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1 września w cieniu koronawirusa. Do szkół pójdzie 19,8 tysięcy 
uczniów. Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Przylepie.

Łukasz Koszarek z nagrodami za 
Superpuchar Polski. Kapitan został 
też MVP spotkania. Zielonogórza-
nie pokonali Anwil Włocławek i w 
ten weekend zaczynają zmagania 
w polskiej lidze. Ściąga dla fanów 
basketu – skład drużyny oraz 
terminarz meczów. Zarówno w 
polskiej Energa Basketlidze jak i w 
rosyjskiej Lidze VTB. >>  10

WINOBRANIE
W MASECZKACH
To już za tydzień! Nietypowe Święto Miasta, bo w cieniu koronawirusa. Pełne obostrzeń, z mniejszą 
ilością imprez, stoisk, ale pełne winiarskich atrakcji. Ma być wesoło i… bezpiecznie. A tak przy okazji: 
wiecie, że Bachusowi z pomnika „stuknie” właśnie 10 lat?

To już za tydzień! Nietypowe Święto Miasta, bo w cieniu koronawirusa. Pełne obostrzeń, z mniejszą 
ilością imprez, stoisk, ale pełne winiarskich atrakcji. Ma być wesoło i… bezpiecznie. A tak przy okazji: 
wiecie, że Bachusowi z pomnika „stuknie” właśnie 10 lat?

Dwaj włodarze Winobrania. Bachus żywy - Marcin Wiśniewski – krąży po całym mieście. Bachus z brązu wciąż tkwi w jednym miejscu, za to 
wokół niego krążą tłumy. Popularny pomnik właśnie obchodzi swoje 10 urodziny. Na środku deptaka zasiadł 27 sierpnia 2010 r. O� cjalnie 
pomnik odsłonięto 2 września 2010 r. Fot. Piotr Jędzura

Podczas tegorocznego Winobrania (od 5 do 13 września) czekają nas 
dwie wielkie zmiany. Ponieważ musimy zachować tzw. dystans 
społeczny, tym razem nie będzie korowodu, który zawsze przy-
chodziły podziwiać dziesiątki tysięcy zielonogórzan i gości.

Natomiast sercem tegorocznego święta ma być Plac Teatralny, 
gdzie stanie Scena Winobraniowa. To tu będą się odbywać wszyst-
kie koncerty, pokazy taneczne i przedstawienia teatralne.

Na scenie wystąpią artyści związani z Zieloną Górą. Usłyszymy 
między innymi zespół Raz Dwa Trzy, Melę Koteluk, Misię Furtak 
czy LUC-a. Będzie z nami Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z Krzysztofem Kiljańskim oraz wielu innych rodzimych artystów.

Wyjątkiem będą koncerty z udziałem � lharmoników, te za-
planowano przed budynkiem Filharmonii Zielonogórskiej.

– Długo zastanawialiśmy się jak tegoroczne Winobra-
nie powinno wyglądać – mówił prezydent Janusz Ku-
bicki, który w środę pojawił się na konferencji na 
Placu Teatralnym w maseczce w barwach miasta. – 
Na pewno będzie inne niż zwykle. I musimy pilno-
wać, aby wszyscy byli w maseczkach.

– Bardzo się cieszę, że pomimo tej wyjątko-
wej sytuacji Dni Zielonej Góry się jednak odbę-
dą – wtórował prezydentowi Bachus, czyli ak-
tor Marcin Wiśniewski. – Zachowamy wszelkie 
środki ostrożności. Nie planuję tylu spacerów 
co zawsze, ale często spotkacie mnie w Mia-
steczku Winiarskim w sąsiedztwie ratusza.

We wspomnianym Miasteczku zaprezen-
tuje się 30 winnic. Aby umilić gościom wi-
zyty w okolicach ratusza, przygotowano 
otwarty dla wszystkich „(Nie)winny Ogró-
dek”, w którym codziennie w godz. 16.00-
20.00 usłyszymy muzykę zielonogórskich DJ
-ów.

Mniejszy w tym roku będzie jarmark. - Na 
deptaku pojawią się tylko 134 stoiska han-
dlowe. Dla porównania w 2019 r. było ich 
około 400 – wyliczał Zdzisław Strach, pre-
zes spółki Centrum Biznesu. – Na placu 
koło pomnika św. Urbana stanie dziesięć 
stoisk z produktami regionalnymi. Kupi-
my tam lokalne sery, wina, miody, wędli-
ny i twórczość ludową.

- Mimo ograniczeń, dobrej zabawy, tań-
ca i muzyki na pewno nie zabraknie! – za-
pewniła Agata Miedzińska, szefowa Zie-
lonogórskiego Ośrodka Kultury. (rk)

Informator 
winobraniowy
na stronach 3-8 Więcej o jubilacie na stronie 12
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W ZIELONEJ GÓRZE

Spacer z głową w chmurach
Wbrew nazwie, to nie chmury, 

ale detale architektoniczne będą 
„bohaterami” wydarzenia. Przecha-
dzając się po śródmieściu nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, ile twarzy na 
nas patrzy. - Podczas dwugodzinnej 
wycieczki w sobotę, 29 sierpnia, 
obejrzymy m.in. „twarzowe” budynki 
i poznamy ich historię. Myślę, że 
wiele elementów zaskoczy spacero-
wiczów - zachęca Szymon Płóciennik 
z „Gazety Wyborczej”, organizator 
przedsięwzięcia. Przewodnikiem 
będzie Grzegorz Biszczanik, historyk i 
regionalista, autor książki „Nieznane 
twarze Zielonej Góry”. Wstęp wolny. 
Start o 11.00 przed ratuszem (infor-
macja turystyczna). Zakończenie ok. 
13.00 na pl. Bohaterów. Obowiązują 
maseczki.

(tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Święto plonów i koncert
 Prezydent Janusz Kubicki zapra-

sza w sobotę, 29 sierpnia, do sołectwa 
Zatonie na symboliczną uroczystość 
Święta Plonów. Początek o godz. 
17.00. W programie: msza w intencji 
rolników i mieszkańców Zielonej 
Góry w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Odbędzie się też 
rozstrzygnięcie konkursu na wieniec 
dożynkowy i wręczenie nagród.
 To jeden z ostatnich punktów 

w programie wakacyjnego cyklu 
Lato Muz Wszelakich. Na wieczorny 
koncert kameralny u luteranów 
można szykować się w niedzielę, 30 
sierpnia, o 19.00, wykonawcy: Michał 
Kocot (organy), Robert Horna (gitara), 
Zuzanna Horna (skrzypce) (kościół 
ewangelicki/bilety: 20 i 10 zł, ucznio-
wie bezpłatnie).

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wieczór z patronką
Wielkimi krokami zbliża się 6. 

Kozzi Film Festiwal 2020 – Festiwal 
Filmu, Teatru i Książki. Czekają na nas 
produkcje ¦ lmowe, spektakle, spo-
tkania z literaturą oraz odwiedziny 
ciekawych gości. Wydarzenia organi-
zowane przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida 
w Zielonej Górze odbędą się od 10 
do 13 września, ale już w nadchodzą-
cym tygodniu Norwid zaprasza na 
forpocztę festiwalu. W czwartek, 3 
września, poznamy sylwetkę Kaliny 
Jędrusik – to jedna z patronek tego-
rocznej imprezy. Początek o 18.00 w 
festiwalowym Kinie Norwid (sala im. 
Janusza Koniusza w gmachu głów-
nym biblioteki). O 19.30 obejrzymy 
¦ lm z udziałem aktorki „Gdzie jest 
trzeci król”.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rocznica wybuchu wojny
Prezydent Janusz Kubicki za-

prasza 1 września na uroczystości z 
okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i Dnia Weterana Walk o 
Niepodległość Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W programie: 11.00 - msza w 
kościele pw. Najświętszego Zbawi-
ciela w intencji weteranów i o¦ ar II 
wojny światowej; 12.00 - przemarsz 
z kościoła kompanii honorowej, 
pocztów sztandarowych oraz pozo-
stałych uczestników uroczystości na 
Plac Bohaterów; 12.10 - zgromadze-
nie mieszkańców miasta, podniesie-
nie « agi państwowej i odtworzenie 
hymnu państwowego, widowisko 
słowno-muzyczne w wykonaniu 
uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 
3, apel pamięci, złożenie wiązanek 
kwiatów.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rusza obowiązkowy
spis rolny
Potrwa od 1 września do 30 listo-
pada. Obejmie wszystkie gospo-
darstwa rolne. Spisywane będą 
gospodarstwa, które 1 czerwca br. 
prowadziły działalność rolniczą.

Główną metodą spisu rol-
nego jest tzw. samospis in-
ternetowy, który polega na 
samodzielnym wypełnieniu 
formularza na stronie GUS 
(stat.gov.pl) i spisu rolnego 
(spisrolny.gov.pl). Tym, któ-
rzy nie będą mogli spisać się 
samodzielnie pomocą służyć 
będą rachmistrzowie, którzy 
skontaktują się z gospodar-
stwem rolnym telefonicznie 
lub odwiedzą i przeprowa-
dzą wywiad bezpośredni.

Pytania będą m.in. o: 
osoby kierujące gospodar-
stwem, wkład pracy człon-
ków rodziny i pracowników 
najemnych, strukturę do-
chodów gospodarstwa do-
mowego, działalność inną 
niż rolnicza prowadzoną w 
gospodarstwie rolnym, typ 
własności użytków rolnych, 
rodzaj użytkowanych grun-
tów, powierzchnię zasie-
wów, pogłowie zwierząt go-
spodarskich, rodzaje budyn-
ków gospodarskich, ciągni-
ki i maszyny rolnicze, nawo-
żenie.

W spisie nie ma pytań 
o majątek rolników! Pyta-
nia dotyczą składowych ele-
mentów gospodarstwa rol-
nego (procentową ilość, a nie 
ich wartość). Udział w Po-
wszechnym Spisie Rolnym 
jest obowiązkowy.

(tc)

1 września w cieniu koronawirusa
Szkoły przygotowane do stacjonarnego nauczania w warunkach epidemicznych na ile się dało, uczniowie z nadzwyczajną tęsknotą w ser-
cach za szkolną formułą towarzyską, a rodzice… cóż, w uzasadnionych obawach.

Podobnie jak dyrekto-
rzy placówek oświatowych, 
na których w nowym roku 
szkolnym decyzją resortu 
spoczęła odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo sanitar-
ne szkół.

1 września, do zielono-
górskich szkół - podstawo-
wych i średnich, publicz-
nych i niepublicznych - spo-
radycznie odwiedzanych 
przez dzieci i młodzież od 
25 marca, pójdzie 19,8 tysię-
cy uczniów. Miejska inau-
guracja roku szkolnego od-
będzie się w Zespole Edu-
kacyjnym nr 6 w zielono-
górskim Przylepie. Podczas 
uroczystości zostanie wy-
korzystana bliskość lotni-
ska i ośrodka jeździeckie-
go. Będzie więc górnolot-
nie! W szkole kontynuowa-
na jest rozpoczęta podczas 
wakacji termomodernizacja 
obiektu, która – jak zapew-
nia zielonogórski wydział 
oświaty – nie będzie prze-
szkadzała w nauce, bo prace 
wewnątrz budynku już zo-
stały zakończone. To jeden 

z trzech obiektów oświato-
wych, w których podczas 
tegorocznych wakacji odby-
wał się remont (termomo-
dernizacje w ZE nr 3 na osie-
dlu Pomorskim i w „Budow-
lance” przy ul. Botanicznej 
56). W pozostałych zielono-
górskich szkołach ze wzglę-
du na epidemię inaugura-

cje nowego roku szkolne-
go przeprowadzone będą w 
kilku turach, w mniejszych 
grupach i na powietrzu… je-
śli pogoda dopisze.

- 1 września do szkół 
przyjdą dzieci, które jak ni-
gdy dotąd nie mogą się do-
czekać nowego roku szkol-
nego, ale czy spełnią się ich 

oczekiwania… – wątpi Jaro-
sław Skoruski, bo szkoła do 
której wrócą będzie jednak 
trochę inna. Uważna na ki-
chanie Jasia i zarumienio-
ne policzki Małgosi, pilnu-
jąca dystansu społecznego 
i pod ciśnieniem ewentu-
alnej decyzji zmiany syste-
mu nauczania na hybrydo-

wy lub zdalny, podejmowa-
nej niemal z godziny na go-
dzinę. Zwiastunem tego, co 
może się zdarzyć po rozpo-
częciu roku szkolnego, jest 
przykład zielonogórskiej 
szkoły średniej, w której 
kilka dni temu po testach 
z języka obcego, pozio-
mujących uczniów do róż-
nych klas zaawansowania, 
siedem osób znalazło się 
w kwarantannie (zarażona 
nauczycielka i jej rodzina) 
a 24 pod nadzorem epide-
miologicznym (uczniowie 
i współpracownicy). Testy 
językowe przeprowadzono 
z zachowaniem wszystkich 
reguł reżimu sanitarnego. 

- 1 września do szkoły 
przyjdą też pierwszaki po-
zbawione etapu łagodne-
go przechodzenia do no-
wej rzeczywistości. Ani nie 
pożegnały się z przedszko-
lem, bo te zostały zamknię-
te z dnia na dzień, ani nie 
poznały nowej szkoły, bo 
w związku z pandemią pla-
cówki oświatowe nie mia-
ły dni otwartych. I do te-

go rodzice, którzy zawsze 
z pierwszakami wchodzi-
li do klas i oprowadzali je 
po szkole, teraz pożegnają 
je w drzwiach budynku lub 
w szatni, bo osoby trzecie 
mogą wnieść do szkoły za-
grożenie dla innych dzieci. 
To dla siedmiolatków bar-
dzo trudny początek – mó-
wi J. Skorulski.

A skoro o pierwszakach 
mowa, warto wspomnieć 
również o tych dużo, dużo 
starszych. W nowym roku 
szkolnym w kraju i w Zie-
lonej Górze po raz pierwszy 
ruszą szkoły branżowe II 
stopnia. Podczas ostatniej 
sesji miejscy radni przyję-
li statuty nowych zielono-
górskich szkół. Za dwa la-
ta ich absolwenci uzyska-
ją wykształcenie średnie 
branżowe, dyplomy techni-
ka i zdanego egzaminu ma-
turalnego. Nowe placów-
ki dostarczą więc specjali-
stów na rodzimy rynek pra-
cy i kandydatów na studia 
wyższe.

(el)

2 września 2019 r. Klasa 1B debiutuje na apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny w Zespole 
Edukacyjnym nr 9. Jak przywitają się ze szkołami tegoroczne pierwszaki? Ze względu na epi-
demię, na pewno inaczej… Fot. Daria Śliwińska-Pawlak

POLICYJNY RADAR
Zielonogórscy policjanci nie tylko 
łapią przestępców na gorącym 
uczynku i prowadzą skompliko-
wane dochodzenia. W minionym 
tygodniu mundurowi wraz z 
pracownikami sanepidu przepro-
wadzili działania pro¦ laktyczne 
zainicjowane przez dyrekcję 
największego zielonogórskiego 
centrum handlowego. Celem akcji 
było sprawdzenie, czy mieszkańcy 
przestrzegają przepisów sani-
tarnych związanych z epidemią 
oraz przypomnienie kupującym 
o konieczności zachowania zasad 
bezpieczeństwa i higieny, w tym 
o obowiązku zasłaniania nosa 
i ust w miejscach publicznych. 
Większość kupujących stosuje się 

do tej zasady, ale są i tacy, którzy 
bagatelizują prośby handlowców i 
pracowników ochrony o założenie 
maseczki. Podobnie było podczas 
policyjnych spotkań z mieszkań-
cami w centrum. Większość z 
nich zachowywała się zgodnie z 
wymogami reżimu sanitarnego, 
ale mundurowi spotkali również 
roztargnionych, którzy zapo-
mnieli założyć maseczki albo w 
ogóle wziąć ją z domu. Policjanci 
wspólnie z pracownikami sane-
pidu i przedstawicielem centrum 
handlowego rozdawali darmowe 
maseczki i informowali o konse-
kwencjach zdrowotnych i karnych 
nie stosowania się do obowiązują-
cych przepisów. (el)
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Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku – wytwórnia szampanów Fritza Briegera 
przy ul. Zamkowej Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

SOBOTA, 5 września
KOŚCIÓŁ PATRONALNY PW. ŚW. URBANA I
ul. Braniborska 17
a  19.00 Uroczysta msza święta w intencji władz i mieszkańców 

miasta

WINOBRANIOWY KONCERT SYMFONICZNY
plac przed Filharmonią
a  19.00 „Kolorowa symfonika” - winobraniowy koncert sym-

foniczny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Zielonogórskiej, dyrygent Czesław Grabowski, w programie: 
muzyka symfoniczna, popularna, rozrywkowa i � lmowa

SCENA WINOBRANIOWA
Plac Teatralny
a  21.00 Pedro Calderón de la Barca „Księżniczka na opak wy-

wrócona” reż. Robert Kuraś
a  Uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry - przekazanie przez 

prezydenta kluczy do bram miasta Bachusowi

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  od 10.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole (Wilka-

nów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark Pszczew 
(Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Krosno Odrz.), 
Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), Jakubów (Ja-
kubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), Katarzyna 
(Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. Nowej Soli), Krucza 
(Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus (Sterków k. Nowogro-
du Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów (Mozów k. Sulechowa), 
Na Leśnej Polanie (Proczki k. Zaboru), Od Nowa (Krosno 
Odrz.), Pałac Wiechlice (Wiechlice), Pasieka Dziki Miód 
(Dargomyśl), Pod Lubuskim Słońcem (Łaski k. Przełaz), 
Pod Wieżą (Trzebule), Saganum (Żagań), Saint Vincent 
(Borów Wielki), Senator (Niedoradz), Stara Winna Góra 
(Górzykowo), Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan (Zabór), U 
Romana (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), W Ogrodzie 
(Górzykowo), Żelazny (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia.

a od 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”
a od 16.00 „WinoGranie” DJ’s Set Tanlife

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE
Piwnica winiarska, ul. Wodna 32
a  17.00 „Pandemiczny spacer od kaplicy do piwnicy. Pięć pan-

demicznych win w krajobrazie Rodelandu”; obowiązują bi-

lety w cenie 60 zł do nabycia poprzez stronę winnicamilosz.
pl (organizator: Fundacja Tłocznia i Winnica Miłosz, www.
winnicamilosz.pl)

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-22.00 Strefa animacji dla dzieci „Kraina Eksperymen-

tów” (17.00-19.00); Show z elementami Breaking’u (Break 
Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Zgasa 
(19.00-22.00)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 
Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Bota-
niczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a  11.00-13.00 „Mów mi wodzu! - budujemy wioskę indiańską”

HOLI - ŚWIĘTO KOLORÓW
parking przy Centrum Przyrodniczym, ul. Generała Jaro-
sława Dąbrowskiego
a  15.00-18.00 Holi - Święto Kolorów - baw się i tańcz przy mu-

zyce najlepszych DJów

IMPREZY SPORTOWE
a  8.30 Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Pięcioboju 

Nowoczesnym (Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: Zielonogórski 
Klub Sportowy, www.zks.pl)

a  8.30 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w dwubo-
ju nowoczesnym (WOSiR w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, 
organizator: ZKS, www.zks.pl)

a  9.00 Lubuskie strzelanie z broni czarnoprochowej o Puchar 
Bachusa (Strzelnica Spectrum w Ciborzu, organizator: Klub 
Strzelecko-Kolekcjonerski Spectrum, www.strzelnica-spec-
trum.pl)

a  9.00 II Turniej Winobraniowy w tenisie (Bajkowe Korty, ul. 
Kąpielowa 11, organizator: Związek Tenisa Województwa Lu-
buskiego, www.ztwl.pl)

a  9.00 Turniej piłki nożnej dla dzieci w ramach Wielkopolsko 
-Lubuskiej Ligi Piłkarskiej (boisko Orlik, ul. Botaniczna 50, 

organizator: Akademia Piłkarska Falubaz, www.akademia-
falubaz.pl)

a  10.00 Narodowy Dzień Tenisa (korty MOSiR, ul. Sule-
chowska 37, organizator: MOSiR w Zielonej Górze, 
www.mosir.zgora.pl)

a  10.00 Nordic Walking (zbiórka na parkingu przy am-
� teatrze, organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.
mosir.zgora.pl)

a  10.00 Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w Mini-
siatkówce Dziewcząt (Zespół Edukacyjny nr 4, ul. 
Drzonków-Szkolna 2, organizator: Uczniowski Klub 
Sportowy „Świt” Drzonków i Szkoła Podstawowa nr 
24 w Zielonej Górze)

a  10.00 Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży 
(WOSiR w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organiza-
tor: ZKS, www.zks.pl)

a  11.00 Mecz piłki nożnej ligi młodzików TS Przylep vs. 
Start Płoty (boisko MOSiR, ul. Sulechowska 41, orga-
nizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.
pl)

a  16.00 Mecz piłki nożnej Zorza Ochla vs. GKS Siedli-
sko (stadion w Ochli, ul. Zielonogórska 1, organizator: 
LKS Zorza Ochla)

a  19.00 35. Nocny Bieg Bachusa (ul. Bohaterów We-
sterplatte w pobliżu biurowca PGNiG, organizator: 
LTKKF, www.tkkf.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  od 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 

Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 
wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, degustacje 
wyrobów, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolek-
cjonerów; wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgo-
wy w Zielonej Górze, www.zielonagora.pzlow.pl)

a  16.00-21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiar-
skiej’ w ofercie wina z winnicy Miłosz (Piwnica winiar-
ska ul. Wodna 32, organizator: winnica Miłosz, www.
winnicamilosz.pl)

a  20.00 Koncert Winobraniowy „Misericordia salvati”, 
wykonanie Cappella Viridimontana: Michał Kocot (po-
zytyw), pod dyrekcją Jerzego Markiewicza, w progra-
mie: Jan Sebastian Bach, Grzegorz Gerwazy Gorczyc-
ki (konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej, organizator: 
Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores”, 
www.ztscantores.pl)

WYTWÓRNIA SZAMPANÓW BRIEGERA
Co za zestaw! Firmowy kieliszek przedwojennej wytwórni szam-
panów Fritza Briegera i butelka do produkowanego przez niego 
szampana. Niestety, jedno i drugie puste. Te i inne drobiazgi z 
życia mieszkańców naszego miasta możemy zobaczyć na wysta-
wie w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tytuł „Od Grünberga do Zielonej 
Góry – pamiątki dnia codziennego”.
Wystawa w muzeum jest niewielka, zajmuje tylko jedną salę, ale 
jest na niej trochę ciekawostek. Kieliszki, ¦ liżanki, ciężarek od 
spłuczki, butelki po zielonogórskich alkoholach, szklanki, trochę 
wydawnictw… Całość uzupełniają: z jednej strony XIX-wieczne 
panoramy miasta, a z drugiej obrazy powojennych malarzy zie-
lonogórskich.
Wystawę przygotowali: Alina Polak-Woźniak i Tomasz Kowalski. 
Eksponaty pochodzą ze zbiorów muzeum, Tomasza Kowalskie-
go, Bartłomieja Gruszki, Grzegorza Biszczanika i Marka Szyma-
niaka.

Fritz Brieger założył swoją wytwórnię szampanów przy ul. 
Zamkowej w 1880 r. W ramach reklamy wydawał pocztówki 
pokazujące jego majątek. Dzięki temu mamy swoistą opowieść 
o życiu winiarza i jego rodziny. Brieger pokazywał też swoją 
¦ rmę, w której nie tylko produkował alkohol, ale również 
prowadził handel hurtowy. Interes chyba szedł nieźle. Wy-
twórnia była drugim co do wielkości producentem szampanów 
w Grünbergu, ustępowała jedynie winiarni Gremplera, czyli 
powojennej winiarni przy Moniuszki. W 1942 r. spadkobiercy 
Briegera znacznie rozbudowali fabrykę, prawie dwukrotnie 
powiększając powierzchnię produkcyjną i magazynową. Część 
z tych pomieszczeń nie przetrwała do dzisiaj. Jednak główny 
budynek z mieszkaniem właściciela na piętrze wciąż stoi. Może 
kiedyś doczeka się rewitalizacji?

(tc)

Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku – wytwórnia szampanów Fritza Briegera Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku – wytwórnia szampanów Fritza Briegera 
przy ul. Zamkowej Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Na terenie wytwórni Briegera znajdował się również niewielki lokal gastrono-
miczny Ze zbiorów Sławomira Ronowicza
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NIEDZIELA, 6 września
KONKATEDRA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Mickiewicza 14
a  12.00 Uroczysta msza święta w intencji winiarzy, mieszkańców 

i gości winobraniowych, celebrowana przez ks. biskupa diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej

SCENA WINOBRANIOWA 
Plac Teatralny
a 12.00 „Od wiosny do zimy” reż. Katarzyna Kawalec-Dowgiałło
a 14.00 Przemek Szczotko
a 16.00 „Od wiosny do zimy” reż. Katarzyna Kawalec-Dowgiałło
a 16.30 Siostry Massier
a 18.00 „Ładne piosenki” program estradowy 
a 20.00 „Małe Kino czyli poezja śpiewana na rockowo”

WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W 
DZIELNICY NOWE MIASTO
a 13.00-14.00 boisko w Ługowie
a 14.30-15.30 park w Kiełpinie

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a od 10.00 Prezentacje winnic
a od 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”
a od 16.00 „WinoGranie” DJ’s Set Lepiey

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE
Piwnica winiarska, ul. Wodna 32
a  17.00 „Poznaj smak Gruzji. Sześć win i podróż po Gruzji prawdzi-

wej”; obowiązują bilety w cenie 60 zł do nabycia poprzez stronę 

winnicamilosz.pl (organizator: Fundacja Tłocznia i Winnica Miłosz, 
www.winnicamilosz.pl)

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00  deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-21.30 Strefa animacji dla dzieci – gry zespołowe (17.00-

19.00); Show z elementami Breaking’u (Break Dance), Beat Box i 
Freestyle (One Man Army Rademenez Show) (19.00-21.30)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botanicz-
na 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a  11.00-13.00 „Idzie zima! - robimy zapasy na zimę w wiosce in-

diańskiej”

IMPREZY SPORTOWE
a  8.30 Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Pięcioboju No-

woczesnym (Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzon-
kowie, ul. Olimpijska 20, organizator: Zielonogórski Klub Spor-
towy, www.zks.pl)

a  9.00 II Turniej Winobraniowy w tenisie (Bajkowe Korty, ul. Ką-
pielowa 11, organizator: Związek Tenisa Województwa Lubu-
skiego, www.ztwl.pl)

a  10.00 Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w Minisiatkówce 
Dziewcząt (Zespół Edukacyjny nr 4, ul. Drzonków-Szkolna 2, or-
ganizator: Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków i Szkoła 
Podstawowa nr 24 w Zielonej Górze)

a  10.00 Memoriał Michała Połczyńskiego turniej siatkarski (hala 
ZSOiS, ul. Wazów 76, organizator: Lubuski Związek Piłki Siatko-
wej, www.lzps.pl)

a  11.00 Mecz piłki nożnej ligi Juniora Starszego Lechia Zielona 
Góra vs. Czarni Witnica (boisko MOSiR, ul. Sulechowska 41, or-
ganizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

a  14.00 Mecz I Ligi Rugby Wataha RC Zielona Góra vs. RC Legia 
Warszawa (stadion, ul. Wyspiańskiego 58, organizator: Wataha 
Rugby Club Zielona Góra)

a  19.15 PGE Ekstraliga: RM Solar Falubaz Zielona Góra vs. Fogo 
Unia Leszno (stadion żużlowy, ul. Wrocławska 69, organizator: 
ZKŻ SSA)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  od 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku 

Łowieckiego (ul. Pod Filarami, organizator: Polski Związek Ło-
wiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, www.zielonagora.
pzlow.pl)

a  10.00 „Insect day” - spotkaniami ze specjalistami, wystawa, 
warsztaty w Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze 
(ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, organizator: CNK-CP, 
www.centrumprzyrodnicze.pl)

a  16.00-21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w 
ofercie wina z winnicy Miłosz (Piwnica winiarska ul. Wodna 
32, organizator: winnica Miłosz, www.winnicamilosz.pl)

a  17.00 „Winobraniowy Koncert w Ogrodzie”, wykonanie 
Espresso Doppio & Michał Hadasik z gościnnym udziałem 
Jacka Olejarza: Giuseppe Antonacci (gitara, śpiew), Luigi 
Leoni (gitara), Michał Hadasik (piano), Jacek Olejarz (in-
strumenty perkusyjne) (Ogród Botaniczny i Mini ZOO, ul. 
Botaniczna 50A, organizator: Ogród Botaniczny i Mini ZOO, 
www.minizoo-zielonagora.pl)

PONIEDZIAŁEK, 7 września
SCENA WINOBRANIOWA
Plac Teatralny
a 16.00 Studio Tańca KeepOn! Dancing
a 17.00 „Sounds of Grenn”
a 18.30 Pendofsky
a  20.00 „Od Sinatry do Presleya” Big Band Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego i Krzysztof Kiljański

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a od 10.00 Prezentacje winnic
a od 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”
a od 16.00 „WinoGranie” DJ’s Set Chris Grubizna

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-21.30 Strefa animacji dla dzieci – zabawy teatralne 

(17.00-19.00); Show z elementami Breaking’u (Break Dance), 
Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Skoor’y, utalen-
towanego aktora, podróżnika i tancerza Breaking oraz stylu 
Rocking (19.00-21.30)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Bota-
niczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a  16.00-18.00 „Bizony nadchodzą - polowanie na grubego 

zwierza”

WYTWÓRNIA SZAMPANÓW GREMPLERA
To prawdziwy rarytas. I ze względu na wiek, i ze względu 
na przeznaczenie. Takie wiaderko służy do podawania 
butelki szampana obłożonej kostkami lodu. Jednak to nie 
przeznaczenie jest najciekawsze, lecz ¦ rma, której logo 
umieszczono na wiaderku. Chodzi o winiarnię Augusta 
Gremplera – największą winiarnię w mieście, która była 
również jednym z pierwszych producentów szampana w 
Niemczech. Trzeba pamiętać, że nazwy „szampan” można 
używać jedynie do win musujących powstałych w Szam-
panii, dlatego Niemcy używali nazwy „sekt”, którą widzimy 
na pojemniku.

Historia zielonogórskiego szampana rozpoczęła się w 
Jeleniej Górze. Tam mieszkał Samuel Hausler, który od 1816 
r. produkował wina z jabłek. Były niezłej jakości, ale zbyt 
kwaśne, dlatego zaczął je dosładzać i od 1818 r. dodawać 
winogrona sprowadzane z Zielonej Góry. W taki sposób 
powstała spółka, która po kilku latach cały ciężar produkcji 
przeniosła do Zielonej Góry, swoją nazwę biorąc od nazwi-
ska Gremplera - udziałowca mającego już w mieście winni-
ce i winiarnię. Trzecim udziałowcem był Friedrich Förster.
Dopiero w 1829 r. w zielonogórskiej winiarni przy ul. Mo-
niuszki wybudowano odpowiednie piwnice niezbędne do 
przechowywania wina. W ten sposób powstała największa 
winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam-

panów, produkowano różnego rodzaju wina. Przez 120 lat 
pod znakiem Gremplera. Nazwy tej używano jeszcze tuż po 
wojnie. (tc)na pojemniku. winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam-na pojemniku. winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam-

Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku – wytwórnia szampanów Augusta Gremplera
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Wytwórnia Gremplera przy ul. Moniuszki
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam- wojnie. (tc)winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam-winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam-

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam- wojnie. (tc)winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam-winiarnia w mieście. Bo przy ul. Moniuszki, oprócz szam-

Wytwórnia Gremplera przy ul. MoniuszkiWytwórnia Gremplera przy ul. MoniuszkiWytwórnia Gremplera przy ul. Moniuszki

a  10.00
ZSOiS, ul. Wazów 76, organizator: Lubuski Związek Piłki Siatko-
wej, www.lzps.pl)

a  11.00
Góra vs. Czarni Witnica (boisko MOSiR, ul. Sulechowska 41, or-
ganizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

a  14.00
Warszawa (stadion, ul. Wyspiańskiego 58, organizator: Wataha 
Rugby Club Zielona Góra)

a  19.15
Unia Leszno (stadion żużlowy, ul. Wrocławska 69, organizator: 
ZKŻ SSA)
Unia Leszno (stadion żużlowy, ul. Wrocławska 69, organizator: 
ZKŻ SSA)
Unia Leszno (stadion żużlowy, ul. Wrocławska 69, organizator: 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  od 10.00

Łowieckiego (ul. Pod Filarami, organizator: Polski Związek Ło-
wiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, www.zielonagora.
pzlow.pl)

PIĘKNA WINIARKA
Fotogra¦ a znaleziona na jednym 

z zielonogórskich strychów. 
Prawdopodobnie wykonano ją na 
początku XX wieku. Młoda kobie-
ta z kiśćmi winogron niewątpliwie 
może być symbolem winiarskich 

tradycji miasta. Podobnie jak 
Emma z pomnika winiarki. Może 

to ta sama osoba, tylko w różnym 
wieku? (tc)
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WTOREK, 8 września
SCENA WINOBRANIOWA
Plac Teatralny
a 15.00 Wokaliści ze Studium Wokalnego Tonika
a 15.30 Studio Tańca Street Dance
a 16.00 Studio Mieszkalska
a 17.00 Justyna Kokot
a 18.30 Paulina Gołębiowska
a 20.00 Misia Furtak

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a od 10.00 Prezentacje winnic
a od 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”
a od 16.00 „WinoGranie” DJ’s Set Hannah

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00 deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-21.30 Strefa animacji dla dzieci – zabawy muzycz-

ne, kraina instrumentów (ekoinstrumenty) (17.00-19.00); 
Show z elementami Breaking’u (Break Dance), Beat Box i 
Freestyle ze specjalnym udziałem KACZOREXA (Włocła-
wek) zwycięzcy programu Got To Dance (19.00-21.30)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Bo-
taniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a  16.00-18.00 „Ślady białych stóp – tropimy wroga”

IMPREZY SPORTOWE
a  14.30 58. Mityng Winobrania 2020 (stadion MOSiR, ul. 

Sulechowska 37, organizator: Zielonogórski Ludowy Klub 
Lekkoatletyczny, www.zlkl.zgora.pl)

a  17.00 X Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2020 – 
eliminacje (tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 
przy Szkole Podstawowej nr 2, organizator: Zielono-
górski Klub Speedrowerowy, www.speedrower.zgora.
pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  16.00-21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiar-

skiej”, w ofercie wina z winnicy Miłosz (Piwnica wi-
niarska ul. Wodna 32, organizator: winnica Miłosz, 
www.winnicamilosz.pl)

ŚRODA, 9 września
SCENA WINOBRANIOWA
Plac Teatralny
a 15.00 Bolero
a 15.30 Raculanki
a 16.00 Nasza Łężyca
a 17.00 Marek Sitarski
a 18.30 Małgorzata Szapował
a 20.00 Mateusz Krautwurst

WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM 
W DZIELNICY NOWE MIASTO
a 18.30-19.30 świetlica w Jeleniowie (Jeleniów 26A)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a od 10.00 Prezentacje winnic
a od 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”
a od 16.00 „WinoGranie” DJ’s Set BST

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, 
pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-21.30 Strefa animacji dla dzieci – ogrodowe przygo-

dy (17.00-19.00); Show z elementami Breaking’u (Break 
Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Te-
atru Lalka w Trasie (19.00-21.30)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. 
Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a 16.00-18.00 „Złota strzała – turniej łuczniczy”

IMPREZY SPORTOWE
a  16.00 Mecz piłki nożnej ligi Juniora Młodszego Lechia 

Zielona Góra vs. Maksymilian Gorzów Wlkp. (boisko 
MOSiR, ul. Sulechowska 41, organizator: MOSiR w Zie-
lonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

a  17.00 X Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2020 – 
eliminacje (tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 
przy Szkole Podstawowej nr 2, organizator: Zielono-
górski Klub Speedrowerowy, www.speedrower.zgora.
pl)

a  19.00 Finał Młodzieżowych Indywidualnych Mi-
strzostw Polski na żużlu (stadion żużlowy, ul. Wro-
cławska 69, organizator: ZKŻ SSA)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  11.00 Odsłonięcie nowego Bachusika z okazji 10-lecia 

� rmy Ekoenergetyka-Polska (Winne Wzgórze - Park 
Winny, ul. Wrocławska, organizator: Ekoenergetyka – 
Polska)

a  16.00-21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiar-
skiej”, w ofercie wina z winnicy Miłosz (Piwnica wi-
niarska ul. Wodna 32, organizator: winnica Miłosz, 
www.winnicamilosz.pl)

a  17.00 Wystawy „Winnica Gostchorze. Z cyklu Winnice 
wczoraj” oraz „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020” - 
podwójny wernisaż (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Nie-
podległości 15, www.mzl.zgora.pl)

WZGÓRZE PIASTOWSKIE
Pod koniec XIX wieku mieszkańcy Grünbergu zobaczyli w tym 
miejscu olbrzymi potencjał. I wymyślili jak je zagospodarować. Ich 
pomysły służą nam do dzisiaj. Mowa o Wzgórzach Piastowskich. 
Pod koniec XIX wieku były tu winnice i pola. W 1900 r. Wilhelm 
Bogdan postawił tutaj niewielki pałacyk (dzisiaj rezydencja 
biskupa). Otworzył w nim restaurację Wzgórze Piastowskie (Pia-
stenhöhe). Nawiązanie do dynastii Piastów wówczas Niemcom 
nie przeszkadzało. Podczas wielkiego historycznego korowodu w 
1900 roku książę piastowski był mocno eksponowany.
Restauracja początkowo stała na skraju winnicy. W tym czasie 
miejski architekt Albert Severin zaprojektował miejski park 

(dzisiaj Park Piastowski). Wytyczono alejki, rozpoczęto sadzenie 
drzew. Teraz mają po 120 lat.
Wzgórze szybko zagościło na pocztówkach i innych wyrobach 
reklamowych. My prezentujemy szklany przycisk do papieru z 
widokiem restauracji. (tc)

WZGÓRZE PIASTOWSKIE
Pod koniec XIX wieku mieszkańcy Grünbergu zobaczyli w tym 
miejscu olbrzymi potencjał. I wymyślili jak je zagospodarować. Ich 
pomysły służą nam do dzisiaj. Mowa o Wzgórzach Piastowskich. 
Pod koniec XIX wieku były tu winnice i pola. W 1900 r. Wilhelm 
Bogdan postawił tutaj niewielki pałacyk (dzisiaj rezydencja 
biskupa). Otworzył w nim restaurację Wzgórze Piastowskie (Pia-
stenhöhe). Nawiązanie do dynastii Piastów wówczas Niemcom 
nie przeszkadzało. Podczas wielkiego historycznego korowodu w 
1900 roku książę piastowski był mocno eksponowany.
Restauracja początkowo stała na skraju winnicy. W tym czasie 
miejski architekt Albert Severin zaprojektował miejski park 

(dzisiaj Park Piastowski). Wytyczono alejki, rozpoczęto sadzenie 
drzew. Teraz mają po 120 lat.

Przed wojną Wzgórze Piastowskie było prezentowane na wielu pocztówkach
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

WINIARNIA PRZY UL. MONIUSZKI

Wina owocowe nalewane do specjalnych butelek, to był jeden z 

najciekawszych wyrobów Lubuskiej Wytwórni Win przy ul. Mo-

niuszki, czyli przedwojennej wytwórni Gremplera. Charaktery-

styczny był sznurek owijany wokół szyjki butelki, która na końcu 

była lakowana i „zabezpieczona” pieczęcią.

To był jeden z nielicznych towarów eksportowych zielonogórskiej 

wytwórni. Ruszyła ona zaraz po wojnie, korzystając ze zgro-

madzonych niemieckich surowców i materiałów. Wytwarzano 

nawet wina musujące. Z biegiem lat, gdy kurczyły się winnice, 

odchodzono od win gronowych, przestawiając się na wina 

owocowe. Prezentowane wino Monte Verde było wermutem i 

jednym z lepszych miejscowych wyrobów. Niestety, winiarnia 

zbankrutowała.
(tc)

Rok 1984. Hala produkcyjna. Sznurek nawijano na butelki ręcznie.
 Fot. Bronisław Bugiel
Rok 1984. Hala produkcyjna. Sznurek nawijano na butelki ręcznie.
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CZWARTEK, 10 września
SCENA WINOBRANIOWA 
Plac Teatralny
a 15.00 Atawizm
a 16.30 Prababa
a 17.00 Drewno
a 18.00 Huraban
a 20.00 Mela Koteluk

PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTIVAL. IV FESTI-
WAL TEATRÓW PLENEROWYCH
Plac Teatralny
a  ok. 21.30 „Fireshow - Taniec Ognia” w wykonaniu grupy Karma-

zyn

WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W 
DZIELNICY NOWE MIASTO
a  10.30-11.30 boisko szkolne w Zawadzie (ul. Szkolna 24)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a od 10.00 Prezentacje winnic
a od 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”
a od 16.00 „WinoGranie” DJ’s Set Old Spice

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE
Palmiarnia Zielonogórska, ul. Wrocławska 12A
a  17.00 „Riesling w Grünbergu”, degustacja komentowana win 

polskich i niemieckich wyłącznie ze szczepu riesling, prelegent 
Maciej Nowicki Winicjatywa; obowiązują bilety w cenie 60 zł do 
nabycia na abilet.pl (organizator: Fundacja Tłocznia)

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00 deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-21.30 Strefa animacji dla dzieci – tor przeszkód – Skokolo-

co (17.00-19.00); Show z elementami Breaking’u (Break Dance), 
Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Rafała Kaszy – Naj-
sprawniejszego Radnego w Polsce (19.00-21.30)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botanicz-
na 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a 16.00-18.00 „Zaklinanie pogody – tańce indiańskie”

IMPREZY SPORTOWE
a  Korespondencyjne biegi zielonogórskie: IX Novita Półmaraton, 

III Sinersio Ćwierćmaraton (Stowarzyszenie Biegam-Pomagam, 
www.polmaratonzielonogorski.pl)

a  16.00 Winobraniowy konkurs skoku o tyczce (stadion MOSiR, 
ul. Sulechowska 37, organizator: Zielonogórski Ludowy Klub 
Lekkoatletyczny, www.zlkl.zgora.pl)

a  17.00 X Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2020 – turniej 
� nałowy (tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy SP 
2, organizator: Zielonogórski Klub Speedrowerowy, www.spe-
edrower.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  od 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku 

Łowieckiego (ul. Pod Filarami, organizator: Polski Związek Ło-
wiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, www.zielonagora.
pzlow.pl)

a  16.00-21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w 
ofercie wina z winnicy Miłosz (Piwnica winiarska ul. Wodna 32, 
organizator: winnica Miłosz, www.winnicamilosz.pl)

PIĄTEK, 11 września
PROMENADOWY KONCERT KAMERALNY
Plac przed Filharmonią

a  19.00 „Od baroku do współczesności” koncert w wykonaniu 
Thalloris Quartet: Kamila Susłowicz (skrzypce), Beata Gołember-
ska (skrzypce), Ewa Schuhmacher (altówka), Anna Kulak (wio-
lonczela)

SCENA WINOBRANIOWA 
Plac Teatralny
a 15.00 Studio Tańca Break Hill
a 16.00 Studio Tańca Spoko
a 17.30 Rademenez
a 18.30 Taxita
a 20.00 L. U. C.

PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTIVAL. IV FESTI-
WAL TEATRÓW PLENEROWYCH
Plac Teatralny
a  ok. 21.30 „Statek Szaleńców” w wykonaniu Interdyscyplinarnej 

Grupy Teatralnej Asocjacja 2006

WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W 
DZIELNICY NOWE MIASTO
a  11.00-13.00 park pałacu w Starym Kisielinie (ul. Pionierów Lubu-

skich 53)
a  13.30-15.30 park biesiadny w Nowym Kisielinie (ul. Syrkiewicza)
a 16.00-17.00 park w Przylepie (ul. Kolejowa)

MIASTECZKO WINIARSKIE 
Stary Rynek przy ratuszu
a od 10.00 Prezentacje winnic
a od 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”
a od 16.00 „WinoGranie” DJ’s Set Chinese Cookies

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE
Palmiarnia Zielonogórska, ul. Wrocławska 12A
a  17.00„Böhmischer, pinot noir, spaetburgunder” degustacja ko-

mentowana, czerwone burgundy z regionu zielonogórskiego, 
Polski i Niemiec, prelegent Tomasz Prange-Barczyński, redaktor 
naczelny „Fermentu”; obowiązują bilety w cenie 60 zł do nabycia 
poprzez stronę winnicamilosz.pl (organizator: Fundacja Tłocz-
nia)

a  21.00 „Gala Lubuskiego Wina” degustacja win z winnic regionu, 
prowadzący: Tomasz Prange-Barczyński, redaktor naczelny „Fer-
mentu” i Maciej Nowicki „Winicjatywa”; obowiązują bilety w ce-
nie 90 zł do nabycia na abilet.pl (organizator: Fundacja Tłocznia)

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00 deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-21.30 Strefa animacji dla dzieci – zabawy plastyczne (17.00-

19.00); Show z elementami Breaking’u (Break Dance), Beat Box i 
Freestyle (19.00-21.30)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 
50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a  16.00-18.00 „Heja, heja, heja, ho! – pieśni i obyczaje Indian”

IMPREZY SPORTOWE
a  Korespondencyjne biegi zielonogórskie: IX Novita Półmaraton, 

III Sinersio Ćwierćmaraton (Stowarzyszenie Biegam-Pomagam, 
www.polmaratonzielonogorski.pl)

a  18.00 Mecz koszykówki Energa Basket Liga: Stelmet Enea BC Zie-
lona Góra vs. GTK Gliwice (hala CRS, ul. Sulechowska 41, organi-
zator: Grono Sportowa SA)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  od 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku Ło-

wieckiego (ul. Pod Filarami, organizator: Polski Związek Łowiecki 
Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, www.zielonagora.pzlow.pl)

a  16.00-21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej”, w 
ofercie wina z winnicy Miłosz (Piwnica winiarska ul. Wodna 32, 
organizator: winnica Miłosz, www.winnicamilosz.pl)

a

PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTIVAL. IV FESTI-
WAL TEATRÓW PLENEROWYCH
PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTIVAL. IV FESTI-
WAL TEATRÓW PLENEROWYCH
PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTIVAL. IV FESTI-

Plac Teatralny
a

WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W 
DZIELNICY NOWE MIASTO
a

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a

a

a

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE
Palmiarnia Zielonogórska, ul. Wrocławska 12A
a

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00 

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botanicz-
4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botanicz-
4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty

na 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a

IMPREZY SPORTOWE
a

a

a

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a

a

PIĄTEK, 11 września
PROMENADOWY KONCERT KAMERALNY
Plac przed Filharmonią

WYTWÓRNIA KONIAKÓW RAETSCHA
100 lat temu w dobrym tonie było przy kieliszku dobrego 
koniaku zapalić sobie cygaro lub eleganckiego papierosa. 
Pewnie dlatego zielonogórscy przedsiębiorcy, bracia Ra-
etsch, doszli do wniosku, że skoro już produkują koniaki, 

to będą się reklamować na… popielniczkach. Ciekawe, jak 
bardzo skuteczny był ten pomysł?

10 stycznia 1894 r. Heinrich Raetsch uzyskał zgodę magi-
stratu na rozpoczęcie budowy zakładu z dużymi piwnicami 
do leżakowania alkoholi. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale 

swoją wytwórnię koniaków zlokalizował na winnicy tuż koło 
dworca kolejowego. To jedno z najpiękniejszych zabudowań 
fabrycznych w mieście (na rogu ul. Sulechowskiej i Chrobre-

go, nieopodal Lumelu). Budowa trwała dwa lata. Równolegle 
z fabryką Raetsch stawiał swoją willę. W 1898 r. Heinrich 

przekazał kierowanie ¦ rmą synowi Curtowi, który wraz z bra-
tem Carlem dalej rozbudowywał ¦ rmę, tworząc z niej jedną 

z dwóch największych wytwórni koniaków w Zielonej Górze. 
Po wojnie funkcjonował w niej Polmos, dzisiaj są biura.

(tc)

Reklamówka wytwórni koniaków z widokiem za-
kładu
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

RAETSCH OD WANIEN
Raetsch – to było znane w Grünbergu nazwisko. Do rodziny należała duża 
wytwórnia koniaków. Jednak nazwisko odnajdziemy również na reklamach 
dotyczących zupełnie innej dziedziny.
Georg Raetsch handlował wszystkim, co było związane z wyposażeniem 
łazienek. Firmę założył w 1872 r. Jednak do zakładu na rogu dzisiejszych ulic 
Jedności i Moniuszki sprowadził się na przełomie XIX i XX wieku. Bardzo dbał 
o reklamę ¦ rmy. Możemy ją spotkać w wielu publikacjach. Nazwę Raetsch 
znajdziemy też na pokrętłach do kaloryferów, fajansowych obciążnikach łańcuszków do klozetowych spłuczek (na 
zdjęciu z lewej).
Niemieccy hydraulicy musieli mieć bardzo dobrą markę, bo kiedy w 1945 r. ¦ rmę przejął Roman Pietrzyński, w reklamie 
zaznaczył, że to dawna ¦ rma G. Raetscha. Może liczył na niemieckich klientów? Jest też druga możliwość – miał zapasy z 
logo poprzednika i opłacało mu się kontynuować tradycje. (tc)

Tutaj, na rogu dzisiejszej ul. Moniuszki i Jedności 
mieściła się � rma G. Raetscha
 Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Reklama zakładu Georga Raetscha 
z 1907 r.
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SOBOTA, 12 września
SCENA WINOBRANIOWA
Plac Teatralny
a 14.00 Studio Tańca Mega Dance
a 14.30 Chirliders Wataha
a 15.00 Pokaz Fun Fit II
a  15.30 Trening medialny przed galą Makowski Fi-

ghting Championship 18
a 16.00 „Piosenki Pana Kleksa”
a 18.00 Agata Gołemberska
a 20.00 Raz, Dwa, Trzy
a ok. 24.00 „Idzie korowód” projekcja � lmowa

PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTI-
VAL. IV FESTIWAL TEATRÓW PLENERO-
WYCH
Plac Teatralny
a  ok. 21.30 „Wino w proszku” w wykonaniu Interdy-

scyplinarnej Grupy Teatralnej Asocjacja 2006

WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHU-
SEM W DZIELNICY NOWE MIASTO
a 13.00-14.00 boisko w Krępie (ul. Odrzańska)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a od 10.00 Prezentacje winnic
a od 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”
a od 16.00 „WinoGranie” DJ’s Set Blackbeard

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE
Piwnica winiarska, ul. Wodna 32
a  17.00 „Pojedynek na bąble Polska-Niemcy”, de-

gustacja komentowana win musujących, prele-
gent Maciej Nowicki, Winicjatywa; obowiązują 
bilety w cenie 60 zł do nabycia poprzez stronę 
winnicamilosz.pl (organizator: Fundacja Tłocz-
nia)

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-21.30 Strefa animacji dla dzieci – bańko-

wy świat (17.00-19.00); Show z elementami Bre-
aking’u (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze spe-
cjalnym udziałem Krzysztofa Chamery ze Spoko 
Family (19.00-21.30)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Bota-
niczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty
a 11.00-13.00 „Pan Kleks wśród Indian - plener malarski”

IMPREZY SPORTOWE
a  Korespondencyjne biegi zielonogórskie: IX Novita Półma-

raton, III Sinersio Ćwierćmaraton (Stowarzyszenie Biegam
-Pomagam, www.polmaratonzielonogorski.pl)

a  9.00 XIX Lubuski Winobraniowy Festiwal Piłki Ręcznej 
Handballobranie Zielona Góra 2020 (hala VI L, ul. Św. Cy-
ryla i Metodego 9, organizator: UKS „Spartakus”, www.
spartakuszg.pl)

a  10.00 Polsko-Niemiecki Amatorski Turniej Tenisowy Se-
niorów 50+ Zielona Góra Winobranie 2020 (korty MOSiR, 
ul. Sulechowska 37, organizator: Związek Tenisa Woje-
wództwa Lubuskiego, www.ztwl.pl)

a  10.00 Nordic Walking (zbiórka na parkingu przy am� te-
atrze, organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.
zgora.pl)

a  10.00 Turniej siatkarski Kadetów (hala ZSOiS, ul. Wazów 
76, organizator: UKS „Trzyna-stka”, www. ukstrzynastka.
zgora.pl)

a  17.00 Mecz piłki nożnej III ligi Lechia Zielona Góra vs. Po-
lonia Stal Świdnica (boisko MOSiR, ul. Sulechowska 41, or-
ganizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

a  19.30 X Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2020 – � -
nały (tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy SP 2, 
organizator: Zielonogórski Klub Speedrowerowy, www.
speedrower.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  od 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związ-

ku Łowieckiego (ul. Pod Filarami, organizator: Polski Zwią-
zek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, www.
zielonagora.pzlow.pl)

a  12.00-17.00 Piknik z Ekonomią Społeczną „Pożegnanie 
Lata” – To okazja, by zobaczyć jak wiele robią fundacje, 
stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii 
zajęciowej na terenie naszego województwa. W bezpiecz-
nych warunkach będzie można spędzić kreatywnie czas. W 
programie: warsztaty dla rodzin, animacje dla dzieci, dzia-
łania artystyczne, prezentacje stoisk, food trucki, fotobud-
ka (Dzika Ochla, organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, www.owes.zgora.pl)

a  16.00-21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej”, 
w ofercie wina z winnicy Miłosz (Piwnica winiarska ul. 
Wodna 32, organizator: winnica Miłosz, www.winnicami-
losz.pl)

a  19.00 Otwarcie wystawy „Lot Ikara” poświęconej twórczo-
ści Zenona Polusa. Wystawie towarzyszy „Biennale Zielona 
Góra 2020” (Biuro Wystaw Artystycznych, al. Niepodległo-
ści 19, organizator: BWA, www.bwazg.pl)

NIEDZIELA, 13 września
MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a od 10.00 Prezentacje winnic

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-21.30 Strefa animacji dla dzieci – wydzieranki 

i wyklejanki (17.00-19.00); Show z elementami Bre-
aking’u (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze specjal-
nym udziałem bandu Rademeneza (19.00-21.30)

IMPREZY SPORTOWE
a  Korespondencyjne biegi zielonogórskie: IX Novita 

Półmaraton, III Sinersio Ćwierćmaraton (Stowarzysze-
nie Biegam-Pomagam, www.polmaratonzielonogorski.pl)

a  9.00 XIX Lubuski Winobraniowy Festiwal Piłki Ręcz-
nej Handballobranie Zielona Góra 2020 (hala VI L, ul. 
Św. Cyryla i Metodego 9, organizator: UKS „Sparta-
kus”, www.spartakuszg.pl)

a  10.00 Turniej siatkarski Kadetów (hala ZSOiS, ul. Wa-
zów 76, organizator: UKS „Trzyna-stka”, www. uks-
trzynastka.zgora.pl)

a  10.45 IX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar 
Bachusa (sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego, organizator: Fundacja Mi-
strzostwa Szachowego)

a  11.00 Mecz piłki nożnej ligi Juniora Starszego Lechia 
Zielona Góra vs. Stilon Gorzów Wlkp. (boisko MOSiR, 
ul. Sulechowska 41, organizator: MOSiR w Zielonej 
Górze, www.mosir.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  od 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 

Związku Łowieckiego (ul. Pod Filarami, organizator: 
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej 
Górze, www.zielonagora.pzlow.pl)

a  16.00-21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiar-
skiej”, w ofercie wina z winnicy Miłosz (Piwnica wi-
niarska ul. Wodna 32, organizator: winnica Miłosz, 
www.winnicamilosz.pl)

*** Organizatorzy  informują, że program może ulec 
zmianie.

PAMIĄTKI Z GRÜNBERGU
Widoki miasta tra¦ ały również na porcelanowe lub fajansowe naczy-

nia codziennego użytku. Niewielki wazonik zdobi piękna willa 
na dzisiejszej ul. Urszuli, widziana od strony ul. Sulechow-
skiej. Dom stoi na skarpie, na której rozpościerają się win-

nice. W ten sposób nawiązywano do wielowiekowej tradycji 
miasta. Standardem było pokazywanie ratusza. Ten widok znalazł 

się na ¦ liżance sprzedawanej wraz z talerzykiem w kształcie winogrono-
wego liścia. Podobna kolorystyka dominuje w niewielkim przyprawniku 
w kształcie truskawki. Tutaj mamy panoramę miasta. Można było sobie 
skompletować niezłą zastawę stołową.

(tc)

Pocztówka z widokiem na okolice dzisiejszej ul. 
Urszuli. Na wazoniku znalazł się jedynie fragment 
panoramy z willą.
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

PAMIĄTKI Z GRÜNBERGU
Widoki miasta tra¦ ały również na porcelanowe lub fajansowe naczy-

nia codziennego użytku. Niewielki wazonik zdobi piękna willa 
na dzisiejszej ul. Urszuli, widziana od strony ul. Sulechow-
skiej. Dom stoi na skarpie, na której rozpościerają się win-

nice. W ten sposób nawiązywano do wielowiekowej tradycji 
miasta. Standardem było pokazywanie ratusza. Ten widok znalazł 

WYTWÓRNIA CZEKOLADY I CUKIERKÓW
W przedwojennej Zielonej Górze nie tylko alkohole produkowano! 
Chociaż miasto słynęło z win, szampanów i koniaków, wytwarza-
no tu też czekoladę i cukierki. Jedna z takich wytwórni powstała w 
1888 r. przy dzisiejszej ul. Bema. Budynki stoją do teraz. Zbudował 
ją Josef Jürgas. Specjalnością fabryki były karmelki owocowe 
i ziołowe, które m.in. sprzedawane były w bogato zdobionych 
metalowych pudełkach. Producent polecał je na podróż i do… 
teatru. W tym drugim przypadku zawartość mogła posłużyć kilku 
teatromanom, bo do pudełka zmieściłyby się ze dwa kilogramy 
łakoci. Gdyby nasypać je luzem.
- Josef Jürgas produkował także najwyższej jakości, orzeźwiające 
pastylki miętowe, przygotowane z najlepszego angielskiego olejku 
z mięty pieprzowej – opowiada Bartłomiej Gruszka, właściciel 
pudełka. - Warto dodać, że olejek otrzymywano za pomocą destylacji zielonych części rośliny z gatunku Mentha piperita.
Kolejni właściciele zakładu: Carl Finzel i Paul Richter kontynuowali produkcję. (tc)

WYTWÓRNIA CZEKOLADY I CUKIERKÓW

ją Josef Jürgas. Specjalnością fabryki były karmelki owocowe 

teatru. W tym drugim przypadku zawartość mogła posłużyć kilku 
teatromanom, bo do pudełka zmieściłyby się ze dwa kilogramy 
łakoci. Gdyby nasypać je luzem. Fragment nadruku na papierze � rmowym z ry-

sunkiem fabryki czekolady
 Zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze



łącznik zielonogórski    28 sierpnia 2020 8 Winobranie 2020

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ
a  WinoBusy będą odjeżdżać z parkingu dla autokarów 

(zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej)
a  Bilety w przedsprzedaży po 45 zł na stronie www. 

lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podró-
ży MEGA TOURS, ul Żeromskiego 8 (deptak) w godz. 
10.00-17.00

a  Bilety w dniu wyjazdu po 50 zł, sprzedaż w punkcie 
odjazdu WinoBusów (parking przy FZ) w godz. 10.30-
17.00

a  W cenie biletu: przejazd autokarem, opieka prze-
wodnika na trasie, spotkanie z winiarzem - spacer po 
winnicy, zapoznanie z historią winnicy i jej specjal-
nościami.

BEZPIECZNY WINOBUS- COVID-19
Wszystkie autokary będą dezynfekowane, dla komfor-
tu współpodróżnych należy pamiętać o zasłonięciu ust 
i nosa. W trosce o bezpieczeństwo pasażerów, przed 
wejściem do autokaru będzie sprawdzana temperatu-
ra. Osoby z temperaturą powyżej 37,2 nie będą wpusz-
czane na pokład autokarów.

ROZKŁAD JAZDY

SOBOTA, 5 września
a  winnica Hiki w Byczu k. Bytomia Odrz. - WinoBus nr 1: 

odjazd. 11.00, powrót ok. 13.45
a  winnica Łukasz w Wityniu k. Świebodzina - WinoBus nr 

2: odjazd 11.00, powrót ok. 13.45
a  winnica Saganum w Żaganiu - WinoBus nr 3: odjazd 

11.00, powrót ok. 13.45
a  winnica Cantina w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 

1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Ingrid w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd 14.00, po-

wrót ok. 16.30
a  winnica Miłosz w Zaborze - WinoBus nr 3: odjazd 14.00, 

powrót ok. 16.30
a  winnica Żelazny w Łazie - WinoBus nr 1: odjazd 16.30, 

powrót ok. 19.00
a  winnica Pod Wieżą, Trzebule - WinoBus nr 2: odjazd 

16.30, powrót ok. 19.00
a  winnica Saganum w Żaganiu - WinoBus nr 3: odjazd 

16.30, powrót ok. 19.30

NIEDZIELA, 6 września
a  winnica Hiki w Byczu k. Bytomia Odrz. - WinoBus nr 1: 

odjazd. 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Ingrid w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd. 11.00, 

powrót ok. 13.30
a  winnica Łukasz w Wityniu k. Świebodzina - WinoBus nr 

3: odjazd. 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Hiki w Byczu k. Bytomia Odrz. - WinoBus nr 1: 

odjazd 14.00, powrót ok. 16.45
a  winnica Miłosz w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd 14.00, 

powrót ok. 16.30
a  winnica Ingrid w Łazie - WinoBus nr 3: odjazd 14.00, po-

wrót ok. 16.30
a  winnica Pod Wieżą, Trzebule - WinoBus nr 1: odjazd 

17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Pod Lubuskim Słońcem w Łaskach k. Przełaz - 

WinoBus nr 2: odjazd 17.00, powrót ok. 19.45
a  winnica Cantina w Mozowie k. Sulechowa- WinoBus nr 

3: odjazd 16.30, powrót ok. 19.00

PONIEDZIAŁEK, 7 września
a  winnica Cantina w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus 

nr 1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Saganum w Żaganiu - WinoBus nr 1: odjazd 

17.00, powrót ok. 19.45

ŚRODA, 9 września
a  winnica Hiki w Byczu k. Bytomia Odrz. - WinoBus nr 

2: odjazd 14.00, powrót ok. 16.45
a  winnica Żelazny w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd 17.00, 

powrót ok. 19.00

PIĄTEK, 11 września
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze - WinoBus nr 1: 

odjazd. 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Pod Wieżą, Trzebule - WinoBus nr 2: odjazd. 

11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Julia w Starym Kisielinie - WinoBus nr 1: od-

jazd 14.00, powrót ok. 16.00
a  winnica Miłosz w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd 14.00, 

powrót ok. 16.30
a  winnica Łukasz w Wityniu k. Świebodzina - WinoBus 

nr 1: odjazd 16.30, powrót ok. 19.00
a  winnica Żelazny w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd 16.30, 

powrót ok. 19.00

SOBOTA, 12 września
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze - WinoBus nr 1: 

odjazd. 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Pod Wieżą, Trzebule - WinoBus nr 2: odjazd. 

11.00, powrót ok. 13.30

a  winnica Pod Lubuskim Słońcem w Łaskach k. Przełaz - 
WinoBus nr 3: odjazd. 11.00, powrót ok. 14.00

a  winnica Cantina w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 
1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30

a  winnica Miłosz w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd 14.00, 
powrót ok. 16.30

a  winnica Ingrid w Łazie - WinoBus nr 3: odjazd 14.00, 
powrót ok. 16.30

a  winnica Żelazny w Łazie - WinoBus nr 1: odjazd 17.00, 
powrót ok. 19.30

a  winnica Łukasz w Wityniu k. Świebodzina - WinoBus nr 
2: odjazd 16.45, powrót ok. 19.45

a  winnica Pod Lubuskim Słońcem w Łaskach k. Przełaz - 
WinoBus nr 3: odjazd 16.45, powrót ok. 19.45

NIEDZIELA, 13 września
a  winnica Julia w Starym Kisielinie - WinoBus nr 1: odjazd 

11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Hiki w Byczu k. Bytomia Odrz. - WinoBus nr 1: 

odjazd 13.30, powrót ok. 16.30
a  winnica Saganum w Żaganiu - WinoBus nr 1: odjazd 

17.00, powrót ok. 20.00

WinoBusem na winnicę

Szczegółowy opis winnic, do których pojadą WinoBusy i rezerwacja online na stronie:www.lubuskielove.pl
 Fot. Krzysztof Grabowski

A LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE W 
ZIELONEJ GÓRZE Z/S W DRZONOWIE
Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu
(od 5 do 13 września, wyłączając poniedziałek)
Wystawa czasowa: Międzyrzecki Rejon Umocnio-
ny - historia i wyposażenie”
Ekspozycje stałe: „Żołnierz Polski 1914-1945”, 
„Dawna broń”, „Wojsko Polskie po 1945 r.”, „Gabi-
net myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja ciężkiego 
sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja 
ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen forty-
� kacyjny

A MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ
al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl
(od 5 do 13 września)
Wystawy czasowe: „Boże obrazy. Sztuka ikonowa 
z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej”, „Pamiąt-
ki dnia codziennego - od Grünberga do Zielonej 
Góry”, „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020”, 
„Pomiędzy - obrazy Arkadiusza Ruchomskiego”, 

„Winnica Gostchorze. Z cyklu Winnice wczoraj i 
dziś”(od środy, 9 września)
Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina”, „Sala Witra-
żowa”, „Muzeum Dawnych Tortur”, „Galeria pia-
stowskich książąt Śląska Lubuskiego”, „Sala Zega-
rowa”

A WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTE-
KA PUBLICZNA IM. C. NORWIDA www.
wimbp.zgora.pl
(od 5 do 12 września, wyłączając niedziele)
Wystawy czasowe: „Dolne Łużyce w moim obiek-
tywie” fotogra� e Anny Polak (� lia nr 4 i 9, ul. 
Podgórna 50), „Moje ukochane kotki” malarstwo 
Mirosławy Sokołowskiej (� lia nr 11, ul. Ptasia 32)

A BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl
Wystawa czasowa: „Lot Ikara” - wystawa poświę-
cona twórczości Zenona Polusa
(od soboty, 12 września)

Wystawa „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020” – ze zbio-
rów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Nor-
wida w Zielonej Górze, Biblioteki Uniwersytetu Zielonogór-
skiego oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej Fot. Materiały MZL

WYSTAWY PODCZAS WINOBRANIA

Wystawa „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020” – ze zbio-
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Zmiana rozkładu jazdy
W związku z rozpoczynającym się 

rokiem szkolnym od 1 września MZK 
wprowadza zmiany w kursowaniu 
autobusów. Na trasy wracają autobusy 
szkolnych linii  nr 4 i 39. Uruchomione 
zostają kursy nowej szkolnej linii nr 38 
na trasie os. Śląskie-Botaniczna przez 
ulice: Podgórną, Lwowską, Sienkiewi-
cza, Kożuchowską. Autobus linii nr 9 
będzie realizował kurs szkolny z Barci-
kowic o godz. 7.16 Ponadto na wnioski 
pasażerów zostają wprowadzone 
minutowe korekty w rozkładach jazdy 
linii nr 0, 6, 9, 14, 19, 20, 21 i 30.

Informacje o kursowaniu autobu-
sów można uzyskać pod numerem 
telefonu 68 452 04 50 wew. 43, w 
godz. 7.00-14.30 lub na stronie inter-
netowej www.mzk.zgora.pl

(tc)

Radni przeciwko dyskryminacji
Po medialnej awanturze w sprawie memów Jacka Budzińskiego o LGBT sprawą zajęli się radni miasta. Podczas wtorkowej sesji 
uchwalili apel przeciwko dyskryminacji. Radny zapowiedział, że już więcej takich wpisów nie będzie publikował.

Takiej medialnej awan-
tury Zielona Góra dawno 
nie widziała. Radny Jacek 
Budziński (PiS) jest bardzo 
aktywny na Facebooku. 
Tym razem, na pro� lu zna-
jomego, w ramach dysku-
sji wkleił znaleziony w sie-
ci mem o treści: „Z netu: Są 
tu dziewczyny z LGBT? Ja-
kich podpasek używacie, 
żeby w jaja nie uwierały?”.

Chyba sam się nie spo-
dziewał, jaką burzę wywo-
ła. Internauci zarzucali mu, 
że szczególnie jako nauczy-
ciel III LO nie powinien 
umieszczać takich wpisów. 
Określono go jako „naczel-
nego homofoba Zielonej 
Góry”, a informacja o jego 
wypowiedzi rozeszła się po 
całej Polsce. Budziński bro-
nił się, że to żart, ma prawo 
do wolności słowa i zalewa 
go teraz fala hejtu, co nie 
jest przejawem tolerancji.

Jedni go atakowali, dru-
dzy bronili. W sieci poja-
wiły się dwie przeciwstaw-
ne petycje: „Stop dyskry-
minacji w sieci” oraz „Stop 
agresji aktywistów LGBT”. 
Do sprawy postanowili się 
odnieść radni Koalicji Oby-
watelskiej i podczas wtor-
kowej sesji rady miasta 
zgłosili projekt apelu w tej 
sprawie. Potępili w nim Bu-
dzińskiego, żądali przepro-
sin i rezygnacji z funkcji 

przewodniczącego komisji 
oświaty.

„…W związku z zaist-
niałą sytuacją rada miasta 
Zielona Góra zdecydowa-
nie nie popiera tego rodza-
ju zachowań i dyskrymina-
cyjnych wypowiedzi, które 
godzą w podstawowe wol-
ności każdego obywate-
la Polski, również obywa-
teli nieheteronormatyw-
nych” – czytamy w ape-
lu radnych KO. – (…) Ra-
da ze smutkiem stwierdza, 
że w/w wypowiedzi radne-
go Budzińskiego, wpływają 
szkodliwie nie tylko na wi-
zerunek samej rady miasta 
Zielona Góra, ale też na po-
strzeganie miasta Zielona 
Góra, ponieważ sprawa na-
brała ogólnopolskiego roz-
głosu. Wobec zaistniałej 
sytuacji wzywamy radne-
go pana Jacka Budzińskie-
go do przeproszenia osób, 
które poczuły się dotknięte 
jego wypowiedziami oraz 
zaprzestania publikowania 
dyskryminacyjnych wypo-
wiedzi.”

Radnego bronili klubo-
wi koledzy: Piotr Barczak 
i Marek Budniak. Argu-
mentowali, że jest on do-
brym nauczycielem, a apel 
to kwestionuje. – To była 
skrajna wypowiedź – przy-
znał M. Budniak. – Jednak 
apel jest za daleko idący i 

tworzy absurdalną nagon-
kę.

W końcu Budziński prze-
prosił. – To był żart. Jed-
nym się podobał. Innym 
nie. Nigdy nikogo nie dys-
kryminowałem, żadne-
go ucznia. Mam przyjaciół 
wśród osób LGBT – mówił 
J. Budziński, przypomina-
jąc że w sieci jest dużo róż-
nych żartów na temat in-
nych środowisk, np. wy-

borców PiS. Skarżył się, że 
hejt dotknął jego rodzinę. 
Po czym zadeklarował: – 
Rozumiem jednak, że część 
osób mogła poczuć się do-
tknięta, dlatego deklaru-
ję, że więcej takich wpisów 
nie będę umieszczał.

- Nie mówmy tu o nie-
winnym żarcie. Przemoc 
przybiera różne formy, nie 
tylko � zyczne – mówił Filip 
Czeszyk (Zielona Razem). - 

To bardzo ważny problem. 
Nie lekceważmy go. Weź-
my pod uwagę, jak czuje 
się młody człowiek, któ-
ry odkrywa, że jest niehe-
teroseksualny. Tu kryją się 
prawdziwe dramaty.

- Nie chodzi o jeden fa-
talny żart. Takich wypo-
wiedzi było więcej. Liczy-
my na reÂ eksję. Z apelu 
się nie wycofujemy – mó-
wił Janusz Rewers (KO) po 
pytaniu Pawła Wysockie-
go (Zielona Razem), czy po 
przeprosinach Budzińskie-
go KO wycofuje się z ape-
lu. Po chwili Wysocki za-
proponował inną formu-
łę apelu. Ostatecznie radni 
przegłosowali apel nastę-
pującej treści: „Rada mia-
sta Zielona Góra apeluje do 
wszystkich, abyśmy nieza-
leżnie od tego, w co wie-
rzymy, jaki mamy kolor 
skóry, jakie mamy poglą-
dy i kogo kochamy, pamię-
tali o tym, iż wszyscy jeste-
śmy równi i wszyscy zasłu-
gujemy na szacunek. Nikt 
nie zasługuje na to, żeby 
być obiektem nienawiści, 
ataku słownego czy innego 
przejawu agresji lub nieto-
lerancji. Nie ma naszej zgo-
dy na takie zachowania. 
Zielona Góra jest miastem 
ludzi otwartych, przyja-
znych i kochających”.

(tc)

Jacek Budziński zapowiedział, że nie będzie więcej publiko-
wał tekstów o LGBT Fot. Archiwum

NA SESJI
MZK spółką
Radni zadecydowali, że zielono-
górskie MZK zostanie przekształ-
cone w spółkę z o.o. Nastąpi to z 
dniem 1 stycznia 2021 r. Zmiana 
nie ma istotnego znaczenia dla 
pasażerów przewoźnika, ale 
jest istotna z punktu widzenia 
¦ nansowania przedsiębiorstwa. 
Obecnie jest to zakład budże-
towy. – Taka formuła umożliwia 
dotowanie zakładu do 50 proc. 
kosztów. Już w tym roku było to 
trudne, ale ustawa o przeciwdzia-
łaniu skutkom COVID umożliwiała 
przekroczenie tego progu – tłu-
maczył wiceprezydent Krzysztof 
Kaliszuk. – Jeżeli chcemy utrzy-
mać dotychczasową sieć połą-
czeń i nie podnosić ceny biletów 
musimy zakład przekształcić.
Podobne rozwiązanie funkcjonu-
je już w wielu polskich miastach. 
K. Kaliszuk przypomniał, że taką 
operację przeprowadzono przed 
laty w miejskich wodociągach i 
¦ rma dobrze funkcjonuje. Zapew-
nił, że cały proces jest konsulto-
wany z załogą przewoźnika.

W ZIELONEJ GÓRZE

BuskerBus
na deptaku

Przez dwa dni Busker-
Bus rządził na zielono-
górskim deptaku. Do 
późnych godzin wie-
czornych zielonogórza-
nie mieli okazję zobaczyć 
rozmaitych artystów 
ulicznych: tancerzy, ilu-
zjonistów czy żonglerów.

Wśród uczestników fe-
stiwalu sztuki ulicznej 

byli m.in. Janna Wohl-
farth z Niemiec, mistrzy-
ni świata w jeździe na 
monocyklu i Colletti-
vo Clown z Włoch, któ-
ry z gracją porusza się 
na szczudłach. Wystąpi-
li też: Mariusz Goli - gita-
rowy hit internetu, Ary-
Man - jeden z najzdol-
niejszych technicznie 
polskich iluzjonistów i 
Krzysztof Czarski, któ-
ry komunikuje się z pu-
blicznością za pomocą 
trzech plastikowych kij-
ków. (dg)  Fot. Dominika Getman Fot. Dominika Getman
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ENERGA BASKET LIGA:
29.08 (15.05)
Tre«  Sopot (wyjazd)
4.09 (17.35)
WKS Śląsk Wrocław (wyjazd)
11.09 (17.35)
GTK Gliwice (dom)
21.09
King Szczecin (dom)
26.09
Legia Warszawa (dom)
30.09
MKS Dąbrowa Górnicza (dom)
7.10
Polski Cukier Toruń (wyjazd)
14.10
Enea Astoria Bydgoszcz (wy-
jazd)
21.10
HydroTruck Radom (dom)
27.10
PGE Spójnia Stargard (dom)
30.10
Anwil Włocławek (wyjazd)
4.11
Asseco Arka Gdynia (dom)
11.11
Polpharma Starogard Gdański 
(wyjazd)
21.11
Arged BMSlam Stal Ostrów 
Wlkp. (dom)
3.12
Start Lublin (dom)
10.12
Tre«  Sopot (dom)
17.12
WKS Śląsk Wrocław (dom)
23.12
GTK Gliwice (wyjazd)
29.12
King Szczecin (wyjazd)
3.01
Legia Warszawa (wyjazd)
6.01
MKS Dąbrowa Górnicza (wy-
jazd)
13.01
Polski Cukier Toruń (dom)
20.01
Enea Astoria Bydgoszcz (dom)
27.01
HydroTruck Radom (wyjazd)
4.02
PGE Spójnia Stargard (wyjazd)
25.02
Anwil Włocławek (dom)
3.03
Asseco Arka Gdynia (wyjazd)
10.03
Polpharma Starogard Gdański 
(dom)
17.03
Arged BMSlam Stal Ostrów 
Wlkp. (wyjazd)
20.03
Start Lublin (wyjazd)

KOSZYKÓWKA

Mistrz znów w wersji „eko”
Meczem w Sopocie z Tre� em, w sobotę 29 sierpnia, zacznie sezon Energa Basket Ligi 
2020/21 Stelmet Enea BC. Zielonogórzanie bronią tytułu z poprzedniego sezonu, któ-
ry zakończył przedwcześnie koronawirus.

Niemal pół roku dzie-
li ostatnie starcie zielono-
górzan z nadchodzącym. 
Stelmet w marcu, w smut-
nych okolicznościach, przy 
pustych trybunach ha-
li CRS pokonywał MKS Dą-
browa Górnicza. To był 
ostatni mecz na polskich 
parkietach. Dzień później 
rozgrywki zawieszono, 
niedługo później władze 
ligi rozdały medale. Teraz 
mistrz przystępuje do no-
wego sezonu.

- Jesteśmy chyba pierw-
szą ligą w Europie, która 
rusza. To decyzja odważ-
na, ale mam nadzieję, że da 
dobre efekty – mówi u pro-
gu startu Energa Basket Li-
gi Janusz Jasiński, właści-
ciel klubu. Stelmet o tej 
porze zwykle był na eta-
pie - w najlepszym przy-
padku - rozgrywania spa-
ringów. Tym razem pierw-
szy dzwonek wybija mniej 
więcej miesiąc wcześniej.

Sukces klubu w posta-
ci mistrzostwa kraju, a 
przede wszystkim pokaza-
nia się z bardzo dobrej stro-

ny zarówno w Polsce, jak i 
w lidze VTB, miał oczywi-
ste następstwa. Po gwiaz-
dy Tabaka zgłosili się więk-
si i możniejsi. W Stelme-
cie z poprzedniego sezo-
nu pozostali tylko: Łukasz 
Koszarek, Marcel Ponitka i 

Kacper Traczyk. Byłby jesz-
cze Tony Meier, ale Amery-
kanin dość nieoczekiwanie 
postanowił zakończyć ka-
rierę. – O tej obecnej dru-
żynie myślę teraz podob-
nie, jak myślałem rok temu 
o tej poprzedniej. Tamta 

się spełniła, więc na końcu 
miała dużą wartość – twier-
dzi J. Jasiński, który pytany 
o � nanse prognozuje, że te-
goroczny budżet klubu bę-
dzie mniejszy od poprzed-
niego, także przez korona-
wirusa. (mk)

LIGA VTB:
23.09
Zenit Sankt Petersburg (wy-
jazd)

27.09
Kalev Tallinn (wyjazd)

10.10
Niżny Nowogród (wyjazd)

18.10
Parma Perm (wyjazd)

25.10
Lokomotiv Kubań Krasnodar 
(dom)

1.11
Tsmoki Mińsk (dom)

9.11
Zenit Sankt Petersburg (dom)

14.11
Uniks Kazań (dom)

5.12 
Jenisej Krasnojarsk (wyjazd)

8.12
CSKA Moskwa (wyjazd)

14.12
Astana (dom)

21.12
Avtodor Saratów (wyjazd)

26.12
Chimki Moskwa (wyjazd)

3.01
Astana (wyjazd)

9.01
Kalev Tallinn (dom)

17.01
Tsmoki Mińsk (wyjazd)

23.01
Avtodor Saratów (dom)

1.02
CSKA Moskwa (dom)

7.02
Niżny Nowogród (dom)

11.02
Lokomotiw Kubań Krasnodar 
(wyjazd)

28.02
Uniks Kazań (wyjazd)

8.03
Parma Perm (dom)

11.03
Jenisej Krasnojarsk (dom)

22.03
Chimki Moskwa (dom)

Skład:
1 IFFE LUNDBERG   1994 193 CM ROZGRYWAJĄCY
3 KACPER TRACZYK   1998 185 CM ROZGRYWAJĄCY
8 CECIL WILLIAMS   1995 198 CM NISKI SKRZYDŁOWY
11 MARCEL PONITKA   1997 196 CM RZUCAJĄCY OBROŃCA
12 FILIP PUT    1993 201 CM SILNY SKRZYDŁOWY
22 DANIEL SZYMKIEWICZ  1994 193 CM RZUCAJĄCY OBROŃCA
24 PRZEMYSŁAW KARNOWSKI  1993  212 CM CENTER* 
31 JANIS BERZINS   1993 201 CM NISKI SKRZYDŁOWY
32 BLAKE REYNOLDS   1996 201 CM SILNY SKRZYDŁOWY
41 GEOFFREY GROSELLE   1993 213 CM CENTER
55 ŁUKASZ KOSZAREK   1984 187 CM ROZGRYWAJĄCY
*próbny kontrakt

KOSZYKÓWKA 

Pierwsze trofeum dla nas!
Superpuchar Polski dla Stelmetu Enei BC! Zielonogórzanie w Kaliszu w środowy wie-
czór pokonali Anwil Włocławek 75:66.

To tradycyjne starcie, 
otwierające koszykarski se-
zon w Polsce, które z mały-
mi przerwami rozgrywane 
jest od sezonu 1999/2000. 
Od kilku lat po meczu przy-
znawana jest też statuetka 
MVP. Tym razem padła łu-
pem kapitana zielonogó-
rzan, Łukasza Koszarka. 

– Cieszymy się, że jeste-
śmy znowu na parkiecie. 
Oczywiście, jeszcze poziom 
naszej gry jest daleki od te-

go, co chcielibyśmy grać. To 
młoda, nowa drużyna, która 
potrzebuje takich sukcesów, 
żeby widzieć, że ciężka pra-
ca się opłaca. Mam nadzieję, 
że z meczu na mecz będzie-
my grać coraz lepiej – powie-
dział „Koszar”, którego zda-
niem szalę przechyliła de-
fensywa zielonogórzan.

W ataku jedni i drudzy 
nie powalali na kolana. W 
sumie koszykarze Stelme-
tu i Anwilu tra� li… dziesięć 

„trójek”, z czego siedem na-
leżało do zielonogórzan i 
wpadło w czwartej kwar-
cie, w której Stelmet zdo-
łał zbudować pokaźniejszą 
przewagę.

- Nie był to ładny mecz, 
to była brzydka gra z obu 
stron. To takie typowe 
przedsezonowe starcie, bę-
dące efektem tego, że nie 
graliśmy wielu sparingów 
– ocenił Žan Tabak, szko-
leniowiec mistrzów kraju. 

– Jestem dumny z zaanga-
żowania całego zespołu od 
początku do samego końca 
meczu – dodał Chorwat.

W końcówce otworzył się 
strzelecko IÄ e Lundberg i to 
Duńczyk rzucił najwięcej 
punktów Anwilowi – 14. 

To drugi superpuchar w 
historii zielonogórskiego 
klubu. Po pierwsze trofeum 
Stelmet sięgnął w 2015 ro-
ku w Radomiu, gdy poko-
nał Rosę 67:66. (mk)

Pierwszy puchar wzniesiony! Fot. Energa Basket Liga/Andrzej Romański
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Przyjeżdża 
klub Piszczka
Za nami już pięć kolejek w III 
lidze, a Lechia Zielona Góra nie 
grała jeszcze przed własną pu-
blicznością. W ten weekend ma 
się to zmienić. W sobotę, 29 sierp-
nia, piłkarze Andrzeja Sawickiego 
podejmą LKS Goczałkowice Zdrój.

Rywal to beniaminek, fa-
nom piłki dał się poznać ja-
ko klub Łukasza Piszczka. 
W trakcie zgrupowań biało
-czerwonych prezentowa-
ne były materiały z życia ka-
dry, w nich można było zo-
baczyć jak „Piszczu” z zain-
teresowaniem śledzi poczy-
nania LKS-u. Niewykluczo-
ne, że piłkarz Borussii Dort-
mund kiedyś założy koszul-
kę śląskiego klubu. Na razie 
wspiera go w inny sposób, 
choćby poprzez założenie 
akademii piłkarskiej. LKS 
zagrał dotąd czterokrotnie. 
Piłkarze z Goczałkowic zdo-
byli sześć punktów, co po-
zwala im zajmować piąte 
miejsce w tabeli. Lechia jak 
na razie zagrała tylko dwa 
mecze, oba na wyjazdach, 
przywiozła z nich cztery 
punkty. W ostatni weekend 
zielonogórzanie triumfowa-
li nad Pniówkiem Pawłowi-
ce Śląskie 2:1 po dwóch tra-
�eniach Szymona Kobusiń-
skiego. Plasują się na dzie-
wiątej pozycji. Początek 
meczu na „dołku” przy ul. 
Sulechowskiej o 17.00. (mk)

SIATKÓWKA

Akademicy 
trenują
- Mamy młody zespół, bardzo 
chętny do pracy – mówi Robert 
Sokal, trener siatkarzy AZS-u 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Zespół rozpoczął treningi przed 
nowym sezonem w II lidze.

Zajęcia odbywają się dwa 
razy dziennie. Pierwszymi 
sprawdzianami AZS-u będą 
sparingi w kolejny weekend. 
– 5 września zagramy turniej 
w Międzyrzeczu, w kolejny 
weekend odbędzie się Tur-
niej Winobraniowy w Zielo-
nej Górze, tydzień przed li-
gą zagramy jeszcze w Nowej 
Soli – wymienia Robert Bit-
ner, który będzie w tym se-
zonie grającym asystentem 
Roberta Sokala. Na trenin-
gach sporo nowych twarzy.  
– Chłopacy są bardzo fajnie 
nastawieni do pracy. Rwą 
się do gry, ale spokojnie. Po-
układamy to wszystko i my-
ślę, że będzie dobrze – uwa-
ża trener akademików. Dziś 
nie wiadomo, czy mecze bę-
dą odbywały się z udzia-
łem publiczności. Wiadomo 
za to, jaki będzie podział ról 
przy… wywiadach. – Powie-
działem im, że jak będą wy-
grane, to oni chodzą na roz-
mowy, jak przegrane, to ja 
będę się tłumaczył – uśmie-
cha się trener zielonogórzan. 
Sezon zacznie się 26 wrze-
śnia od meczu z Olavią Oła-
wa. (mk)

TENIS

Świętujemy 
u nas!
Zielona Góra znalazła się w gronie 
dziesięciu miast, które będą świę-
tować Narodowy Dzień Tenisa. 5 
września na kortach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji atrak-
cje dla młodszych i dla starszych.

W ostatnich latach Na-
rodowy Dzień Tenisa ce-
lebrowano na Stadionie 
Narodowym w Warsza-
wie. Pandemia sprawiła, 
że organizatorzy posta-
nowili rozłożyć atrakcje 
na dziesięć miast w Pol-
sce. Zielona Góra znalazła 

się w tym towarzystwie 
obok Wrocławia, Pozna-
nia, Gdańska, Bytomia, 
Warszawy, Łodzi, Szcze-
cina, Olsztyna i Puław. – 
W ubiegłym roku na pły-
cie Stadionu Narodowe-
go samych dzieci było 11 
tysięcy – mówi Mirosław 
Skrzypczyński, pocho-
dzący z Zielonej Góry pre-
zes Polskiego Związku Te-
nisowego. I dodaje: – Pod-
jęliśmy decyzje, które bę-
dą bezpieczne dla uczest-
ników.

Postawiono na miasta, 
które mogą pochwalić się 
dobrą infrastrukturą. – 
Zielona Góra zawsze była 
przychylna tenisowi – za-
pewnia M. Skrzypczyński. 

W kolejną sobotę, 5 wrze-
śnia, najpierw na korcie 
centralnym pojawią się: 
Janusz Kubicki, Robert Ja-
giełowicz, Władysław Ko-
marnicki i Jerzy Wiercho-
wicz. Prezydent Zielonej 
Góry i dyrektor MOSiR-u 
w pojedynku deblowym 
zmierzą się z politykami z 
północy regionu.

Na obiektach MOSiR-u 
za rakietę mają chwycić 
też kapitan Falubazu Piotr 
Protasiewicz i kapitan 
Stelmetu Łukasz Kosza-
rek. W całym kraju w rolę 
ambasadorów tenisowych 
wcielą się nasi reprezen-
tanci kraju. – Do nas przy-
jedzie Martyna Kubka, na-
sza reprezentantka, po-

chodząca z Zielonej Góry – 
dodaje M. Skrzypczyński. 
Oprócz VIP-ów na kortach 
pojawią się też dzieci, któ-
re będą grały w ramach 
m.in. turnieju „Talentia-
da”. – To turniej po to, że-
by w mniejszych miejsco-
wościach nie przepadł 
nam żaden talent. Będzie 
można też zapisać pocie-
chy do szkółek teniso-
wych – wyjaśnia działacz. 
W planie jest także rywali-
zacja w ramach konkuren-
cji sprawnościowych oraz 
pokazowe treningi. Po-
czątek imprezy na kortach 
przy ul. Sulechowskiej o 
10.00. Wstęp jest wolny. 
Koniec przewidziany jest 
o 15.30. (mk)

W każdym z dziesięciu miast pojawią się reprezentanci Polski. 
Do nas przyjedzie dziewczyna stąd – Martyna Kubka.
 Fot. Marcin Krzywicki

BIEGI

Pobiegamy 
w Winobranie
Nocny Bieg Bachusa i Półmaraton 
Zielonogórski odbędą się mimo 
epidemii, choć na obu imprezach 
koronawirus odcisnął swoje 
piętno. Większe na „połówce”.

Nocny Bieg Bachusa od-
będzie się 5 września o 
19.00. To będzie 35. edycja 
imprezy, która jest rozgry-
wana od 1986 roku. Premie-
rowy bieg przed laty zgro-
madził na starcie 63 uczest-
ników. W tym roku na star-
cie pojawi się 150 biegaczy. 
Byłoby więcej, gdyby nie 

koronawirus. Bez zmian 
pozostaje trasa, ze startem i 
metą na ul. Bohaterów We-
sterplatte. Tym razem nie 
będzie maszerujących z kij-
kami, którzy w ostatnich la-
tach na trasie meldowali się 
chwilę po starcie biegaczy.

Uczestnicy Półmarato-
nu Zielonogórskiego mogą 
się w ogóle nie zobaczyć. 9. 
edycja Novita Półmaratonu 
Zielonogórskiego i 3. edy-
cja Sinersio Ćwierćmarato-
nu Zielonogórskiego odbę-
dzie się korespondencyjnie 
i potrwa… cztery dni. – Nie 
będziemy biegać wirtual-
nie, tylko realnie, ale możli-
we jest rozegranie tego bie-
gu nawet nie w Zielonej Gó-
rze – mówi Piotr Sztermer, 

jeden z organizatorów im-
prezy.

Biegacze podczas zapisów 
na zawody otrzymają trady-
cyjny pakiet startowy, a wraz 
z nim dostęp do aplikacji. I 
to oni zdecydują, gdzie po-
konają 21 km lub ćwiartkę, w 
zależności od wybranego dy-
stansu. Może być w najdal-
szym zakątku świata. Będą 
na to cztery dni. Półmaraton 
Zielonogórski będzie rozgry-
wany od 10 do 13 września. – 
Po biegu przesyła się do nas 
wynik i na tej podstawie zro-
bimy klasy�kację – dodaje 
P. Sztermer. Medal zostanie 
wysłany pocztą. Zapisy pro-
wadzone są na stronie www.
polmaratonzielonogorski.pl 
do 8 września. (mk)

W tym roku na starcie Nocnego Biegu Bachusa takiego tłoku nie będzie
 Fot. Marcin Krzywicki

ŻUŻEL

Setne lubuskie derby
Romantyczne potyczki „swojaków” z jednego miasta z krajanami z drugiej strony wojewódz-
twa bezpowrotnie minęły, ale i tak - derby to derby. W niedzielę, 30 sierpnia, w Gorzowie 
mecz nr 100 w lubuskiej rywalizacji!

Żużlowi fani po ukaza-
niu się terminarza na nowy 
sezon, najpierw patrzą kie-
dy jest starcie z rywalem zza 
miedzy. Tak jest od dekad. 
Historie potyczek zielono-
górsko-gorzowskich to dzie-
je szalenie burzliwe, niejed-
nokrotnie dramatyczne, pod-
szyte jeszcze wieloma za-
bawnymi sytuacjami. Jak w 
życiu! Do tego trzeba dołożyć 
jeszcze dynamiczne zwroty 
akcji.

Gorzowianie, jak mało kto 
w tym sezonie, wzięli sobie 
do serca to ostatnie stwier-
dzenie. Jeszcze niedawno 
okupowali dolne rejony tabe-
li, bez choćby jednego zwy-
cięstwa. Jako jedyni przegrali 
z najsłabszym PGG ROW-em 
Rybnik. Teraz są w grze o fa-
zę play-oÄ. To efekt ostatnich 
pięciu wygranych na swoim 
torze i szóstego, walkowe-
rem, w Częstochowie.

Czwarte Moje Bermudy 
Stal tracą do drugiego RM So-
lar Falubazu zaledwie 2 punk-
ty. Dystans byłby większy, 
gdyby w minioną niedzie-
lę zielonogórzanie powięk-
szyli dorobek w konfrontacji 

z Betardem Spartą. Po lipco-
wym remisie we Wrocławiu, 
tym razem to ekipa ze stolicy 
Dolnego Śląska sięgnęła po 
pełną pulę, triumfując w Zie-
lonej Górze 49:41. 

W Gorzowie furorę robi 
Jack Holder, który ma dru-
gą średnią w zespole, po Bar-
toszu Zmarzliku. Australij-
czyk jeździ w zespole jako 
gość. Falubaz też sięgnął po 

posiłki, kontraktując związa-
nego z I-ligowym Apatorem 
Toruń Wiktora Kułakowa. 
To efekt słabszej jazdy ob-
cokrajowców – Antonio Lin-
dbaecka i Michaela Jepsena 
Jensena. Rosjanin ma szan-
sę na debiut już w niedzie-
lę. – Wzmocnienie takim za-
wodnikiem, jak Wiktor Ku-
łakow daje nam większe pole 
manewru. To nie jest tak, że 

kogoś już teraz odstawiamy 
– tłumaczy Tomasz Walczak, 
kierownik drużyny.

Zielonogórzanom do końca 
rundy zasadniczej pozostały 
trzy mecze. Oprócz derbów, 
Falubaz zmierzy się jeszcze 
z Fogo Unią Leszno przy W69 
i w Lublinie z Motorem. Po-
czątek meczu w Gorzowie o 
16.30. Transmisja w nSport+.

(mk)

Wiktor Kułakow ma 25 lat. Ma drugą średnią w I lidze. Fot. www.falubaz.com
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Bachus siedzi tutaj od 10 lat
O�cjalnie Bachus zamieszał w Zielonej Górze 2 września 2010 r. Jednak w rzeczywistości na zielonogórskim deptaku zawitał w 
piątek, 27 sierpnia. Około godz. 11.00. Przyjechał busem z Krakowa. I z miejsca stał się symbolem miasta. A wiecie, że początkowo 
miał być drewniany?

- Czyżniewski! Rozu-
miem, że mówisz o po-
mniku Bachusa na skrzy-
żowaniu Kupieckiej i Że-
romskiego. Przecież praw-
dziwy Bachus jest z nami 
od… zawsze – moja żona 
lubi precyzję. – Tak, lubię 
rzetelność. Napisz, że cho-
dzi o rzeźbę. Zaznacz też, 
że ostatnio nie umyłeś pa-
telni!

Jak powszechnie wiado-
mo, to ostatnie jest zawsze 
przyczyną gorących spo-
rów w rodzinie Czyżniew-
skich. Oczywiście… chodzi 
o rzeźbę. 

Pomyśleć, że Bachus po-
czątkowo nie miał być z 
brązu lecz z… drewna? I 
miał stać w innym miejscu? 
Nie żartuję. 

A było to tak. W 2008 ro-
ku pracowałem w „Gazecie 
Lubuskiej”, w której otwo-
rzyłem Bank Dobrych Po-
mysłów. Dobrych pomy-
słów mających urozmaicić 
wygląd naszego miasta. 

- Każde miasto ma swoje-
go patrona. Poznań kozioł-
ki, Gdańsk Neptuna… A w 
Zielonej Górze mógłby to 
być Bachus. Ale nie smu-
tas, tylko wesoły. Całość 
powinna stanąć w miejscu, 
gdzie kiedyś był grzybek – 
zaproponował Jan Wojcie-
chowski. 

Tydzień później padła 
konkurencyjna propozycja. 

- Pragnę zaproponować, 
aby przy wyremontowa-
nym wejściu na Wzgórze 
Winne do Palmiarni, na ro-
gu ul. Podgórnej i Wrocław-
skiej, postawić odtworzony 
pomnik Winiarki Emmy. 
Pomnik stał przed II wojną 
światową w okolicach dzi-
siejszej al. Niepodległości. 
Warto byłoby go odtworzyć 
– pisał Zbyszko Stojanow-
ski-Han. Podobnego zdania 
był radny Jacek Budziński.

- A ja mam prawie go-
tową rzeźbę Bachusa z… 

drewna – wpadł do poko-
ju redaktor Artur Matysz-
czyk, kładąc na stole kolo-
rowe zdjęcie drewniane-
go Bachusa, stojącego przy 
wejściu na Winne Wzgórze. 
To był pomysł radnego SLD 
Waldemara Zela. - Według 
naszych wyliczeń koszt 
rzeźby zamknąłby się w 30 
tysiącach złotych. Oczywi-
ście, jeżeli znajdą się pie-
niądze i będzie taka potrze-
ba, później w to samo miej-
sce można postawić droż-
szy pomnik, na przykład 
granitowy czy kamienny - 
tłumaczył Zell, zapewnia-
jąc że pomysł z Bachusem 
przypadł do gustu prezy-
dentowi Januszowi Kubic-
kiemu. 

I się zaczęło. Dziesiątki 
telefonów i listów. Co ro-
bić i który pomnik jest lep-
szy? Dyskusja nabrała na-
wet barw politycznych: 
wolimy lewicowego Bachu-
sa czy prawicową Winiarkę 
Emmę? Spór był trudny do 
rozstrzygnięcia, bo zielo-
nogórzanom podobały się 
oba pomysły, a miejsce by-
ło jedno. I pieniędzy nie za 
dużo. Dyskusja trwała kilka 
tygodni.

- Dobrze, niech o wybo-
rze pomnika i jego lokali-
zacji zadecyduje specjal-
na rada pomnikowa – zade-
cydował prezydent Kubic-
ki. Równocześnie zapowie-
dział, że co roku przezna-
czy pieniądze na kolejne 
formy przestrzenne upięk-
szające miasto. Słowa do-
trzymał. 

Szefem rady został dy-
rektor muzeum Andrzej 
Toczewski. Rada na swo-
im pierwszym posiedzeniu 
przegłosowała, że pierw-
szy stanie Bachus. Miejsce? 
Dawny grzybek u zbiegu ul. 
Żeromskiego, Kupieckiej i 
al. Niepodległości. Emma 
miała powstać w kolejnych 
latach. 

Rozpisano ogólnopolski 
konkurs, na który wpłynę-
ło kilkanaście prac. Wygra-
li go rzeźbiarze z Krakowa 
Robert Dyrcz i Jacek Gru-
szecki. Pracę rozpoczęli w 
styczniu 2010 r. 

– Wreszcie się udało. To 
już trzeci konkurs, któ-
remu szefuję – wzdychał 
wtedy A. Toczewski. Już w 

maju 2001 r. magistrat za-
prosił do współpracy dzie-
sięciu artystów. Jednak 
propozycji było mało, kon-
kurs został unieważniony. 

– Wtedy nie wyszło. Bar-
dzo się przy tym nie upie-
raliśmy, bo był spory opór. 
Musiałem słuchać, że chcę 
stawiać pomnik pijakowi i 
rozpustnikowi. A przecież 

chodzi o symbol miasta i 
przypomnienie tradycji – 
opowiadał mi prezydent 
Zygmunt Listowski.

Wkrótce ogłoszono ko-
lejny konkurs. Tym razem 
wpłynęło 14 prac. Do �na-
łu przeszło sześć prac. 

- Nie rzuciły na kolo-
na. Konkursu nie roz-
strzygnięto, fontanna nie 

stanęła – wspominał To-
czewski… Bo w miejscu 
dawnego grzybka mia-
ła stanąć fontanna. Sa-
mo przygotowanie tere-
nu (m.in. doprowadzenie 
wody) miało kosztować 
miasto około 100 tys. zł. 
Pomysły były różne. We-
dług najwyżej ocenione-
go projektu miała 3,5 me-
tra wysokości. Dwume-
trowy Bachus, zmęczo-
ny życiem i trochę ospały, 
miał być wykonany z brą-
zu, a fontanna z białego i 
zielonego marmuru.

Inna propozycja to bóg 
wina z chwiejącą się becz-
ką, z której leje się woda. 
Na lekkim rauszu przy-
pominał o tradycji pi-
cia wina. W innym wa-
riancie Bachus z trium-
falnie uniesionym pucha-
rem stał na leżących ko-
bietach. 

Sprawę odłożono na la-
ta. Aż do 2010 r. Wtedy na 
wiosnę zielonogórska de-
legacja pojechała do Kra-
kowa zobaczyć model 
rzeźby z gipsu. 

- Ja jestem zadowolona 
– oceniała wiceprezydent 
Wioleta Haręźlak. Jedna 
rzecz ją jednak nurtowa-
ła: - Czy Bachus wytrzy-
ma oblegających go zielo-
nogórzan? 

- Wytrzyma – uspakajał 
R. Dyrcz. – W newralgicz-
nych fragmentach we-
wnątrz odlewu będą sta-
lowe taśmy zabezpiecza-
jące przed złamaniem czy 
urwaniem fragmentu Ba-
chusa.

Obydwoje mieli rację. 
Bachus jest wciąż oblega-
ny przez zielonogórzan i 
turystów. Od 10 lat znosi 
to bez problemów.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Rzeźbę trzeba było ręcznie wynieść z samochodu i ułożyć na po-
deście Fot. Tomasz Czyżniewski

27 sierpnia 2010 r. Trwa montaż rzeźby Bachusa na cokole Fot. Tomasz Czyżniewski

Przebieg operacji obserwował tłum zielonogórzan
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Andrzej Toczewski sprawdzał wytrzymałość odlewu
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Drewniany Bachus miał stanąć u stóp Winnego Wzgórza (dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Żołnie-
rzy Wyklętych) Fot. Archiwum


