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Odznaczeni na Kongresie

Nagroda  
w Nowym Jorku

Andrzej Kruszewski i jego prace

Na uroczystej gali rozpoczynającej dwudniowy jubileuszowy X Kongres Ruchu Stowarzyszeń Regio-
nalnych Rzeczpospolitej Polskiej (11-12 września br.) w reprezentacyjnym gmachu Opera Nova w Byd-
goszczy wręczono odznaczenia dla Barbary I Wojciecha Jachimowiczów z Nowej Soli.

Honorową odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" 
nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Małgorzatę Omilanowską otrzymała Barbara Jachimowicz za 
wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury wśród młodzieży 
i społeczne działania w ugruntowywaniu poczucia tożsamości 
regionalnej. 

Barbara Jachimowicz od roku 2010 jest sekretarzem Zarzą-
du Towarzystwa Humanistycznego i od początku współwtorzy 
czasopismo Merkuriusz Regionalny. 

Medal im.Aleksandra Patkowskiego, który jest najwyż-
szym odznaczeniem regionalistycznym w Polsce otrzymał 
Wojciech Jachimowicz. Medal przyznawany jest przez Radę 
Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP za zasługi dla 
idei regionalizmu polskiego.

Wojciech Jachimowicz w swoich osiągnięciach jest między 
innymi twórcą Muzeum Instrumentów Muzycznych w Dworze 
w Szybie, redaktorem naczelnym Merkuriusza Regionalnego 
i Dziedzictwa Kresowego, a także był stypendystą MKiDN 
w dziedzinie upowszechniania kultury jako jedyny z naszego 
regionu. Red.

Andrzej Kruszewski wystawiał swoje prace w wielu galeriach 
w Polsce i za granicą. Jego nowatorskie spojrzenie na sztukę 
fotograficzną owocuje powstawaniem oryginalnych portretów 
i aktów. Jest prezesem Towarzystwa Fotografii Ekspery-
mentalnej, które działa w Nowej Soli. Stworzył i prowadzi 
oryginalną Galerię Fotografii Artystycznej, w której prezen-
towane są prace wielu twórców.

Galeria to nie tylko wystawy, ale i miejsce twórczych spot-
kań ludzi kultury i prezentacji nowatorskich poglądów i kie-
runków sztuki. Warto przypomnieć, że była tam zaprezen-
towana wystawa fotograficzna zatytułowana "Follow the 
Women" będąca pokłosiem wyprawy na Bliski Wschód. 

Andrzej Kruszewski brał udział między innymi w mię-
dzynarodowych plenerach fotograficznych w Tunezji i w Hisz-
panii, z których to prace były prezentowane w Merkuriuszu 
Regionalnym. Jego prace wystawiane były w Australii, w We-
necji, w Niemczech. Owocnie współpracuje z Towarzystwem 
Humanistycznym w Szybie.

Wybitny nowosolski artysta fotografik Andrzej Kruszewski, wiosną tego roku w Galerii See.Me w Nowym 
Jorku, otrzymał prestiżową nagrodę publiczności w konkursie fotografii artystycznej. Na jego wystawione 
prace wpłynęło z całego świata najwięcej głosów internautów.

K.M.
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Biblioteka Zakładowa "Dozamet"
lata 1946-1975

Biblioteka ZDK Związku Zawodowego Metalowców przy "Dozamet" w Nowej Soli mieściła się przy ul. No-
wotki 49 (obecnie Piłsudskiego) i została założona w 1946 roku, nieco wcześniej przed oficjalnym otwarciem 
Zakładowego Domu Kultury. Swoją działalność rozpoczęła na gruncie konieczności złagodzenia potrzeby 
czytelnictwa.

Motorem rozwoju i potrzeby działalności bibliotecznej był W bibliotece działały klub dyskusyjny i klub młodych adeptów 
rozwój oświaty. Początkowo księgozbiór zakupiono z funduszy pióra. Przykładowo - w 1971 roku "Dni Oświaty, Książki i Pra-
uzyskanych w czasie realizacji przedstawienia teatralnego pt. sy" odbywały się pod hasłem "Książka dla wszystkich". W jej 
"Maga" oraz z darów ofiarowanych przez repatriantów. obchody włączyła się także biblioteka zakładowa. W 1974 roku 

W październiku 1955 roku Biblioteka Domu Kultury przy z okazji "Dni Kultury i Oświaty" w bibliotece odbyło się spotka-
ZDK zorganizowała dla załogi zakładu konkurs czytelniczy, nie z dr W. Lemieszem, który zaprezentował słuchaczom swoją 
mający na celu zapoznanie pracowników zakładu z dziełami twórczość z zakresu działalności hitlerowskiej na Ziemi Lubus-
ówczesnych pisarzy postępowych oraz cennymi utworami z za- kiej. 
kresu literatury pięknej. Konkurs potrwał do 30 listopada tego 
samego roku, zakończył się uroczystym rozlosowaniem na-
gród, a warunkiem uczestnictwa było przeczytanie co najmniej 
ośmiu książek (w tym dwóch popularnonaukowych) oraz 
branie czynnego udziału w organizowanej dyskusji nad prze-
czytanymi książkami.

W dniach 3-15 maja 1960 roku w Polsce, jak i w Nowej Soli, 
obchodzono "Dni Oświaty, Książki i Prasy". W tych dniach 
Biblioteka Zakładowa zorganizowała wystawy (np. wystawę 
książek technicznych pod tytułem "Pragniesz postępu 
technicznego, czytaj książkę"), prelekcję (np. odczyt Alojzego 
Matyniaka na temat "Łużyce i Łużyczanie") i imprezy. Dużą 
popularnością cieszyła się zorganizowana przy wydatnej pomo-
cy Rady Zakładowej impreza czytelnicza pt. "1000 lat Polski". 
W pierwszym etapie dla najlepszych czekały nagrody rzeczo-
we, m. in. rower, zegarek, książki historyczne (jako nagrody 
pocieszenia) itp. Drugi etap konkursu odbył się jesienią tego 
samego roku.

Powoli sporym mankamentem stają się warunki lokalowe 
(mała powierzchnia, którą jeszcze bardziej uszczuplają 
drewniane regały, dodatkowo uniemożliwiając stosowanie 
wolnego dostępu do półek z powodu niewygodnego do nich 
dojścia). Przeniesienie biblioteki do nowego pomieszczenia 
nastąpiło w 1969 roku. Powierzchnia biblioteki zwiększyła się 

2 2do 87 m  (powierzchnia czytelni wyniosła 18  m ). 
Z biegiem czasu rozszerzała się działalność biblioteczna

- działały wydziałowe punkty biblioteczne, istniały trzy punkty 
biblioteczne (w Mielnie, Żarnowskiej i Lubiatowie). Z każdym 
rokiem organizowano liczne konkursy czytelnicze, realizo-
wano liczne inicjatywy w zakresie imprez popularyzujących 
czytelnictwo, np. "Dni książki społeczno-politycznej", kon-
kursy dla dorosłych oraz "Zgaduj-Zgadule". Mają miejsce 
liczne spotkania autorskie z pisarzami, organizowano czwartki 
dyskusyjne prowadzone przez mgr M. Kaczmarka. Ożywioną 
działalność prowadziło koło miłośników książki. Celem bliż-
szego poznania pracowników organizowano dwa razy w mie-
siącu wieczory dyskusyjne. Znani są uczestnicy tych dyskusji
- byli nimi m. in. małżeństwo Barańskich, Józef Wojnar, Woj-
ciech Nadobny, L. Dąbrowski, M. Malinowska, M. Smlalelska, 
Tarasiewicz i inni. 

Pod koniec lat 70-tych biblioteka nie tylko udostępniała 
książki (połowa jej księgozbioru w tym czasie stanowiła lite-
ratura piękna, posiadała znaczny zasób encyklopedii, albumów, 
słowników i atlasów, obszerny zbiór literatury ówczesnej lite-
ratury społeczno-politycznej) oraz dzienniki i czasopisma 
(wyposażona w 60 tytułów czasopism). Była także organiza-
torem licznych konkursów czytelniczych, spotkań z pisarzami, 
turniejów wiedzy, biesiad poetyckich, dyskusji nad książką. 

Zygmunt Sawicki (na zdjęciu powyżej) - sołtys z Żukowa - 
grał na bębnie w kapeli rodzinnej "Sami Swoi" od 1968 roku na 
weselach w okolicznych wioskach. Z zespołu odszedł w roku 
1999. Swój instrument, z nazwą zespołu, po latach, odnalazł 
w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Dworze 
w Szybie. Bęben z kapeli "Sami Swoi" do zbiorów Dworu 
przywędrował w czasie kiedy robiono porządki w pomiesz-
czeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Miasteczku. 
Strażacy nie bardzo wiedzieli co zrobić z tym starym przed-
miotem, którego nie chcieli jednak wyrzucać na śmietnik, więc 
po dyskusjach przekazali go do zbiorów Muzeum, gdzie został 
włączony do stałej ekspozycji instrumentów.

foto. Barbara Jachimowicz

WZ

Red.

Grał na bębnie
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EDD 2014
i dożynki 
w Szybie 

Foto. Barbara Jachimowicz

Foto. Andrzej Kruszewski

Foto. Andrzej Kruszewski

Całość rozpoczęła się mszą polową odpra-
wioną przed kapliczką św. Wojciecha obok 
Dworu przez księży proboszczów sąsiadują-
cych parafii.

Wernisaż wystawy zorganizowano w holu 
Dworu, gdzie zgromadzono stroje ludowe 
z różnych regionów Polski oraz instrumenty 
muzyczne pochodzące ze zbiorów Kolekcji 
Instrumentów Muzycznych Dworu w Szybie. 
Podczas wypowiedzi otwierającego wystawę 
gospodarza posiadłości można było usłyszeć 
o kulturze wsi, na którą składa się kultura 
ludowa ze swoją muzyką, obyczajem i strojem, 
kultura kreowana przez kościół, z którą wiążą 
się obrzędy od urodzenia do pogrzebu dziejące 
się w świątyniach i wreszcie kultura Dworu 
wprowadzająca do wiejskiego środowiska 
swoje obyczaje czy wartości. Prowadzący ot-
warcie przypomniał też o Krajowym Kongresie 
Kultury Wsi, który został zorganizowany przez 
Radę Krajową Regionalnych Towarzystw 
Kultury w 1997 roku w Częstochowie, gdzie 
podjęto próbę określenia dorobku i wpływu 
kultury wsi na kulturę w całości, a także wyda-
no publikacje omawiające dokonania twórców 
i działaczy działających w środowiskach wiej-
skich. We dworze wystawiono między innymi 
kompletne stroje rzeszowskie, lubelskie, kra-
kowskie i łowickie.

Trzecią częścią zdarzenia było spotkanie 
towarzyskie przy ognisku w dworskich sadach, 
gdzie rosną zachowane unikatowe odmiany 
starych jabłoni.

Wiele osób biorących udział w zdarzeniu 
przywdziało stroje ludowe, co widać na foto-
grafiach obok.

Organizatorami zdarzenia były rady so-
łeckie i sołtysi wsi Miłaków i Szyba, parafia 
pw. św. Bartłomieja Apostoła w Miłakowie 
oraz Barbara i Wojciech Jachimowiczowie. 
Pomysłodawcą wystawy stroju ludowego była 
Beata Górska-Rabczewska z Miłakowa.

Red.

W tym roku Europejskie Dni Dzie-
dzictwa przebiegały po hasłem "Dzie-
dzictwo - źródło tożsamości". Nawiązu-
jąc do tego tytułu we Dworze w Szybie 
zorganizowane zostały uroczystości 
dożynkowe i wystawa zatytułowana 
"Polski strój ludowy, wieńce dożynkowe 
i instrumenty".

Mieszkańcy Szyby i goście podczas  mszy św.
 przed kapliczką św. Wojciecha

polowej 

Otwarcie wystawy "Polski strój ludowy, wieńce dożynkowe
 i instrumenty" przez sołtysa wsi Szyba Józefa Musiała (z lewej)

 i właściciela Dworu Wojciecha Jachimowicza

Beata Górska-Rabczewska (na zdjęciu pierwsza z prawej)
 - pomysłodawczyni wystawy strojów ludowych
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Na wstępie chciałbym poruszyć kwestię nieobiektywnego traktowania pracy społecznej przez tzw. decy-
dentów. Dostrzegają oni bowiem działalność tylko tych działaczy społecznych, na których mogą liczyć, 
którzy im się odwdzięczą za uzyskane profity i otrzymane odznaczenia poparciem ich kandydatur w wybo-
rach samorządowych.

Mateczniki patriotyzmu i kultury 
miejscem walki o Polskość

Tzw. władza obywatelska dostrzega jedynie osiągnięcia sytuacji, gdy Rada Krajowa Ruchu Towarzystw Regionalnych 
"swoich" ludzi, mając bielmo na oczach w stosunku do dokonań zaprzestała rzeczywistej działalności, nie można dłużej czekać. 
innych. Wszelkie pseudokonkursy, rankingi lokalnych liderów, W tej sytuacji stwierdzono, iż najlepszym rozwiązaniem będzie 
wybór ludzi miesiąca, osobowości roku, nagradzanie symbo- oparcie przyszłości polskiego regionalizmu, jego powrót do 
lami lokalnej kultury bardziej przypominają sztuki teatralne wartości takich jak tradycja, patriotyzm, tożsamość kulturowa, 
z dobrze wcześniej rozpisanymi i wyćwiczonymi rolami niż o mateczniki polskiego patriotyzmu i kultury. W dyskusji zwra-
autentyczne wybory. Zresztą robiące oszałamiającą karierę sło- cano uwagę na kilkuznaczeniową rolę mateczników polskich.
wo "celebryta" tłumaczy wszystko. Odnosi się wrażenie, że or- Mają one być miejscem wychowania patriotycznego mło-
ganizatorom tych swoistych "festiwali próżności" wcale nie dzieży, utrwalania tożsamości narodowej Polaków oraz opieki 
chodzi o preferowanie autentycznych wartości, lecz promowa- nad wszelakimi talentami twórczymi: nauki, sztuki i literatury. 
nie miernoty, bylejakości, popularyzowanie "tumiwisizmu". Nowo wybrany prezes Rady podkreślił, iż Ogólnopolska Rada 
W ten sposób obserwujemy kształtowanie obrazu Polaka Mateczników Patriotyzmu i Kultury (ORMPiK) ma działać na 
pozbawionego ambicji i większych potrzeb kulturowych. Po- zasadach federacji wszystkich chętnych podmiotów, takich jak: 
dobny wizerunek Polaka jawi nam się na podstawie obrazu towarzystwa regionalne, galerie sztuki, prywatne muzea, izby 
w mediach. Serwowane w "naszej" telewizji (wyjątek stanowi regionalne a także twórcy indywidualni. Przynależność do Ra-
TV Trwam i w pewnym stopniu TV Kultura i TV Polonia) róż- dy nie wiąże się z żadną składką członkowską. Warunkiem jest 
nych programów tzw. rozrywki bezpośredniej, niewybrednych niezależna od samorządu działalność na rzecz polskiej tradycji 
skeczów pozbawionych większej wartości, obliczonych na i kultury (rzeczywiste realizowanie partnerskich relacji między 
odruchy coraz bardziej prymitywnego odbiorcy, zatrważa samorządem a regionalizmem), określony widoczny dorobek 
ogromem czynionego spustoszenia duchowości i psychiki na- w tych dziedzinach oraz zgłoszenie woli uczestnictwa w Radzie.
szych rodaków. Na drobne rozmienia się nasza świetlana Aby przystąpić do ORMPiK należy zgłosić akces na piśmie 
przeszłość kulturowa. Do niedawna (zwłaszcza przed przystą- na adres: Ogólnopolska Rada Mateczników Patriotyzmu i Kul-
pieniem Polski do UE) w mediach podkreślano, że jesteśmy tury; 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15. Wzór karty uczestnictwa 
potomkami Polaków dzierżących prym w nauce, kulturze, lite- w Radzie będzie dostępny w internecie: www.regionalizm.kielce.pl 
raturze czy sztuce europejskiej. Że naszym rodakiem był Szo- "Goniec Świętokrzyski" - kwartalnik regionalistów święto-
pen, Mickiewicz, Sienkiewicz, Gombrowicz czy Matejko. Po krzyskich - będzie zamieszczać, na wydzielonych do dyspo-
roku 2004 decyzją "nieznanych sprawców" realizowana jest zycji Rady stronach, informacje o nowych członkach Rady, ich 
planowa polityka równania w dół. Bo dlaczego Polacy mają się działalności i programie. Po pewnym czasie planowane jest 
czymś wyróżniać? Dla nas przewidziano inną przecież rolę spotkanie wszystkich członków ORMPiK w Kielcach lub 
w Europie. Zaś tych, którzy obecnie wybijają się ponad prze- Zagnańsku.
ciętność ((Różewicz, Kapuściński, Penderecki, Wajda, Pawlik - 
niedawny laureat Grammy) nazywa się celowo Europejczyka-
mi. Czy mamy być obojętni na te działania - my, ludzie regionu?  

Otóż nie. W tym celu, aby zatrzymać ten pochód Polaków ku 
nicości, ku zatraceniu naszej narodowej tożsamości, musimy 
się zorganizować. Tylko wspólnymi siłami możemy to osiąg-
nąć. O pewnych sposobach przeciwstawiania się tandecie 
i pseudo regionalistycznym działaniom (tzw. NGO, programu 
LIDER podporządkowanego urzędom marszałkowskim i uza-
leżnionemu od funduszy unijnych) pisałem przed miesiącem 
analizując obecną sytuacją w polskim regionalizmie. Teraz chcę 
opowiedzieć o najnowszej inicjatywie Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego, towarzystwa, które, wg. powszechnej 
opinii, jest niepisanym liderem polskiego regionalizmu. Myślę, 
że tak jak przed blisko stu laty na ziemi świętokrzyskiej, ziemi 
Patkowskiego i Żeromskiego narodził się regionalizm, tak wi-
nien się tu właśnie teraz odrodzić. A są ku temu wszelkie warun-
ki. Otóż 24 lutego 2014 roku w Ośrodku Regionalizmu Święto-
krzyskiego w Zagnańsku działacze regionalni Kielecczyzny, 
skupieni wokół Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, 
oraz sympatycy Towarzystwa z całej Polski (w tym Paweł Pierś-
ciński - wybitny polski fotografik i krajoznawca) utworzyli 
Ogólnopolską Radę Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Jej 
kierownictwo powierzono autorowi tego felietonu dr Maciejo-
wi Andrzejowi Zarębskiemu. Wiceprezesem Rady został prof. 
Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej zaś sekretarzem Wojciech 
Kołodziej z Kielc. W żywej dyskusji podkreślono, iż w obecnej 

Maciej Andrzej Zarębski
Zagnańsk

Kolekcja Instrumentów Muzycznych w Dworze w Szybie 
wzbogaciła się o grafikę autorstwa A. Żarmowieckiego z 1985 
roku (11/100) przekazaną do zbiorów przez właściciela firmy 
z Wrocławia, naprawiającej instrumenty muzyczne. Dzieło 
przekazano nieodpłatnie.

Nowa grafika w Muzeum

Red.
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Mamy urodzaj na nowe tytuły prasowe o tak zwanym zasięgu lokalnym. W swoim zamierzeniu mają być 
kuźniami młodych dziennikarzy, którzy nie powinni być obojętni, a wręcz winni być uczuleni, na okoliczne 
nadużycia i nepotyzm władzy samorządowej. Takie tytuły powstały i na naszym terenie czy to w Nowej Soli, 
czy to w Nowym Miasteczku.

Gazety jednosezonowe
Jednak jak można rozwinąć działalność prasową, która do osób piszących w tych gazetach z propozycją poważnej 

opiera się na pracy dziennikarzy za darmo, czyli na tak zwanym współpracy z naszą Redakcją. Odpowiedź była i zaskakująca 
wolontariacie, otrzymując od organizatorów tego przedsię- i powalająca. Przyszedł tylko jeden e-mail, w którym autor 
wzięcia w zamian tak zwane doświadczenie. A właśnie ci "pogroził" Redakcji za opisywanie spraw, które uznał za 
organizatorzy, czy jak ich można nazwać - twórcy projektu, niewłaściwe; popatrzyliśmy też na jego profil na Facebooku 
pobierają zakamuflowane pieniądze za prowadzenie takowych i poza wypisywanymi tam pomysłami o podpaleniu stacji 
projektów. Sumy przeznaczane na te cele z rozmaitych fundacji benzynowej i zrobieniu zadymy na drodze nie znaleźliśmy 
to zazwyczaj kilkaset tysięcy złotych, z których wolontariusze- niczego ciekawego na temat tego tak zwanego dziennikarza. Na 
dziennikarze nie otrzymują zupełnie nic. pozostałe e-maile odpowiedzi brak.

Zniechęca to młodych do działania na polu dziennikarstwa Zachodzi tu zasadnicze pytanie: dla kogo są te gazety i jakie 
obywatelskiego. Szczególnie, kiedy zetkną się z pracą w samo- korzyści wyniosą z tego projektu jego uczestnicy? Drugie 
rządowych czasopismach, gdzie pisanie o ważnych sprawach pytanie: czy przypadkiem nie jest to forma dobrego 
jest w sposób ukryty cenzurowane. zarobkowania przez prowadzących ten projekt?

Jakie daje doświadczenie działalność w pismach z projektu Jeśli na pierwsze pytanie odpowiedź już mamy, to na drugie 
wychodzących przez rok, lub przez nawet pół roku, co jest już można się dowiedzieć pytając, w ramach dostępu do informacji 
zupełnym nieporozumieniem. publicznej, organizacji, która przekazała pieniądze na projekt 

Aby zbadać zaangażowanie i przygotowanie dziennikarzy prasowy: jakie gaże pobrali koordynatorzy i autorzy projektu.
z tymczasowych czasopism Redakcja Merkuriusza zrobiła 
pewien eksperyment. Otóż wysłała ponad dwadzieścia e-maili 

Koncert Grupy Rogala

Na zielonogórskim deptaku, przed Teatrem im. Leona Kruczkowskiego, 28 sierpnia 2014 roku, udany koncert muzyki country dała 
Grupa Rogala. Nie często mamy okazję posłuchać dobrej muzyki na otwartej przestrzeni. Skład zespołu poszerzono z tej okazji 
o licznych instumentalistów, którzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Na zdjęciu od lewej: Jarogniew Dąbrowski 
- ,  Marek Waldemar Jachimowicz - , Zbigniew Adamczak - , Ryszard Zembrzuski 
- . Pozostali członkowie zespołu to: Adam Ruszczyński - vokal i gitara, Waldemar Rzepka - harmonijka ustna, Tadeusz 
Wesse - gitara solowa, Tomasz Pac - gitara basowa.

skrzypce instrumenty klawiszowe skrzypce
perkusja

Red.

Wojciech Jachimowicz,
Nowa Sól
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We wrześniu ukazało się trochę książek pisarzy lubuskich. Książek literackich, ale z tzw. kluczem. 
Czytelnicy mogą próbować zgadnąć, jakich zjawisk dotyczą. I których miejscowości. Oraz nawet osób 
znanych z mediów.

Powieści z kluczem
Akcja powieści Zbigniewa Kozłowskiego "Hokka hey. rzy znają odpowiedzi na każdy temat. Zbiorowym bohaterem 

Taniec z kołtunerią" rozgrywa się w jednym z lubuskich miast powieści jest wieś letniskowa niedaleko Sławy. Bohaterki to 
powiatowych. Jej boha- absolwentki zielonogórs-
terami są aktywiści partyj- kiej polonistyki, które nig-
ni walczący o władzę. Czy dy nie robiły tego, czego 
na pewno chodzi im o do- uczyły się na uniwersy-
bro ogółu? Czy może tylko tecie. I które doszły do 
chcą zajmować stano- wniosku, że za mało dos-
wiska? Co z tego będzie tały od życia. Im należy się 
miał wyborca, jeśli odda więcej choćby dlatego, że 
swój głos na jednego, co mają mężów na stanowis-
na drugiego? Jest to po- kach. Bohaterowie główni 
wieść o wyborach. O po- to m.in. były wicewoje-
litykach niewielkiego for- woda, senator, uboczni - 
matu, którzy są bezwzglę- miejscowi bezrobotni, któ-
dni. Zależy im na jednym: rym nie zależy na tym, 
zdobyć władzę i trzymać żeby pracować. Ale i sena-
ją jak najdłużej. Oczy- torowi nie zależy na tym, 
wiście nie o zwykłe rzą- żeby oni mieli gdzie pra-
dzenie im chodzi, a o to, ile cować. Senatorowi zależy 
można osiągnąć dla swo- na tym, żeby był senato-
ich korzyści. Swoich i swo- rem. Jak i byłemu wicewo-
ich bliskich, popleczników. jewodzie, żeby znowu być 

Powieść ukazała się w nowosolskim wydawnictwie wicewojewodą. Książka wyszła w gdańskim wydawnictwie 
Manufaktura Tekstów. Oficynka.

Alfred Siatecki napisał powieść "Polonistki". To także Obie powieści mają wiele z groteski. I pewnie dlatego będą 
książka o tych, z którymi często rozmawiają dziennikarze i któ- czytane. Alfred Siatecki

Zielona Góra

Na wjeździe do Nowej Soli można zobaczyć wielki bilbord wiadomo, że się niewiele zmieni, albo i wcale. Taki groteskowy 
z osobą pozującą na Mona Lizę. Wydźwięk miał być bardzo przekaz lansują miejscowi propagandyści rodem z zarośli. 
artystyczny. Długie rozpuszczone włosy, poza zupełnie jak O walorach estetycznych tych przekazów w przestrzeni pub-
z portretu Leonarda. Jednak  jakość wydruku już marna. licznej lepiej już nie pisać, bo i nie ma o czym.
Dodatkiem są zdjęte i trzymane od niechcenia okulary, które Próbowaliśmy doszukać się sensownych programów 
mają symbolizować przerwę w intelektualnych zajęciach wyborczych komitetów czy kandydatów. Oprócz tego, że każdy 
zawodowej kandydatki do bezradnej rady. Ten symbol inte- deklaruje chęć czynienia nieograniczonego dobra, to już 
lektualnego zaangażowania ma wprowadzać zapewne nastrój wszyscy o tym wiedzą i nie bardzo w to wierzą. Wyborcy 
zadumy nad wielkiej wagi problemami samorządu. Tylko pamiętają też, że składane obietnice to puste słowa, które można 
żadnych konkretnych informacji o planach kandydatki nie zawsze odwołać z przyczyn obiektywnych i zaistniałych 
zamieszczono. Bo i po co. Przecież sama wielkość plakatu okoliczności zewnętrznych, a najczęściej z braku środków do 
powinna powalać na kolana ewentualnych wyborców. realizacji celów. Tylko gdzie się podziała wartość słowa 

Modne też stały się grupowe fotografie zamieszczone w ma- i składanej obietnicy? Dla większości kandydatów słowo nic 
teriałach propagandowych i na plakatach, na których z przodu, nie znaczy, pamięć wyborców jest zapewne bardzo krótka, a ka-
w pewnym oddaleniu od reszty, stoi wódz, a dwa metry za nim dencja długa i dobrze opłacana. Zresztą w prowincjonalnej 
grupa wiernych dozgonnie popieraczy przywódcy stojącego filozofii władzy co nie jest materialne, to nie ma znaczenia. 
w pozie przypominającej przemawiającego Duce. Żadnych Czyli można sobie obiecywać co się chce, a głosować tak jak 
haseł tu też nie trzeba. Wystarcza samo groźne oblicze wodza każe wódz ustawiony z przodu fotografii.
grupy, z wyrazu którego bije przekaz zniszczenia ewentualnych Chyba się wielu wodzom pomieszały pojęcia. Warto przy-
przeciwników. Widać w tej twarzy, że w środkach nie będzie pomnieć, że samorząd pełni rolę służebną wobec mieszkańca. 
przebierał i jest zdolny wykończyć każdego, kto stanie na A tu mamy do czynienia z zapędami właścicielskimi. Zasiedzia-
drodze. Swoje zaplecze też poustawiał bardzo groźnie – zacięte łym samorządowcom wydawać się już zaczęło, że są właści-
twarze, zaciśnięte usta – jednym słowem idziemy znowu po cielami nie tylko majątku i pieniędzy gminy ale i właścicielami 
władzę i bójcie się nawet myśleć, że będzie inaczej. Każda ludzi zamieszkujących okręgi wyborcze. Jednym, słowem: jaki 
z postaci powiązana niedzielnymi nićmi – tych jednak na przekaz na plakacie, takie i myślenie przyszłych radnych i ich 
plakatach nie widać i tylko wtajemniczeni wiedzą kto z kim co wodzów.
robi. A wyborcy mają tylko odpowiednio zagłosować i już 

Mona Liza na bilbordzie

Podobno każdy chwyt jest dozwolony w kampanii przed wyborami. I do nas też dotarła tandeta graficzna 
przed samorządowymi wyborami. Wyliczać można by długo, a i papieru trochę szkoda. Ale chociaż kilka 
przykładów.

Kamil Waks
Nowa Sól
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W Bydgoskim Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (13 września 
2014r.), tuż po X Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, odbyły się wybory nowej Rady Krajowej 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych.

Nowe wybory starej Rady
Ciekawie się już rozpoczęło. Ustępująca Rada zaproponowała W końcu wyszło na to, że prawie połowa zrzeszonych w Ru-
skład nowej Rady w składzie bardzo przypominającym skład chu towarzystw ma swoich przedstawicieli we władzach. 
starej Rady. Zachodzą tutaj dwa pytania: kim ma zarządzać ta „nowa” Rada 

w momencie, kiedy kto może to ucieka z tego ruchu i jaki jest 
Młodych nie chcemy. w ogóle plan działania tego gremium, skoro ma on jakieś dziw-

Nikt nowy do Rady dostać się nie mógł. Wielkie narzekania ne zadanie marginalizowania aktywnych ludzi, którzy jeszcze 
na brak młodych ludzi w ruchu regionalnym, a szczególnie we pozostali w tej organizacji.
władzach, wydały się w tym momencie jakąś groteską, bo kiedy Można było usłyszeć liczne slogany o państwowości, tożsa-
zaproponowano młodego człowieka, to prowadzący wybory mości i naukowe wywody teoretyków regionalizmu, z których 
członek ustępującej Rady zrobił wszystko, żeby nikt świeży do liczni zapewniali, że pracować w stowarzyszeniach nie będą, 
Rady się nie dostał. Sprytnie zamknął listę kandydatów, nie a tylko pobadają sobie, co inni robią.
patrzył w stronę podnoszących ręce chętnych do zabrania głosu, 
odbierał głos już wypowiadającym się i temu podobne chwyty Turystyka konferencyjna
znane ze słusznie minionej epoki. Przypominało to wszystko Była też tak zwana turystyka konferencyjna. Polega to na 
wyreżyserowany spektakl rodem z 70. lat XX wieku gdzieś na tym, że osoba z jednego środowiska uniwersyteckiego zaprasza 
zapadłej prowincji PRL-u. swojego znajomego z innego środowiska uniwersyteckiego na 

wygłoszenie wykładu o tematyce podchodzącej pod tytuł kon-
Wy sobie wybierajcie, a my wiemy lepiej. ferencji, a po wygłoszeniu - na zasadzie wzajemności - zapro-

Jeszcze ciekawiej dobierano członów Rady po wyborach szony zaprasza tego, kto zafundował pobyt i wynagrodzenie, do 
w wojewódzkich sejmikach, które wybrały swoich przedsta- swojego miasta na podobne zdarzenie zwane konferencją. I ko-
wicieli. I tak z województwa lubuskiego desygnowany do Rady ło obłędu się zamyka. Korzyść z tego jest raczej marna, bo tema-
Krajowej RSR na zjeździe w Nowej Soli, na tajnym posiedzeniu ty się powtarzają i tylko do tak zwanego dorobku można sobie 
ustępującej władzy, został odsunięty od przyznanego mu man- wpisać udział i wygłoszenie wystąpienia, a w lepszych przypad-
datu, a jego miejsce zajęła osoba z poprzedniego składu. kach być autorem rozdziału w publikacji, której wartości nie 
W tym momencie nic nie warte były dokumenty przesłane do można ocenić, bo jest i niedostępna i ocenzurowana przez turys-
władz Ruchu o wyborze lubuskiego przedstawiciela – i tak tyczno-naukowe autorytety a i czytać się raczej tych tekstów nie 
zrobiono swoje. Zasiedziały układ jest dobry. Tylko dla kogo chce. Tylko autorzy się wzajemnie cytują i dopisują do bibliografii.
jest dobry? Zupełna bezradność tego gremium może być I z tej konferencji zapewne będzie też wydana publikacja 
przykładem złej organizacji pracy i oporu przeciwko wszelkim o turystyce naukowej z tysiącami przypisów i cytowań z innych 
reformom i nowinkom technologicznym ułatwiającym choćby konferencji.
komunikację z członkami Ruchu. Wojciech Jachimowicz

Nowa Sól

Co może zrobić jedno uderzenie pioruna można zobaczyć na zniszczonej topoli obok starego kąpieliska we wsi Szyba 
(sierpień 2014r.). Szczapy drewna rozrzucone zostały w promieniu kilkudziesięciu metrów, a wielkie drzewo nadaje się już 
tylko do wycinki. Zdjęcia wykonano następnego dnia po burzy. Red.
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Odpowiedź w tym numerze gazety

Co to jest?

Odp. Niewiarygodne. Ten przedmiot wykonany ze szkła, pochodzący sprzed 70-laty, to połowa łożyska ślizgowego,  które stosowano w domowych, ręcznie napędzanych maglach.

Tarcza szkolna

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych każdy uczeń każdej 
szkoły, na lewym rękawie płaszcza, kurtki czy swetra, 
nosił tarczę szkolną. Podstawówki miały je niebieskie, 
średnie szkoły – czerwone.

W Muzeum Miejskim we Wrocławiu można zobaczyć 
plakat przedwyborczy pochodzący z okresu tuż po II Wojnie 
Światowej. Autor wyraźnie w nim eksponuje swoje poglądy 
polityczne i wyraża je w sugestywny i ekspresyjny sposób. 
Obecne reklamy kandydatów pretendujących do władzy 
wydają się na tym tle ubogie w treści - odnajdujemy tam 
wyłącznie uśmiechnięte i zadowolone twarze bez informacji 
i przekazu wizualnego. WaX

(Limeryk) 

LT

Pani Ela urzędem zawładnęła,
na głębokiej wodzie nie utonęła.
Energiczna kobieta, 
szybka niczym rakieta.
Sprytnie marszałkowski fotel zajęła.

Spadają liście z drzewa Zieleń ozimin w polu
Dawno opadły kasztany Cieszy oczy rolnika
Szpaków - jaskółek już nie ma Przez niedomknięte okno
I odleciały bociany Zimno w głąb izby przenika

Nadchodzi złota jesień Z kościółka na skraju wioski
Już babie lato rwie się Śpiew różańcowy się niesie
Czepia się krzewów tarniny To wszystko świadczy o jednym
I wysyp grzybów w lesie Że to już naprawdę jesień.

Oznaki jesieni

Jan Mieszkowski

Skoro był nakaz, robiło się różne rzeczy, żeby go ominąć. Przed 
lekcjami jeden z dyżurujących nauczycieli stał przy wejściu do 
szkoły i sprawdzał, czy uczeń miał tarczę. Nie miał - nie wchodził 
do budynku. Teraz to pewnie uczniowie by się cieszyły, że 
nauczyciel ich nie wpuścił do szkoły, ale wówczas każdemu 
zależało na obecności na lekcjach - szczególnie w szkole średniej, 
więc robiło się różne rzeczy, żeby tę tarczę mieć a za razem nie 
mieć, po wyjściu ze szkoły. M.in. od spodu w tarczę wpinano 
zakrzywione szpilki i za ich pomocą mocowano ją do rękawa 
(łatwo było się jej pozbyć po lekcjach). Gorzej było, gdy 
nauczyciel sprawdzał, czy tarcza jest przyszyta. Wówczas przed 
szkołą stały grupki uczniów i jeden drugiemu, byle jak,

przyczepiał nitką tarczę 
gdzie się należało. Naj-
lepszą koleżanką wtedy 
była ta, co miała igłę i nitkę. 
A jak już nic nie pomagało, 
wówczas brzegi tarczy ob-
cinało się maksymalnie, 
w nadziei, że nie będzie za-
uważona przez rówieś-
ników z innych szkół. Nie-
którzy do budynku szkol-
nego wchodzili "od kuch-
ni", czyli przez okno.

Noszono również far-
tuszki szkolne - granatowe 
z białym kołnierzykiem. 
Parę lat temu powrócono do 
czegoś podobnego, do  tzw. 
stroju szkolnego w formie 
kamizelek, tunik itp., ale 
tylko na rok. Szkoda, bo 
szkoła to szkoła i powinna 
być przynależność do niej 
jakoś zaznaczona.

BJ


