podkreœliæ, ¿e Merku-
i finansowo. Nie jest tabloidem, a tub¹ samorz¹dnoœci. Jest ona riusz Regionalny na bie¿¹co informuje Czytelników o tym, co 
niepokorna, obywatelska i zadziorna. Gazeta ta skutecznie dzieje siê w regionie. Przypomina zapomniane, docenia niedo-
patrzy w³adzy na rêce, inicjuje i rozwija inicjatywy cenione i odkrywa nieodkrytych twórców. Jest wa¿nym instru-
kulturotwórcze dla lokalnej wspólnoty. mentem kszta³towania opinii publicznej w gminie, jest forum 

W pierwszym grudniowym numerze Merkuriusza Regio- prezentacji stanowisk, informacji urzêdowych i prywatnych. 
nalnego z 2007 r. redaktor naczelny we wstêpniaku pisze, ¿e Ukazuje dorobek naszego regionu (i nie tylko) w zakresie 
powodem powstania nowego pisma by³a potrzeba œwie¿ego wydawniczym, badawczym, ochrony dóbr kultury, dba³oœci 
spojrzenia na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ kulturow¹, spo³eczn¹ o obiekty sakralne i zabytki œwieckie, w zakresie osi¹gniêæ 
i samorz¹dow¹, gdy¿ wiêkszoœæ pism regionalnych naœla- literackich, upowszechniania kultury regionalnej, aktywnoœci 
dowa³a wielkie dzienniki i nie zajmowa³a siê sprawami dla i edukacji kulturalnej. Dokumentuje z kronikarsk¹ dok³ad-
wszystkich, a szczególnie dla dzia³aczy spo³ecznych, regio- noœci¹ ró¿ne zdarzenia i zjawiska lokalne. Pismo daje mo¿li-
nalistów i nauczycieli. Chêtnie publikuje informacje i teksty woœæ publicznego wypowiadania pogl¹dów mniej popularnych 
osób maj¹cych oryginalny pogl¹d na bie¿¹ce sprawy regionu. b¹dŸ niewdziêcznych, jest te¿ forum dla dzia³alnoœci spo³ecznej 

By podkreœliæ rolê i znaczenie Merkuriusza Regionalnego i kulturalnej. Ukazywanie siê Merkuriusza Regionalnego 
dla lokalnej spo³ecznoœci, w dniu jego Jubileuszu, spróbujê w przestrzeni internetowej sprawia, ¿e pismo obecnie dociera 
poni¿ej zarysowaæ i zrecenzowaæ zawartoœæ jego dziewiêtnastu do szerokiego krêgu odbiorców bez ograniczeñ terytorialnych. 
numerów, gdy¿ tego typu ciekawostki zainteresuj¹ czytelnika Merkuriusz Regionalny s³u¿y dobrze lokalnej spo³ecznoœci. 
i uka¿¹ prawdziwe jego oblicze o jak¿e ró¿norodnej treœci. Mam nadziejê, ¿e gazeta przetrwa nastêpne 5 lat na rynku wy-

1) Na ³amach Merkuriusza Regionalnego opublikowano dawniczym, czego sobie i wspó³redaguj¹cym ¿yczê.
261 tekstów, w tym 120 od redakcji, 73 autorów (z pe³nym Szyba Wojciecha Jachimowicza, dziêki jego promocji, jest 
imieniem i nazwiskiem) oraz 88 notatek (z inicja³ami autorów). dziœ znanym miejscem w gminie Nowe Miasteczko. Promie-
Najwiêcej tekstów w Merkuriuszu Regionalnym zamieœci³ niuje szeroko sw¹ aur¹. Mocno zaznaczy³a siê na mapie kultu-
Wojciech Jachimowicz (37), Alicja Jachimowicz (14), WaX rowej Polski, gdy¿ tu powstaj¹ twórcze poczynania wysokiego 
(13), Jan Mieszkowski i Mieczys³aw Wojecki (po 5), Agnieszka lotu. Szyba jest zasobnikiem dziedzictwa historii regionalnej, 
Jedrzejowska i Marceli Tureczek (po 3). Wszyscy pisz¹cy bo wnosi jakoœæ i potencja³ do zasobu wartoœci kultury.
w tym czasopiœmie to osoby z otwartymi umys³ami, niemaj¹ce dr Mieczys³aw Wojecki
kompleksów, chc¹ce coœ zmieniæ, wra¿liwe na "brudy" oto- Przewodnicz¹cy Rady Naukowej MR
czenia. Pochodz¹ one z ponad 25 miejscowoœci. 

2) Dope³nieniem treœci artyku³ów s¹ fotografie (310) i ry-
sunki (16), przeciêtnie 16 w ka¿dym z numerów pisma. 
Najwiêcej fotografii pojawi³o siê w nr 10 (a¿ 23) i w nr 9 (22). 
Wœród w/w liczby fotografii ok. 1/3 z nich dotyczy krajobrazów 
(56), 46 odnosi siê do wystaw i wnêtrz muzealnych, a 34 do 
obiektów zabytkowych. Na zdjêciach przedstawiaj¹cych osoby 
przewa¿a p³eæ mêska w 57% (267 osób). 

3) Na ³amach Merkuriusza Regionalnego zrecenzowano 27 
publikacji (ksi¹¿ki, broszury, roczniki, czasopisma), w tym 4 
wydane w wersji elektronicznej. Przes³ali je autorzy m.in. z Zie-
lonej Góry, Gubina, Dusznik Zdroju, Warszawy, £odzi, Kielc, 
Zagdañska.

4) Ciekawe korespondencje zagraniczne przes³ano m.in. 
z USA (Nowy Orlean i Nowy Jork), z Danii, Belgii (Bruksela) 
i z Wêgier (Budapeszt).

5) Zamieszczono 11 wierszy siedmiu autorów lubuskich 
(i nie tylko), w tym 5 Jana Mieszkowskiego z Rejowa.

6) Merkuriusz Regionalny ubarwi³o 14 komiksów Alicji 

Spoœród kilkudziesiêciu pism naszego województwa ceniê sobie te, które odnosz¹ siê do ma³ych ojczyzn 
- miejscowoœci, okolic czy powiatów. Lokalne œrodowiska, które je z samozaparciem wydaj¹ s¹ z natury 
najbardziej predestynowane, by zbieraæ materia³y i spisywaæ historiê swojej Ziemi, pielêgnowaæ jej tradycje 
i ratowaæ przed zapomnieniem.

Jubileusz V-lecia Merkuriusza Regionalnego

W dniu 6 czerwca 2012 z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji prezesa 
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury jego d³ugoletni prezes 
Stanis³aw Turowski, lubuski literat o znacz¹cym dorobku 
twórczym dla naszego regionu. Decyzja ta by³a spowodowana 
stanem zdrowia. Jednoczeœnie Stanis³aw Turowski wyrazi³ 
zgodê na pe³nienie funkcji cz³onka Zarz¹du GTK.

Funkcjê prezesa obj¹³ dotychczasowy wiceprezes i sekre-
tarz GTK Florian Tadeusz Firlej, a wiceprezesem zosta³ Roman 
Niparko. Pozosta³y sk³ad zarz¹du GTK jest bez zmian: Jan 
Skóra - skarbnik, Stefan Pilaczyñski - cz³onek.

W imieniu zarz¹du GTK dziêkujemy Stanis³awowi Turo-
wskiemu za d³ugoletnie kierowanie Towarzystwem i ¿yczymy 
wielu lat w jak najlepszym zdrowiu, powodzenia w twórczoœci 
literackiej, wielu wydawnictw i obfitego blogowania.

Florian Tadeusz Firlej, Gubin

Zmiany w zarz¹dzie GTK
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XXVII Plener Malarski i Fotograficzny w Szybie

Konferencja naukowa Gubin-Guben

Spotkanie Towarzystw w Szybie

"Spo³eczeñstwo obywatelskie a ochro-
na zabytków na pograniczu polsko-
niemieckim" - pod takim tytu³em 
obradowa³a miêdzynarodowa konfe-
rencja naukowa w euromieœcie Gubin-
Guben. Trzydniowe spotkanie (31 
maja - 2 czerwca 2012) naukowców 
z Polski i Niemiec wype³nione by³o 
kilkunastoma referatami, dyskusj¹ 
i zwiedzaniem zabytków po obu stro-
nach Nysy. Referat pt. "Stowarzysze-
nia i w³aœciciele z terenów poganicza 
polsko-niemieckiego w procesie och-
rony materialnej obiektów zabytko-
wych i popularyzacji wiedzy o za-
bytkach w województwie lubuskim 
i Brandenburgii" zaprezentowany zos-
ta³ przez redaktora naczelnego naszego 
czasopisma. Planowane jest wydanie 
ksi¹¿kowe dorobku powsta³ego na 
konferencji.

Po raz dwudziesty siódmy w ogrodach 
Dworu w Szybie odby³ siê (23.06. 
2012r.) Ogólnopolski Plener Malarski 
i Fotograficzny. Wspó³organizatorzy 
wydarzenia to Szko³a Podstawowa 
w D³ugiem, Wojciech Jachimowicz 
i Towarzystwo Humanistyczne w Szy-
bie. Tradycyjnie otwarcie pleneru mia-
³o miejsce w dworskim holu. Uczest-
nicy mogli skorzystaæ z porad profesjo-
nalistów w dziedzinie fotografii artys-
tycznej i malarstwa, których udzielali 
artysta fotografik Andrzej Kruszewski 
i nowosolska malarka Zefiryna Kulcze-
wska. Powsta³e prace zostan¹ zapre-
zentowane na wystawie poplenerowej. 
Przewidziane jest pokazanie tegorocz-
nego dorobku fotografików podczas 
wyk³adu w zielonogórskim Ratuszu.

W tej donios³ej  konferencji uczestniczy³o piêciu wspó³pracowników Merkuriusza Regionalnego: 
(od lewej) prof. K. Mazurski, F.T. Firlej, B. Jachimowicz, red. nacz. W. Jachimowicz, dr M.Tureczek Red.

Uczestniczki Pleneru - uczennice ze Szko³y Podstawowej nr3 w Nowej Soli

Z inicjatywy Towarzystwa Humanis-
tycznego, po raz pierwszy w historii 
gminy, mia³o miejsce (26 maja 2012r.) 
spotkanie Towarzystw kultury dzia³a-
j¹cych na obszarze gminy Nowe 
Miasteczko. Zdarzenie poœwiêcone 
by³o trudnej sytuacji w relacjach 
z miejscowym samorz¹dem w kwes-
tiach braku finansowania dzia³alnoœci 
kulturalnej aktywnych stowarzyszeñ. 
W trakcie spotkania zaprezentowano 
osi¹gniêcia i plany Towarzystw jak 
równie¿ przedstawione zosta³y przy-
k³ady dzia³alnoœci podobnych stowa-
rzyszeñ na terenie kraju. Jedna z relacji 
dotyczy³a Kongresu Regionalnych 
Towarzystw Kultury w Kielcach, który 
odby³ siê w 2010 r.  

Przedstawiciele stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie gminy Nowe Miasteczko Red.

Red.
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Majowe Spotkania Literackie w ¯arach

¯arskie spotkania literatów maj¹ ju¿ swoj¹ dwunastoletni¹ historiê. Kwitn¹ca o tej porze w ogrodzie 
Biblioteki magnolia stanowi dla nich piêkne t³o. W pobli¿u magnolii, gdy pogoda pozwala, swoje ksi¹¿ki 
rozk³adaj¹ autorzy. 

Mo¿na z nimi porozmawiaæ, zdobyæ autograf lub chocia¿ przez pisz¹c¹ te s³owa. Referaty i wypowiedzi koncentrowa³y siê 
popatrzeæ na ok³adki. Impreza ka¿dego roku ma podobny wokó³ tegorocznego has³a - "Moje literackie inspiracje". G³os 
przebieg. W pierwszym dniu odbywaj¹ siê spotkania autorskie zabra³o dziesiêciu pisz¹cych i ka¿dy wnosi³ nowe w¹tki. Oczy-
w bibliotekach, filiach, szko³ach na terenie miasta i gminy. wiœcie powtarza³y siê opinie, ¿e "inspiracje czerpie siê 
W drugim wspomniany kiermasz oraz sympozjum literackie z wszystkiego co nas otacza. Dla niektórych jest to przyroda, dla 
o okreœlonej tematyce. Przywo³am tematy z ostatnich latach: innych historia, albo ma³a ojczyzna, czyli najbli¿sze otoczenie. 
Kreatywny kr¹g, literat - mecenas; Literat w œrodowisku rodzi- Mnie w najwiêkszym stopniu inspiruje ¿ycie" - mówi³ B. Wierz-
mym; Obraz mojej miejscowoœci w literaturze. Z ka¿dego sym- bicki. Natomiast Cz. Sobkowiak tak uj¹³ tê kwestiê - "nie chodzi 
pozjum przygotowywana jest publikacja. I tak od 2000 roku. o napisanie obrazka, to zawsze mo¿na, ani o ulicy wymienionej 
Czemu w ¯arach? Bo jest tutaj, po Zielonej Górze i Gorzowie, z nazwy, o mieœcie te¿ z nazwy wymienionym, ale by te obrazy 
najliczniejsze œrodowisko literackie, skupione w Klubie ZLP. tworzy³y w³aœnie mit". G.Rozwadowska-Bar, wymieniaj¹c wa¿-
Oprócz ¿aran nale¿¹ do niego pisz¹cy z pobliskich miejsco- ne w jej ¿yciu lektury, stwierdzi³a - "Najlepsza literatura powsta³a 
woœci, równie¿ ¯agania i Lubska. Tutaj s¹ w³adze przychylne w³aœnie z ¿ycia. Z codziennej przyziemnoœci, uporczywej szamo-
takim poczynaniom i s¹ sponsorzy. Jest te¿ aktywny zespó³ taniny ze zwyczajnoœci¹ po to, ¿eby uda³o siê z niej wydobyæ 
bibliotekarzy z dyrektorem Janem Tyr¹ i wspó³uczestnicz¹ce jak¹œ nadzwyczajnoœæ". Z. Koz³owski uwa¿a, ¿e "motywem 

pisz¹cego jest sprawienie, by czytelnik-
odbiorca chocia¿ na chwilê, na moment 
przystan¹³ i dostrzeg³ coœ wiêcej ni¿ zwyk³¹ 
codziennoœæ w swoim biegu przez ¿ycie". 
Dalej przyznaje - "Wa¿nym czynnikiem in-
spiracji twórczych dla wielu literatów, dla 
mnie równie¿, jest przeniesienie w³asnej 
osobowoœci na literackich bohaterów. Jest 
to klasycznie samolubna chêæ usankcjo-
nowania swojego 'ja' w pisanych utwo-
rach". J. Koniusz wœród wielu inspiracji 
pisania wierszy wymieni³ podró¿e, ale 
tak¿e wstrz¹saj¹ce, tragiczne zdarzenia. 
A. Siatecki zacz¹³ pisaæ o przesz³oœci Ziemi 
Lubuskiej powodowany brakiem przystêp-
nych opracowañ z tego zakresu. Bo jego 
zdaniem historycy "pisz¹ ksi¹¿ki dla 
historyków. Pisz¹ po polsku, ale trudno je 
zrozumieæ". I na koniec wypowiedŸ E. Ku-
rzawy - "Inspiruj¹ i zachêcaj¹ mnie do pisa-
nia k³amstwa i g³upota panosz¹ca siê 
zw³aszcza w mediach, szkole, nauce his-

w przedsiêwziêciu ¯arskie Towarzystwo Kultury z jego preze- torii, w polityce wreszcie. […] Mo¿e kiedyœ ktoœ odczyta moje 
sem Franciszkiem Wo³owiczem. wiersze jako nietypowy, bo jednostkowy wyraz niezgody na 

Ide¹ tych spotkañ jest szeroka prezentacja literatury lubuskiej. panuj¹c¹ obecnie ideologiê pañstwowo-koœcieln¹. […] Choæ jest 
Ponadto s¹ one okazj¹ do bezpoœrednich rozmów, wymiany myœli, to, niestety, tylko bunt poety …".  
wzajemnego poznania siê i integracji œrodowiska literackiego. Tym Wszystkie referaty z sympozjum zostan¹ zamieszczone w ko-
bardziej, ¿e obok miejscowych, niejako gospodarzy imprezy, lejnej publikacji wydawnictwa eMBePe ¯ary. Dostêpne bêd¹ 
w spotkaniach zawsze uczestniczy du¿a grupa pisarzy z Zielonej równie¿ jako e-ksi¹¿ka na portalu bibliotecznym [www.mbp.
Góry, z prezesem Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich - Euge- ¿ary.pl]. Oprócz cytowanych tu autorów, znajd¹ siê tam wyst¹-
niuszem Kurzaw¹ i szefow¹ Stowarzyszenia Jeszcze ¯ywych pienia  K. Gielicz, E. Mikoœ i W. Siekierki.  
Poetów - Jolant¹ Pytel. Wszyscy doceniaj¹ niebagateln¹ wagê By oddaæ klimaty Majowych Spotkañ i towarzysz¹cych im 
imprezy i nobilituj¹c¹ na niej obecnoœæ. biesiad, przytoczê fragment wierszowania Zygmunta Kowal-

Tegoroczna impreza mia³a miejsce 11-12 maja. Pierwszego czuka z Fraszek na Wojtaszka (¯ary MBP, 2007). Jest to przepis 
dnia uczniowie ¿arskich szkó³ uczestniczyli w spotkaniach na bigos w restauracji Hayduk, goszcz¹cej literatów i nale¿¹cej 
autorskich z Alfredem Siateckim i £ukaszem Œmiglem z Wroc- do sponsora Andrzeja Wojtaszka. Sk³adnikami potrawy s¹ naz-
³awia. Po po³udniu natomiast, w Czytelni MBP, obydwaj pisarze wiska lubuskich autorów:
"stoczyli ze sob¹ pojedynek". W rolê sekundanta wcieli³ siê 

[…]odrobinê Kowalczuka wymieszaæ z Klêpk¹Zbigniew Koz³owski, te¿ literat, a na co dzieñ bibliotekarz, za-
przyprawiæ Koz³owskiego stepow¹ miêtk¹grzewaj¹c do walki ¿artobliwymi pytaniami. Na koniec odby³a 
skruszyæ nieco Koniusza, niech siê w potrawie ruszasiê promocja wydawnictwa "Dobre Historie", przygotowana 
podpieprzyæ Sobkowiakiemz zastosowaniem nowoczesnych metod reklamy ksi¹¿ki. Drugi 
i podlaæ Werstler armaniakiemdzieñ (sobota) rozpoczêto kiermaszem ksi¹¿ek autorów lubus-
Kurzawê dokroiæ, niech siê w daniu ostoikich z ich udzia³em. Prowadzono te¿ sprzeda¿ publikacji 
Wszystko to dziarsko wypytlowaæregionalnych i wyrobów rêkodzie³a artystycznego. Wietrzna 
I trzy godziny z Warszawskim Mieciem gotowaæ![…]pogoda "wygoni³a" wszystkich z parku do hallu Biblioteki.

W samo po³udnie rozpoczê³o siê sympozjum, moderowane Maria Wasik, Zielona Góra

Literaci lubuscy: Edward Derylak, Alfred Siatecki, Janusz Koniusz (fot. Jan Tyra)



STRONA 5

 NR 21/ROK VI   CZERWIEC 2012
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(limeryk)

We wsi Szyba stoi dwór bardzo stary,
w nocy czasem chodz¹ tam ró¿ne mary.
W³aœciciela p³osz¹,
i mocno strasz¹.
Wtedy ucieka on w gêste szuwary.

Lech 
Tylutki

dziennikarz i pu-
blicysta, lubuski 
dzia³acz spo³ecz-
ny, cz³onek Za-
rz¹du Stowarzy-
szenia Dziennika-
rzy Rzeczypospo-
litej Polskiej Od-
dzia³ w Zielonej 
Górze;

Dolnoœl¹skie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne we Wroc³awiu i Karkonoskie 
Towarzystwo w Jeleniej Górze zorganizowa³o (20-21 maja 2012r.) konferencjê 
liderów ruchu regionalnego, dzia³aczy kultury i samorz¹dowców dzia³aj¹cych 
w przestrzeni górskiej Sudetów z udzia³em wybitnych kulturoznawców. 
Kierownictwo naukowe obj¹³ prof. Stefan Bednarek - dyrektor Instytutu 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego. Miejscem obrad by³ Pa³ac 
Schaffgotschów w Cieplicach, który jest Zamiejscowym Oœrodkiem Dydak-
tycznym Politechniki Wroc³awskiej. W czasie konferencji podejmowano tematy 
zwi¹zane z plastyk¹ i fotografi¹, ruchem muzycznym w Sudetach, dzia³alnoœci¹ 
teatru po 1945 roku i kszta³towaniem siê œrodowiska literackiego po II Wojnie 
Œwiatowej. By³a równie¿ mowa o perspektywach rozwoju kultury na tym terenie. 
Organizatorzy przygotowali dla uczestników konferencji wycieczkê objazdow¹ po 
pa³acach Kotliny Jeleniogórskiej wchodz¹cych w sk³ad uznanej za narodowy 
pomnik kultury "Doliny pa³aców i ogrodów". Walory tego obszaru wykorzys-
tywano ju¿ od XIII wieku wznosz¹c liczne zamki i wie¿e oraz dwory i kasztele 
obronne. Niektóre z nich mo¿na by³o zwiedziæ podczas objazdu.

Wax

Fundacja Panoptykon dzia³a na rzecz ochrony praw cz³owieka w kontekœcie rozwoju tego, co okreœlamy 
mianem "spo³eczeñstwa nadzorowanego". Badamy zagro¿enia dla prywatnoœci, które wi¹¿¹ siê m.in. z co-
raz wiêkszymi i lepiej zintegrowanymi bazami danych, monitoringiem wizyjnym, inwazyjnymi metodami 
kontrolowania czasu pracy, nowymi œrodkami bezpieczeñstwa w miastach i na lotniskach, kolejnymi 
próbami kontrolowania przep³ywu informacji w Internecie i rejestrowania naszej codziennej aktywnoœci. 
Organizacja powsta³a w kwietniu 2009 r. 
Nale¿ymy do European Digital Rights Initiative.

Bilety kodowane na elektronicznych kartach powoli 
staj¹ siê nieod³¹cznym elementem nowoczesnego 
systemu komunikacji miejskiej. Jednak czy 
zastanawiamy siê, jaki maj¹ wp³yw na nasz¹ 
prywatnoœæ?

Do korzystania z komunikacji miejskiej nie 
wystarcza ju¿ kupiona w kiosku anonimowa karta, na 
któr¹ rêcznie wpisywa³o siê imiê i nazwisko. 
Przeja¿d¿ka autobusem z biletem miesiêcznym coraz 
czêœciej wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ udostêpnienia 
swojego zdjêcia i innych danych osobowych. PóŸniej, wiaj¹cymi ustalenie tras podró¿y poszczególnych osób. 
dziêki otrzymanej elektronicznej karcie, mo¿na ju¿ poruszaæ siê Dodaj¹c do tego dane zwi¹zane z korzystaniem z innych funkcji 
po mieœcie, p³aciæ za zakupy, bilet na basen, wstêp do muzeum... karty miejskiej, otrzymujemy kompleksowy pakiet ró¿norod-
Funkcjonalnoœæ kart miejskich jest stopniowo rozszerzana. nych informacji. Czy naprawdê jest to konieczne?
I choæ na pierwszy rzut oka mo¿e siê to wydawaæ ogromnym  
u³atwieniem, warto przez chwilê pomyœleæ o tym, co kryje siê za Fundacja PANOPTYKON trzy lata temu protestowa³a 
takimi rozwi¹zaniami. przeciwko obowi¹zkowej personalizacji Warszawskiej Karty 

 Miejskiej. Nie chcieliœmy, by pasa¿erowie p³acili za bilety 
Z ró¿nych miast docieraj¹ do nas kolejne przyk³ady swoimi danymi osobowymi, bo nie ma takiej potrzeby. Takie 

absurdów. We Wroc³awiu postanowiono wprowadziæ karty jak w Warszawie i jeszcze bardziej niepokoj¹ce rozwi¹zania 
miejskie do szkó³ - przez co ich posiadanie sta³o siê warunkiem pojawiaj¹ siê niestety w coraz wiêkszej liczbie miast, dlatego 
korzystania z elektronicznego dziennika, e-biblioteki i plat- gor¹co zachêcamy do przyjrzenia siê im bli¿ej - mo¿e 
formy edukacyjnej. W³adze Bia³egostoku "uszczêœliwi³y" nag³oœnienie problemów i zagro¿eñ pozwoli choæ trochê 
mieszkañców przepisem wymagaj¹cym kasowania karty przy powstrzymaæ falê absurdów? Bardzo na to liczymy!
ka¿dym wejœciu do autobusu. Tczew poszed³ natomiast o krok  
dalej i wymaga przy³o¿enia karty do czytnika tak¿e przywyjœciu Na naszej stronie publikujemy zestaw pytañ i odpowiedzi 
z pojazdu. dotycz¹cych personalizacji kart miejskich i zwi¹zanych z tym 

 zagro¿eñ [http://panoptykon.org/wiadomosc/karty-miejskie-
Informacje na temat pasa¿erów zawarte we wnioskach o w-pytaniach-i-odpowiedziach].

wydanie spersonalizowanej karty miejskiej stanowi¹ podstawê 
do stworzenia bazy danych, do której mo¿e trafiaæ równie¿ Publikacja za zgod¹ Fundacji Panoptykon
historia u¿ywania karty, ³¹cznie z informacjami umo¿li-

Miejskie karty

Sudety w kulturze 
                                                - kultura w Sudetach
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Lato by³o w pe³ni, pogoda dopisywa³a. Czas dla turystyki a cykl "Polska literatura wspó³czesna" s³usznie uchodzi za 
rowerowej bliskiego zasiêgu, jak¹ uprawiam od lat, wydawa³ znamienity, o okolicznoœciach powstania ksi¹¿ki, a zw³aszcza 
siê wiêc jak najlepszy. Opuœciwszy wczesnym przedpo³udniem Ÿród³ach autorskiej inspiracji nie dowiemy siê niczego nowego. 
Now¹ Sól, poprzez Bytom Odrzañski, Dêbiankê i Bielawy Autor recenzji wydawniczej na ostatniej stronie ok³adki 
zapuœci³em siê do ... Grochowic. Dlaczego w³aœnie tam? konsekwentnie i bez przys³owiowego przymru¿enia oka pisze 
Najpewniej dlatego, ¿e to jedna z nielicznych wiosek naszego bowiem, ¿e bohater Siekierezady m³ody poeta "zatrudnia siê 
regionu, gdzie wczeœniej nie mia³em okazji, a mo¿e po prostu w Bieszczadach przy wyrêbie lasu i poznaje œrodowisko drwali, 
nie zd¹¿y³em dojechaæ. ludzi prostolinijnych oraz nieska¿onych cywilizacj¹". Okazuje 

Grochowice s¹ malownicz¹, otoczon¹ lasami miejscowoœ- siê, ¿e mity trzymaj¹ dobrze. Nie tylko wœród nieoczytanego 
ci¹, do której po dzieñ dzisiejszy mo¿na dojechaæ w miarê ludu, ale nawet na salonach. Wydawniczych oczywiœcie.
wygodnie i szybko tylko jedn¹, jedyn¹ drog¹ asfaltow¹ od Inna sprawa, ¿e lektura dzie³a Stachury nie pozostawia 
strony Kotli - siedziby w³adz gminnych. Pozosta³e trzy strony w¹tpliwoœci, gdzie toczy siê akcja i ¿yj¹ jej bohaterowie. I cho-
œwiata dostêpne s¹ tylko dla pojazdów dobrze radz¹cych sobie cia¿ jest to do pewnego stopnia powieœæ z kluczem, G³ogów 
w trudnych warunkach terenowych, zw³aszcza od s³otnej jesieni pozosta³ G³ogowem, a S³awa - S³aw¹. Nietrudno te¿ odgadn¹æ, 
do zielonej wiosny. No i jeszcze zawsze pozostaj¹ nogi. Na ¿e powieœciowe Bobrowice w rzeczywistoœci s¹ w³aœnie Gro-
nogach niezawodnie mo¿na sobie powêdrowaæ w ka¿dym chowicami, Hotla to Kotla, a po³o¿ona za lasami Czerniawa, do 
kierunku przez okr¹g³y Bo¿y rok. Oczywiœcie, nie tylko której chodzi³o siê po najlepszy w okolicy bimber to realnie 
z Grochowic. istniej¹ce Bielawy. Kto zaœ chcia³ kupiæ coœ powa¿niejszego, 

np. wk³ad do pieca w domu Babci Oleñki, udawa³ siê do 
Mnie, rowerowego tu³acza akurat najbardziej interesowa³ powieœciowej Nowej Doli, czyli najpewniej do Domu Rolnika 

kierunek pó³nocno-zachodni. Leœn¹ drog¹, przez istniej¹ce ju¿ w Nowej Soli. 
tylko na starych mapach Dêbowo, planowa³em dojechaæ do Recenzenci "Siekierezady" zwracaj¹ uwagê na jej wartoœæ 
S³awy. wynikaj¹c¹ z literackiego przedstawienia wielu ciekawych 

Wœród popl¹tanych grochowickich dróg i dró¿ek nie by³o aspektów ¿ycia drwali. Nie ma powodów z takim widzeniem 
jednak ³atwo odnaleŸæ tê w³aœciw¹. Nawet przy pomocy map dzie³a Stachury polemizowaæ. Jednak dla nas ludzi urodzonych 
wojskowych i kompasu. Kr¹¿¹c tak od koñca do koñca wioski, i mieszkaj¹cych na Ziemiach Zachodnich, czêsto potomków 
wzd³u¿ i w poprzek, poszukuj¹c charakterystycznych punktów kresowiaków, nie mniej wa¿ne s¹ i te w¹tki. Sekwencyjne 
orientacyjnych na jednym z mniej okaza³ych  budynków wspomnienia z czasów przesiedleñ, gwara bohaterów i w koñcu 
zauwa¿y³em marmurow¹ tablicê z napisem. Przystan¹³em, coraz bardziej umykaj¹ce pamiêci ma³omiasteczkowe i wiej-
gdy¿ widok to raczej niecodzienny w naszej strefie skie klimaty lat 60-tych XX wieku. Chocia¿by te z hotlañskiej 
geograficznej. W³aœnie wtedy dowiedzia³em siê, ¿e w tym gospody czy stra¿ackiej zabawy w Bobrowicach. No i w koñcu 
w³aœnie domu w roku 1967 mieszka³ Edward Stachura. objazdowa biblioteka ze swoj¹ statystyk¹ i dba³oœci¹ o spo-

Przyznaæ muszê z pewnym zawstydzeniem, ¿e znaczenie ³eczny przekrój czytelniczy, gdzie nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e 
wyczytanej informacji nie od razu dotar³o do mojej sezonowych robotników.
œwiadomoœci. Oczywiœcie nazwisko Edwarda Stachury nie by³o Wszystko to razem sprawia, ¿e "Siekierezada" nie starzeje 
mi tak zupe³nie obce. Tragicznie zmar³y pisarz i poeta okresu siê i czyta siê j¹ przys³owiowym jednym tchem. Jednak 
powojennego by³ wszak autorem s³ynnej "Siekierezady, czyli wspomnienie o tej ksi¹¿ce i jej autorze sta³o siê tylko pretekstem 
zimy leœnych ludzi". Je¿eli ktoœ nie przepada za literatur¹ do przywo³ania innej jeszcze sprawy, mo¿e jeszcze wa¿niejszej. 
wspó³czesn¹ i nie czyta³ ksi¹¿ki, mia³ jeszcze mo¿liwoœæ Przede wszystkim zaimponowa³a mi determinacja z jak¹ 
obejrzenia filmu pod tym samym tytu³em. lokalne œrodowisko upomnia³o siê o Stachurê, a dok³adniej 

To w "Siekierezadzie", jak powszechnie mówiono i pisano o pamiêæ o nim i zwi¹zek jego najs³ynniejszej powieœci z Gro-
przed laty, opisaæ mia³ autor swoje doœwiadczenia i przemyœ- chowicami. Nie chodzi tylko o tablicê upamiêtniaj¹c¹ pobyt 
lenia prze¿yte i inspirowane prac¹ wœród drwali bieszczadz- pisarza.
kich, gdzie zatrudni³ siê przy wyrêbie lasu. Materialn¹ pami¹tk¹ Od  wczesnych lat osiemdziesi¹tych w Grochowicach ma 
tego etapu ¿ycia Stachury jest nawet karczma w Cisnej o nazwie miejsce niezwykle klimatyczne przedsiêwziêcie artystyczne 
"Siekierezada". Wiele lat temu, sam czyta³em jak¹œ publikacjê zwane Stachuriad¹. Na trzydniowe spotkania z poezj¹, 
z tak¹ informacj¹. Brzmia³a wiarygodnie, nie pomyœla³em piosenkami i innymi formami sztuki przyje¿d¿aj¹ tu znani 
nawet, ¿e mog³aby tak po prostu, bezinteresownie przek³a- i mniej znani artyœci scen polskich. 
mywaæ rzeczywistoœæ. Przywo³any na wstêpie tego tekstu cytat 
taki sposób myœlenia o genezie powieœci utwierdza. Pochodzi 
z ciekawego zreszt¹ portalu Polska Niezwyk³a 

, którzy chc¹ 
Przenosz¹c siê w czas mniej odleg³y, siêgn¹³em na pó³kê po lepiej zrozumieæ klimaty miejsca, gdzie narodzi³a siê Siekie-

"Siekierezadê" wydan¹ niedawno (niestety bez roku wydania) rezada.
nak³adem "Polityki". I chocia¿ wydawnictwo renomowane, 

Wystarczy wymieniæ Woln¹ 
Grupê Bukowina,  Annê Chodakowsk¹, Antoninê Krzysztoñ 
czy zespó³ Raz Dwa Trzy. W roku 2011 koncertowa³a Renata 

[http:// Przemek, goœci³ Piotr Machalica, a nowosolski Teatr "Termi-
www.polskaniezwykla.pl/web/place/7107,cisna-bar-siekiere nus A Quo" prowadzi³ swoje warsztaty. Pojawiaj¹ siê znawcy 
zada.html] i wielbiciele twórczoœci Stachury z ca³ego kraju

(dokoñczenie na str. 7)

"A có¿ prawdziwy mê¿czyzna mo¿e robiæ w Bieszczadach - oczywiœcie pracowaæ w lesie przy wyrêbie 
i zwózce drzew. Tak by³o od pocz¹tku PRL-u. W Bieszczady trafiali ludzie twardzi, ale czêsto te¿ 
niepogodzeni ze wspó³czesnym œwiatem. By³y wœród nich wra¿liwe dusze - rzeŸbiarze, poeci, malarze. 
Takie postacie opisa³ Edward Stachura w swojej kultowej powieœci "Siekierezada". Drwale po wyp³acie 
zbierali siê w nielicznych bieszczadzkich barach - w Dwerniku, Ustrzykach Górnych, Lutowiskach, Wetlinie 
czy Cisnej. Przepijali tam wiêkszoœæ zarobionych pieniêdzy, potem wracali do swojej ciê¿kiej 
i niebezpiecznej pracy. Knajpy te by³y owiane legendami ich pijackich wyczynów."

Siekierezada, czyli dlaczego warto upominaæ siê o Stachurê



Bolonia, plac z podcieniami przed koœcio³em przy Strada Maggiore
Fot.: A. Jachimowicz
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Jest to odznaczenie III Rzeszy 
w kszta³cie ko³a o œrednicy 38 mm. Na 
obramowanym awersie widnieje nie-
miecki krzy¿ zas³ugi wojennej z wizerunkiem 
swastyki w centrum, czyli tak zwany "Kriegsverdienstkreuz". Równie¿ 
obramowany rewers zawiera napis "F r Kriegsverdienst 1939" 
wykonany czcionk¹ stylizowan¹ na gotyck¹. Stan zachowania zna-
leziska jest bardzo dobry - brakuje jedynie uszka s³u¿¹cego do przewle-
kania wstêgi.

Medal za zas³ugi wojenne (bo tak nale¿y t³umaczyæ jego niemieck¹ 
nazwê), ustanowiony 19 sierpnia 1940 roku, jako najni¿sza klasa 
"Kriegsverdienstkreuz", czyli Krzy¿a Zas³ugi Wojennej. Nadawany by³ 
w III Rzeszy cywilom za wysok¹ wydajnoœæ pracy na potrzeby wojenne, 
po minimalnym czasie szeœciu miesiêcy. Liczbê nadañ tego odznaczenia 
szacuje siê na oko³o 4 miliony. 

Obecnoœæ "Kriegsverdienstmedaille" w Krêpie budzi pytanie czy 
mieszkaniec posesji przy dzisiejszej ulicy Szkolnej by³ tym, komu medal 
zosta³ nadany. Ciekawym jest gdzie pracowa³, czy by³ wydajnym 
pracownikiem z wrodzonej pracowitoœci, czy te¿ by³ to wynik indo-
ktrynacji straszliwej machiny nazistowskich Niemiec?

ü

Kacper Jachimowicz, Poznañ

U progu lata moje wyprawy zanios³y mnie do 
Modeny i Bolonii, po³o¿onych w Emilii 
Romagnii, regionie w pó³nocnych W³oszech.

Miasta te, urzekaj¹ce architektur¹, pe³ne 
ciep³ych odcieni ¿ó³ci, pomarañczu, ró¿u a¿ do 
czerwieni, a spaceruj¹c uliczkami starych czêœci 
miast nie sposób nie zwróciæ uwagi na obecne 
praktycznie w ka¿dym budynku podcienie. Od 
samego renesansu obowi¹zywa³ tu nakaz budo-
wania takich konstrukcji; pozwalaj¹ one unikn¹æ 
lej¹cego siê latem z nieba ¿aru jak i przejœæ ulicami 
w deszczowe dni bez potrzeby rozk³adania 
parasola. Szczególnie du¿o podcieni zachowa³o siê 
w Bo-lonii, gdzie najstarsze, podparte drewnianymi 
balami, stoj¹ obok murowanych zdobionych 
rzeŸbami i malowid³ami. Nakaz ten by³ przestrze-
gany tak skrupulatnie, ¿e nawet dooko³a placów 
przy koœcio³ach (samych w sobie odkrytych) 

w postaci parmezanu, przez makarony (które nota bene s¹ czymœ zupe³nie wznoszono zadaszenia nad chodnikami.
innym od tych jedzonych w Polsce), miêsa a nawet do deserów. Mia³am Pisz¹c o Emilii Romagnii grzechem by³oby nie 
okazjê jeœæ lody polane octem balsamicznym.wspomnieæ o tutejszej kuchni. Z tego regionu 

Sekret tkwi w procesie produkcji. Ocet trzymany jest w otwartych pochodzi parmezan, produkowany g³ównie w oko-
beczkach i pozwala mu siê odparowaæ. Raz w roku przelewany jest do licach Parmy, i szynka parmeñska. Te smako³yki 
mniejszej beczki i zostawiony do dalszego odparowywania. W tym dostaæ mo¿na wszêdzie i s¹ one tu powszechnie 
procesie ocet gêstnieje i nabiera s³odyczy. Przy przelewaniu do dziesi¹tej spo¿ywane. Podobnie rzecz siê ma z octem balsa-
ostatniej beczki, ma on niewiele wspólnego z m³odym octem micznym, którym z kolei szczyci siê, jako 
balsamicznym, który jest powszechnie znany.produktem regionalnym, Modena. Tutaj octu dodaje 

Alicja Jachimowiczsiê do wszystkiego. Poczynaj¹c od przystawki 
Wroc³aw

Podczas prospekcji terenowej 
(kwiecieñ 2012r.), prowadzonej 
przez autora artyku³u, przy 
jednej z posesji we wsi Krêpa 
(woj.lubuskie) zosta³ znale-
ziony medal wykonany 
z br¹zu. 

Siekierezada, czyli dlaczego warto 
upominaæ siê o Stachurê - dokoñczenie ze str. 6

Przede wszystkim jednak impreza przyci¹ga m³odych 
ludzi z najbli¿szej okolicy. Maj¹ oni niezwyk³¹ okazjê 
do poznania wa¿nego faktu z historii swojego regionu. 
Jednoczeœnie pozwala im to uwierzyæ, ¿e nie ma na 
mapie miejsc byle jakich, a to gdzie siê urodzili i gdzie 
mieszkaj¹ te¿ okazuje siê wa¿ne, atrakcyjne, 
inspiruj¹ce. W koñcu zaœ zagubiona wœród lasów 
wioska mo¿e siê staæ powodem dumy.
Mniej wa¿ne czy Grochowicka Stachuriada powsta³a i 
istnieje bardziej dziêki inicjatywie grupy entuzjastów 
czy bardziej dziêki zrozumieniu i hojnoœci w³adz 
Gminy Kotla. Zapewne szczêœliwym zbiegiem 
okolicznoœci zadzia³a³o jedno i drugie. Nic tylko 
przyklasn¹æ.
I tylko ostatni ¿yj¹cy jeszcze œwiadkowie pobytu 
Edwarda Stachury maj¹ mu trochê za z³e, ¿e za wiele 
szczegó³ów w swojej ksi¹¿ce najzwyczajniej 
poprzekrêca³. Dla przyk³adu to, ¿e wichura, która 
powali³a tysi¹ce drzew by³a póŸniej ni¿ wynika³oby to 
z fabu³y powieœci. Ja tak¿e mam w¹tpliwoœci, czy 
faktycznie Janek Padera móg³ zimow¹ por¹ 
ws³uchiwaæ siê w g³osy zazuli.
Chocia¿, kiedy mroŸna zima zaw³adnie bez reszty 
Puszcz¹ Tarnowsk¹ i grochowickie lasy opanuje 
dzwoni¹ca w uszach cisza, zdarza siê wêdrowcowi 
s³yszeæ gdzieœ w oddali ró¿ne tajemnicze dŸwiêki i 
jakieœ trudno zrozumia³e g³osy. Wystarczy tylko 
przystan¹æ i przymkn¹æ oczy. Mo¿e i autorowi 
"Siekierezady" w takiej w³aœnie sytuacji akurat 
przydarzy³o siê us³yszeæ w³aœnie zazulê?

Jan Wojtasik 

Parmezan
i szynka parmeñska
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uczennica I klasy Lice-
um Ogólnokszta³c¹cego 
w Zielonej Górze, inte-
resuje siê psychologi¹, 
biologi¹ oraz poezj¹; 
laureatka szeœciu kon-
kursów literackich, 
w tym I nagrody 
w Konkursie Literac-
kim "Otwarte drzwi" 
w Mor¹gu w 2011 r.

Gmerk nieznanego odlewnika z Lubeki i znak miejski tego miasta 
z dzwonu rozpoznanego w miejscowoœci O³obok 

w powiecie œwiebodziñskim. 
Fot. Marceli Tureczek

Najstarsze
wytwórczoœci pó³nocnoniemieckiej zwi¹zanej 
z miastami hanzeatyckimi, sygnowane by³y 
gmerkami - czyli znakami graficznymi najczêœciej 
wykonanymi za pomoc¹ ró¿nego rodzaju uk³adu 
kresek, które tworzy³y przeró¿ne figury i znaki. 
Tego typu dzwony zachowa³y siê w kilku miejscach 
na pó³nocnych terenach województwa lubuskiego. 
Natomiast na po³udniu naszego regionu, na 
dzwonach œredniowiecznych zaobserwowano inne 
przyk³ady sygnowania, w formie przedstawieñ 
obrazuj¹cych charakter dzia³alnoœci rzemieœlnika
- np. dzwon lub dzban, co œwiadczy, ¿e pierwotnie 

wytwórczoœæ ludwisarska nie 
by³a wyspecjalizowana wy³¹cz-
nie na odlewanie przedmiotów 
br¹zowych. Dzwony odlewali 
tak¿e konwisarze, którzy czêœ-
ciej ³¹czeni s¹ z przetwarzaniem 
cyny.

Marceli Tureczek
Zielona Góra

 dzwony, zw³aszcza pochodz¹ce z krêgu 

W gminie Nowe Miasteczko wydany zosta³ 
"Informator telefoniczny", który jest reakcj¹ na 
zainteresowania mieszkañców tego rodzaju wy-
dawnictwem. Wiele osób zrezygnowa³o z telefonów 
stacjonarnych, które zast¹piono komórkowymi. Przy 
wydaniu "Informatora" napotkano na trudnoœci 
w ustalaniu aktualnych numerów telefonicznych. 
Autor musia³ dotrzeæ do wymienionych w "Infor-
matorze" osób, przedsiêbiorstw i instytucji, aby 
rzetelnie opracowaæ wydawnictwo.

"Informator telefoniczny" dostêpny jest w ksiê-
garni K. Podgórnego, Trafice A. Sza³ata, a tak¿e 
w punkcie ksero i sklepie komputerowym R. 
Stachowiaka w Nowym Miasteczku. 

Opracowa³ RJS

siê przez siebie

od kiedy pisze pan wiersze
gdy brakowa³o mi ¿ y c i a
w codziennym

czy ma pan rodzinê
ojcem by³
R. albo M., matka nie chcia³a mi zdradziæ
który pierwszy
nie chcia³ mieæ dziecka

a kobietê
po³ówka jab³ka wystarczy.

najczêœciej kocham siê
z tomikiem
Mi³osza Bursy

czym jest zatem poezja
kochank¹
z wzajemnej mi³oœci

(cisza)

lubiê siê.
przez siebie

Gmerki na dzwonach
Wytwórców najstarszych dzwonów najczêœciej nie znamy. Tylko 
w nielicznych przypadkach na dzwonach wykonywanych jeszcze 
do pocz¹tków XVI wieku pojawia³y siê imiona wytwórców. Bardzo 
czêsto poza imieniem tak¿e niewiele mo¿emy powiedzieæ. 

Justyna Grzesiowska
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