
To ci gratka dla miłośników historii, wina i tych, którzy chcą uciec przed upałem… 
W przyszły weekend zwiedzamy zabytkowe piwnice winiarskie!
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Kto z nas nie marzy o własnym 
kawałku ogródka? Wnioski 
o dzierżawę działek na Srebrnej 
Polanie można składać 
jeszcze do poniedział-
ku, 14 czerwca. Nie 
obejdzie się jednak bez 
losowania, bo zgłosiło się już 
około 500 chętnych. A ogród-
ków może być 120.          >> 3

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

TORT NA 20. URODZINY
To była bardzo słodka odsłona jubileuszu. W poniedziałek, 7 czerwca, w auli rektoratu pokrojono okazały tort. Przy jednym stole zasie-
dli wszyscy dotychczasowi rektorzy uczelni. Były wspomnienia z trudnej drogi do powołania uniwersytetu i śmiałe plany na przyszłość.

Tydzień temu, w Parku Na-
ukowo-Technologicznym 
w Nowym Kisielinie, rekto-
rzy posadzili dąbki noszą-
ce ich imiona, dając począ-
tek nowej alei. Podczas kolej-
nej odsłony jubileuszu, uro-
czystej konferencji w rek-
toracie, mówili jednym gło-
sem o tym, że zielonogór-
ska uczelnia z roku na rok 
wzmacnia się naukowo i or-
ganizacyjnie, a także pozy-
tywnie oddziałuje na region. 
7 czerwca to nieprzypadko-
wa data. Tego dnia, 20 lat te-
mu, w 2001 r., z połączenia 
Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej i Politechniki Zielonogór-
skiej powstał Uniwersytet 
Zielonogórski.

- Z punktu widzenia spo-
łecznego i gospodarczego, 
obecność władz wojewódz-
twa i miasta na tej uroczysto-
ści świadczy o tym, że kształ-
cimy na potrzeby regionu - 
mówił gospodarz wydarze-
nia, prof. Wojciech Strzy-
żewski, rektor UZ. - 80 ty-

sięcy absolwentów opuści-
ło mury uczelni od począt-
ku jej istnienia i w większo-
ści związali swoje losy z Zie-
loną Górą i województwem 
lubuskim. Misją uczelni są 
badania naukowe, niektóre 
liczą się na arenie między-
narodowej.

Rektor zapowiedział, że 
głównym celem UZ w zakre-
sie kształcenia i badań na-
ukowych ma być poprawa 
jakości życia zielonogórzan 
i Lubuszan. Uniwersytet chce 
stawiać na nowe technologie 
i ochronę zdrowia.

Prof. Michał Kisielewicz, 
pierwszy rektor UZ (w la-
tach 2001-2005), skupił się 
na początkach uczelni. - Zwy-
kle mówi się, że pierwszym 
krokiem do UZ był rok 1965, 
kiedy powstała Politechnika 
Zielonogórska. Według mnie 
podwaliny pod uniwersytet 
położono w 1956 r., bo Zielo-
na Góra jako pierwsza w wo-
jewództwie powołała do ży-
cia Studium Nauczycielskie 

- zaznaczył. - Byłem jednym 
z pierwszych słuchaczy stu-
dium. Na zajęciach z wojsko-
wości przebrali nas w mun-
dury i cały dzień ćwiczyliśmy 
na poligonach. W studium 
mieliśmy semestry i indeksy. 
Mogliśmy się pochwalić bia-
łymi czapkami studenckimi. 
A uniwersytet rozwinął się 
znakomicie - podsumował.

Prof. Czesław Osękow-
ski, rektor UZ w latach 2005-
2012, był członkiem zespołu 
do spraw powołania uczel-
ni. Po latach podkreśla, że 
droga do uniwersytetu była 
wyboista, a negocjacje nie-
łatwe. - Sporządziliśmy pro-
tokół rozbieżności - przypo-
mniał. - Zachowaliśmy do-
tychczasowe kierunki stu-
diów i stworzyliśmy nowe, 
typowo uniwersyteckie np. 
ekonomię. Postawiliśmy na 
nauki o zdrowiu. W 2007 r. 
wprowadziliśmy pielęgniar-
stwo. Tak zaczęły się stara-
nia o kierunek lekarski. Ze-
spół profesora Kuczyńskie-

go doprowadził sprawę do 
końca.

Prof. Osękowski podkreślił, 
że uczelnia ma dobre relacje 
z samorządem. - Urząd mar-
szałkowski przekazał olbrzy-
mie pieniądze na inwestycje 
z LRPO, a urząd miasta na bie-
żące funkcjonowanie uczelni.

Prof. Tadeusz Kuczyński, 
rektor UZ w latach 2012-2020, 
najwięcej miejsca poświęcił 
wzmocnieniu pozycji uczel-
ni. W Rankingu Szkół Wyż-
szych, co roku przygoto-
wywanym przez Fundację 
Edukacyjną „Perspektyw”, 
UZ awansował z 65. miejsca 
(2005 r.) na 37. (2019 r.). Obej-
muje on wszystkie szkoły 
wyższe (z wyjątkiem uczel-
ni artystycznych) posiadają-
ce uprawnienia do nadawa-
nia stopnia naukowego dok-
tora. Wśród polskich uniwer-
sytetów nasz zajął 12. miej-
sce (na 21 sklasyfikowanych). 
- To duży awans, uczelnie 
z podobnych ośrodków do 
Zielonej Góry są za nami - 

cieszył się prof. Kuczyński. - 
Nie byłoby to możliwe, gdy-
by nie nowe, prestiżowe kie-
runki: psychologia, prawo 
i medycyna.

- Jaka uczelnia jest najlep-
sza na świecie? - pytał z kolei 
prezydent Janusz Kubicki: - 
To Uniwersytet Zielonogór-
ski! Z 80 tysięcy powodów, 
bo tylu nasza uczelnia ma 
absolwentów. Skończyłem 
UZ i jestem dumny. Szkoła 
dała mi wykształcenie. To 
na tej uczelni miałem okazję 
być członkiem Senatu, prze-
wodniczącym Parlamentu 
Studenckiego, szefem AZS.

Prezydent z sentymentem 
wspominał studia w Zielonej 
Górze i egzaminy u prof. Ki-
sielewicza, które nie należa-
ły do najłatwiejszych. Dzię-
kował prof. Osękowskiemu 
za wkład w połączenie mia-
sta z gminą, a prof. Kuczyń-
skiemu za nowe kierunki stu-
diów m.in. prawo i medycy-
nę. Przypomniał, że na zielo-
nogórskiej uczelni, w inku-

batorze przedsiębiorczości, 
w jednej z piwnic powstała 
EkoEnergetyka. Firma obec-
nie jest europejskim potenta-
tem w produkcji ładowarek 
do pojazdów elektrycznych. 
Przykładów przedsiębiorstw, 
odnoszących sukcesy dzięki 
absolwentom i pracownikom 
UZ, jest więcej: ADB, Stream-
soft, Apator Rector.

Marszałek Elżbieta Anna 
Polak mówiła, że od blisko 
20 lat aktywnie uczestniczy 
w rozwoju uczelni. - W latach 
2002-2006 r. byłam dyrek-
torem gabinetu prezydenta 
Zielonej Góry. Wspieraliśmy 
wielkie inwestycje na tere-
nie Politechniki i powstanie 
nowych kierunków - wspo-
minała.

Na wydarzeniu obecny był 
Wojciech Perczak, wicewo-
jewoda lubuski, który za-
pewnił, że UZ może liczyć 
na wsparcie administracji 
rządowej.                                 (rk)

Wywiad z rektorem     >> 5

Dwudzieste urodziny są słodkie! A tort układa się w litery UZ. Przywilejem, ale i przyjemnością dla rektora, prof. Wojciecha Strzyżewskiego, było ukrojenie pierwszego kawałka 
jubileuszowego ciasta.         FOT. MATERIAŁY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
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KSIĄŻKA

Świat starych fotografii
- Dziś nie ma problemu ze zrobieniem zdjęcia w plenerze. Jednak 150 lat temu pójście 
z aparatem, kliszami i sprzętem w teren było niewykonalne. Fotograf pracował w atelier, 
jako tła używając obrazów - mówi Bartłomiej Gruszka. Promocja jego książki o dawnych 
atelier odbędzie się w przyszły czwartek.

- Stare fotografie zielono-
górzan? Skąd takie hobby? 
Pan jest archeologiem. Ko-
pie pan w ziemi, znajdując 
czaszki, kości, monety, a tu 
nagle fotografie. To prze-
cież nie ma nic wspólnego 
z archeologią.
Bartłomiej Gruszka, autor 
książki „Atelier fotograficz-
ne w dawnej Zielonej Górze 
(Grünberg in Schliesien)”:  
- Może troszeczkę ma. To 
jest odkrywanie przeszło-
ści. Co prawda źródła są cał-
kowicie inne, bo archeolog 
pracuje na źródłach z wy-
kopalisk, a zdjęcia są raczej 
powyciągane z szuflad i stry-
chów. Hobby wzięło się stąd, 
że zacząłem zbierać pamiąt-
ki związane z przedwojen-
ną Zieloną Górą. Naturalnie 
te zainteresowania objęły 
stare fotografie. Kiedyś, bę-
dąc na targach staroci, kupi-
łem zdjęcie zrobione przez 
Richarda Oye, sygnowane 
przez atelier z Zielonej Góry 
i od tego się zaczęło.

- Dużo zdjęć ma pan w swo-
ich zbiorach?
- Tych kartonikowych, któ-
re są głównie publikowane 
w książce, mam ok. 200 sztuk. 
Z jednej strony jest to niedu-
żo. Porównuję to z ogłoszenia-
mi fotografów, którzy się re-
klamowali, że dotychczas zro-
bili 1.500 zdjęć dzieci. Trzeba 
jednak pamiętać, że niektó-
re zdjęcia dziś miałyby na-
wet po 150 lat. Przez ten czas 
większość z nich uległa znisz-
czeniu. W takim kontekście 
200 zdjęć to pokaźny zbiór.

- 150 lat. Sporo. Które zdję-
cie jest najstarsze?
- Najstarsze zdjęcie, którego 
data powstania jest pewna, 
pochodzi z 1865 r. Kolejne 
jest zdjęcie z 1867. Oglądając 
zdjęcia zaczynałem się za-
stanawiać, które jest starsze, 
które młodsze. Później zro-
dziły się pytania, kto je zro-
bił i gdzie miał swoje atelier. 
Zacząłem szperać po gaze-

tach, głównie w „Grünberger 
Wochenblatt” i książkach 
adresowych. Fotografowie 
publikowali sporo reklam.

- Jaka była Zielona Góra 
w tamtej epoce?
- Znana jest panorama mia-
sta z lat 90. XIX wieku. To 
zestaw 10 zdjęć wykonanych 
przez Emila Bergera, tworzą 
leporello, które jest jedną 
z głównych atrakcji wysta-
wy w nowej części muzeum. 
Zdjęcie zrobiono z Winne-
go Wzgórza. Widać winni-
ce i fabryki włókiennicze, 
czyli dwie podstawowe ga-
łęzie gospodarki. Miasto nie 
było wielkie.

- W książce są przedstawio-
ne głównie portrety miesz-
kańców.
- Tak. Dodatkowo jest kil-
ka zdjęć przedstawiających 
miasto. Mamy widok na 
śródmieście, ul. Jedności 
czy plac Pocztowy. Opu-
blikowałem również cie-
kawostkę - w tle jedne-
go ze zdjęć jest charakte-
rystyczny domek z wie-
życzką, który do dzisiaj 
stoi przy al. Słowackiego, 
a wówczas należał do ro-
dziny Försterów.

- Ten dom jest jednak na-
malowany. Nie robili zdję-
cia w plenerze?

- To jest obraz, namalowany 
być może przez samego foto-
grafa. Zdjęcie robiono w stu-
dio fotograficznym. 150 lat 
temu pójście z aparatem, kli-
szami i sprzętem w teren by-
ło praktycznie niewykonal-
ne. Przy robieniu zdjęć po-
trzeba było dosyć labora-
toryjnych warunków. Stąd 
malowano tło w pomiesz-
czeniu.

- Jak wyglądało takie stu-
dio fotograficzne?
- Wszystkie były do sie-
bie podobne, bo musia-
ły spełniać określone wa-
runki. Najważniejsze było 
światło. Naturalne, dzien-
ne. Dlatego atelier budo-
wano od strony północnej, 
żeby światło nie było zbyt 
intensywne. Konieczna by-
ła szklana ściana, często 
również szklany dach. Szy-
by matowiono, malowano 
krochmalem lub miały ko-
lor niebieski, co rozprasza-
ło światło. Dlatego latem 
fotografowie mogli praco-
wać dłużej a zimą krócej, 
przez kilka godzin. Wte-
dy wyznaczali godziny se-
ansów - te najlepsze, naj-
jaśniejsze, przeznaczając 
na fotografowanie dzieci, 
które trudno było przeko-
nać, żeby przez kilkanaście 
sekund stały nieruchomo. 
Wykonanie fotografii mu-
siało trwać jak najkrócej.

- Stoimy przed budynkiem 
przy al. Niepodległości 8. 
Tu też było atelier?
- Stało ono na tyłach domu, 
który wybudował fotograf 
William Clark. Mieszkał tu-
taj, a pracował na zapleczu, 
po północnej stronie. Co 
ciekawe, zakład fotogra-
ficzny powstał wcześniej 
niż kamienica. Prowadził 
go Krause, później Clark, 
a po nich Ewald Hase.

- Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski

Bartłomiej Gruszka, autor książki „Atelier fotograficzne  
w dawnej Zielonej Górze (Grünberg in Schliesien)”. Promo-
cja w czwartek, 17 czerwca, o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej. Spotkanie poprowadzi Alina Polak-Woźniak.

       FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

AKCJA

Drzewka noszą  
imiona dzieci
Z okazji Dnia Dziecka na skwerku 
przy ul. Anieli Krzywoń pojawiła 
się Aleja Kwitnącej Wiśni. Drzew-
ka posadzili, z pomocą rodziców, 
najmłodsi zielonogórzanie. 
Każde będzie nosiło imię wybra-
ne przez małego ogrodnika.
Akcję zorganizował Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Po-
sadzono 75 wiśni piłkowa-
nych w odmianie „Kanzan” 
oraz „Royal Burgundy”. To 
nieduże drzewa o pięknych, 
karminowych kwiatach, ze-
branych w grona. Korony ma-
ją pełne, o regularnym po-
kroju. W jesiennej odsłonie 
ich liście stają się pomarań-
czowo-purpurowe.

- Fantastyczny pomysł - 
chwalił prezydent Janusz Ku-
bicki, który też chwycił w rę-
ce szpadel. - W ten sposób 
uczymy dzieciaki szacunku 
do przyrody.

ZGK za pomoc w sadze-
niu zaoferował możliwość 
nadania drzewku imienia. 
- Drzewka rozeszły się bły-
skawicznie - mówił Krzysz-
tof Sikora, prezes ZGK. - Za-
leży nam na edukacji ekolo-
gicznej najmłodszych i żeby 
Zielona Góra miała jak naj-
więcej zieleni.

Do akcji przyłączył się rad-
ny Paweł Wysocki (Zielona 
Razem) z córką Asią. - Asia 
ma swoje własne drzewo. 
Nazwała je Asia Michalina 
- na cześć swojej koleżan-
ki z przedszkola. Posadzi-
liśmy wiśnię ozdobną i bę-
dziemy o nią dbać. Będzie 
rosła razem z Asią i starzała 

się razem z tatą - przyznał P. 
Wysocki.

Osoby, które posadzi-
ły drzewka, powinny te-
raz o nie dbać. Nie będzie 
to nic skomplikowanego. 
Na skwerze na stałe stanie 
baniak z wodą. Będą także 
konewki. Wiśnie wystar-
czy podlać raz na dwa tygo-
dnie 30 litrami wody. Moż-
na także pomóc, odchwasz-
czając misę, w której rośnie 
drzewko. Jeśli ktoś zauwa-
ży, że liście zjada mszyca 
lub inny szkodnik, powi-
nien napisać lub zadzwo-
nić do ZGK.

Po akcji, gdy już Aleja 
Kwitnącej Wiśni będzie cie-
szyć swoim widokiem, po-
wstanie tablica pamiątkowa 
z mapką, na której zaznaczo-
ne zostaną imiona wszyst-
kich drzewek.

(rk)W nagrodę za posadzenie drzewka mali ogrodnicy mogli nadać mu imię          FOT. PIOTR JĘDZURA

W  O B I E K T Y W I E  > > >

W niedzielę, 6 czerwca, mieszkańcy uczcili Dzień Powrotu 
Zielonej Góry do Macierzy. Przedstawiciele rady miasta, ma-
gistratu oraz Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry złożyli 
kwiaty przy ratuszu - pod tablicą poświęconą Tomaszowi 
Sobkowiakowi, pierwszemu polskiemu burmistrzowi miasta.          

FOT. PIOTR JĘDZURA
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Będzie potrzebne losowanie działek
- Słowa dotrzymałem. Już można składać wnioski na wydzierżawienie działek na Srebrnej Polanie - przed 
tygodniem zakomunikował prezydent Janusz Kubicki. Zielonogórzanie prezydenta posłuchali. Już jest ok. 
500 chętnych. Wnioski można składać jeszcze w poniedziałek. Nie obejdzie się bez losowania.
Jak widać, pomysł wytycze-
nia działek rekreacyjnych 
na Srebrnej Polanie okazał 
się hitem. Zielonogórzanie 
chcą mieć działki, na któ-
rych będą mogli hodować 
warzywa i owoce. Działki, 
gdzie będą mogli wypoczy-
wać na świeżym powietrzu. 
Cała Srebrna Polana, poło-
żona pomiędzy Chynowem 
a Łężycą, to ok. 25 hektarów 
gruntu. Magistrat chce ten 
teren zagospodarowywać 
sukcesywnie. Teraz zrobio-
no pierwszy krok - do wy-
dzierżawienia jest 120 dzia-
łek. Natomiast chętnych jest 
kilka razy więcej i wciąż ich 
przybywa.

- Nie ma innego wyjścia, 
zrobimy losowanie - mówi 
prezydent Kubicki. To nastą-
pi za kilkanaście dni. Tym-
czasem, jeszcze do ponie-
działku, 14 czerwca, w ma-
gistracie można składać 
wnioski o wydzierżawie-
nie działki.

Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, który zarządza te-
renem, na Srebrnej Polanie 
utworzy Miejski Obszar Re-
kreacyjny „Srebrna Polana”. 
Zainteresowani będą mogli 
tutaj wydzierżawić dział-
kę na trzy lata. Urząd sta-

wia jednak kilka warunków. 
Przyszły dzierżawca:
- musi mieszkać na stałe 
w Zielonej Górze,
- ani on, ani współmałżo-
nek/partner nie może posia-
dać na własność, w użytko-
waniu, dzierżawie lub innej 
formie władania nierucho-
mości innej działki na cele 

rekreacyjne - w tym ogród-
ka przydomowego,
- jest jedynym członkiem 
gospodarstwa domowe-
go, który złożył wniosek 
o dzierżawę działki re-
kreacyjnej na ternie MOR 
„Srebrna Polana”.

Magistrat w ten sposób za-
bezpiecza się, by jedna oso-

ba nie składała wielu wnio-
sków. Działki są dla tych zie-
lonogórzan, którzy ich jesz-
cze nie mają.

- Działki wydzierżawimy 
na trzy lata, bo na dłużej nie 
możemy. Zakładamy, że póź-
niej umowy będziemy prze-
dłużać, chyba że ktoś będzie 
zalegał z opłatami - zapo-

wiada wiceprezydent Da-
riusz Lesicki.

Wyznaczone do przydzia-
łu 120 działek już wytyczo-
no. Powstała szutrowa droga 
z miejscami do parkowania 
samochodów. Wkrótce bę-
dą media. Teren będzie miał 
ogrodzenie zewnętrzne. Nie 
będzie płotów pomiędzy po-
szczególnymi działkami.

Według założeń wpisowe 
wyniesie 500 zł, koszt dzier-
żawy to 1 zł za metr kwadra-
towy działki rocznie, 100 zł 
rocznie opłaty eksploata-
cyjnej oraz opłata za zużyte 
media: prąd, wodę i wywóz 
śmieci. Media będą dprowa-
dzone do granicy działek. 
Przyłącza trzeba będzie zro-
bić na własny koszt. 

Wnioski o dzierżawę moż-
na składać jeszcze w ponie-
działek, 14 czerwca. Należy 
je wrzucić do urny, która jest 
wystawiona w holu urzędu 
miasta przy ul. Podgórnej 
22. Wzór wniosku można po-
brać na stronie internetowej 
urzędu: www.zielona-gora.
pl lub w urzędzie (są wyło-
żone obok urny). Weryfika-
cja wniosków potrwa około 
tygodnia. Później zostanie 
przeprowadzone losowanie.

(tc)

Zielonogórzanie są bardzo zainteresowani uprawianiem własnej działki. Chętnych jest kil-
ka razy więcej niż dostępnych miejsc.          FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI

POLICJA

Pirat na ulicy 
Olimpijskiej
W miniony wtorek padł kolejny 
niechlubny rekord - przekro-
czenie dozwolonej prędkości w 
terenie zabudowanym aż o 99 
kilometrów na godzinę!
67-letni mężczyzna kie-
rujący BMW, jadąc przed 
godz. 11.00 ul. Olimpijską 
w Drzonkowie, miał na licz-
niku samochodu prędkość 
139 km w miejscu, gdzie 
obowiązuje ograniczenie do 
40 km. - Był zaskoczony za-
trzymaniem przez policjan-
tów, ale wskazanie fotorada-
ru było oczywiste i przyjął 
mandat karny w wysoko-
ści 500 zł. Otrzymał rów-
nież 10 punktów karnych, 
a jego prawo jazdy policjan-
ci zatrzymali na trzy mie-
siące - informuje podinsp. 
Małgorzata Barska z Komen-
dy Miejskiej Policji. I doda-
je, że Olimpijska to jedna 
z ulic, których mieszkań-
cy uskarżają się na kierow-
ców jeżdżących z nadmier-
ną i niebezpieczną prędko-
ścią. Patrole pojawiają się 
w miejscach wskazywanych 
przez zielonogórzan i co pe-
wien czas kontrolują tam 
prędkość.

- Policjanci najczęściej 
zatrzymują kierujących za 
przekroczenie prędkości na 
ulicy Zjednoczenia, Trasie 
Północnej, Szosie Kisieliń-
skiej, Głogowskiej, Wrocław-
skiej - dodaje M. Barska.

(dsp)

PARKINGI

Znajdźmy 
dobre miejsca
Przypominamy, że miasto 
szykuje się do trzeciej edycji 
programu „Parkingi 1000 plus”. 
Gdzie jeszcze potrzebne są 
miejsca dla samochodów? Do 
końca czerwca magistrat czeka 
na podpowiedzi mieszkańców.
W mieście przybywa samo-
chodów, na wielu osiedlach 
trzeba się mocno nagimna-
stykować, żeby zaparkować 
pojazd. Można temu zara-
dzić. Magistrat zaprasza do 
współpracy mieszkańców 
i prosi o pomoc we wska-
zaniu najlepszych miejsc, 
gdzie mogą powstać nowe 

parkingi. Jeśli ktoś np. widzi 
na osiedlu dobrą lokalizację 
na utworzenie dodatkowego 
miejsca postojowego, niech 
opisze tę swoją propozycję, 
najlepiej z odręcznym szki-
cem sytuacyjnym i przynie-
sie do urzędu miasta.

Koordynatorami parkin-
gowych inwestycji z ramie-
nia prezydenta są radni Filip 
Gryko, Paweł Wysocki i Grze-
gorz Hryniewicz. Można się 
z nimi kontaktować w spra-
wie nowych parkingów.

Wnioski należy składać do 
30 czerwca, mailem na adres: 
r.skrzyczewski@um.zielona-
-gora.pl lub w wersji papiero-
wej, w kopercie: Biuro Obsłu-
gi Interesanta, Urząd Miasta, 
ul. Podgórna 22 i Rafał Skrzy-
czewski, I piętro, pok. 106, 
tel. 68 456 41 06.      (rk)

LUDZIE

Kocia Kawiarnia 
znów otwarta
Ponownie możesz napić się 
kawy i zjeść deser w towarzy-
stwie Lucka, Lotki, Róży, Frytki i 
Kulki. Kociaki czekają na ciebie 
w lokalu przy ul. Drzewnej.
W lutym ubiegłego roku 
Aneta Kokawska-Tadra do-
grywała ostatnie szczegó-
ły i cieszyła się z otwarcia 
pierwszej w regionie Kociej 
Kawiarni. Spełniła marze-
nie o lokalu, w którym rzą-
dzą koty. Jej radość trwała 
około miesiąca. Ze względu 
na lockdown, zabrała koty 
do domu i zamknęła kafej-
kę na cztery spusty. - Szko-
da, bo wtedy kawiarnia zo-
stała dobrze przyjęta. Było 
bardzo fajnie, ale krótko - 
śmieje się pani Aneta.

Drugie otwarcie, w oko-
licy wakacji, było trudniej-
sze. Zielonogórzanie chęt-
niej spędzali czas w ogród-
kach i na powietrzu. - Kli-
mat, na jakim mi zależa-
ło, stworzyliśmy jesienią. 
Wrzesień i październik to 
były dobre miesiące. Lu-
dzie chętnie rozmawiali ze 

sobą pomiędzy stolikami, 
bawili się z kotami, widać 
było, że kochają te mrucz-
ki - opowiada A. Kokawska-
-Tadra. Niestety, rozpoczął 
się drugi lockdown. Kawiar-
nia znów opustoszała. Nie 
otrzymała pomocy rządo-
wej ze względu na to, że jest 
fundacją prowadzącą dzia-
łalność gospodarczą. - Sty-

czeń był strasznym miesią-
cem. Dostawałam same od-
mowy, ZUS trzeba była nadal 
opłacać, już prawie chciałam 
zamknąć kawiarnię. Wtedy 
z pomocą przyszły prywat-
ne osoby. Założyłam zrzut-
kę i w zamian za wpłaty, dar-
czyńcy dostawali poduszki 
z wizerunkiem kotów, vo-
uchery do kawiarni. Póź-

niej powstała też grupa li-
cytacyjna na Facebooku. Lu-
dzie chętnie dzielili się fan-
tami, podbijali ceny. Nie są-
dziłam, że obcy będą chcie-
li pomóc kawiarni, szczegól-
nie, że dla wszystkich to był 
ciężki czas. Do teraz mam 
ciarki jak o tym opowiadam - 
mówi wzruszona pani Aneta.

(ap)

Pod koniec maja lokal otworzył się po raz trzeci. Aneta Kokawska-Tadra z Różą zapraszają 
do Kociej Kawiarni od wtorku do niedzieli w godz. 12.00-18.00.          FOT. AGATA PRZYBYLSKA
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Czerwiec to, jak powszechnie wiadomo, gorący czas 
w szkołach. Uczniowie jeszcze gorączkowo próbują 
przekonać belfrów, że umieją więcej niż umieją, a zacne Ciało 
Pedagogiczne głowi się, jaką tu ocenę wystawić w roku, w którym 
ucznia widziano generalnie przez lufcik komputera.
Dla ośmioklasistów ten czas jest czasem szczególnym, bo podejmują - sami 
lub z podpowiedzią rodziców - decyzje, które zaważą na ich przyszłości. 
Jaką szkołę średnią wybrać? - to pytanie zaprząta im głowy co najmniej od 
kilku miesięcy.
W mojej młodości sprawa była prosta - najlepsi szli do liceum, trochę słabsi 
lub uzdolnieni technicznie do technikum, a słabi uczniowie do zawodówki. 
„Babcia” Haydukowa - prześwietna germanistka w moim liceum uważała, że 
nic nas tak nie zmotywuje do nauki jak stwierdzenie, że jeśli nie rozróżniamy 
Plusquamperfekt od Partizip Zwei, to nasze miejsce jest „w warsztatach na 
Rzecznej”. Przy tejże ulicy mieściły się bowiem warsztaty Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej i, jej zdaniem, było to właściwe miejsce 
dla takich nieuków jak my.
To rozróżnienie, ten stereotyp, funkcjonuje jeszcze 
wśród wielu rodziców nawet młodszego niż moje 

pokolenia. Tylko… nieprawdziwy ci on jest, jak wieść 
o tym, że Czerwony Kapturek pożarł wilka. Dziś nastały 

czasy zawodowców! Na rynku pracy szuka się absolwen-
tów z fachem. A im fach konkretniejszy, tym bardziej pożą-

dany. Mój znajomy, który prowadzi wielki serwis ciężarówek nie 
tak dawno poprosił: Znasz dyrektorkę tej zawodówki? Załatw, proszę, bym 
mógł przekonać jej uczniów, że warto by odbywali u mnie praktyki. Będę ich 
woził codziennie te 70 kilometrów, byle tylko chcieli u mnie praktykować, bo 
być może potem część z nich u mnie zostanie.
Tak kochani, tak zmienia się świat. Dziś nie ma zapotrzebowania na kolejną 
panią socjolog, psycholog czy historyka. Dziś liczy się brukarz, kucharz, 
mechanik, geodeta. Nastały czasy zawodowców - absolwentów szkół 
technicznych.
A zawodówki i technika dziś inne. W warsztatach już nie obrabia się młotka 
pilnikiem. Pojawiły się w nich całkiem współczesne maszyny - do obrabiarek 
najwyższej klasy CNC włącznie.

Miasto od kilku lat realizuje program „Modernizacja szkolnictwa zawodo-
wego”. Dzięki funduszom Unii Europejskiej oblicze zawodówek i techników 
zmienia się na naszych oczach. Tu już nie uczy się kierowników taczek czy 
operatorów hebli. Kształcimy przyzwoitych fachowców, bardzo poszukiwa-
nych na rynku pracy.
Dlatego drodzy rodzice, nie wybijajcie swoim pociechom z głów pomysłu, by 
pójść do szkoły zawodowej czy technikum. One mądrze myślą. Wiedzą to, 
czego jeszcze wielu z was nie wie - nastał czas zawodowców.
O czym z przekonaniem piszę ja - stuprocentowy humanista, czyli pięk-
noduch, zakochany w kinie i książce, ale mający problem z naprawieniem 
cieknącego zlewu.

PS. W mieście pojawiła się plotka, że nasz szpital marszałkowski zamierza 
zrezygnować z budowy wielopoziomowego parkingu, tego, na którego 
kształt głosowali zielonogórzanie. Wierzyć mi się nie chce… Wprawdzie na 
razie daje zarabiać niezłe pieniądze prywatnemu operatorowi parkingu 
przy Podgórnej, ale żeby po tylu wojnach teraz rezygnować z tak potrzebnej 
budowy? Gdyby tak się stało, dla mnie byłby to znak, że Bóg kompletnie 
opuścił gabinety między Zyty a Podgórną. Ktoś coś wie bliżej na ten temat?

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Czas zawodowców

CZAS WOLNY

Podobało się? Muzycy znów zagrają na pomoście!
Wraz z luzowaniem obostrzeń w kalendarzu miejskich imprez przybywa ciekawych propozycji. Są koncerty, festyny, kiermasze… 
Może wybierzesz coś dla siebie?

MUZYKA NAD WODĄ
Projekt „Co tu się odbywa” 
trwa, ale tym razem Zielo-
nogórski Ośrodek Kultury  
nie chce zaskakiwać, tylko 
chce zaprosić na koncert - 
dziś, w piątek, 11 czerwca, 
o 19.00. - Na Wagmostawie, 
gdzie tak ciepło przyjęliście 
ostatnio Thalloris Quartet, 
usłyszycie teraz muzyków 
„Koncepcji bez twarzy” - in-
formują organizatorzy. Wy-
stąpią: Natalia Czekała - pia-
nino, syntezator, głos oraz 
Krzysztof Guzewicz - han-
dpany, instrumenty perku-
syjne, elektronika. Koncert 
odbędzie się na pomoście. 
Wstęp jest bezpłatny.

PIKNIK DLA POLI
Pola - mała Skrzatka z przed-
szkola Kraina Baśni w Zielo-
nej Górze, choruje na muko-
wiscydozę. Została przyjęta 
na terapię genową, która mo-
że uratować jej życie. Koszt 
leczenia to 1 119 000,00 zł. 
Możesz pomóc. W niedzie-
lę, 13 czerwca, w godz. 12.00-
16.00, w Ogrodzie Botanicz-
nym odbędzie się charyta-
tywny piknik dla Poli, w pro-
gramie kiermasz i licytacje 
oraz wyprzedaż garażowa.

FESTYN NA OTWARCIE
W sobotę, 12 czerwca, na ofi-
cjalne otwarcie nowej siedzi-
by w parku Tysiąclecia zapra-
sza stowarzyszenie „Warto 
jest pomagać” oraz Centrum 
Pomocy i Centrum Wolonta-
riatu „Warto jest pomagać”. - 
Do zabawy zapraszamy dzie-
ci, młodzież, dorosłych i se-

niorów! Startujemy o 12.00. 
Dla najmłodszych nie zabrak-
nie waty cukrowej i atrakcji: 
malowania twarzy, kręcenia 
balonów czy Minionka, któ-
ry będzie się przechadzał po 
parku. Zaplanowaliśmy też 
pokazy tańców, występy mło-
dych wokalistów, porady die-
tetyka i makijażystki. Będą 

lody, przekąski, napoje gazo-
wane, soki oraz pyszna kawa 
i domowe ciasto - kusi Grze-
gorz Hryniewicz, prezes sto-
warzyszenia „Warto jest po-
magać” i dodaje: - To miej-
sce było zamknięte od kilku 
lat, teraz je odczarowujemy.

Festyn połączony będzie 
ze zbiórką charytatywną na 

jednego z podopiecznych 
stowarzyszenia. Zabawa na 
patio zabytkowego budyn-
ku w parku Tysiąclecia przy 
ul. Wazów 3 będzie trwała 
do 16.00.

KULTURALNE LATO W DĄBIU
W pięknych okolicznościach 
przyrody, nad jeziorem, 
przez całe wakacje odbywać 
się będą koncerty i spektakle 
teatralne. 18 czerwca rusza 
Lubuskie Lato Kulturalne. 
W ośrodku Temar w Dąbiu 
powstaje już scena, na któ-
rej wystąpią gwiazdy muzy-
ki, teatru i kabaretu. Na każ-
dy letni weekend organiza-
torzy przygotowali kultural-
ną ucztę. Razem odbędzie 
się 25 wydarzeń, a spodzie-
wanych jest 25 tys. uczest-
ników.

W piątek, 18 czerwca, roz-
śmieszy nas Kabaret Nowa-
ki z programem „Za granicą 
żartu”. W sobotę, 19 czerwca, 
koncert zagra Sławek Unia-
towski. - Wyjątkowe aranża-
cje, ciepły barytonowy głos, 
klimat i atmosfera koncertu 
sprawią, że ten wieczór na 
długo pozostanie w pamię-
ci. Sławek zaśpiewa utwory 
swoich największych, mu-

zycznych idoli: Ciechowskie-
go, Wodeckiego, Sinatry, Za-
uchy - zachęcają organizato-
rzy. Bilety na wszystkie let-
nie wydarzenia w Dąbiu do-
stępne są na abilet.pl. Więcej 
informacji na lubuskielato.pl

KUCHNIA I RĘKODZIEŁO
W sobotę, 26 czerwca, od 
8.00 do 16.00, w Muzeum 
Etnograficznym w Ochli od-
będzie się Festiwal Kół Go-
spodyń Wiejskich „Polska 
od kuchni” - edycja lubuska. 
Wszelkie informacje o wyda-
rzeniu znajdują się na stro-
nie: https://www.festiwal-
polskaodkuchni.pl/informa-
cje-o-festiwalu-s6057

- Jednocześnie podczas fe-
stiwalu swoje stoiska z rę-
kodziełem i rzemiosłem ar-
tystycznym wystawią lu-
buscy twórcy i artyści. Nie 
zabraknie członków Lubu-
skiego Stowarzyszenia Twór-
ców Rzemiosła Ludowego 
i Artystycznego, swoje wrota 
otworzy także Twórcza Cha-
ta Kosobudz. Przewidziane 
są liczne atrakcje i działania 
towarzyszące imprezie – in-
formują organizatorzy. Wstęp 
na teren muzeum płatny.

(el, ap, dsp)

Melomani bardzo ciepło przyjęli koncert Thalloris Quartet, który odbył się na Wagmostawie. 
Szykuje się kolejna muzyczna uczta nad wodą!           FOT. PIOTR JĘDZURA
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UNIWERSYTET

Wszystkich nas wtedy rozpierała duma…
… mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. 20 lat temu, 7 czerwca 2001 r., połączyły się dwie zielo-
nogórskie uczelnie - Politechnika Zielonogórska z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Zielona Góra stała się miastem uniwersyteckim.

- 20 lat minęło… Panie pro-
fesorze, pamięta pan tam-
ten dzień, pierwszy na UZ?

Prof. Wojciech Strzyżewski, 
rektor Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego: - …Nie pamię-
tam. Oczywiście wszystkich 
nas rozpierała duma. To było 
spełnienie oczekiwań, zresz-
tą nie tylko naszych… Od 
2001 r. Zielona Góra może na-
zywać się miastem uniwer-
syteckim. Jednak dla mnie 
osobiście, fizycznie, nic się 
wtedy nie zmieniło. W cza-
sach Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej i Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, zawsze mia-
łem ten sam pokój w budyn-
ku przy al. Wojska Polskie-
go, w którym prowadziłem 
zajęcia seminaryjne ze stu-
dentami. Przyszedłem więc 
normalnie do pracy.

- Przytoczę więc pana sło-
wa: „Z perspektywy histo-
ryka, którym jestem, 20 lat 
to bardzo mało czasu. Ale 
już 20 lat z perspektywy 
pracownika uczelni, któ-
rym również jestem - to nie-
mal epoka.” Chodzi mi o ten 
drugi punkt widzenia. Jaka 
to była epoka?
- Długo by opowiadać! Powo-
łanie uniwersytetu w Zielo-
nej Górze z pewnością ozna-
czało awans w tradycyjnej 
hierarchii akademickiej. Uni-
wersytet to przecież stara 
szkoła związana z określo-
nymi tradycjami. Ale było 
to również ogromne przed-
sięwzięcie, które organiza-
cyjnie i naukowo zdomino-
wało pierwsze lata funkcjo-
nowania uczelni. Powoła-
no nowe wydziały, zmienio-
no statut. Kolejne lata to by-
ło krzepniecie nowej struk-
tury. Uniwersytet na dorob-
ku musiał też ugruntowy-
wać swoją pozycję na ma-
pie akademickiej Polski i tej 
międzynarodowej. Wszystkie 
podejmowane wówczas ba-
dania zmierzały w tym kie-
runku. Epoka, o której mó-
wiłem, to również 80 tysię-
cy absolwentów, czyli kil-
ka pokoleń inżynierów, na-

uczycieli, specjalistów w nie-
mal wszystkich dziedzinach, 
wykształconych na potrzeby 
regionu i kraju. W tym sa-
mym czasie na uniwersyte-
cie ukształtowały się nowe 
dyscypliny i zróżnicowała 
oferta kształcenia. Powsta-
wały nowe kierunki studiów: 
politologia, ekonomia, archi-
tektura, psychologia, prawo 
i kierunek lekarski. Ten pro-
ces nadal trwa. Jednocze-
śnie rozwojowi uniwersyte-
tu towarzyszyły ciągłe zmia-
ny w ustawodawstwie - trzy-

krotnie zmieniła się ustawa 
o szkolnictwie wyższym, zli-
kwidowano m.in. studia pię-
cioletnie i na większości kie-
runków wprowadzono dwu-
stopniowe czyli licencjackie 
i magisterskie, zmieniły się 
również przepisy dotyczące 
doktoryzowania, habilitowa-
nia, finansowania szkół wyż-
szych. Dużo się działo.

- Bywało bardzo trudno. Na 
szczęście były też sukcesy.
- W obszarze kształcenia na 
pewno największą bolączką 

był niż demograficzny. W te 
20 lat o połowę zmniejszyła 
się liczba naszych studentów. 
Z 23 do 10 tysięcy. Problem 
był ogólnopolski, ale szcze-
gólnie dotknął takie uczel-
nie, jak nasza, czyli mniej-
sze. Przeszkodą w rozwoju 
uniwersytetu była też du-
ża rotacja pracowników na-
ukowych, dopiero po usta-
bilizowaniu sytuacji kadro-
wej i powstaniu zespołów na-
ukowych, przyszły pierwsze 
sukcesy badawcze, przede 
wszystkim związane z pu-

blikacjami, dostrzeganymi 
w Polsce i zagranicą. Zdecy-
dowanie po stronie sukce-
sów umieściłbym również 
powołanie trudnych do zor-
ganizowania kierunków. Że-
by uruchomić prawo czy kie-
runek lekarski trzeba speł-
nić wymogi formalne i zdo-
być akceptację ministerstwa. 
Bez wsparcia ze strony samo-
rządu wojewódzkiego i miej-
skiego byłoby to znacznie 
trudniejsze.

- Wypada zapytać o porażki?
- Były kierunki, które - jak 
uważaliśmy - w Zielonej Gó-
rze powinny się świetnie roz-
wijać. Na przykład technolo-
gia drewna. Otoczona lasa-
mi Zielona Góra była do te-
go predysponowana. Nieste-
ty, zabrakło chętnych do stu-
diowania. Z punktu widze-
nia kształcenia najbardziej 
boli, gdy rozmijają się ocze-
kiwania z realiami. Z punk-
tu widzenia badań nauko-
wych, gdy z uczelni odcho-
dzi znany, ceniony profe-
sor… i kolejni. Ale o tym już 
mówiłem. Brak stabilizacji 
w pierwszych latach UZ nie 
sprzyjał osiągnięciom na-
ukowym.

- Bo wiekowe Alma Ma-
ter często powołują się na 
tradycje, z nich czerpią si-
łę i sławę. Gdyby miał pan 
profesor wskazać funda-
ment, na którym opiera się 
wciąż młoda zielonogórska 
uczelnia - co by nim było?
- W przypadku uczelni o po-
tencjale UZ jest to bardzo 

mocne osadzenie w regio-
nie, wsparcie i akceptacja 
mieszkańców. Na tym moż-
na budować część swojego 
potencjału. Z punktu widze-
nia naukowego siłę daje two-
rzenie i funkcjonowanie sil-
nych zespołów naukowych, 
czyli relacji: profesor i szko-
ła, która tworzy się wokół 
niego i wokół problemu ba-
dawczego.

- Skoro o tym mowa: UZ to 
instytucja, bez której trud-
no sobie wyobrazić dzisiej-
szą Zieloną Górę, a na mapie 
akademickiej Polski?
- Uczelnia średniej wielko-
ści z dużymi aspiracjami na-
ukowymi i dydaktycznymi.

- Na koniec - czego należało-
by życzyć uczelni na kolejne 
20 lat, oczywiście oprócz re-
alizacji tych ambicji?
- Wielu tematów badaw-
czych, poruszanych zwłasz-
cza w kontekście międzyna-
rodowym i związanych z po-
prawą jakości życia. I w tym 
samym aspekcie, kolejnych 
kierunków, które wzbudzają 
zainteresowanie i dostarczają 
wykwalifikowanych kadr dla 
regionu. Już myślimy o kie-
runkach: odnowa biologicz-
na, fizjoterapia, położnictwo.

– Dziękuję.
Ewa Lurc

Prof. Wojciech Strzyżewski a za nim dąbek Wojciech. W Alei Dębowej na terenie Parku Nauko-
wo-Technologicznego w Nowym Kisielinie każdy z rektorów ma drzewko swojego imienia.      

FOT. PIOTR JĘDZURA

WYWIADY NA URODZINY

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza do obejrzenia filmów z okazji 
swojego 20-lecia. Na Facebooku UZ i Akademickiego Radia Index bę-
dzie można zobaczyć m.in. wywiady z rektorami. Najbliższą rozmowę 
zaplanowano na 14 czerwca, o godz. 14.00 - wywiad z prof. dr. hab. 
Czesławem Osękowskim, rektorem UZ w latach 2005-2012 (kadencja 
III i IV). 21 czerwca o godz. 14.00 - wywiad z prof. dr. hab. inż. Tade-
uszem Kuczyńskim, rektorem UZ w latach 2012-2020 (kadencja V 
i VI). 28 czerwca o 14.00 wysłuchamy wywiadu z obecnym rektorem, 
prof. dr. hab. Wojciechem Strzyżewskim (kadencja VII).
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Weekend  
kibica
ŻUŻEL

• niedziela, 13 czerwca:
9. kolejka PGE Ekstrali-
gi, Zooleszcz DPV Logistic 
GKM Grudziądz - Marwis.
pl Falubaz Zielona Góra, 
19.15 (transmisja: nSport+)

PIŁKA NOŻNA

•  sobota, 12 czerwca:
37. kolejka III ligi, Lechia 
Zielona Góra - Polonia Ny-
sa, 17.00; 23. kolejka Ja-
ko IV ligi (zaległy), Stal 
Sulęcin - Lechia II Zielo-
na Góra, 18.00; 19. kolej-
ka Jako klasy okręgowej 
(zaległy), Zorza Ochla - 
Drzonkowianka PKM Za-
chód Racula, 17.00; TKKF 
Chynowianka-Francepol 
Zielona Góra - Unia Żary-
-Kunice, 17.00; 20. kolej-
ka A-klasy (gr. II - zaległy), 
Ikar Zawada - Spartak Bu-
dachów, 17.00
•  niedziela, 13 czerwca:
25. kolejka A-klasy (gr. 
III), Błękitni Wierzbnica 
- Sparta Łężyca, 17.00

(mk)

Mecze, zgodnie z rządo-
wymi wytycznymi, mo-
gą odbywać się z kibica-
mi w 50-procentowym 
obłożeniu obiektu.

PIŁKA NOŻNA

To prawie puenta sezonu
Lechia Zielona Góra z Pucharem Polski na szczeblu wojewódzkim. Żadna to niespo-
dzianka, bo podopieczni Andrzeja Sawickiego to najlepsza ekipa w regionie. O puchar 
musieli jednak stoczyć twardy bój.
Mocne warunki postawi-
ła zielonogórzanom Carina 
Gubin - jeszcze IV-ligowa, 
a od nowego sezonu pewnie 
III-ligowa. Rywal zielonogó-
rzan jest na ostatniej prostej 
do awansu i jako wpraw-
kę przed grą szczebel wy-
żej mógł potraktować kon-
frontację z zielonogórskim 
III-ligowcem, w finale roze-
granym w Międzyrzeczu.

Lechia wygrała 2:1, ale 
bramkę na wagę pucharu 
zdobyła dopiero w dogryw-
ce. Decydującego gola gło-
wą strzelił - w 108. minucie 
- Kornel Wieczorek. - Nor-
malny dzień w biurze! - wy-
palił młody zielonogórza-
nin. - Nie, no żartuję! Le-
piej się nie dało, smakuje 
ten puchar wyśmienicie - 
podkreślił. Wcześniej obie 
drużyny zdobyły po golu 
w pierwszej połowie.

Lechia obroniła puchar, 
a w ostatnich czterech sezo-
nach - pod wodzą Andrzeja 
Sawickiego - sięgała po nie-
go trzykrotnie. Zielonogó-
rzan zabrakło tylko w finale 
w 2019 roku. - Spodziewa-
liśmy się trudnego meczu, 
ale muszę być uczciwy - aż 
tak trudnego nie. Poziom 
determinacji przerósł mo-

je oczekiwania - powiedział 
chwilę po dekoracji trener. 
Na puchar zawsze zakłada 
specjalną koszulę i ta zno-
wu przyniosła mu szczę-
ście. Chociażby do zmian, 
bo strzelec gola pojawił się 
na boisku w decydującym 
momencie.

O tym, jak ważny jest pu-
char dla Lechii, świadczyło 
zluzowanie kilku ważnych 

graczy w ligowym spotka-
niu, poprzedzającym finał 
z Polonią Bytom. - Szczę-
ście nasze polegało na tym, 
że zapewniliśmy sobie re-
latywnie szybko, jak na hi-
storię naszego klubu, utrzy-
manie w lidze - dodał tre-
ner Lechii.

Zwycięzcy zgarnęli 
40 tys. zł i przepustkę do 
szczebla centralnego Pu-

charu Polski, który zostanie 
rozegrany już w nowym se-
zonie. Pucharowe zmagania 
w obecnej formie są atrak-
cyjne dla „maluczkich” nie 
tylko z powodów finanso-
wych, ale także z możliwo-
ści trafienia na uznane ligo-
we marki. W nadchodzącej 
rundzie Lechia może od ra-
zu wpaść na zespół z ekstra-
klasy.    (mk)

ŻUŻEL

Minimum 
bonus
Marwis.pl Falubaz, po zwycię-
stwie z eWinner Apatorem Toruń 
48:42, złapał nieco tlenu. Do 
niedzieli - bo teraz znów mecz, 
który dużo waży w walce o utrzy-
manie w PGE Ekstralidze.
Dla zielonogórzan ostatnie 
spotkanie było z gatunku 
tych „być albo nie być”. Fa-
lubaz wygrał, bo każdy do-
łożył cegiełkę. Prawdziwe 
fundamenty kładł przez ca-
ły mecz Mateusz Tonder. 
Z 11 punktami był najlep-
szy w drużynie zielonogó-
rzan. Do pełni szczęścia za-
brakło punktu bonusowe-
go. W dwumeczu lepszy był 
Apator, który na W69 przy-
jechał z kapitałem 51 punk-
tów zdobytych u siebie. Ta-
kie samo wiano zawiezie te-
raz do Grudziądza Falubaz. 
Obrona 12-punktowej za-
liczki z pierwszego spotka-
nia to niezwykle potrzeb-
ny plan minimum - w kon-
tekście walki o byt. Zwycię-
stwo to scenariusz wyma-
rzony i milowy krok do po-
zostania w elicie. Tyle, że dla 
gospodarzy to również mecz 
o życie. GKM u siebie zdoby-
wa w tym sezonie średnio 
niecałe 42 punkty na mecz. 
Falubaz na wyjazdach nieca-
łe 39. Mecze o byt niejedno-
krotnie są ciekawsze niż te 
o medale. Dlatego niedzielne 
spotkanie będzie wieńczyć 
9. kolejkę. Początek o 19.15.

(mk)

Tak cieszyli się piłkarze Lechii ze zdobycia Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim
     FOT. MARCIN KRZYWICKI

SPORT I REKREACJA

Druga połowa roku? Pracowita!
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zbiera siły na koniec lata i jesień. To 
właśnie wtedy miłośników biegania - i nie tylko - czeka prawdziwy maraton imprez.

Poprzedni rok i pierwszą 
połowę obecnego mocno 
zakłóciła pandemia. Jesz-
cze w tamtym roku odwo-
łano Bieg Niepodległości. 
Wiosną, zwyczajowo, od-
bywał się weekend w Przy-
toku. Sobota była zare-
zerwowana na półmara-
ton, niedziela na wyścig 
kolarski Piekło Przytoku. 
W tym roku flagowe im-
prezy przesunięto na je-
sień. - Długo czekaliśmy 
na ten moment, kiedy bę-
dzie można przedstawić 
nasze propozycje - mówi 
Wacław Hansz, prezes lu-
buskiego TKKF.

Miłośnicy biegania po-
winni być w formie po wa-
kacjach. 4 września odbę-
dzie się 36. edycja Nocne-
go Biegu Bachusa. W tym 
roku limit wynosi 150 bie-
gaczy. Bieg tradycyjnie wy-
startuje o 19.00.

- Kolejną imprezą, która 
odbędzie się tydzień póź-
niej, 12 września, będzie 
Lubuski Maraton MTB. Te-
go wyścigu nie udało nam 
się zorganizować w ubie-
głym roku. Mamy nadzie-
ję, że teraz się uda - zazna-
cza W. Hansz. Impreza od-
będzie się w Czerwieńsku. 
Start i meta obok Hali Spor-
towej „Lubuszanka”. Kola-

rze pokonają 100 km. Zapisy 
trwają do 6 września.

Ostatni letni weekend 
to imprezy przeniesione 
z kwietnia - Półmaraton 
Przytok i Piekło Przyto-
ku, które odbędą się kolej-
no 18 i 19 września. Biega-
cze wystąpią już w 19. edy-
cji tej imprezy, kolarze ru-
szą po raz 13. Limit w pół-
maratonie to 140 zawodni-

ków, na trasę organizatorzy 
zapraszają 80 kolarzy.

Rok startowy TKKF bę-
dzie wieńczyło Biegiem 
Niepodległości. To naj-
młodsze „dziecko” organi-
zatorów, w tym roku pla-
nowana jest trzecia edycja 
imprezy, która ma odbyć 
się 6 listopada. - W tym ro-
ku nowość. Organizujemy 
dla uczniów szkół ponad-

podstawowych Drużyno-
wy Bieg Niepodległości - 
dodaje prezes lubuskiego 
TKKF. Bieg główny odbę-
dzie się na dystansie 11 km. 
Rywalizacja drużynowa bę-
dzie prowadzona na dystan-
sie 2,2 km.

Zapisy na wszystkie im-
prezy będą prowadzone on-
line, na stronie www.super-
-sport.com.pl     (mk)

ŻUŻEL

Złoty Kask 
u nas
Finał Złotego Kasku wraca 
po czterech latach na W69. 
Impreza odbędzie się w środę, 
21 czerwca.

Impreza po raz pierwszy 
będzie miała swojego pa-
trona. Turniej zostanie po-
święcony pamięci zmarłe-
go w ubiegłym roku Jerze-
go Szczakiela, pierwsze-
go indywidualnego mi-
strza świata z naszego kra-
ju. Zawody zaplanowano 
na 20.15. Kiedyś prestiż 
Złotego Kasku był ogrom-
ny, impreza była nazywa-
na rewanżem za Indywi-
dualne Mistrzostwa Pol-
ski. Z czasem kask zaczął 
blaknąć, a zawodnicy im-
prezę omijać. Stawkę sta-
rali się przywrócić od kil-
ku lat działacze, czyniąc 
finałowe zmagania krajo-
wymi eliminacjami do cy-
klu Grand Prix. W tym ro-
ku będzie jednak inaczej. 
Z uwagi na wcześniejsze 
rozegranie rund kwalifika-
cyjnych IMŚ, Polacy zosta-
ną już do nich nominowa-
ni. Ostatni Złoty Kask, któ-
ry został rozegrany w Zielo-
nej Górze w 2017 roku, wy-
grał Przemysław Pawlicki. 
Ostatnim zielonogórzani-
nem, który w tych zawo-
dach triumfował, był Pa-
tryk Dudek - pięć lat te-
mu w Tarnowie. Rok temu 
w Bydgoszczy najlepszy był 
Bartosz Zmarzlik.

(mk)

Winobraniowy Nocny Bieg Bachusa odbywa się od 1986 roku          FOT. MARCIN KRZYWICKI

BIEGI

Nadchodzi 
„Czas na sport”
Ruszyły zapisy na biegi organi-
zowane przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w ramach 
wydarzenia „Czas na sport”.

W poprzednich latach był 
to festyn przy okazji uro-
dzin Centrum Rekreacyj-
no-Sportowego. W tym ro-
ku impreza odbędzie się 
w ostatnią sobotę tego mie-
siąca - 26 czerwca. Kolej-
ny raz bieg główny zapla-
nowano na dwóch dystan-
sach - 5 i 10 km. Oba bie-
gi rozpoczną się wspól-
nym startem o 11.00. Or-
ganizatorzy przygotowa-
li 250 miejsc. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 
19 czerwca lub do osią-
gnięcia limitu na stronie 
super-sport.com.pl. Pakie-
ty startowe będą wydawane 
dzień przed biegiem, w ho-
lu głównym CRS w godz. 
16.00-19.00 i w dniu impre-
zy od 8.00 do 10.00 w biu-
rze zawodów, na parkingu 
CRS. Ponadto przewidziane 
są minibiegi dla najmłod-
szych. O 10.15 rozpoczną 
najmłodsi - dzieci do dru-
giego roku życia, które po-
biegną wspólnie z rodzica-
mi. Przedszkolaki w wie-
ku 3-6 lat będą rywalizo-
wać na dystansie 60 me-
trów, uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych na dy-
stansie 200 m. Zgłoszenia 
będą przyjmowane w dniu 
zawodów.

(mk)
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SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 410 (998)

Urzekający chłód wielkiej piwnicy winiarskiej
Człap, człap, człap - człapałem przez miasto w 30-stopniowym upale z jedną myślą w głowie: trzeba się zaszyć w jakimś chłod-
nym miejscu. I w końcu się zaszyłem. W wielkiej piwnicy winiarskiej przy parku Sowińskiego. W przyszłym tygodniu będzie dostępna dla 
wszystkich chętnych na zwiedzanie.

- Czyżniewski! Chociaż 
chłodno było? A w zasadzie 
przyznaj się, po co wychodzi-
łeś z zacienionej przez cisy 
i lipy redakcji? - też tak ma-
cie, że wasza druga połówka 
ma tyle pytań i uwag? W do-
mu spokój, bo tym razem po-
siłek zjedliśmy na zimno i… 
patelnia jest czyściutka jak 
ta lala.

Powód wyjścia z redakcji 
był oczywisty - chciałem od-
wiedzić piwnicę, która przez 
wiele, wiele lat była niedo-
stępna dla zwiedzających. 
Teraz będzie ją można zo-
baczyć w ramach Lubuskie-
go Festiwalu Otwartych Piw-
nic i Winnic. - Już od piątko-
wego wieczoru (18 czerw-
ca) mieszkańcy i turyści bę-
dą mogli zwiedzić 17 histo-
rycznych piwnic winiar-
skich. W każdej z nich cze-
kać będą jedna, dwie, a na-
wet trzy lubuskie winnice. 
Będzie można porozmawiać 
z winiarzami, poznać tajni-
ki produkcji wina, a przede 
wszystkim spróbować lokal-
nych trunków. W wydarze-
niu weźmie udział 26 win-
nic z całego województwa 
- zachęca Szymon Płócien-
nik, dziennikarz „Gazety Wy-
borczej”, jeden z organizato-
rów przedsięwzięcia. W pią-
tek piwnice będą otwarte od 
16.00 do 22.00, w sobotę od 
12.00 do 22.00, w niedzielę 
od 10.00 do 16.00.

Jestem w parku Sowiń-
skiego, nieopodal fontan-
ny. Dom z czerwonej cegły 
nie sprawia wrażenia stare-
go budynku.

- Zapraszamy do środka 
- otwierają drzwi Jarosław 
Rudiak i Sławomir Wydaj-
ko, właściciele nieruchomo-
ści. Przechodzimy kilkana-
ście kroków. Ściany i skle-
pienia z czerwonej cegły i… 
ten chłód. Idziemy do kolej-
nej sali z filarami po środku.

- Tu prawdopodobnie leża-
kowały beczki z winem - ko-
mentuje Bartłomiej Gruszka 
z Fundacji Tłocznia, jeden 
z organizatorów festiwalu. 
- W następnej, wysokiej Sa-
li, zapewne stały urządzenia 
winiarskie. Pewnie była tu-

taj prasa, która potrzebuje 
miejsca. Sala ma z dziesięć 
metrów wysokości. Gigant.

Należała do Ernsta Müh-
le. Jak podaje Mirosław Ku-
leba w „Topografii winiar-
skiej Zielonej Góry”, Ernst 
Mühle przez 40 lat prowa-
dził wyszynk własnego wi-
na przy dzisiejszej ul. Sikor-
skiego. Pierwsze ogłoszenie 
prasowe, oferujące klientom 
wino rocznika 1826, pocho-
dzi z 1828 r. E. Mühle posta-
wił budynki produkcyjne 
wzdłuż dzisiejszej al. Konsty-
tucji 3 Maja, biuro miał przy 
Sikorskiego, a mieszkał przy 
ul. Sowińskiego. Wszystko 
w zasięgu ręki. Piwnice po 
raz pierwszy są wzmianko-
wane w 1865 r. podczas wy-
liczania wysokości podat-
ku. Firma należała do rodzi-
ny Mühle do 1910 r., kiedy 
to kupił ją rymarz Richard 
Schulz. Dalej produkowano 
w niej wino.

Po wojnie był tam m.in. 
magazyn Społem.

- Kupiliśmy go kilkanaście 
lat temu. To była ruina. Za-
walił się dach. Teraz postano-
wiliśmy budynek wyremon-
tować. Kupiliśmy 12 tys. sta-
rych cegieł klasztornych, by 
uzupełnić braki - opowiada 
S. Wydajko.

- Planujemy, że lokal wy-
najmiemy. Zakładamy, że 
może tu być świetna restau-
racja na piętrze i pub lub sala 
koncertowa w piwnicy - do-
daje J. Rudiak.

To tutaj w przyszłą sobotę, 
19 czerwca, zostanie otwar-
ty festiwal. - O 11.30 z tego 
miejsca wyruszy pierwszy 
spacer winiarski. Pójdziemy 
w stronę al. Słowackiego, wą-
wozem po dawnej bocznicy 
kolejowej, koło domu Förste-
ra. Punktem końcowym bę-
dzie piwnica winiarska przy 
ul. Wodnej - zapowiada B. 
Gruszka. Drugi spacer zapla-
nowano na niedzielę (zbiór-
ka o 11.00 w parku koło ko-
mendy policji przy ul. Par-
tyzantów).

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Dawna piwnica winiarska Ernsta Mühle -  widok od strony parku Sowińskiego. Drugie piętro to współczesna nadbudówka. Na dole wejście do piwnicy.          FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

Największa sala piwnicy. Tu można organizować np. koncerty. Na górnym piętrze jest miejsce na restaurację.
         FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

To prawdopodobnie tutaj leżakowały beczki z winem
      FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

Do niedawna wejście było zalane betonem. Cała piwnica ma 
ok. 60 m długości.           FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI


