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Wstęp

( Zielona Góra leży na stokach Grzbietu Zielonogórskiego, bę-
w odległości l O
km na południe od pradoliny Odry. Miasto położone jest na
51 °50' szerokości geograficznej północnej i 15°30' długości geograficznej wschodniejf a więc nieco na wschód od 15 południka
wyznaczającego czas strefowy dla Europy Środkowej 1• fstare
śródmieście usytuowane jest w obniżeniu potoku Złotej Łęczy,
natomiast większość nowych dzielnic wznosi się na stokach lesistych wzgórz (120-200 m npm), najwyższych od strony południowej. Właśnie to usytuowanie na zielonych wzgórzach,
z których część w przeszłości służyła do uprawy winorośli, uzasadnia nazwę miasta "Zielona Góra"f Również łagodny klimat,
zbliżony do oceanicznego, a więc różniący się od klimatu Folski centralnej sprzyjał w przeszłości osadnictwu i uprawie winorośli. Zimy są tu bardzo łagodne (średnia temperatura stycznia -l,3°C), a lata nieco chłodniejsze i bardzo wilgotne (temperatura lipca + 18,1 °C). Odpowiednie temperatury dla Warszawy wynoszą: styczeń -2,9°C, lipiec + 18,6°C. Okres wegetacyjny jest tu dłuższy i wynosi 220-224 dni, a okres bezprzymrozkowy 188 dni.
\Geograficzna kraina zielonogórska, której miasto było od
wieków naturalnym centrum, była terenem granicznym i stanowiąc północną część Śląska sąsiadowała od wschodu z Wielkopolską, od zachodu z Łużycami, od północy z Marchią Eranden burską.
.
dącego częścią wzniesień śląsko-wielkopolskich,

l Dokładniejszą charakterystykę środowiska geograficznego zawiera
praca zbiorowa Województwo zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza. Poznań 1961. Zob. też rozdział ,,środowisko geograficzne"
opracowany prze:{: S. Z a j c h o w s k ą w pracy zbiorowej Zielona Góra.
Przeszłość i teraźniejszł:Jść. floziian 1962.
·
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buski", rozwój pozostałych środowisk twórczych. Szpital Wojewódzki i przychodnie specjalistyczne wychowywały wielu wybitnych specjalistów, do których coraz częściej kieruje się chorych z sąsiednich województw.
Powstawały nowe obiekty przemysłowe, które przyciągały·
zdolnych i ambitnych specjalistów różnych dziedzin. W Zielonej
Górze w zasadzie prawidłowo kształtowały się proporcje mię
dzy rozwojem przemysłu, który cały czas był ważnym czynnikiem miastotwórczym, przyspieszającym wzrost liczby mieszkańców i budownictwo mieszkaniowe, a pozostałymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego. Wprawdzie z perspektywy
1980 r. można stwierdzić znaczne opóźnienia w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, oświatowego czy usługowo-handlowe
go, ale z drugiej strony miasto od 25 lat było jednym wielkim
placem budowy. Wspomniane wyżej dysproporcje były wynikiem pewnych błędnych koncepcji w centralnym planowaniu
inwestycji, koncepcji nie doceniających tzw. budownictwa towarzyszącego, tj. właśnie budownictwa wzbogacającego infrastrukturę miejską.

Rozwój Zielonej Góry w Polsce Ludowej jest dorobkiem już
co najmniej trzech pokoleń. Pierwsze, "pionierskie" zrepolonizowało miasto, odbudowało jego gospodarkę i stworzyło podstawy dalszego awansu. Drugie, które weszło w "wiek produkcyjny" dopiero w latach pięćdziesiątych, razem z "pionierami"
zbudowało "drugą" Zieloną Górę, jest współtwórcą jej gwałtow
nego rozwoju po 1956 r. I wreszcie pokolenie trzecie, urodzone
już w Polsce Ludowej i tu wykształcone, to pokolenie, które
dziś pracuje (wraz z poprzednim) w nowoczesnym przemyśle,
buduje kolejne "Zielone Góry", jest twórcą osiągnięć kulturalnych i technicznych miasta.
Miernikiem rozwoju miasta w Polsce Ludowej jest także jego dynamiczny wzrost demograficzny. Liczba mieszkańców
miasta wzrosła z 26 tys. w 1939 r. do 100 tys. w 1980 r. Już
chociażby te dane wskazują, jak trudno byłoby porównywać
dzisiejszą Zieloną Górę z tą sprzed 1939 r. Na pewno jednyn1
z decydujących czynników rozwoju miasta w nowych warunkach społeczno-ustrojowych stało się przywrócenie naturalnego
ciążenia gospodarczego do \Vielkopolski i reszty ziem polskich.
W ten sposób Ziel01na Góra z kresowego w warunkach panowania niemieckiego, pozbawionego większych perspektyw rozwojowych, prowincjonalnego miasteczka, stała się znaczącym w tej
części kraju ośrodkiem przemysłowym i kulturalnyn1. Historia

lO
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nak dochodzą tylko do 1970 r. Od tego czasu miasto uległo dalszemu szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. Bardzo przydatne są też artykuły B. P o p r a \V y z zakresu stosunków demo.graficzr1ych w mieście publikowane na łamach ,~Przeglądu Lubuskiego".
Cen.n ym źródłem dla pow-ojen:nych dzie jów miasta jest także prasa, a zwłaszcza "Nadodrze", "Gazeta Zielonogórska", a w
odniesieniu do pierwszych lat powojennych prasa poznańska
z zielonogórskimi mutacjami.
. Mimo sporej literatury na t emat miasta nadal są całe obszary badawcze, którymi dotąd
niewiele
się zajmowano. Doty.
czy to zwłaszcza warunków życia mieszkańców, budownictwa,
wielu zjawisk natury społecznej i politycznej, i innych.
Dużo interesującego materiału zawierają pamiętniki organizatorów różnych dziedzin życia w mieście. Na uwagę zasługu
ją zwłaszcza wspomnienia A. B o g a c z y ·k a, P. K ł u c i ń ski e g o, K. M a l i c k i e g o, W. S a u t e r a i M. T u r ski eg o.
Materiał statystyczny dotyczący Zielonej Góry zawierają
"Roczniki Statystyczne Województwa Zielonogórskiego" z lat
1956 1974 bardzo szczegółowe, a z lat 1975 1979 już tylko
fragmentaryczne. Wiele materiału zawierają też programy wyborczę Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu z lat
1~58
1977.
\Vykaz źródeł uzupełniają zbiory archiwalne w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kisielinie oraz w Archiwum
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze.
Publikacja niniejsza ma charakter popularnonaukowy i jest
pierwszą próbą monograficznego ukazania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Zielonej Góry w Polsce Ludowej. W niektórych fragmentach sięgnięto jednak do okresów
wcześniejszych, m. in. w celu ukazania niektórych związków
miasta z Polską, śladów polskości w Zielonej Górze czy też dla
porównania pewnych zjawisk gospodarczych. Z uwagi na brak
w niektórych dziedzinach badań szczegółowych (np. zupełnie
brak badań socjologicznych mieszkańców miasta) oraz; na niepełne chronologiczne ujęcie wielu kwestii dotąd badanych autor napotkał na luki źródłowe i statystyczne, co w licznych
\Vypadkach wręcz uniemożliwiło bardziej systematyczny wykład dziejów miasta. Tym niemniej okres, jaki dzieli .nas od
chwili powrotu Zielonej Góry do Polski, stwarza wystarczają. cy dystans czasowy, aby podjąć próbę usystematyzowania po-
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•

wojen-n ych losów miasta. lviima pewnych braków w źródlach
oraz pobieżnego ukazania lub wręcz pominięcia \Vielu aspektów życia miasta, satysfakcją autorską będzie, jeżeli niniejsza
publikacja wypełni chociaż częściowo lukę w znajomości powojennych dziejów Zielonej Góry i skło11i innych autorów do kon- .
tynuacji bardziej pogłębionych badań .

•

'
'

'

'

•

•

•

•

•

l. Zarys dziejów i polskie tradycje miasta

l Geneza

'

Zielonej Góry jako ośrodka miejskiego wiąże się niewątpliwie
z przebiegiem najstarszy"h szlaków handlowych w północnej c·zęści Śląs
1
ka . Wiele wskazuje na to, ż e w miejscu dzisiejszej Zielonej Góry przecinały się na poczĄtku n.aszeg.o tysiąclecia, a może i .w~ cześnie.j , d·Dogi
z Wrocławia, Głogowa i dalej do Krosna, Frankfurtu, Berlina z odgałęzieniem do Swiebodzina, Międzyrzecza i dalej na półno~A Później doszła jeszcze droga przez Sulechów do Poznania. Na wczesne datowanie szlaków
handlowych wiodących przez Zieloną Górę wskazują m. in. bogate znaleziska monet późnorzymskich na tym terenie. (zWraca także uwagę poło
żenie Zielonej Góry w centrum naturalnego regionu ograniczonego linią
rzek Odry od wschodu i północy, Bobru od zachodu oraz Śląskiej Ochli
od południa. N a obszarze wyznaczonym przez te naturalne granice Zielona Góra przez wieki była jedynym ośrodkiem miejskim otoczonym przez
wsie o bardzo starej metryce i polskim nazewnictw~tJ~Najbliższe większe
ośrodki miejskie o wczesnej metryce to siedziby kasztelanii w Krośnie
i Bytomiu Odrzańskim. Właśnie to oddalenie od większych ośrodków ułat
wiło Zielonej Górze swobodny rozwój we wczesnym średniowieczu.
· bszar między Bobrem -i Odrą był u progu naszego tysiąclecia zamieszka przez śląskie plemię Dziadoszan. W czasach już historycznych tereny
te znalazły się w obrębie państwa Mieszka I i pierwszych Piastów,
a w o_k resie rozbicia dzielnicowego w księstwie Piastów żagańsko-głogowskich.
............ ...k
fPoczątki miasta Zielone j Góry nie są znane, gdyż nie zachował się
dokument lokacyjny. W dokumencie wystawionym przez księcia Henryka
1

L~,

",..

i:'l.!l

W. P o s a d z y , Z i elona Góra. W: Studia nad początkami i rozplanowaniem
miast nad środkową Odrą i dolną War,tą. T. II. Zielona Góra 1970, -s. 466 .
1

...

•

Z PRZES ZŁOŚCI ZIELON~J GÓRY..

14
Głogowskiego

5 marca 1302 r. czytamy o "teritorio Grunenbergensi",
a więc mamy już do czynienia z jakimś okręgiem zielonogórskim. Z rejestr u głogowskiej Liber fundationis z. 1305 r. dowiadujemy się, że mieszczanie zielonogórscy mieli 36 łanów. Wzmianki t e potwierdzają więc co
'
·najmniej XIII-wieczną metrykę mia~~-~.ł Dopiero z dokumentu wystawiqn ego w 1325 r. poznajelny bliż ej prawa miejskie, nadane na wzór krośnieńskich
..

2

•

·

··

zwrócić uwagę, że

w XIII i XIV w. w okolicach Zielonej Góry
.\vystępuje bardzo wiele wsi o polskich nazwach. Oto niektóre·· ż nich, wyl10towane z Ę>wczesnych dokumentów: Wysoke (Wysokie), Słone (Słone) ,
Razula (Racula), Leithnicza (Letnica}, Prsilep (Przylep), Pl~th (Płoty), Chinaw (Chynów), Lesnow (L eśniów), Kyselyn (Stary Kisielin), Dronkow
3
(Drzonków), Otin (Otyń) i wiele innych • Nazwy te od XIV w. w związ
ku z kolonizacją niemi e cką ulegały stopniowemu niemczeniu, ale wiel e
z nich do początków XX w. zachowało ślady pierwotne. Przykłady XIV~wiecznego zniemczenia nazw "Prsilep vel Serathindorf" czy "Razula vel
Lewenwalt" wskazują, że podobny los mógł nieco wcześniej spotkać także
nazwę "Zielona Góra".
.
•
·· ·
ftbd połowy XIV w. Zielona Góra była siedzibą książąt Henryka V Że
laznego i Henryka VIII. Ten · ostatni nazywał się w dokumentach "księ
ciem zielonogórskin_iJ W tym czasie wzniesiono też w· mieście zamelif który legenda lokalizuje u zbiegu ulic Zamkowej, Krakusa i Wandy. Zamek ~
-spalony przez Węgrów w 1488 r., nie został już odbudowany. Z tego okre·~ su pochodziły też mury z kamienia i cegieł, które zastąpiły wcześniejsze
obwarowania drewniano-ziemne.:.f\
. Na pieczęci miejskiej z 1421 r. widzimy już fragment murów miejskich oraz dwie baszty. Herb uzupełnia orzeł Piastów śląskich. na tarczy.
Do miasta prowad.ziły w tym czasie dwie bramy (pod koniec XV w·~ wybudowano trzecią), a mury były dodatkowo wzmocnione fosą. O zamoż
ności miasta w XV w. świadczy zakup wsi Zawada (1418) oraz połowy
vvsi Łężyce ( 1421).
Na bogactwo mieszczan zielonogórskich, a jednocześnie na ich związ~
ki z :Polską w XV w. wskazt1je także fakt wysyłania wielu synów z tutejszych rodzin na studia do Akademii Krakowskiej. Fakty te potwierdzają zapisy w "Album studiosarurn Universitatis Cracoviensis" z t ego
okresu. Także w . XVI w. nie słabła atrakcyjność krak9wskiej uczelni dla
st11:_gentów z Zielonej Góry i innych miast nadodrzańskich.
·
( Na przełomie XV i XVI w. Zielona Góra znalazła się we władaniu
królewiczów polskich Jana Olbrachta, a później Zygmunta Starego, któWarto

~

Zielona Góra. Przeszlość i teraźniejszo ść. Praca zbiorowa pod redakcją M. S c. z an i e c k i e g o i J. W ą s i c k i e g· o. Poznań 1962, s . .44.
3 Liber jundationis Episcopatus Vrati slaviensis. 'Vrocław 1889, s. 144
146.
2
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rzy byli namiestnikami ich brata Władysława Jagiellończyka - króla
czeskiego i węgierskiego. Z panowaniem Zygmunta wiąże się bardzo korzystny dla mieszczan zielonogórskich przywilej z 1504 r., zezwalający
tutejszym sukiennikom na sprzedaż sukna w całej Polsce. Przywilej ten
potwierdzali następnie inni królow~e polscy, przyczyniając się do rozwoju zielonogórskiego sukiennictw.j!J Jako ostatni przywilej ten potwierdził w 1641 r. król Władysław IV /#Wiek XV i XVI to okres bardzo oży
wionego handlu Zielonej Góry z 1nnymi miastami Polski, a zwłaszcza
z Wielkopolską.) Szlaki handlowe zielonogórskich sukiennik6Jlf prowadziły m. in. dó-Poznania, Torunia, Gdańska, Kalisza i Warszaw;)l# Czeladnicy
zielonogórscy w swoich wędrówkach po mistrzostw<?. zatrzymywali się
m. in. w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski. {Później, w XVII w.,
w związku z antyprotestancką polityką HabsburgóW, pod których panowanie przeszła Zielona Góra jak i cały Śląsk po wygaśnięciu linii Jagiellonów w Czechach (1526) - wielu zielonogórs~ich sukienników przeniosło się do Wielkopolski i innych dzielnic Folskit
__. Sukiennictwo nadal jednak pozostało głównym zajęciem zielonogórzan. Dobry rynek zbytu w sąsiedniej ~ielkopolsce oraz w innych miastach polskich, a także możli
wość nabywania polskiej wełny pozwoliły utrzymać produkcję sukna na
poziomie ok. 13 tys. sztuk przez cały XVIII w., z czego ok. 2 tys. sztuk
spr:zeda wano do Folski 4•
{IJ_rugim obok sukiennictwa tradycyjnym zajęciem zielonogórzan była
uprawa winorośli i produkcja wina. M. in. w XV w. znaczne ilości zielonogórskiego wina sprzedawano w Polsce. Zielonogórskie winnice były
jednak często niszczone przez mrozy, szkodniki, a także w czasie wojny
30-letniej przez wojska szwedzki§{ Nie sprzyjała rozwojowi produkcji
wina także niekorzystna polityka podatkowa administracji austriackiej.
W jednej ze skarg Rady Miejskiej na wysokie podatki w 1678 r. czytamy
m. in. "[... ] tutejsze biedne mieszczaństwo, którego całe utrzymanie w największej części z samego tylko tkactwa i niewielkiej uprawy kwaśnego
wina, które w dalszych latach nie tylko jak najlepsze węgierskie wino
opodatkowano, ale również przez bardzo wysokie cło odstraszono sąsia
dów od kupowania go [... ] nie chcielibyśmy być zmuszeni do opuszczenia
domów i gospodarstw i do rozpoczęcia gorzkiej wędrówki po świecie,
jak to już wielu z naszych zrobiło" 5 •
W 1800 r. obszar winnic w Zielonej Górze wynosił 700 ha, a produkcja
wynosiła ponad 25 tys. butelek szampana i 160 hektolitrów innych win.
j]'rzejście Śląska pod berło Habsburgów zbiegło się z wprowadzeniem
4 S. Dąbrowski, Sukiennictwo w Zielonej Górze w latach 1740-1755. "Rocz-nik Lubuski" 1978, t. X, s. 315.
5 H. S c h m i d t, Geschichte der Stadt Griinberg. Zielona Góra 1922, s. 395. Na
temat zielonogórskiego winiarstwa zob. też B. Kres, Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej.
Poznań 1972.
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reformacji na tym terenie. Protestantyzm pozyskał tu szybko wielu zwolenników, zarówno wśród mieszkańców narodowości niemieckiej, jak
i wśród Polaków. M. in. właśnie dla polskich luteranów zbudowano w Zie~
lonej Górze w 1590 r.
dziś . już nie istniejący
tzw. polski kościół, co
wskazuje na znaczny jeszcze procent Polaków wśród mieszkańców miasta
i okolicy Nazwa ,,polnische Kirche" występowała jeszcze na sztychu
z 1740 . Folski diakon tego kościoła obsługiwał m. in. Polaków w pięciu
podmiejskich wsiach: Wilkanowie, Zawadzie, Łężycach, Chynowie i Przylepie. Używanie języka polskiego w XVII w. znajduje potwierdzenie m. in.
dla wsi Racula, Drzonków, Kisielin, Leśniów (Mały i Wielki), Laski, Ochla,
6
Swidnica • Katoliccy Habsburgowie byli bardzo nietolerancyjni, co odczuli mocno także zielonogórscy protestanci w czasie przymusowego "nawracania". Szczególnie dotkliwe były dla miasta lata wojny 30-letniej (1618-1648). W okresie rządów habsburskich miały też miejsce w latach 1640-1663 tzw. procesy czarownic, w czasie których zginęło od tortur lub na
stosie ponad 20 starych przeważnie kobiet. Były wśród ofiar także kobiety
7
o pgJskich nazwiskach: Wojten, Hasucka, Stach, Klich, Baron •
/LW 1740 r. Zielona Góra i ca1y śląsk znalazły się pod panowaniem
pru,
skim. Prusacy znacznie nasilili procesy germanizacyjne. Ludność polska
w mieście szybko malała, podczas gdy okoliczne wsie, ·a zwłaszcza Przylep,
Racula, Chynów, Zawada, Jędrzychów, Cigacice, Otyń i inne, jeszcze dość
długo utrzymywały przewagę ludności polskiej j
W 1733 r. urodził się w Zielonej Górze wybitny malarz polski, reprezentant późnego baroku Tadeusz Konicz, nazywany przez Niemców
Kuntze. Był on w latach l 757 1765 nadwornym malarzem swego mecenasa, biskupa krakowskiego Załuskiego, a ostatnie lata spędził w Rzymie,
gdzie go nazywano "Taddeo Polacco". O jego twórczości tak pisze prof.
Tadeusz D o b r o w o l ski: "Tematyką tych szkiców, odtwarzanych ze
znacznym realizmem, były sceny uliczne, typy ludowe, np. chłopi, przekupnie, tragarze, iluminacje i tańce oraz praca ludzka [... ] Te skromne szki•
ce i notatki, chociaż tworzone na obczyźnie, zapowiadają tak istotny dla
naszej sztuki kierunek artystyczny, jak malarstwo rodzajowe, uprawiane
w dalekiej Polsce równocześnie z Koniezero przez Norblina, a kontynuowane przez Orłowskiego, Piwarskiego i całą plejadę ich rówieśników oraz
/

następców"

9

•

M. S c z a n i e c k i , Z 'dziejów polskości na Ziemi Lubuskiej. Poznań 1948, s.
11 19.
7 W. Kor c z, Procesy czarownic w Zielonej Górze. "Roczn. Lub." 1960, t. I,
s. 136.
a Z. K a c z m a r c z y k, Problem germanizacji Śląska w świetle nowych badań.
"Przegląd Zachodni"
1947, nr 11 12, s. 72. Zob. też J. P e ł czy n a, Polskość prowincji śląskich w pierwszej polowie XI X wieku. ,,Sobótka" R. I, 1946, s. 246.
9 T. ·D o b r o w o l ski, Nowoczesne malarstwo polskie. T. I. Wrocław
Kraków
195.7, s. 43 44. Zob. też J. K o n i u s z, Taddeo Polacco w Zielonej Górze. Zielona
Góra 1960.
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Lod km1ca XVIII w. szybko rosła liczba mieszkańców mias~ w 1760 r.
notowano 4510 mieszkańców, w 1800 r . - 8321, a w 1900 r. już 20 983_&
\Yzrostu tego przy.czynił się przede wszystkim rozwój przemysłu. W 1816 r.
Anglik ~'Brien _założył w Z~elonej Górze przędzalnię wełr:jj a w. 18~4 r.
inna angielska firma wykupiła fabrykę wełny przy ul. FabryczneJ. Zielonogórski przemysł włókienniczy musiał w połowie XIX w. pokonać trudną
barierę przejścia na nowoczesną technikę produkcji, co nastąpiło dopiero
po 1870 r. W Opisie miasta Łodzi z 1853 r. czytamy, że sukiennicy z Zielonej Góry byli m. in. pionierami przemysłu włókienniczego w tym mieście: "W czerwcu 1823 roku nie istniał jeszcze w Łodzi żaden dom ręko
dzielniczy, nie mieszkał żaden fabrykant cudzoziemski, a w grudniu tegoż
roku na przestrzeniach, gdzie jeszcze w lipcu sprzątano zboże, znajdujemy
sześć nowych domów dwufamilijnych i w pełnym ruchu warsztaty sukiennicze dziewięcict majstrów, wprost z Gri.inbergu, ze Śląska sprowadzonych"'".
f Lata między wojną francusko-pruską a pierwszą wojną światową to
zresztą najbardziej dynamiczny okres rozwoju tutejszego przemysłu. Powstały wtedy jeszcze fabryka dywanów, wytwórnia filcu i in. W 1826 r.
rozpoczyna działalność znana później fabryka win i~mpanów.}"Grem
pler et Comp." oraz inne wytwórnie win i koniakó~h._Największy obiekt
przemysł.Qwy Zielonej Góry, fabryka konstrukcji mostowych i wagonów"Beuchelt et Comp" (dzisiejszy "Zastal"), został uruchomiony w 1876 r.,
jako filia zakładów w Zgorzelcu. W 1880 r. powstała fabryka maszyn włó
kienniczych (H. Suckera)/a w 1913 r. Polak z Qochodzenia inż. E. Babrowskf założył fabrykę maszyn-iódlewnię żel~za{)rodukujące maszyny
według jego własnych patentów dla przemysłu wiÓkienniczego, cukrowni
i in. Przemysł maszynowy powstawał w mieście po 1875 r. bez starszych
tradycji i on też po zakończeniu pierwszej wojny światowej rozwijał się
stosunkowo najlepiej, podczas gdy tradycyjny przemysł włókienniczy,
a zwłaszcza wełniany, przeżywał znaczny regres, wyrażający się spadkiem
zatrudnienia i produkcji w tkalniach i przędzalniach wełny.
[Okres pierwszej wojny światowej oraz lata międzywojenne w zasadzie
zahamowały rozwój miast~j Nie bez znaczenia było tu odcięcie Zielonej
Góry od jej naturalnych powiązań z Poznaniem i Wielkopolskąl,spadła
dynamika przyrostu ludności oraz wzrostu gospodarczegó.T Pewna koncentracja w przemyśle maszynowym wiązała się także z u'Cłziałem kapitału
obcego. Zmniejszyła się liczba warsztatów rzemieślniczych oraz zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle. Nadal jednak przemysł i rzemiosło pozostały głównym źródłem utrzymania mieszkańców miasta.
r''j Także w zakresie rozwoju infrastruktury miejskiej nie zaszły większe
10
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Tabela l
PRZEMYSŁ

ZIELONEJ GÓRY

w latach 1925-1939

Przemysł

Ogółem

metalowy

Rok

l
i

Przemysł

l

tekstylny

1

Pozostale

-~~~ł~----z-at~.--- --:~~l-.----~~;;~--~-~~~-,- z~tr.--~~~ ~-~~
__

--------------~

1925

905

_1_9_39__.__ _
81_6_

11 635

l

112

i

__.__10_:~1== _!

1977
3270

i
115
61

11

6025
3738

678
642

'

.....

3633
3729

---'------'-·

. źródło: J. B o roń, Przemysł i rzemiosło województwa zielonogórskiego 1862-1962. Poznan 1962, aneks nr 34.

zmiany. Budowa teatru, stadionu i szpitala w zasadzie wyczerpują bardziej znaczące inwestycje socjalne. Dojście Hitlera do władzy w 1933 r.
oraz przejęcie administracji miejskiej przez nazistów - jak przyznają to
autorzy zachodnioniemieccy - sprowadziło do Zielonej Góry terror polityczny i położyło kres spokojnemu życiu jej mieszkańcówfij.
Zielona Góra była w latach 1920-1933 aktywnym ~odkiem działal
ności Komunistycznej Partii Niemiec. Już w 1920 r. komuniści zielonogórscy odegrali dużą rolę w likwidacji reakcyjnego puczu Kappa. Aktywność zielonogórskiej organizacji KPD była szczególnie nasilona w okresie
poprzedzającym dojście Hitlera do władzy. W Zielonej Górze nlieściła się
siedziba podokręgu KPD, składająca się z trzech dzielnic 12 • Jedna z nich
obejmowała swym zasięgiem komórki miejskie KPD w Zielonej Górze,
Czerwieńsku, Kożuchowie· i Nowej Soli. Ocenia się, że skupiała ona ok.
1800 członków. Miejscowi komuniści przygotowywali się w 1932 r. do czynnej walki z faszystami, gdyż organizacja NSDAP działała w mieście na
długo przed dojściem Hitlera do władzy i cieszyła się dużym poparciem
miejscowej burżuazji. W połowie 1932 r. komuniści utworzyli organizację
pod nazwą "Czerwona Masowa Samoobrona" (Roter Massenselbstschutz),
która stała się podstawową siłą bojową KPD w mieście. Jednym z jej
przywódców był Karl Schmerl, zamęczony we wrocławskim Gestapo w listopadzie 1933 r.
Jeszcze w marcu 1933 r., mimo fałszerstw w wyborach, miejscowi komuniści wprowadzili do Rady Miejskiej trzech swoich członków 13 • W tym
czasie czołowych działaczy KPD z terenu miasta już aresztowano i po

11

E. C l a u s s, Buch der Stadt Griinberg in Schlesien. Frankfurt am Main 1957,

s. 85.
H. L i p i ń s k i, Z walk komunistów niemieckich na Ziemi Lubuskiej. "PrzeLubuski" 1973, nr 3, s. 73 oraz W. L e m i e s z, O działalności KPD na Srodkowym Nadodrzu. "Przegl. Lub.'' 1973, nr 4, s. 46.
13 "Griinberger Tageblatt" z 13 marca 1933 r. Byli nimi: Karl Laube, Fritz Laube
i Georg Kraft.
12
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rocznym śledztwie w 1934 r. 32 z nich skazano na pobyt \V obozie i \Vieloletnie więzienie.
.
Wśród działaczy zielonogórskiej KPD było wielu Polaków i ·N iemców
polskiego poGhodzenia. Najbardziej znanym z nich był Adolf Onderka,
l~tóry zmarł w Zielonej Górze w 1964 r. Aktywnymi członkami KPD byli .
14
·
też Władysław Kocur i Michał Lipka •
Pi*--l Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej zielonogórskiej administracji powierzono zorganizowanie hitlerowskiej władzy w okupowanym
pov"iecie wolsztyńskim. Landrat zielonogórski Orande wysłał do Wolsztyna i4 urzędników na czele z asesorem Schulzem, który w jego imieniu
pełnił tam funkcję landrata do końca 1939 r. Wysłano też do Wolsztyna
już wcześniej zorganizowany przez Willi Bormanna 40-osobowy oddział
"wzmocnionej ochrony policyjnej", który wsławił się jako "Komando
Bor•
mann" okrucieństwem i licznymi zbrodniami na cywilnej ludności powiatu
wolsztyńskiego };). ·

·-

2. Polonia zielonogórska
LJ>ołożona

dawnej granicy śląsko-wielkopolskiej Zielona Góra
bardzo długo zachowała liczne ślady polskości w nazewnictwie, jak np.
"Piastenhohe"
Vlzgórza Piastowskie, ~,pol.nis.che Kirche"
kościół polski i in., w obrządku religijnym (polskie nabożeństwa) oraz w dość licznej
polskiej kolonii. W okresie porozbiorowym napłynęła tu liczna grupa
Po.
laków, podejmując pracę w miejscowych zakładach przemyslowych oraz
otwierając warsztaty rzemieślnicz~ Także z okolicznych wsi przeprowadzało się do miasta wielu Polaków. \Vieś podzielonogórska zachowała bowiem również długo polski charakter, o czym świadczą będące w użyciu
do początku XX w. ·n azwy miejscowości, np. Polnisch Nettkau (Nietków),
oraz wzmianki o rozbrzmiewającym na ulicach Zielonej Góry w dni tar16
gowe ję~yku polskim •
Lonia 27 lipca 1898 r. utworzono. VI Zielonej Górze
T
o
war
zys
t
VI o
.
.
P o l ski c h R z e m i e ś l n i k ów. Działało ono z przerwą wojenną do
1935 r., popularyzując język ojczysty i kulturę narodową. Jego organizatorem i prezesem przez cały okres działalności był blacharz Kazimierz LiEOVvski (1863 1 93.5).J'ochodzący ze Śremu Lisowski pracował początko\vo
w

pobliżu

•

•

-------~

14

\V. L e m i e s z, Z dziejów antyfaszystowskiego ruchu oporu na Srodkowy1n
Nadodrzu 1933 1945. W sza w a 1973, s. 48.
15 H. Szczegół a, W olsztyn. Miejsca pamięci narodowej województwa ziel onogórskiego. \Volsztyn 1980, S'. 5.
16 Na temat Polonii zielonogórskiej pisali m. in.: Z. Rutko w ski, Zycie ludności polskiej w Zielonej Górze w latach 1890 1939. " Przegl. Zach.'' 1960, n r 5; tenże,
Z dziejów Polonii zi el-onogó1·skiej. "Roczn. Lub.'' 1966, t. IV oraz W. Kor c z, . H i storia Towar.zystwa Polsk -ic h Rzemieś~ników w Zielonej Górze. Zielon a G6ra 1973.
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w zakładach Beuchelta, a później kupił dom i założył własny warsztat .
blacharski. Vl jego legitymacji członkowskiej Związku Polaków w Niemczech wystawionej w 1922 r. czytamy, że był "obrońcą tutejszych Polaków" oraz mężem zaufania w wyborach d.o Sejmu pruskiego. Na zdjęciu
przedstawiającym założycieli Towarzystwa widnieje 39 osób. Działalność
'l.,owarzystwa jest nam znana ze statutu oraz zachowanej książki protokołów. Szczególną aktywność wykazywało ono w okresie do wybuchu
pierwszej wojny światovvej. Provvadziło polską bibliotekę, chór, zespół teatralny, który np. w 1907 r. v-1ystawił Obronę Trernbowli, a \V 1908 r.
Noc Listopadową. Towarzyst\vo prenumerowało liczne tyttlły polskiej prasy oraz utrzymywało żywy kontal{t z organizacjami polskirni w Pozna11itt
i \Vielkopolsce. Na zebra11iach Towarzystwa czytano wiersze M~ckiewi
cza, Konopnickiej, Krasil1sl{iego, wygłaszano pogadanki o Ę.ościuszce, Piotrze Skardze, Kołłątaju, organizovvano obchody rocznic Konstytucji 3 Iv1aja,
powstań· narodowych i inne. \V 1910 r. Tov;arzystwo zorganizowało d\va
półroc~ne kursy języka polskiego. \V 1907 r. zielonogórska Polonia prowadziła agitację i głosowała na polskich kandydatów do Reichstagu, co
wywołało duże poruszenie wśród władz niemieckich.
Zapis z książki protokołów świadczy o tym, że np. 28 listopada 1908 r.
obchodzono "wieczór mickiewiczowski ze śpie-vvem, delrlamacjami i wspólną kolacją" 17• vV dniu 29 marca 1909 r. czytano na zebranitl fragmenty
Pan.a Tadeusza. Na zebraniu w dnitl 20 listopada 1910 r. uczczono pamięć
znanego w zaborze pruskim działacza społeczno-gospodarczego l{S. Piotra
Wawrzyniaka. Z zapisów w książce wynika, że najczęściej wiersze deklamował Antoni Putz, zastępca prezesa To-vvarzystwa. On też czytał 11a zebraniu prozę polską oraz literaturę patriotyczną. W protokole z dnia
25 stycznia 1913 r. czytamy: "Pan Kubiak prosi Towarzystwo o uczczenie
poległych powstańców stycznio\vych przynajmniej jednym Wieczny odpoczynek. Pan Putz przeczytał z Gazety Grudziądzkiej o powstaniu styczniowym jako rocznica 50-letnia, którą w tym roku obchodzimy, dalej
o uroczystości weteranów z powstania styczniowego w Poznaniu. Pan prezes Lisowski przemówił jeszcze o powstaniu styczniowyn1, o barbarzyń
st\vie rosyjskim przeciw naszym rodakom, czcił naszych przodków, ich
męstwo i wytrwałość [... ]'' W 1913 r. na zebraniu czytano o strajktl górników górnośląskich i o odezwach wzywających do poparcia "naszego
ludu roboczego i najelementarniejszych jego żądań urządzeniem składki
rra rzecz strajku".
Gdy po przerwie spowodowanej pierwszą wojną światową ponownie
zebrali się członkowie Towarzystwa w pierwszym powojen11ym protokole
z dnia 18 czerwca 1919 r. zapisano, że wiceprezes Putz mówił:
Wszystkie cytaty z zebrań
-1935, przechowywanych \V Izbie
17

pochodzą z zachowanych protokołó\v
Rzemieślniczej w Zielonej Górze.
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"Ciesząc się, iż dziś

po blisko pięciu latach rozeJSCla się mamy tę łaskę znów
aby dalej pielęgnować język ojczysty i walczyć za ukochaną
mniemając, iż dziś oswobodzona nadal potrzebuje wsparcia
Pan Putz ubolewa, iż przez długi czas mało słysząc języka polskiego ciężko
dłuższą mowę powiedzieć prosząc obecnych na to uwagę zwrócić, iż nie jest
mówcą. Kończąc powitanie prosi p. Putz członków wyrazić uciechę wstać
i zawołać jednogłośnie »Niech żyje ukochana Folska nasza cała<<".

się tutaj zgromadzić,
Polskę naszą chociaż

naszego.
dziś jest
wielkim
z miejsc

Powyższy zapis oddaje w jakiś sposób radość Polonii zielonogórskiej
z odzyskania przez Polskę niepodległości i wyraża jej więź z krajem.
[" Po zakończeniu pierwszej wojny i wytyczeniu nowej granicy polsko-niemieckiej część Polaków wyjechała z miasta i osiedliła się w Wielkopolsce. Nadal pozostała tutaj jednak spora kolonia polska. Zachowały się
liczne dowody współdzia~nia zielonogórskiej Polonii z organizatorami powstania wielkopolskiego ...Przeprowadzono m. in. zbiórkę pieniężną na rzecz
powstania oraz ułatwiano przerzut ochotników do szeregów walczących.
Często kontaktowano się z członkiem Naczelnej Rady Ludowej Teodorem
Spiralskim, znanym przywódcą Polaków z Babimojszczyzny. Po zakończe
niu powstania władze rejencji legnickiej zamierzały nawet w odwet za
pomoc udzielaną powstańcom rozwiązać Towarzystwo Rzemieślników Polskich, do czego jednak nie doszło 18 • Działalność patriotyczną kontynuowało Towarzystwo także i później, prowadząc zbiórki na rzecz Wojska
Polskiego, sierot wojennych i inne cele. Utrzymywano też - chociaż już
w skromniejszym zakresie~ kontakty z organizacjami polskimi w Poznaniu i Wolsztynie, a także we Wrocławiu i Opolu. Nadal prowadzono działalność kulturalną. W 1923 r. obchodzono uroczyście 25-lecie utworzenia
Towarzystwa, a w 1925 r. zorganizowano pożegnanie optantów, którzy
wyjeżdżali do Wielkopolski. Na bieżąco też informowano na zebraniach
Towarzystwa o życiu politycznym i kulturalnym kraju, np. o działalności
Wincentego Witosa czy Józefa Piłsudskiego.
I...Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. aktywność Towarzystwa powoli
zamierała, co znalazło wyraz w malejąlej frekwencji na zebraniach oraz
coraz rzadszych spotkaniach członków./ W 1933 r. było tylko 7 zebrań,
w 1934 r. 6, a w 1935 L1.!JN dniu l września 1935 r. odbyło się
ostatnie zebranie Towarzystwa, nahlórym postanowiono je rozwiązać.~]
W dniu 25 września tegoż roku prezes Towarzystwa 72-letni Kazimierz
Lisowski zmarł podczas przesłuchań w siedzibie policji.
Wśród działaczy Towarzystwa poza prezesem do najaktywniejszych
należeli jeszcze: Antoni Putz, Walenty Kliks, Franciszek Kubiak, Andrzej
Gaziński, Gierszyński, A. Kordylewski, Siekierski, Kazimierz Słupecki,
Piotr Szczegóra i in.
Dnia 2 stycznia 1923 r. utworzono w Zielonej Górze oddział Związku

L

18 Korespondencję niemiecką z 1921 r. w sprawie poparcia dla powstania ze
strony Towarzystwa przytacza Z. Rutko w ski, Zycie ludności polskiej ... , s. 145.

22

Z

PRZESZŁOŚCI

ZIELONEJ GóRY

Polaków w Niemczech. Jego prezesem został długoletni działacz Towarzystwa Rzemieślników Polskich Walenty Kli~Do Związku wstąpili też
na aD-\1 prezesa wszyscy pozostali członkowie Towarzystwa Rzemieślni
ków::'..) Zielonogórski oddział Związku Polaków w Niemczech nie wyróż
niał się większą aktywnością. Słabość polskiej inteligencji w mieście oraz
ekonomiczne uzale~nienie ludności polskiej od Niemców spowodowały, że
polski ruch narodowy nie miał tu takich warunków rozwoju jak w innych
regionach. Brak dokładniejszych danych na temat liczby Polaków w mieście i okolicznych wsiach nie pozwala też ocenić bazy rekrutacyjnej polskich organizacji i towarzystw. Odwiedzający kilkakrotnie Zieloną Górę
i tamtejszych działaczy kierownik okręgu Związku Polaków w Niemczech
we Wrocławiu Franciszek Juszczyk bardzo sceptycznie oceniał możliwości
rozszerzenia wpływów Związku w Zielonej Górze. W swoim sprawozdaniu
z 1930 r. pisał o postępującej germanizacji, ograniczeniach ze strony władz
administracyjnych oraz o braku inteligencji i przywódców (poza K. Lisowskim). Wspominał też o możliwości wykorzystania w działalności organizacyjnej robotników sezonowych z Polski. Pisał również o osamotnieniu Polaków w środowisku wiejskim okolic Zielonej Góry 20 •
Z cytowanych już protokołów Towarzystwa Rzemieślników oraz książ
ki adresowej Zielonej Góry dowiadujemy się także o istnieniu w mieście
innych,J?olskich organizacji. Np. w 1920 r. obchodzono 30-lecie istnienia
Towarzystwa Czeladzi Katolickiej, a l kwietni~ 1912 r. utworzono Zwią
zek Katolickich Robotników liczący w dniu powstania 65 członków,
a w skład zarządu wchodzili m. in.: B. Milewski, A. Kordylewski, P. Brass,
F. Golemka i F. Kaszyński 21 •
Obecność Polaków w Zielonej Górze po pierwszej wojnie światowej
potwierdzają także głosy oddawane na polską listę wyborczą do Reichstągu. W 1924 r. oddano na tę listę 54 głosy, a w 1928 r. 41 głosów 22 • Nie
są to wszystkie głosy Polaków, gdyż wielu z nich głosowało na listę Komunistycznej Partii Niemiec.
l..s.kromna zielonogórska Polonia miała silne oparcie w dużych skupiskach Polal}'t>w na pobliskiej Babimojszczyźnie, skąd bardzo wiele osób
dojeżdżało~ do pracy w Zielonej Górze i uczyło się tam rzemiosła, oraz
w sąsiedniej Wielkopolsce, z którą polscy zielonogórzanie związani byli
m. in. więzami rodzinnymi. Wielu członków Towarzystwa Polskich Rzemieślników i in. polskich organizacji pracowało aktywnie przy odbudowie
życia gospodarczego Zielonej Góry po drugiej wojnie światowej. )
146.
Zob. Sprawozdanie F~ J u s z c z y k a z uroczystości obchodów 33 rocznicy powstania Towarzystwa Rzemieślników Polskich z dnia 30 sierpnia 1930 r. "Przegl.
Lub." 1973, nr 4, s~ 179-182.
21 W. Kor c z, Historia Towarzystwa Po!skich Rzemieślników~~., s~ 68.
22 W~ L e m i e s z, Z dziejów antyfaszystowskiego ruchu oporu.~. s. 40.
19 Tamże, s~
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3. Polacy w Zielonej Górze w czasie drugiej wojny
r------

l.J..ata poprzedzające wybuch wojny przyniosły pewne ożywienie gospodarcze związane z przestawianiem przemysłu na produkcję dla potrzeb
wojska. I tak np. zakłady Beuchelta i spółki produkujące dotąd konstrukcje mostowe i budowlane oraz wagony zaczęły otrzymywać poważne zamówienia. wojskowe, co pociągnęło za sobą wzrost zatrudnienia
do
1950
..... .
osób. W 1938 r. produkowano m. in. wagony specjalne o przeznaczeniu
vvojskowym, przyczepy samochodowe typu wojsl<:owego (główna produkcj~}, ciąg1~iki saperskie itp.~
·
[ Po wybuchu ·wojny nastąpiła kolejna zmiana profilu produkcji. Rozpoczęto budowę elementów kadłubów łodzi podwodnych, które następnie
barkami z Cigacic transportowane były do Głogow~; \V tamtejszej stoczni
mo_!.1towano je i transportowano Odrą do Szczecina.
l__Na produkcję wojenną przestawiono także pozostałe większe zakłady
przemysłowe Zielonej Góry. Zakłady metalowe firmy "Christ u. Co"
{dzisiejs~y oddział "Falubazu" przy.ul. Dąbrowskiego), wytwarzające przed
wojną armaturę, odlewy i części metalowe· dla różnych· ·gałęzi' produkcji,
stópniOV/O zwiększały załogę w związku z zamówieniami . wojskow~i
z ok. 300 w 1929 do 700 w 1939 r. i ok. 3000 w 1944 r. W okresie wojny
produkowano w nich głów11ie amunicję przeciwlotniczą oraz pociśki
z wtryskowych odlewów cynkowych <!g., amunicji, a także małe elemeńty
z odlewów wtryskowych do zapalników.\Produkowa110 też podzespoły do
---·
broni automaty&znej, części do czołgów i korpusy głowic .torpedowych.
Rozdzielnik z czer\vca 1943 r. wykazywał 20 pozycji v;yrobów dla ·woj-

j

.

.

'

.

·ska-..

.

\ Zakłady ";Ei~~11huttenwerk-Babrowski'' (dzisiejszy oddział "Falubazu"
przy ·ul. Dąbrówki), procluku ·ące do 1940 r. maszyny rolnicze i tekstylne
oraz odlewy, w 1atach-:d;:r:u::g:7ie:J~·:-:w~o~J~~..;o::y~w~a:::-:r::z:::a~ły~ipusy granatów i odle,.,vy różnych części metalowych dla potrzeb armii.· ; Zmiana profilu produkcji objęła także w. pierwszych latach wojny fabryki mebli w Zielonej Górze (firma "Seifert C. u. F."), które wykonywały m. in. opakowania dla amunicji, oraz fabryki włókiennicze. Np. w fabryce włókienniczej Gruschwitza przy ul. Dąbrowskiego 9 (obecnie "Lumel") rozpoczęto w 1942 r. produkcję sprzętu radiotechnicznego dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego (zakłady "Opta-Radio").
NaJwiększa fabryka włókiennicza w mieście "Deutsche Wollenwaren
Manufaktur" (dziś "Polska Vlełna") prawie podwoiła na skutek zamówień
armii w czasie drugiej wojny produkcję i załogę. ' rzy fabryce utworzono
~

a

t

1976. Pod redakcją M. E ck er t a. Zielona Góra 1980, s. 17. Proces przestawiania się zielonogórskiego pr:z:emysłu na produkcję wojenną przedstawiają też autorzy monografii Zaklady przemysŁu kluczowego w województwie zielonogórski m. Pod redakcją J. P o p ki e w i c z a. Zielona ·Góra 1967 1971.
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navJet filię obozu l{oncentracyjnego Gross Rosen. Znane są ciężkie v;arun24
ki życia i pracy więźniów tego obozu • Zatrudnier1ie więźniów i robotników przyn1usowycl1, w tym ok. ·200-osobowej grupy Polaków, poz\voliło
w rowadzić w zakładzie w latach wojny trzecią zmianę.
( Powyższe przykłady w dostatecznym stopniu ilustrują proces przeobrażeń strukturalnych przem~ysłu zielonogórskiego po wybuchu drugiej wojny światowej.lfraca na rzecz ·a rmii i przemysłu zbrojeniowego pociąg
nęła za sobą szybki wzrost produkcji oraz związany z nim \Vzrost zatrudnienia. Podobnie jak 11a obszarze całej Rzeszy tak i '.tV Zieloilej Górze wzrost
zatrudnienia nastąpił przez wykorzystanie jeńców, VJięźnióvv i robotr1ików
przymusowych z Polski i innych państw okupowanycl1.)
W okresie wojny wszystkie zakłady pracujące w Zielonej Górze 11a potrzeby wojska przeszły na pracę wielozmianową. Zwiększyła się też prodtikcja i zatrudnienie w drobny·c h zakładach, które kooperovvały z dużymi
fabrykami. \V 1943 r. zaczęto też przenosić do .Zielone j Góry niektóre
zakłady zbombardowane w głębi Rzeszy (np. "Telefunken" z Berlina).
Sprowadzenie do Zielonej Góry kilktlnastu tysięcy robotników przymusowych, jeńców i więź11iów pociągnęło za sobą konieczność pobudo\vania lub adaptowania wielu obiektów z przeznaczeniem na różnego rodzaju
obozy.
.
· Na podstawie zachowa11ych materiałów archiwalnych, wspomnień mieszkańców Zielonej Góry oraz byłych robotników przymusowych, a także
dochodzeń Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich odtworzono
przybliżoną sieć tych obozów w Zielonej Górze. Udało s~ ustalić · łącznie
44 obozy, w tym dwie filie obozów koncentracyjnych oraz 4 obozy jeniec.

kie~.

Pierwsi polscy robotnicy przymusowi trafili do Zielonej Góry już jesienią 1939 r. Rekrutowali się oni głównie z Poznańskiego,]
w
tym
naj\vięk..,. .
sza grupa z povviatu wolsztyńskiego{_)Viosną 1940 r. nadeszły transporty
robot11ików polskich z Bielska, Łódzkiego i Warszawy. O ile w pierwszych
grupach przeważały osoby przymusowo kierowane, w zasadzie zbiorowo
przez Arbeitsamt, to później coraz więcej grup pochodziło z łapanek prze- ·
prowadza11ych na ulicach większych i mniejszych miast polskich. Duże
grupy .skiero~ano tu z Warszawy w trakcie i po upadku powsta11ia warszawskiegof '\v miarę upływu lat wojny przybywało do Zielonej Góry co-~~
raz więcej robotników przymusowych z innych okupowanych krąjów
Eu.
ropy, najwięcej ze Związku Radzieckiego, Francji, \Vłoch, Holandii i Bel#".."...

~~

,

Zob .. P. lVIn i c h o w s ki, Zielona Góra. Miejsca pamięci na·r odowej wo jewództuJa .z ielonogórskiego. Zielona Góra 1979.
2s Okr ęgowa Komis'ja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze. Akta
"W sprawie zbrodniczej eksterminacji robotników i jeńców różnych narodov;osci
\V latach 1939
1945 \V Zielonej Górze", sygn. l Ds 19/69.
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gii. Z zachowanych "Kart pracy" wynika, ~e znajdowali się tu też robotnicy z Grecji, Jugosławii i Czechosłowacji._,
Robotników przymusowych kierowano przede wszystkim do dużych
zakładów przemysłowych produkujących na rzecz wojska\ Pracowali oni
tam obok jeńców francuskich, angielskich, a później wło~ich.)l W 1943 r.
nową grupę niewolniczą stanowiły kobiety narodowości żydowskiej z utworzonych w Zielonej Górze filii obozów koncentracyjnych Gross Rosen i Ravensbruck.
Duże grupy robotników pracowały też na kol.ei i w budownictwie oraz
w kilkuset drobnych przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych. Pojedyncze osoby pracowały w restauracjach, fryzjerniach itp.
Napływ do Zielonej Góry kilkunastu tysięcy robotników przymusowych z podbitych krajów zrodził potrzebę ich zakwaterowania. Dla jeń- ·
ców wojennych zbudowano duży obóz w pobliżu przejazdu kolejowego
k. obecnego "Falubazu" (dawn. "Christ") oraz przeznaczono duże budynki
przy ul. Fabrycznej i Długiej, a także w miarę potrzeby stawiano baraki
na terenie zakładów (m. in. w fabryce "Babrowsky" - obecnie oddz. "Falubazu" przy ul. Dąbrówki). W podobny sposób rozwiązano sprawę filii
obozów koncentracyjnych (duży obóz przy drodze do Przylepu, budynek
naprzeciw "Polskiej Wełny" i inne).
Robotników przymusowych kwaterowano początkowo w nieczynnych
salach restauracyjnych i widowiskowych (np. przy ul. Urszuli - później
szy "Wagmostaw") oraz na strychach i w wynajętych wolnych pomieszczeniach prywatnych. Ciągły dopływ nowych transportów zmuszał władze
niemieckie do budowy obozów oraz adaptowania na ten cel nieczynnych
obiektów przemysłowych i rzemieślniczych, a także do stawiania nowych
baraków na terenie zakładów, gdzie pracowali robotnicy przymusowi.
Największy obóz tego typu w Zielonej Górze zbudowano w 1941 r.
przy ul. Botanicznej (obecnie magazyny "Domu Książki"), gdzie zamieszkało kilkuset robotników narodowości polskiej, rosyjskiej, francuskiej, belgijskiej, włoskiej, serbskiej i in. Robotników dowożono do pracy koleją
od stacji podmiejskiej przy obecnej ul. Ogrodowej do zakładów "Christ",
"Cpta Radio" i in. Wracali natomiast pieszo po 12-godzinnym dniu pracy.
W pamięci mieszkańców Zielonej Góry z tamtych lat utrwalił się obraz
maszerujących codziennie przez miasto kolumn jeńców, robotników przymusowych różnych narodowości w różnych kierunkach do pracy i z powrotem.
Drugi duży obóz tego typu znajdował się przy ul. Urszuli (tzw. "Lager
Luisenthal 2"). W kilkunastu barakach mieszkało kilkaset robotnic i robotników wielu narodowości. Zachowało się ponad 300 kart pracy robotników zatrudnionych w fabryce amunicji (obecnie "Lumel" przy ul. Sulechowskiej- wówczas "Fabrik Grunberg der G.m.b.U. zur Verw. chem~

•
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Erzeugnisse") • Z kart wynika, że w grupie tej było 126 osób ·narodowości rosyjskiej, 107 polskiej, 47 francuskiej, 19 belgijskiej, a ponadto mieszkały tam jeszcze osoby narodowości holenderskiej, włoskiej, litewskiej,
ukraińskiej i in. Były to _głównie kobiety. Mężczyźni mieszkali w wydzielonej części obozu. Mieszkańcy obozu pracowali też w zakładach "Beuchelta'' i "Opta Radio".
Inny duży obóz złożony z drewnianych baraków znajdował się na terenie zakładu "Gruschwitz Textilwerke". Także i tam mieszkało kilkuset
robotników narodowości polskiej, rosyjskiej, francuskiej, holenderskiej,
czeskiej, serbskiej i chorwackiej. Duży obóz tzw. "Lager Beuchelt Weinbergstr." (obecnie ul. \Vinogradu) przeznaczony był dla robotników fabryki Beuchelta. Zakład ten posiadał jeszcze inne obozy, m. in. przy ul. Ki·sielińskiej. Róv;nież fabryka "Babrowsky" miała trzy obozy zlokalizowane
w pobliżu zakładu przy ul. Dąbrówki, w których mieszkało co najmniej
500 osób wielu narodo,vości.
Przy ul. Vlazów obóz dla kobiet pracujących w zakładach "Christ" mieścił się w budynku dawnej cegielni. Duży obóz dla robotników i robotnic
narodowości rosyjskiej mieścił się przy obecnej ul. Lisiej (dawniej .Obere
Fuchsburg 17), obok niego przy ul. Untere Fuchsburg był obóz karny dla
kobiet. Mniejsze obozy znajdowały się m. in. przy ul. Sienkiewicza (obecny
magazyn ZURiT), przy ul. Kożuchowskiej, Strzelecl{iej, Ogrodowej, Sowińskiego, 1'./Ion.iuszki, Anny Jagiellonki, Kilińskiego, Struga, Świerczew
skiego, Sło-vvackiego, Bema, Łużyckiej.
Pełnej liczby obozów, jak również ilości baraków nie sposób ustalić,
gdyż po .wyzwoleniu z braku opału drewniane baraki zostały rozebrane
przez ludność na opał.
Bardzo dużo robotników mieszkało w małych grupach u mniejszych
przedsiębiorców, rzemieślników, ogrodników i rolników. 'lv'"ielu było zakwaterowa11ych prywatnie w mieście w pomieszczeniach
najczęściej
niemieszkalnych
wynajętych przez .p racodawców.
"'' obozach panowały formalnie warunki półwolnościowe, ale warunki
27
pracy ograniczały tę wolność do minimum • Obozy pracy dla robotników
przyn1usowych były strzeżone przez nie1niecką straż przemysłową i miały
cyv;;-ilną administrację. Wolno je było opuszczać po godzinach pracy, ale
przed godziną policyjną, oraz w niedzielę. Nie wolno jednak b)rło vv ty1n
czasie od~1iedzać kin, restauracji, sl~lepów itp. Polscy robotnicy zobovvrią
znani byli nos1ć na piersi naszywki z fioletową literą "P" na żółtym tle.
26
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Karty pracy robotników przymusowych znajdują się w archhvum Okręgovvej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze.
.
27 Warunki pracy i płacy, a także stopień ograniczenia swobód osobistych polskich robotników przymusowych \V Trzeciej Rzeszy. Przedstawiają: Cz. Ł u c z ak,
Porscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny światowej. Poznań 1974 ·oraz \V. L e m i e s z, O pracy niewoLniczej na Ziemi Lubuskiej w l.atac:·l
!I w ojny śuyi.;:;,to'tv·e j. Poznań 1952 .
26
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Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy nosili naszywki z napisem " Ost" . Brak
nasZ)'\Vek powodował sankcje karne, włącznie z biciem i z esłaniem do obozu koncentr acyjnego. Nadzór nad robotnik.ami sprawowała policja kryminalna, która często \V obozach i innych pomieszczeniach zamieszkałych
przez robotników oraz w miejscu ich pracy przeprowadzała rewizje, a także karała aresztem i biciem wszelkie przekroczenia regulaminowe.
Trudne warunki życia, niedożywienie, ciężka praca proV\radz~ły do szybkiego wyci eńczenia organizmu i sprzyjały chorobom. Awitarninoza, szkorbut, gruźlica, zapalenia płuc
to najczęściej spotykane choroby vv-śród
robotników przymusowych w Zielone j Górze. Wpra\vdzie zachorowania
i śmiertelność w obozach pracy przymusowej były mniejsze niż \V obozach
koncentracyjn ych, to zważywszy charakter zatrudnienia.
mam tu na
myśli pozory legalności
były one bardzo wysol{ie. Z wyciągu z księgi
zgonów za lat a 1939 1945 wynika, że w Zielonej Górze zmarło około 80
28
jeńców i r obotników (bez więźniów) • Za przyczynę podawano najczęściej
zapalenie płuc. Warto jednak odnotować, że ciężko chorych zazwyczaj
zwalniano do domów. Po ew entualnym wyzdrowieniu Arbeitsamt kierował te osoby ponownie na roboty dó Ni~miec.
Znane są liczne wypadki pobicia Polaków przez policję za kilkuminutowe spóźnienia do pracy lub za nienoszenie litery "P" na ubraniu. Znane
są także nazwiska policjantów znęcających się nad Polakami. Byli to przede wszystkim funkcjonariusze policji kryminalne j Kappel, Suhr, Lier
29
i Hreckberg •
.
Zarówno z zeznań byłych robotników przyn1usowych \V Zielonej Górz,e ,
jal\: i z dokumentów oficjalnych wiadomo, że robotnicy cudzoziemscy byli
bardzo nisko opłacani. Dotyczy to zwłaszcza Polaków i obywateli radzieckich. Pod koniec wojny zaprzestano w ogóle wypłacania im pensji. Zawyż one natomiast były wszelkiego rodzaju potrącenia z już i tak niewysokiego zarobku. Potrącano nie tylko za głodowe wyżywienie i marne zakwat erowanie, ale także na różnego·rodzaju świadczenia na rzecz wojny (pomoc zimowa, wojna totalna itp.).
Należy jeszcze odnotować , że w fabrykach zielonogórskich w okresie
zimy pracowało wieltl polskich oraz cudzoziernskich robotników, którzy
przez pozostałą część roku pracowali u niemieckich gospodarzy. Zatrudnienie to . miało
celu
zdaniem władz niemieckich
bardziej "racjonalne" wykorzyst anie siły roboczej poza sezonem prac rolnych.
·Pod koniec wojny z kolei tysiące r obotników pr zymusowych oraz jeń•

na
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S z czegół

a , N iem i eckie obozy pracy pr zymusowej w Z ielonej G ór ze
w latach 1939 1945. ,,Przegl. Lub." 1979, nr 2, s. 60.
_
29
Okręgowa K om isja Badania Zbrodni Hitlerowskich \ V Z ielonej Górze, sygn.
l Ds 19/69. Tamże znajdują s ię liczne r e lacje były-ch polski ch robotników przy mus-owych w Zielone j Górze z la t drugiej w ojny św ia to\vej .
.
H.
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ców z Zielonej Góry wykorzystanych było przy bttdowie umocnień 11ad
Odrą na odcinku od Nowej Soli na północ.
Zielona Góra nie była w tej . części śląska jakimś wyjątkiem w zakresie
nasycenia obozami różnych typów. W najbliższej ol{olicy duży zespół obozóvv znaJdował się w Cilerwieńsku, gdzie usytuowana była baza wysyłkowa
zielonogórskiej produkcji zbrojeniowej. Znamy też bliżej sytuację jeńców
radzieckich pracujących przy zakładaniu kabla wzdłuż Odry, a przeby\vających w tymczasowym obozie w Milsku. Dokonano tam zresztą kilku
.
udokumentowanych zbrodni.
W Krzystkowicach pobudowano w okres~e wojny ogromny kompleks
przemysłowy
produkcja amunicji
oparty wyłącznie na pracy jeńców
i więźniów. Także w Nowej Soli znajdowało się szereg obozów .przy tamtejszych
zakładach przemysłowych .
.
·· . ~styczniu 1945 r. rozpoczęła się ewal(uacja i demontaż większości za..
.
'kładów pracujących na rzecz wojny. Niektóre szczególnie ważne obiekty
(np. "Telefunken") ewakuowano wraz z załogą wcześniej. \~ywożono maszyny, surowce, zamierzano także w.yprowadzić wszystkich jeńców, więź
niów i robotników przymusowych~ \Tych
ostatnich nie udało się jednak
,
w całości zabrać. \Vielu uciekło podczas prac nad umocnieniami, inni
w czasie ewakuacji, a część została wyzwąlana przez wojska radzieckie
w Zielonej Górze bądź tuż za nią (m. in. duża grupa w S.w idnicy). Najbardziej męczeńską drogę ewakuacji przeszły więźniarki filii obozu w Grass
Rosen. Spośród ok. 1500 więźniarek, które 29 stycznia 1945 r. opuściły
Zieloną Górę, wyzwolenia w Bawarii, dokąd je popędzono, doczekało tylko
35 30.
ao P. M n i c h o w s k i, Z ielona Góra. Miejsca pamięci narodowej ... , s. 7.

•

II
Pierwszy rok władzy ludowej
w Zielonej Górze

l. Wyzwolenie miasta
W ostatnich miesiącach 1944 r. narastała w mieście psychoza wojenna.
Po feriach letnich szkoły nie podjęły już nauki. Starsi uczniowie zatrudniani byli wraz z dorosłymi mieszkańcami miasta oraz jeńcami i robotnikami przymusowymi przy budowie umocnień nad Odrą. Niemcy uważali
bowiem linię Odry, wraz z silnymi umocnieniami oraz niekorzystnymi
w ataku warunkami terenowymi, za bezpieczną rubież. Stąd też mimo niepomyślnego przebiegu działań wojennych po rozpoczęciu ofensywy styczniowej 1945 r. nie przypuszczano, że przyjdzie mieszkańcom Zielonej
Góry opuścić miasto.
Tymczasem błyskawiczne działania Armii Czerwonej w operacji wiślańsko-odrzańskiej sprawiły, że już pod koniec stycznia wojska radzieckie stanęły nad Odrą. 27 stycznia zdobyty został Sulechów i Rosjanie znaleźli się w Cigacicach nad Odrą o 13 km od Zielonej Góry. Rozbite wcześ
niej jednostki niemieckie nie były w stanie bronić pozycji na prawym
brzegu Odry i wycofały się za rzekę, przystępując do przegrupowania
i obrony węzłowych punktów oporu wzdłuż uprzednio przygotowanych
umocnień nad środkową Odrą. Zamykały one jeden z najważniejszych
kierunków strategicznych broniących dostępu do środkowych Niemiec.
Pozycję odrzańską fortyfikowano i doskonalono w ciągu wielu lat, rozbudowując ją od Cigacic w górę rzeki aż do ujścia Nysy Kłodzkiej. Najsilniejsze punkty obrony północnego odcinka, przebiegającego przez teren
obecnego województwa zielogórskiego, stanowiły nadodrzańskie miejscowości: Cigacice, Nowa Sól i Bytom Odrzański'. W celu zajęcia pozycji
1 T. Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach poLskich w Latach 1919-1945. "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1966, t. XII, cz. I, s. 282-287.
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obronnych na rubieży Odry w rejonie Zaboru skierowany został tam zielonogórski batalion Volkssturmu. Impet atakujących Rosjan był tak duży,
że zwiad pancerny jednego z oddziałów l. Frontu Białoruskiego w sile kilku czołgów uchwycił nawet most w Cigacicach i po przełamaniu niemieckiej obrony dotarł do przedmieść Zielonej Góry, siejąc panikę wśród mieszkańców miasta 2 • Niemcom udało się jednak wysadzić most i odciąć czołgi
radzieckie, które zostały zniszczone w rejonie Przytoku.
Zielona Góra początkowo znalazła się w południowym pasie obrony
niemieckiej Grupy Armii "Wisła", której dolne skrzydło stanowiła 9. armia z wchodzącym w jej skład 40. korpusem pancernym broniącym się nad
Odrą między Nową Solą a ujściem Nysy Łużyckiej. Na prośbę dowódcy
9. armii, gen. T. Busse, motywowaną potrzebami skoncentrowania się przy
zwalczaniu radzieckich przyczółków, 12 lutego Grupie Armii "Środek"
przekazany został wraz z zajmowaną rubieżą 40. korpus pancerny w skła
dzie: 19. i 25. dywizje pancerne, 609. dywizja d. s. specjalnych, dywizja
":Niatterstock", brygada SS "Dirlewanger" oraz brygada policyjna
"Wirth" 3 • Tym samym Zielona Góra znalazła się w północnym pasie obrony Grupy Armii "Środek", który zajmowała 4. armia pancerna gen. Grasera.
Także w koncepcji wojsk atakujących Zielona Góra znalazła się w pobliżu styku dwu frontów. Wojska lewego skrzydła l. Frontu Białoruskiego
zajęły Sulechów (ich udziałem był zagon pancerny w końcu stycznia pod
Zieloną Górę) i atakowały od Cigacic na północ do Krosna. Na południe
od Cigacic atakować miały w kierunku na Nową Sól wojska prawego
skrzydła l. Frontu Ukraińskiego.
Mimo iż Niemcy nie zakładali opuszczenia obszarów na lewym brzegu
Odry, ewakuowano z miasta urządzenia przemysłowe, zapasy oraz dużą
część ludności. Ewakuacja ludności była utrudniona, gdyż przerwane zostały połączenia kolejowe.
Prawdziwa panika ogarnęła miasto w momencie ruszenia w dniu 8 !utego operacji dolnośląskiej. W jej trakcie wojska prawego skrzydła l. Frontu Ukraińskiego miały w dniach 8-15 lutego na odcinku Ścinawa-Glo
gów-Nowa Sól sforsować Odrę i dojść do Bobru i Kwisy, a w dniach
16-24 lutego zająć pozycję wzdłuż Nysy Łużyckiej 4•
W okresie poprzedzającym operację dolnośląską wojska l. Frontu
Ukraińskiego znacznie rozszerzyły posiadane przyczółki. Działająca na prawym skrzydle Frontu 3. armia gwardii gen. W. Gardowa w dniach od
2 E. C l a u s s, o p. cit., s. 99 oraz H. von A h l f e n, Der Kampf um Schlesien.
Mi.inchen 1963, s. 102.
a T. S a w i ck i, Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim. Warszawa 1976,
s. 459.
4 R. M aj e w ski, Operacja dolnośląska Armii Radzieckiej w lutym 1945 r.
"Wojskowy Przegląd Historyczny" 1979, nr 2, s. 166-169.
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29 stycznia do 7 lutego poszerzyła swój pas ataku z 70 do 104 km. Do
8 lutego główne siły armii: 21. i 76. korpusy piechoty i 25. korpus pancerny znalazły się na pozycjach wyjściowych gotowe do ataku.
Z przyczółków odrzańskich pod Ścinawą i Malczycami rozpoczęło się
8 lutego główne uderzenie wojsk marszałka I. Koniewa. Dywizje piechoty,
wsparte sprzętem pancernym, gwałtownym atakiem przełamały obronę
niemiecką. Zmagania trwały nieprzerwanie dzień i noc. Przedarcie się piechoty na głębokość 80 km pozwoliło wprowadzić do działań wojska pancerne. Dużym utrudnieniem dla atakujących wojsk był wysoki stan Odry
i płynąca kra, która niszczyła przeprawy promowe i mostowe. Przyjęta
przez Koniewa taktyka walki- szybki atak pancerny, otaczanie i blokada
punktów oporu, zdobywanych następnie przez artylerię ciężką i piechotę- pozwalała na szybkie i skuteczne działanie.
Wojskom 3. armii gwardii gen. W. Gardowa już w pierwszym dniu
operacji udało się zdobyć duży obszar w okolicach Ścinawy, a w następ
nych trzech dniach przekroczyć Odrę w kilku miejscach między Głogo
wem a Nową Solą. Następnie poprzez Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko
i Kożuchów zmierzały one do Bobn. w okolicach Krzystkowic i Nowogrodu Bobrzańskiego. W ten sposób Zielonej Górze położonej w łuku Odry,
a w planach niemieckich przewidywanej na umocniony punkt oporu, groziło odcięcie od przepraw na Bobrze.
W dniu 12 lutego przystąpiono zatem do pospiesznej ewakuacji. Miasto
opuściły władze miejskie i powiatowe, policja, Volkssturm. Przedtem w gazowni miejskiej spalono akta policyjne i inne dokumenty. Jedyna wolna
jeszcze droga z miasta prowadziła przez most na Bobrze w Bobrowieach
na południe od Krosna zajętego już przez wojska l. Frontu Białoru
skiego.
Do końca dnia 12 lutego czołowe oddziały 25. korpusu pancernego podeszły do Bytomia Odrzańskiego, który opanowały po krótkich, lecz zaciętych walkach. W tym czasie lewoskrzydłowa dywizja 21. korpusu piechoty osiągnęła przedpola Nowego Miasteczka, które wyzwoliła nazajutrz.
Po opanowaniu Bytomia gen. Gordow zawrócił 25. korpus pancerny na zachód. Brygady korpusu, maszerując na Lasocin, natarły od wschodu na
Kożuchów, atakowany jednocześnie od południa przez 93. brygadę pancerną i 22. brygadę artylerii pancernej. Po kilkugodzinnych zaciętych walkach 13 lutego Kożuchów został wyzwolony.
14 lutego rano oddział SS, tzw. "Brandkommando", przystąpił w Zielonej Górze do niszczenia i wysadzania urządzeń kolejowych, mostów
i wiaduktów wokół miasta, pozostałych urządzeń fabrycznych, gazowni,
wodociągów i elektrowni. Zniszczenie obiektów komunalnych było dotkliwą stratą dla pozostałych jeszcze w mieście niemieckich mieszkańców, gdyż
do końca maja brak było wody i światła. W tym czasie miasto było już

•
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właściwie

otoczone przez wojska radzieckie, które oczyszczając łuk Nowa
Sól Zielona Góra Krosno Cigacice
podchodziły
do
niego
zarówno
od
.
Nowej Soli, którą zdobyto w dniu 14 lutego, od strony Kożuchowa, który
padł 13 lutego, jak i od strony Czerwieńska. 14 lutego rozegrała się też
.
walka o Zieloną Górę. Związki 25. korpusu pancernego i 3. armii gwardii
wykonały głęboki manewr oskrzydlający na północno-zachodnie peryferie
miasta, zaskakując i dezorganizując obronę nieprzyjaciela.
Wojska niemieckie, widząc beznadziejność obrony otoczonego miasta,
opuściły Zieloną Górę i zostały w następnych dniach rozbite w okolicznych lasach. Rosjanie przygotowywali się początkowo do ostrzału artyleryjskiego otoczonego miasta
największego na tym odcinku frontu
ale poinformowani przez proboszcza zielonogórskiego, żę przebywa tam
już tylko ludność cywilna, wkroczyły doń w dniu 14 lutego o godzinie
czternastej 5• Dzięki umiejętnie przeprowadzonemu manewrowi oskrzydlającemu uniknięto przewlekłych walk o miasto, które nieprzyjaciel przekształcił w silny punkt oporu; m. in. wszystkie wloty do miasta zabezpieczone były zaporami przeciwczołgowymi z żelbetonu i innymi umocnieniami. Tak więc w samym mieście nie doszło do żadnych walk, natomiast
\V okolicy, w opuszczonych wioskach i lasach, ukryło się dość dużo wojsk
niemieckich. Szczególnie niebezpieczny był rejon Letnicy. Do dnia 15 lutego 3. armia gwardii oczyściła jednak od przeciwnika obszar między Zieloną Górą a dolnym Bobrem. Już w następnym dniu ukazała się pierwsza
relacja prasowa radzieckiego korespondenta wojennego kpt. F. Bubiennowa
o zdobyciu Zielonej Góry 6•
·
W mieście przebywało w momencie wkraczania wojsk radzieckich ok.
7
4 tys. ludności • Reszta opuściła Zieloną Górę w okresie od końca stycznia
do 12 lutego. W następnych tygodniach liczba ta wzrosła do ok. 7 tys., a to
na skutek powrotu tych Niemców, którzy nie zdążyli uciec za Nysę i znaleźli się na obszarze zdobytym w lutym przez wojska radzieckie.

s E. C l a u s s, op. cit., s. 101 oraz D i e Tra().odie SchLesiens 1495/46 in Dokumenten. Mi.inchen 1955, s. 364. Zob. też B. D o l a t a, Wyzwolenie Folski 1944 1945.
Warszawa 1971, s. 297. Ten ostatni autor pisze o szturmie i walkach ulicznych, co
nie znajduje potwierdzenia w relacjach ś wiadków. Brak także jakichkolwiek śla dów
starć w mieście. Oficjalny "Komunikat" o zdobyciu Zielonej Góry podaj e dzieit
15 lutego jako datę wyzwolenia miasta. Zob. ,,Soobszczenija sowietskowo informbiuro" nr 8, Moskwa 1945, s. 77. W tym dniu też obchodzi się tradycyjnie rocznicę
oswobodzenia.
fS '\Vzjatie Grjunberga. "Krasnaja Zwiezda" 1945, nr 39, s. 2.
1 Taką liczbę podają źródła zachodnioniemieckie: E. C l a u s s, op. cit., s. 103;
Die Tragodie Schlesiens ..., s. 364 oraz R. O. B e ck er, Niederschlesien 1945. D ie
Flucht
die Besetzung. Bad Nauheim (1965), s. 193.
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2. Organizacja polskiej administracji
Zagadnienie tvvorzenia na tzw. Ziemiach Odzyska·n ych polski~) ,. administracji zostało uregulowane jeszcze przed ich wyzwoleniem. (W. strefie
przyfrontowej, obejmującej obszar sięgający 100 km od linii frontu, władzę
sprawowało wojsko (komendantury wojenne), gdyż chodziło o zapewnienie
b ezpieczeństwa na bezpośrednim zapleczu działań, ułatwienie komunikacji, a także. wyżywienie wojska, funkcjonowanie szpitali wojskowych, służ
by tyłów itp. ·;. Dla zabezpieczenia aprowizacji niemieckiej ludności cywilnej, uruchomienia urządzeń komunalnych oraz organizowania prac porządkowych radzieckie władze wojskowe tworzyły tymczasową niemiecką
administrację pomocniczą, tam gdzie to było możliwe
spośród ludzi
o poglądach antyfaszystowskich. Dopiero w miarę napływu ludności polskiej i po przesunięciu się linii frontu dalej na zachód, twor zono administrację polską, przy czym komendantury wojenne działały jeszcze przez
p ewien czas, zapewniając sprawny transport, łączność i opiekę sanitarną
dla wojska.
Podobnie było i w Zielone j Górze, gdzie komendant wojenny powierzył
funkcję burmistrza antyfaszyście Fritzowi Laube.
W tym czasie działały w mieście podstawowe instytucje komunalne.
O pracy niemieckiej administracji dowiadujemy się ze sprawozdania funkcjonariusza Urzędu Pełnomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych,
który w maju i czerwcu objeżdżał północne powiaty Dolnego Sląska. Pisał
on:
" W Zielone j Górze niemieckim burmistrzem był miejscowy działacz
Komunistyczne j Partii Niemiec Fritz Laube, mający szerokie kompetencje.
Do pomocy powołał on milicję, która kontroluje porządek w mi eście , zabezpiecza nie zamieszkałe pomieszczenia, przedsiębiorstwa handlowe i prze mysłowe, rozdziela żywność systemem kartkowym" 8•
Linia frontu aż do połowy kwietnia znajdowała się nad Nysą Łużycką
(ok. 70 km od Zielonej Góry), co nie ·sprzyjało szybkiemu napływowi polskich osadników i powodowało długie utrzymywanie się w mieście warunk_ó w frontowych.
_Z ielona Góra ·znalazła się decyzją władz państwowych w sprawie podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych z marca 1945 r. w obrębie
okręgu administracyjnego obejmującego Dolny Sląsk 9• Urząd Pełnomocni
ka Rządu na okręg dolnośląski został zorganizowany do koi1ca kwietnia
z siedzibą w Trzebnicy, a później Legnicy. Stamtą.d też kierowano pełnos Sprawozdan ie z objazdu inspekcyjnego Dolnego Sląska przez pracownik a Ur ze-

du Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych. Archiwum A k t Nowvch Mi~
Adm. Publ., sygn. 2443, s. 5.
9
H. S z c z e g ó ł a, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubuskiej w l atach 1945 1947. Poznań 1971, s. 42.
V
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mocników rządu na obwody (powiaty). ompetencje pełnomocników obwodowych były szersze niż władz .: Powiatowych, ale w praktyce byli oni
~~~~~~-~.P:J.,§J;:rr.ą§tami. Obwód zielonogórski otrzymał kolejny numer "20".
Numerację wprowadzono w Trzebnicy, aby uniknąć posługiwania się nazwami niemieckimi do chwili zastąpienia ich przez nazwy polskie. Nazwa
,"Zielona Góra" była jednak w powszechnym obiegu co najmniej od poło
wy XIX w., o czym świadczą wzmianki w prasie poznańskiej oraz w lite:raturze okresu międzywojennego. Tą nazwą posługiwali się także miejscowi Polacy w języku codziennym i w korespondencji do Polski.
Oddalenie od siedziby okręgu oraz brak komunikacji kolejowej sprawiły, że polską władzę administracyjną utworzono w tym mieście stosunkowo późno, gdyż dopiero na początku czerwca. Wcześniej jednak rozpoczęły w Zielonej Górze działalność inne polskie urzędy.
Najwcześniej, gdyż już pod.koniec lutego utworzono Oddział Ruchowo-Handlowy PKP w Zielonej Górze z tymczasową siedzibą we vVolszty10
nie • Jego naczelnikiem został w dniu 26 lutego 1945 r. inż. Wacław Andrzejewski. Kolejarze wols.ztyńs~y przyjęli najpierw odcinek Wolsztyn-S,ulechów, a później dalsze
aż do Zielonej Góry. Samo objęcie stacji
w Zielonej Górze było bardzo uroczyste, z flagami, orkiestrą kolejarską,
przenaówienianai itp.
ciVdniu 8 maja 1945 r. przybyła do Zielonej Góry grupa operacyjna
· Koillifetu Ekonomicznego Rady :rviinistrów z inż. Kazimierzena Paszyń
skim. Mimo że do jej zadań należało w zasadzie tylko przejmowanie od
władz wojskowych i zabezpieczanie fabryk i innych przedsiębiorstw gospodarczych, to faktycznie przez blisko miesiąc grupa inż. K. Paszyńsl{ie
go była jed
w mieście reprezentantem władz polskich. Zakres jej
działalności był w związku z tym znacznie szerszy, gdyż opiekowała się
ona ludnością polską, pilnowała porządku w mieście (straż przemysłowa) ,
organizowała życie społeczno-polityczne, reprezentowała władze polskie
wobec władz wojskowych, przygotowywała warunki do polskiego osad..
nictwa _itp~'}
..,..._
Jej działalność jest nam znana m. in. z prowadzonej dość skrupulatnie
"Kroniki". Czytamy w niej m. in.:
;"'-"'-. '

....

~

"12 maja 1945 r.

W dniu 12 maja · przybyła grupa kolejarzy w celu· przejęcia ruchu kole jowego
w tym mieście. Z orkiestrą przemaszerowała grupa przez miasto. Przed Komitetem
Ekonomicznym Rady Ministrów odegrano hymn narodowy Jeszcze Folska nie zginę la.
Po odegraniu hymnu pełnomocnik inż. Paszyński Kazimierz wygł-osił w krótkich
i gorących
słowach mowę wyrażającą radość, że Polaków przybywa coraz \vięcej
...
na prastarą ziemię polską.
Wieczorem odbyła się zabawa, w której brali udział Polacy i Rosjanie, w ojsko\vi
Z. · D u l c z e w s k i , A. K w i l e c k i,
twie Ziem Zacl tOd· . 1.ich. Poznań 1962, s. 104.
10

Spoleczeństwo

.
Wielkopolski w osaantc~
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i cywilni. Powrót Polaków z robót w Niemczech
również zgłaszało się

•

.

na

pracę

odby-vvał się

w Zielonej Górze.

w wielkim ruchu. Wielu
z nich otrzymała pracę. ·

Część

15 maja 1945 r.
Dzisiaj 15 maja przybyła grupa fachowców · przemysło\vo-hand lowych, \V celu
objęcia obiektów swojej dziedziny.
24 maja 1945 r.
Dnia 24 maja br. przejeżdżał kpt. NKWD z Drezna i złożył wizytę pełnomocn i
kowi. Tego dnia odebraliśmy przekazane przez komendanta wojennego 3 krowy. Przekazane nam zostały również 4 przedsiębiorstwa: zakład blacharski Erich Schwanke,
Ring; zakład rzeźnicki Wilhelm Herpel, Niederstr. 10 11; zakład fryzjerski Jenscht,
Niederstr. 10 i browar Bergschlossbrauerei Malzfabrik.
25 maja 1945 r.
Dnia 25 maja 1945 r. zostały nam wskazane przez komendanta woj ennego dla
grupy operacyjnej 2 gospodarst-vva: Alt-Kesel i Droschkau. Przekazana nam została
ró\vnież w dniu dzisiejszym mleczarnia przy ul. Starego Zagłębia, piekarnia przy
ul. Wielka Góra 15. Przekazano nam również hotel Keiserhaf dla grupy operacyjnej
n a biur o [... ]" 11 .

Grupa operacyjna KERM obok przejmowania i zabezpieczania obiektóvv . przemysło\vych zajmowała się także wydawaniem zezwoleń (tzw.
"non1inacji") na prowadzenie zakładów rzemieślniczych, handlowycl1, gastronomicznych i mniejszycp przemysłowych napływającym polskim rzemieślnikom i kupcom. Podejmowała ona wiele starań celem jak najszybszego uruchamiania wszelkiego rodzaju placówek i instytucji gospodarczych, niezbędnych dla normalnego funkcjonowania miasta.
Dopiero 4 czerwca
Pełnomocnik
Rządu
·
na
Okręg
Dolnego
Śląska
-vvy.
stawił w Trzębnicy nomina(:!ję Janowi Kl~mentowskiemu jako pełnomocnikowi na obwód nr 20 w Zielonej
Górze.
Ową
dni
później
rozpoczął
dzia.
łalność Zarząd Miejski
.\V Zielonej .Qó~ze
z burmistrzem. Tadeuszem Sob.
. .
kowiakiem .i jego zastępcą - Klemense~
Sekretarzem Urzędu
.. . .
.
. J\1~kulskim.
..
1V1iejskiego został późniejszy wiceburmistrz Czesław Wielgosz .. Wszyscy
oni byli uprzednio pracownikami Urzędu Miejskiego w Lesznie.
Cytowana już "Kronikan następująco opisuje moment utworzenia
w mieście oficjalnej polskiej administracji:
.

.

" 6 czerwca 1945 r.

.

~

.

.

.

.

.

\V godzinach rannych udał się pełnomocnik KERM ob. inż. Paszyński na Ratusz, gdzie nastąpił akt przejęcia administracji miasta Zielona Góra przez polskiego
burmistrza ob. Sobkowiaka. Przed gmachem pełniła służbę polska Straż Przemysło
wa. Dla podkreślenia ważności tego aktu wywieszono chorągiew polską na szczycie
Ratusza.
W południe przejeżdżały przez miasto tabory Wojska Polskiego, które mają obsadzić granicę nad Odrą i Nysą. Grupy Polaków wracających z robót z Niemiec
zatrzymują się \V Zielonej Górze, otrzymują noclegi w budynkach Grupy Operacyjnej, aby następnego dnia udać się do S\voich miejsc zamieszkcinia.
.
Przybyło 6 nowych członków Grupy Operacyjnej w Zielonej Górze, \vy delegowanych przez głównego pełnomocnika ·KERM \V Legnicy.
1
:

.

C;;t. za Źród.ł.a do początków wł-adzy ludowej na Ziemi Lubuskiej 1945. 1947.

\Vybor
3*

-

1

opracowanie I-I. Szczegół a. Poznań

Zielona Góra 1971, s. 23

24.
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Z\Viązku

z otwarciem b ro\varu na terenie Zielonej Góry został \vydany bankiet przez ob. Borowczaka, kierownika bro,.waru. Zaproszony został pełnomocnik
K~ERM inż. Paszyński, burmistrz miasta
Sobkowiak oraz członkowie Grupy Operacyjnej. Przybyła także delegacja PUR z Konotopu. Przyjęc i e miało miły charakter
i było symbolem nowo tworzącego się życia gospodarczego \V Zielonej Górze pod
kiero\vnictwem polskim.
7 czerwca 1945 r.
vV dalszym ciągu przygotowuje się życie gospodarcze i administracyjne V.J Zielonej Górze do normalnego stanu. vV dniu dzisiejszym zo st ał przekazany były budynek sądowy dla starostwa. Rzeczy znajdujące się \V gmachu zostały zabezpieczone.
Do Zielonej Góry przybyła delegacja PUR, która już rozpoczęła działalność [... ].
8 czer\vca 1945 r.
W godzinach rannych przyjechał do Zielonej Góry starosta ob. Klementowski
·o raz pracownicy starostwa w liczbie 15 osób, którzy zainieszkali w budynkach Grupy
Operacyjnej. Peł.nomocnik KERM ob. inż. Pa szyński udał się do sowieckiego komendanta wojennego, gdzie przed stawił przybyłego starostę. Po południu odbyły się rozmowy między starostą a pełnomocnikiem, który zaznajamiał ob. Klementowskiego
z tutejszymi warunkami. Starosta powiatovvy ob. Klementowski rozpoczął s\voją
działalność przekazaną przez pełnomocnika KERM przy Grupie Operacyj nej. Starosta oraz pracownicy starostwa zostali zaaprowizowani w Grupie Operacy jnej.
W dalszym ciągu z ramienia Grupy Operacyjnej zbiera się dane szacunkowe przedsiębior s tw w mieście Zielona Góra. Delegaci Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
\V Zielonej Górze sprowadzeni przez pełnomocnika KERM inż. Pa szyńskiego urzę
dują tymczasowo w .,budynku Grupy Operacyjnej .
Od trzech dni w stołówce Grupy Operacyjnej otrzymuje 15 żołnierzy polskich pos iłki.

..

9 czer\vca 1945 r.
W dniu dzisiej szym pełnomocn ik KERM wystosował pismo ;do Miejskiego Urzę
du Mieszkaniowego, zawiadamiając o zajęciu 25 m i eszkań przez członków Grupy Operacyjnej.
Na mieście rozlepione zo stały plakaty podpisane przez wojewodę Piaskowskiego,
Z\Vracające się do ludności niemieckiej, aby podporządkovJała się administracji polskiej i zachowała w mieście ład i porządek. Również zo stały wywieszone ogłoszenia
burmistrza miasta ob. Sobkowiaka o przepisach sanitarnych.
W godzinach popołudniowych pełnomocnik KERM ob. inż. Pa szyński, delegacja
PKP i delegacja Wojska Folskiego udali się na pogrzeb żołnierza polskiego, który
zmarł vv tutejszej klinice ... " 12
'
Początki

polskiej administracji w mieście nie były łatwe. Polacy nadal
pozostawali w mniejszości, a duże stosunkowo skupisko Niemców nie
ułat\viało ,życia polskim funkcjonariuszom i pierwszym osadnikom. O sytuacji w Zielonej Górze i obwodzie zielonogórskim inform.ował Jan Klementowski na I zjeździe pełnomocnikóv1 ob\vodowych Dolnego śląska
w Legnicy w dniu 10 czerwca 1945 r.:
n[ ... ] Tak miasto jak i powiat niezniszczone. Duż,o \Vinnic. Mienie poniemieckie
zabezpiecza komendant \vojenny. Przekazy\vanie v; nasze ręce następuje bardzo
povvoli. Akcja osiedleńcza pro\:vadzona jest przez PtJR. Niemcy do Polakóvv
stosują .
.
12 Tamże,

s. 26

27.
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_ ~nD.ó.r.
. ... .

"vV szyscy Polacy

mu szą się

meldO\'lać

u kon1endanta vvojennego i ten
&iecyduje o osiedlaniu. Jest ścisła vvspółpraca z grupą przem ysłową, która zabezpie{:=za niektóre zakłady i przedsiębior stwa, oddając je w nasze ręce. Stacja na miejscu
i połączenie z Poznaniem bezpoś re dnie. Drogi nieu szkodzone. Jest samochód, lecz
brak benzy ny. Szpital l. Zapasów żywnościo\vych brak. Zielona Góra ma około
10 000 m ieszk ań ców , lecz Polaków bardzo mało, prze\vażnie urzędnicy. O możli\vo ś·Cia ch o sie dleńczyc h starostvva prze ślę sprawozdanie natychmiast po o bje źdz ie.. po·-W"iatu. Życie gospodarcze roz\vija się pomyślnie, sklepy są otwarte, vvidać ruch . .:Niem- _
<CY \Vzbraniają się od brania pieni ędzy i starają się prowadzić handel zamienny_~- Brak
bezpieczeń st\va , milicji i aprowizacji. Wydz i ał Rolniczy nieobsadzony. Do żnhv sił
miej sco\vych wystarczy" t3.
-~

powołaniu urzędu pf'łnomocnika

Po

w Zielonej Górze utworzono milicję, urząd bezpieczeństwa, uruchomiono pocztę, przejęto dworzec kolejowy i inne instytucje użyteczności publicznej. Znacznie ożywiło się osadnictwo polskie, co wiązało się z wysiedleniem pod koniec czerwca części
.ludności niemieckiej po to, aby stworzyć warunki mieszkaniowe dla napływających Polaków. Rozpoczęły też wkrótce działalność partie polityczne
.
..,
·_ Proces
repolonizacji miasta znacznie się \Vzmógł po włączeniu na pc... . .
~zątku lipc_,_ą, · obwodu zielonogórskiego pod kompetencje wojewody poznańskiego.fUchwałą
R.ady Ministrów z dnia 7 lipca 1945 r. utworzono tzw .
..._
Ziemię Lubuską obejmującą 14 powiatów, od Gorzowa i Piły na północy
do Zielonej Góry i Wschowy na południu i włączono ten obszar do woje14
wództwa poznańskiego • Dla administrowania Ziemią Lubuską wojewoda poznański powołał odrębny Wydział Ziemi Lubuskiej w Urzędzie Wcje\vódzl\:im, a w 1946 r. decyzją ministra Ziem Odzyskanych utworzono
w Gorzowie '\tvll{p. Ekspozyturę Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego dla
Ziemi Lubus~~ej ... :p a czele z wicewojewodą Florianem Kroenke. Zbliżenie
Zielonej Góry
Wielkopolski znacznie przyspieszyło proces osadnictwa
i przyczyniło się do szybkiego rozwoju gospodarczego i kulturalnego mias..

)

(

\t. •

.. · - ·

do

,... , ~

~

ta.
Zarząd

Miejski rozpoczął pracę od kompletowania obsady urzędniczej
dla poszczególnych działów, których utworzono siedem: ogólny, finansowo-gospodarczy, techniczny, opieki społecznej, administracyjny, urząd
stanu cywilnego i aprowizacyjny. Dużo wysiłku włożono w szybką repolonizację miasta _i usunięcie śladó\v nien1czyzny. M. in. już w czerw·c u
zmieniono nazwy ulic. Ulicę, przy której mieściła się grupa KERivl (obec11a Swierczewskiego) naz\vano ul. Pionierską, jako że przy 11iej zamies~kało najwięcej pierwszych polskich osadników.
W sprawie nazewnictwa ulic wojewoda poznański zalecał m. in.: "Należy niezwłocznie przystąpić do nadawania Ziemiom Odzyskanym polskie- -- - - 13 Tamże, S'.
14

57.

,)\1onitor Polski" 1945, n r 29, poz. 77.

•
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go charakteru, a w pierwszym rzędzie przemalować szyldy i wszelkie napisy. rPrzy nadawaniu nazw ulicom należy czerpać nazwy z historii Folski, z;łaszcza z okresu wyzwolenia, a także uwzględnić należy regionalizm
Wielkopolski" 15 • Stąd też pierwsze ulice w Zielonej Górze otrzymały właś
nie nazwy: Niepodległości, Pionierska, Chrobrego, pl. Słowiański, Ułańska,
Batorego, Dąbroviskiego, Poznml.ska itp.
Liczba pracowników Urzędu Miejskiego szybko rosła: l września wynosiła już 35 osób. W lipcu 1945 r. władze miejskie wydały już kolejny
748 przydział na mieszkanie 1'. Lato i jesień 1945 r. to okres najbardziej
dynamicznego osadnictwa w mieście.

3. Pierwsi polscy osadnicy
~ierwsi

polscy mieszkańcy Zielonej Góry rekrutowali się naturalnie
tutejszej Polonii. Oni też najpierw przystąpili do pracy i odegrali
wybitną rolę w procesie odbudowy gospodarczej miasta. Nie dysponujemy dokładną liczbą zielonogórskich autochtonów, jako że wielu z nich
musiało w czasie wojny opuścić miasto. Z różnych źródeł wynika, że
. w 1939 r. mieszkało w Zielonej Górze ok. 350 Polaków, a w 1946 r. na
terenie miasta wykazywano 459 autochtonów~~
Z autochtonami blisko związana jest grup~ byłych robotników przymusowych, którzy po zakończeniu wojny ściągnęli tu swoje rodziny i rozpoczęli życie w mieście, w którym musieli kilka lat niewolniczo pracować. Ocenia się, że w Zielonej Górze pracowało przymusowo w czasie wojny kilka tysięcy Polaków 18• Wielu pierwszych mieszkańców miasta zatrzymało się tu w drodze z niewoli, obozu lub pracy przymusowej w głę
bi Niemiec. W relacjach i pamiętnikach zielonogórskich pionierów odnajdujemy często ten właśnie model osadnictwa.
J:>i.erwsi napływowi osadnicy to członkowie grup organizujących administrację i inne instytucje. Byli to więc kolejarze, członkowie grupy
operacyjnej KERM, milicjanci i pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, pracownicy Urzędu Miejskiego i Starostwa (Urzędu Pełnomocnika), pocztowcy, nauczyciele itp. Wszyscy oni prędko ściągnęli tu swoje rodziny i byli
ważnym składnikiem stabilizacji życia w mieście. Było to o tyle ułatwiospośród

15 Okólnik wojewody poznańskiego jako Felnornocnika Rządu dla Ziemi Lubuskiej do pełnomocników obwodowych z dnia 30 lipca 1945 r. Cyt. za Źródła do początków ... , s. 90.
16 P. Kłuci ń ski, Korzenie tej ziemi. "Mój dom nad Odrą". Zielona Góra 1971,
s. 141.
17 Wojewódzkie Archiwum Państwowe Zielona Góra. Zarząd Miejski w Zielonej
Górze, sygn. 24 i 60. Wzrost liczby autochtonów wynika zapewne z ich przepływu
ze wsi do miasta i z procesu ich weryfikacji.
18 H. Szczegół a, Niemieckie obozy pracy przymusowej ... , "Przegl. Lub." 1979
nr 2, s. 55.
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ne, że najczęściej ludzie ci rekrutowali się z pogranicznych powiatów Wielkopolski: leszczyńskiego, wolsztyńskiego, nowotornyskiego i in., a więc
mieli oparcie w zamieszkałej w pobliżu rodzinie i mogli liczyć w trudnym
okresie na szybką pomoc.
Podobny był także rodowód właścicieli pierwszych warsztatów rzemieśl-·
niczych, sklepów i restauracji. Bliskość stron rodzinnych ułatwiała im czę
sto zaopatrzenie w niezbędne materiały. ,fharakterystyczną cechą pierwszego okresu osadnictwa było bowiem dążenie do posiadania własnego
warsztatu pracy. Dotyczyło to m. in. wielu robotników kwalifikowanych
choćby z tego względu, że nieczynne były jeszcze zakłady przemysłowe,
a przedsiębiorstwa komunalne nie zapewniały swoim pracownikom pła
cy. już 25 listopada dokonano uroczystego otwarcia Domu Rzemieślnika
Pólskiego w Zielonej Górze, a wśród honorowych gości znalazła się duża
grupa byłych członków Towarzystwa Polskich Rzemieślników w Zielonej
Górze 19 •
Pierwsza fala zielonogórskiego osadnictwa to zatem przesiedlo1cy
z Wielkopolski i Polski centralnej, obok wspomnianych uprzednio grup
najczęściej ci, którzy w wyniku vvojny i okupacji stracili cały swój dobytek i tu na Ziemiach Odzyskanych postaDowili rozpocząć życie na nowo.
Dla mieszkańców Wielkopolski natomiast Zielona Góra i inne miejscowości na tym terenie nie stanowiły "Ziemi nieznanej" czy wprost "dzikiego
Zachodu", gdyż żywe były nadal w Poznańskiem tradycje przynależności
tych obszarów do Polski. Krótki okres dwudziestolecia międzywojennego,
kiedy ziemie te znalazły się poza granicami odrodzonego państwa polskie- _
go, nie mógł zatrzeć starych związków Babi~ojszczyzny, Międzyrzeckiego,
Wschowskiego i innych regionów z Wielkopolską. Dlatego też osiedlali
się oni tutaj bez obciążenia psychicznego typowego dla przesiedleńców
z głs_bi Polski i repatriantów.
Większe transporty repatrianów zaczęły nadchodzić do Zielonej Góry
dopie~o latem 1945 r. i kierowane były głównie na wieś, gdyż chłonność
osadnicza miasta była już niewielka, a transporty te składały się głównie
z ludności wiejskiej z Polesia i Wołynia oraz Wileńszczy;ry-2\
Osadnictwem zajmowały się w Zielonej Górze dwie~s{ytucje: utworzona w czerwcu 1945 r. placówka Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
oraz Referat Osiedleńczy przy Urzędzie Pełnomocnik~..:
PUR w Zielonej Górze zatrudniał 15 osób i prowadził punkt przesiedleńczy dla 250 osób, przez który do końca 1945 r. przewinęło się 6564 repatriantów i 8795 przesiedleńców. W punkcie udzielano osadnikom pomocy materialnej (zapomogi pieniężne, bezpłatne posiłki) oraz opieki lekarskiej i kierowano na osiedlenie w mieście lub powiecie. PUR opiekował si.ę
W. Kor c z, Historia Towarzystwa Poiskich RzemieśLników ... , s. 82.
S. B o l i ń s k i, Przeobrażenia społeczno-poLityczne w Zielonej Górze w Latach
1945-1965 (maszynopis pracy doktorskiej), s. 45 .
19

20

•
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także wracającymi z głębi Niemiec byłymi je1'lcami, więźniami i robotnikami przymusowymi. Liczba ludności polskiej w mieście w 1945 r. kształ

towała się następująco

24 _c_zerwca
"i5 lipca
l sierpnia
31 sierpnia

21

:

566

i 162
2 670
5 669

3!) v,rrześnia
31 października
30 listopada
31 grudnia

8 562
10 168
11311
12 346

W wyniku wysiedlenia przez wojsko pod koniec czerwca znacznej liczby Niemców do radzieckiej strefy okupacyjnej, już w sierpniu większość
w mieście stanowili Polacy. Stan Niemców wynosił 2927 osób we wrześniu
oraz 2671 osób w grudniu 1945 r. W wyniku dalszej planowej repatriacji
liczba Niemców w mieście zmniejszyła się do 929 osób w październiku
1946 r.
'Charakterystyczną cechą osadnictwa zielonogórskiego było stosunkowołagodne zetknięcie się różnych kultur. Wzajemny stosunek poszczególnych grup regionalnych był poprawny, mimo utrzymującej się świadomo
ści odrębności kulturowych, zwłas,z:cza wśród przesiedleńców z centralnej
Polski i repatriantów z terenu ZSRR.

4. Warunki

życia

Niełatwe były warunki, w jakich przyszło żyć i pracować w Zielonej
Górze pierwszym osadnikom. Postęp w procesie repolonizacji miasta i budowy aparatu władzy ludowej zależał w dużym stopniu od takich czynników, jak możliwość wyżywienia mieszkańców, funkcjonowanie miejskiej
infrastruktury, poczucie bezpieczeństwa osobistego, ochrona mienia, a także wzajemne stosunki osadnik-władza administracyjna i wojskowa.
Sytuację w mieście do końca czerwca 1945 r. komplikowało dodatkowo przebywanie tu znacznej liczby Niemców, którzy starali się zjednywać sobie służalczością przedstawicieli radzieckiej komendantury wojennej przeciw Polakom. Dopiero wysiedlenie ok. 5 tys. Niemców w dniu
24 czerwca usunęło jedną z zasadniczych trudności w procesie szybkiej
normalizacji warunków życia i pracy Polaków w mieście.
Problemy aprowizacji były w pierwszych miesiącach rozwiązywane
w zasadzie przez organizo_\\'aY1ie zbiorowego żywienia.(~Ęyło to tym konieczniejsze, że wobec braku śr~dków płat~iczych, stołówka i ewentualne
przydziały w naturaliach były głównym mechanizmem pozyskiwania
i utrzymania pracowników przez organizujące się instytucje i przedsię
biorstwa.

21

Tamźe,

s. 48.
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Nie można tu oczywiście pominąć także wyraźnie zaznaczającej się
motywacji obywatelsko-patriotycznej, i to zarówno u przedsta\vicieli aparatu władzy (administracja powiatowa i miejska, milicja i in.), jak i u robotników przystępujących do odbudowy zakładów i fabryk Pracując bez
wynagrodzenia, w trudnych warunkach, mieli oni świadomość, że tworzą
podstawy egzystencji dla siebie i swoich rodzin na przyszłość. 1
Poza skromnymi przydziałami "z województwa" o stanie aprowizacji
w dużej mierze decydowała pomysłowość miejscowych władz. Na zaopatrzenie miejskich i zakładowych stołówek, w tym stołówki PUR utrzymywano kilka podmiejskich folwarków, które zapewniały dostawę niezbęd
nych produktów rolnych. W pierwszym okresie pewnej pomocy udzielało w tym zakresie także wojsko ze swoich zapasów.
--- --Stosunkowo dobra sytuacja mieszkaniowa (brak zniszczeń wojennych)
maz szybkie uruchomienie urządzer1 miejskich (wodociągi, gazownia, elektrownia) czyniły warunki życia w mieście dość znośnymi. Także bliskość
zaplecza wielkopolskiego, skąd rekrutował się duży odsetek pierwszych
mieszkańców, stwarzała im poczucie dużego bezpieczeństwa i była czynnikiem stabilizującym osadnictwo.
Znacznie ,gorzej wyglądały problemy zatrudnienia i perspektywy rozwoju gospodarczego miasta. Zniszczony i zdewastowany w ostatnich dniach
panowania niemieckiego przemysł wymagał dłuższego okresu odbudO\vy.
Dlatego też w pierwszych miesiącach władzy ludowej decydujące znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom miasta pracy oraz usług i niezbęd
nych do życia towarów miało rzemiosło i drobna wytwórczość.
Rok 1945 był okresem ogromnej dynamiki rozwoju rzemiosła i usług
w mieście. Sprzyjała temu z jednej strony niezniszczona baza rzemiosła,
a z drugiej duży popyt na jego wytwory i usłU:gi.; Rzemieślnicy z Pozna1'lskiego i innych regionów centralnej Pol;'>ki, zastawszy po powrocie
z wysiedlenia, robót przymusowych, obozów i innych form wojennej tułaczki zniszczone swoje warsztaty, kierowali się na Ziemie Odzyskane,
aby tam w korzystniejszych warunkach podjąć działalność. Również okoliczność, że nie funkcjonował jeszcze przemy::;ł, skłaniała dużą część kvvalifikowanych robotników do uruchomienia własnych warsztatów pracy.
Na przełomie 1945/1946 r. pracowało w mieście już ponad 300 zakła
dów rzemieślniczych oraz 26 restauracji, kawiarni i piwiarni~~
-~----Równocześnie podjęto także starania o odbudowę większych i mniejszych zakładów przemysłowych, ale proces ten trwał do początków 1946 r.
Dla stabilizacji życia w mieście duże znaczenie miało sprawne i sprawiedliwe funkcjonowanie administracji oraz wszelkiego rodzaju urzędów
i instytucji. Mimo znacznych trudności w skompletowaniu fachowej obsady urzędów, mieszkańcy miasta nie mieli większych zastrzeżeń do ich
•

-~----/

-~---
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•
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pracy. Pierwsi zielonogórscy przedstawiciele administracji rekrutowali się
na ogół spośród niższych szczebli urzędniczych przedwojennych magistratów, starostw i mieli stosunkowo dobre przygotowanie zawodowe. Cechowali się ponadto dużą żarliwością i sumiennością w wykonywaniu obowiązków, co potwierdzają relacje osadników; . świadczy o tym także fakt ~
że większość z nich utrzymywała się stosunkowo długo na swoich stanovviskach, co w tamtym czasie nie było bez znaczenia.
Duży wpływ na prawidłowe ftlnkcjonowanie aparatu władzy miała też
kor1trola ze strony ·organizacji politycznych i społecznych oraz rad narodowych.

5.

Początki życia

politycznego

Pierwsi członkowie partii politycznych przybyli do Zielone j Góry v.r
grupach organizatorów administracji państwowe j i gospodarcze j, milicji
i vvładz bezpieczeństwa oraz wraz z pierwszymi osadnikami. W następnej
kol e jności władze wojewódzkie poszczególnych partii zaczęły kierować ttl
swój aktyw celem rozpoczęcia działalności organizacyjnej.
}Y_§!:lll!~~-1!RaJ. ~45 r., w obecności przedstawiciela KC PPR Vvróble\vskiego, który objeżdżał w tym czasie północne powiaty· Dolnego śląska r
.
powołano w Zielonej Górze~gmitet Powiatowy P o l ski e j Pa r t i i
23
Rob o t n i c z e 'j ~) Składał się on spośród członków PPR przebywających
już w mieście, a · n~ jego czele stanął. Herman Pinkesfeld. Powołano też II
sekretarza oraz kierowników wydziałów: Propagandy 'i Rolnego. Ogłoszono
też publicznie rejestrację członków PPR przebywających w mieście i poinformowano istniejące już instytucje o rozpoczęciu działalności. Za siedzibę PPR, tzw. Dom Partii,, obrano budynek w J;~y_nJ~_t1. :!!r ..21l 22.
.Z dniem 28 lipca obowiązki I sekretarza komitetu powiatowego objął
delegowany przez Komitet Wojewódzki PPR \V Poznaniu Bolesław Wojtkowski. W dniu 16 sierpnia odbyło się pierwsze miejskie zebranie wszystkich członków PPR, na które przybyło wraz z syn1patykami około 100
osób. Pod koniec sierpnia wyodrębiono już Komitet Miejski PPR w Zielonej Górze. We wrześniu 1945 r. było już w Zielonej Górze 6 komórek
PPR, które liczyły 52 członków. Działały też pierwsze gminne organizacje
PPR.. -....
'
( Działalność PPR w 1945 r. koncentrowała się głównie na umocnieniu
' -organizacyjnym oraz uczestniczeniu wraz z pozostałymi partiami i stronnictwami politycznymi w tworzeniu administracji, życia gospodarczego,
różnych instytucji i związków oraz prowadzeniu działalności polityczno~~

~ ;::..o-\.:11•, .~::'l' .. ~""ł' ',,. ~ ~f. .,;.~::l·~~:0:.1w-:·~iJ.i:•;.i.; ;•, . · :·~ '· ł<-": ~··P"il:.\,
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S. B o l i ń s k i, Folska Partia Robotni cza w Zielonej Górze w latach 1945-1948. "Przegl. Lub4'' 1973, nr l (7), s. i9.
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-wyjaśniającej wśród

pierwszych osadników. O intensywności pracy partyjnej w tym czasie świadczy fakt, że zebrania odbywały się co tydzień.
Jesienią 1945 r. dużo uwagi poświęcano przygotowaniom do I Zjazdu
PPR, który odbył się w grudniu.
Tabela 2

----

------

- - -----------------l

Miesiąc

PPR W POWIECIE
ZIELONOGORSKIM
w 1945 R.24

VII

VIll

komórki
l członkowie

'

62

l

96

ll

lX
11
156

V

-"'-

16
174

i

XI

l

15

l

201

'

l

l

XII
15
219
l

Także

w lipcu 1945 r. rozpoczęła działalność druga partia robotniczaP o l sJsa. P·a :r t i a-·s o c ja l i styczna 25 • Zebranie organizacyjne PPS
odbyło się 15 lipca i powołano na nim Powiatowy Komitet Robotniczy
PPS. Na zebranie przybyło 51 członków i sympatyków PPS. W skład PKR
PPS wybrano m. in. _ęt,_~J:l.isława :JYT:isch~e - przewodniczący oraz Henryka
Laskowskiego jako sekretarza. Na zebraniu omówiono również sprawę
utworzenia w Zielonej Górze OM TUR.
W dniu 5 sierpnia powołano Miejski Komitet Robotniczy PPS, z przewodniczącym Piotrem Parchaiskim i sekretarzem Janem Kubiakiem.
W tym CZJlSie organizacja miejska PPS liczyła już 84 ,członków i 117 sympatyków/J2_o PPS należeli przede wszystkim kolejarze, pocztowcy, urzęd
nicy, kupcy i rzemieślni<;X·l Członkowie PPS odgrywali w 1945 r. dużą rolę
w organizującej się administracji miejskiej i powiatowej, w tworzeniu
rad narodowych i związków zawodowych oraz w odbudowie różnych instytucji miejskich. M. in. z inicjatywy PPS utworzono pierwszą komisję
mieszkaniową, która regulowała problemy przydziału i wykorzystania
mieszkań w mieście. W składzie Powiatowej Rady Związków Zawodowych
w 1945 r. aż 70 proc. stanowili członkowie PPS.
PPS, dzięki operatywności jej działaczy, była najliczniejszą i najaktywniejszą partią w mieście w 1945 r. Organizowała m. in. tzw. "Wieczory
czwartkowe", na których wygłaszane były prelekcje na tematy polityczne
i gospodarcze. W grudniu 1945 r. sekretarzem PK PPS został Mikołaj Mesze. PPS liczyła w tym czasie w Zielonej Górze 265 członków i 6 kół.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na szczeblu wojewódzkim w Zielonej Górze w myśl klucza partyjnego pełnomocnikiem, a później starostą,
został członek Stron n i c t w a L u d o w e g 0 Jan Klementowski. Pociągnęło to za sobą także poważny wzrost wpływów te:go stronnictwa
w aparacie władz powiatowych. W §ierpniu 1945 r. odbył się zjazd powiatowy SL w Zielonej Górze, na ktÓrym wybrano Zarząd Powiatowy.
Na czele Zarządu stanął Jan Klementowski .
24
.
Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze. Komitet PoWiatowy PZPR Zielona Góra, sygn. 15/V/6.
25
S. B o l i ń s k i, Polska Partia Socjalistyczna w Zielonej Górze w latach 1945-1948. ,.Przegl. Lub." 1974, nr 2 {12), s. 37.
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Już

jednak we wrześniu Zarząd Powiatowy SL podjął d ecyzję o " zmia-:
nie nazwy [... ] na P o l ski e Stron n i c t w o L u d o w e". W ten spo-·
sób aktyw PSL, do którego akces zgłosił starosta i obecnie prezes PK PSL.
Jan Klementowski, wprowadził w błąd członków st_ronnictwa i spowodo-wał faktycznie likwidację ~W.l.s~~-~~ 9.-~. ~~. .-w mie ście i powiecie. SL wzno-·
26
wiło działalność dopiero w e wrześniu
1946
r.
Do
końca
1945
r.
w
powie-·
........
.
..
. .- ....
cie zielonogórskim zorganizowano 22 koła PSL.
I?SL, -riiając . w
swym ręku klu~z,ąwe ..~ta_l}.~wiska ~ administrącji
(sta·.
.
.J'Q$t~' ~ ..WlCestarosta,
burrp1str~
~tp.)
,
zyskałB··~--wk:rQt_
c
e
poważne
y;pływy·
. - .. ... ..
.
.
..
.
.
w m~~_$.<;ię_ i p.o.vvie~i~ .· Zdystansowało także inne partie __polityczne przy obmandatów w Powiato\ve j R.adzie Narodovvej. l:Ę.ozpoczął się w ten
spos~b ol{res ostre j \Valki polityczne j ze zwolennil{ami polityki Mikołaj
czy~ą, a jego areną była przede wszystkim międzypartyjna Komisja Po-·
rozumiewawcza Stronnict\\7 Folitycznych oraz rady narodowe.
Dnia 2~ sierpni?- 1945 r. rozpoczęło oficjalną działalność w Zielone j
27
Górze('S tronnictwo D e mokr . atyczn e ~ W dniu tym utworzono
'
Koło I\1ie jskie SD oraz Tymczasowy Powiatowy Kornitet SD. Przewodni-·
czącym Koła został aptekarz \V.!.l!.~. ę?,ty Naporski, n atomiast przewodniczącym PK SD wiceburmistrz Czesłav1 \Vielgosz. Powiatowy Komitet SD nie
odegrał jednak większe j roli, gdyż dzi_?łalność stron nictwa ograniczała się
\V zasadzie do same j Zielone j Gór:y. ~ii mieście natomiast stronnictwo to
aktywnie uczestniczyło w tworzeniu ~dministracji, szkolnictwa .i odbudowie życia gospodarczego. Siedziba SD przy lJ].NJl~ja 6 (dziś vVK SD) stała
się już w 1945 r. ośrodkiem skupiającym znaczną grupę inteligencji i rze. - -·mieślników, miejscem cotygodniowych zebrań, odczytóv.; i i11nych imp~~ę~:)
Członkowie SD odgrywali dużą rolę w życiu miasta w tym olcresie. Czesław Wielgosz był wiceburmistrzem, Józef Stachur ski prezesem Sądu'
Okręgowego, Alfons Bogaczyk organizatorem dr ukarstwa i księgarstwa,
Feliks Tworzydło inspektorem szkolnym, inni tworzyli placówki pocztowe"
straż pożar11ą, zrzeszenia rz emieślnicze itp. W końcu 1945 r. SD liczyło już
w ·mieście ok. 150 czło11kóvv.
-SD było ~d początku aktyvvnym partnerem parti~ robotniczych w budowie
podstaw
władzy ludowe j w mieście.
··-·" ...
' Główną
platformą
współpracy
partii
i
stronnictw
politycznych
była
od
... .
początku Komisja Porozumiewawcza. W samym 1945 r. odbyła ona 16 posiedzeń (pierwsze 17 lipca), n a których omawiano problemy osadnictwa,
aprowizacji, ·cen, akcji żniwn e j , spra\vy przyd zia ł-u gospodarstvv, mieszkań,
lokali handlowych, warszt at ów rzemieślniczych 1tp'.} Na w ielu posiedzeniach dyskutowano o sposobach uruchomienia przemysłu , o tworzeniu
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E. H ład ki e vv i c z, Ruc h l udowy n a Z iem i Lubusk iej w ratach 1945 1949.
\Varszawa 1978, s. 151.
21 Stronni ciu.-'o D emok ratyczne na Z iemi Lubuskiej , Praca zbi orowa. (maszynopis
vv zb iorach \ VK SD w Z ielonej Górze), s. 5.
26

•

FOCZĄ TKI ŻYCIA

FOLITYCZNEGO

45

i obsadzie personalnej różnych nowo powoływanych urzędów i instytucji.
Także podział mandatów w radach narodowych, związkach zawodowych oraz w różnych stowarzyszeniach społecznych był przedmiotem wielu posiedzeń Komisji. Zajmowała się ona także sprawami wysiedlania
Niemców, organizacją obchodów świąt państwowych oraz innymi zagadnieniami społeczno-politycznymi. Od jesieni 1945 r. posiedzenia Komisji
stały się miejscem ostrych starć politycznych z przedstawicielami PSL,
co stanowiło zapowiedź walki politycznej w następnym roku.
Równolegle z tworzeniem partii i stronnictw politycznych powoływano w mieście także i inne organizacje s p o ł e c z n e. Latem 1945 r.
utworzono Związek Walki l'viłodych oraz 0Tganizację Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. We wrześniu rozpoczęły pracę pierwsze . .)
drużyny harcerskie. W dniu 8 sierpnia 1945 r. podjęła działalność Powia-:
towa Rada Związków Zawodowych, a jesienią istniały już dwie rady zakładowe w od~udowujących się zakładach przemysłowych: "Wagmo" i odlewni "Żeliwo".
W dniu 6 grudnia odbyło się inaugurujące posiedzenie tymczasowej
Miejskiej Rady Narodowej, a 28 grudnia Powiatowej Rady Narodowej.
Przy ich tworzeniu pod naciskiem działaczy PSL starano się pominąć
członków PPR, co doprowadziło do kilkumiesięcznej walki politycznej
o skład rad narodowych w mieście i powiecie.
Jesienią 1945 r. podjęły zajęcia pierwsze polskie szkoły w m1esc1e.
W trzech publicznych szkołach powszechnych rozpoczęło naukę we wrześ
niu 1117 dzieci, a w Miejskim Gimnazjum i Liceum przy pl. Słowiań
skim 6 kształciło się w październiku 1945 r. już 390 uczniów. W szkołach
zielonogórskich pracowało w grudniu 1945 r. 53 nauczyci<.;!L
W dniu 3 listopada 1945 r. odbyło się uroczyste "otwarcie sezonu" Teatru Miejskiego w_ Zielonej Górze. Zespół amatorski pod kierunkiem Cezarego Julskiego wystawił komedię Baron-Rekrut Józefa Czaporowskiego.
Można zatem stwierdzić, że pod koniec 1945 r. 12-tysięczna Zielona
Góra uruchomiła już wszystkie podstawowe formy społeczno-gospods.i·~.:;e
organizmu miejskiego i była aktywnym ośrodkiem życia polskie,-~{ pa oc\v
budowujących się Ziemiach Odzyskanych.
:<:ich do 44. 2
~~-r" r: terenie
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' Góry w latach 1945 1948 było niezmiernie
polityczne Zielonej
bogate i różnorodne. W mieście funkcjonowało sześć partii politycznych,
pięć organizacji młodzieżowych, liczne związki zawodowe, organizacje
społec:zne i wyznaniowe. Aktywnie działały powiatowa i miejska rada narodowa oraz liczne komitety społeczne i obywatelsk'ie. Ruch społeczny był
w tym czasie b~rdzo ·spontaniczny i autentyczny. ~połeczeństwo, pozbawione w okresie wojny i okupacji możliwości uczestniczenia w życiu publiczrrym, obecnie chętnie podejmowało działalność w nowo tworzonych
organizacjach. Wielu upatrywało w tej działalności wyraz nadchodzących
przeobrażeń demokratycznych oraz możli\vość realizacji własnych aspiracji społecznych i obywatelskich~=~)Nyrastali w tych latach autentyczni d.żia
łacze partyjni, młodzieżowi, samorządowi, którzy wypracowywali model
społecznej aktywności w nowych warunkach ustrojowych. Należy dodać,
żę w sytuacji Ziem Odzyskanych ta aktywność społeczna miała dodatko"~~- impuls w postaci ogromnych zadań związanych z repolonizacją, osad·:;·itw.i-1oy1i_ocJbudową gospodarczą. Pionierskie warunki życia w pierwszych
do~ie
podstaw
ludowej
na
Ziemiach
Odzyskanych
sprzyjały
kształtowaniu
.
Głó~a"Q. ~.ib.Y\vatelskich
oraz wyrastaniu kadry ofiarnych społeczników .
., -.
Czołową rolę w życiu społeczno-politycznym miasta odgrywały p art i e p olitycz n e. Swoje zręby orga_nizacyjne stworzyły one, jak już
wien1y, w drugiej połowie 1945 r. i od początku następnego roku rozwinę
ły sze·roką działalność polityczno-propagandową wśród miejscowego społeczeństwa. Pierv1szoplanową rolę odgrywały tu przede wszystkim par tie
robotnicze: P o l ska Part i a Rob o t n i c z a i P o l ska P art i a S o c j a l i s t y c z n a.
Działalność partyjna w mieście, podobnie zresztą jak i na· pozostałym
Życie
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obszarze Ziem Odzyskanych, rozwijała się bez lokalnych tradycji, a jedynie w oparciu o skromne kadry zdziesiątkowanych wojną byłych człon
ków KPP i PPS. Wokół nielicznej garstki przedwojennych komunistów
i socjalistów wyrastały szybko kadry nowych działaczy partyjnych, którzy pracę polityczną rozpoczęli dopiero po wyzwoleniu. Dużej pomocy
udzieliły tu organizacje partyjne z głębi kraju, a zwłaszcza z Poznania,
które kierowały na Ziemie Odzyskane swój sprawdzony już aktyw 1 •
W 1946 r. obie partie robotnicze w mieście główną uwagę koncentrowały na dalszym umocnieniu organizacyjnym (wzrost szeregów partyjnych, tworzenie nowych kół, konferencja powiatowa) oraz na walce politycznej z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Bardziej dynamicznie rozwijała się w mieście w latach 1946-1947
Folska Partia Socjalistyczna. Mając bogatsze i bardziej znane ogółowi społeczeństwa tradycje, cieszyła się ona większą popularnością wśród inteligencji, miała więcej aktywu, co ułatwiało jej szersze dotarcie do mieszkańców. Poza robotnikami fabrycznymi PPS zyskała dużą popularność
wśród kolejarzy, pocztowców, pracowników administracji i wiejskiej inteligencji. Partia ta odgrywała też czołową rolę w wolno rozwijającej się
spółdzielczości. Zdominowana przez PPS była również Powiatowa Komisja
Związków Zawodowych.
~-----~

Tabela 3
CZŁONKOWIE PPR I PPS W POWIECIE
ZIELONOGORSKIM

PPR

PPS

207
1302
2117
3220

360
1486
2808
1952

-----------------

w latach 1945-1948

Z r ó d ł o: AKW PZPR w Zielonej Górze.
wazdania statystyczne PPR i PPS.

Data

Spra~

XII
XII
XII
XI

1945
1946
1947
1948
---

-------------

--~----

Zważywszy że PPR posiadała bardziej rozbudowane od PPS koła wiejskie, aktywność organizacyjna PPS w mieście staje się jeszcze wyrazistsza.
W połowie 1946 r. PPS rozszerzyła jednak swoje wpływy także na wieś
zielonogórską. Liczba członków PPS na wsi w powiecie wzrosła z 92 w
grudniu 1945 r. do 704 w grudniu 1947, a liczba kół wiejskich do 44. 2
PPS zaangażowała się także w walkę polityczną z PSL na terenie
Miejskiej Rady Narodowej oraz w kampanię polityczną związaną z referendum w czerwcu 1946 r. i wyborami do Sejmu Ustawodawczego
w styczniu 1947 r. W toku walki krystalizowała się platforma współpra
cy z PPR, szczególnie owocna od połowy 1947 r.
1 Dotyczyło to zwłaszcza PPS, o czym pisze H. Rob ak o w s ki, Rola i działal
ność Polskiej Partii Socjalistycznej w Wielkopolsce i na Ziemi Luouskiej w latach
1945-1948. Poznań 1973, s. 26.
2 AKW PZPR Zielona Góra. Sprawozdanie statystyczne PK PPS w Zielonej
Górze.
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\V okresie poprzedzającym z jednoczenie ruchu robotniczego na PPS pył
vvywierany duży nacisl{ w celu przeprowadzenia weryfikacji członków,
zwłąszcza rekruttljących się z szeregów intelige11cji, rzen1iosła i drobnych
l{upców. Efektem tej weryfikacji był spadek stanu liczbowego PPS w po\Viecie z 2808 w grudnitl 1947 r. do 1952 w listopadzie 1948 r. Już w lipcu
3
1948 r. liczba członków PPR była vviększa od PPS (3315 PPR i 2464 PPS) •
Polska Partia Robotnicza, mimo że skromniejsza liczebnie, odgrywała
czołową rolę w procesie przeobrażeń politycznych, zwłaszcza w zielonogórskich fabrykach. \Vzięła ona też na siebie główny ciężar walki politycznej w okresie przygotowań do referendum i kampanii \Vyborczej do Sejrrlu Ustawodawczego. Będąc wiodącą siłą w Bloku Demokratycznyn1, nie
za\vsze potrafiła pozyskać do toczonej \valki politycznej szeroki aktyw pozostałych partii. Przykładem może tu być kampania związana z referendum, w której nie zdołano skutecznie przeciwstav;ić się propagandzie prowadzonej przez PSJ..J.
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Tabela 4
SioCŁAD

SOCJALNY PPR W POWIECIE
ZIELONOGORSI{IM
\V

J.istopadzie 1948 r.

l':

l

•

:

.:
.
l

l

l

.'
''
;

.'

527

59
l
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Z ród ł o: AKW PZPR
l-\ie ty spra\vozda\vcze PPR. ·

vV

Zielonej

Górze. An-

Tuż przed zjednoczeniem ponad 60 proc. członków PPR sta11owili ro-

botnicy, a biorąc pod uvvagę tylko organizacje miejskie, odsetek ten wynosił aż 7 5 proc.
Po odn1owie ze strony PSL udziału \Ve wspólnym bloku \vyborczym
w 1946 r. rozgorzała ostra, bezkompromiso\va walka polityczna tego stronnictwa z partiami le\vicowymi. W Zielonej Górze dodatkowym ·a tutem
PSL było zdominowanie przez zwolenników Mikołajczyka aparatu administracyjnego w mieście i w gmix1ach 4• Aparat ten miał duży wpływ Ila
kształtowanie opinii publicznej, a także mógł wywierać pev1ien nacisk na
vvszystkich pracowników administracji i znaczną część obywateli.
Główne starcie polityczne
obok stałej walki na forum rad narodowych
nastąpiło w toku referendum ludowego 30 czerwca 1946 r. oraz
\V trakcie wyborów do Sejmu Ustawodawczego (19 stycznia 1947 r.). W referendum zadano społeczeństwu trzy pytania:
.

1\ti. P i e trza k, Droga do jedności ruchu robotniczego na Srodkowym Nadod·r zu . , ~Przegl. Lub." 1978, nr l 2, s. 16_.
4 H. Szczegół a, Prz eobrażenia ustrojowo-spol:eczne .... , s. 186.
3

•

PARTIE FOLITYCZNE

49

l. Czy jesteś za zniesieniem senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi go;::;podarki narodowej z zachowaniem ustawowych
uprawnień inicjatywy prywatnej?
3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bał
tyku, Odrze i :r;ysie Łużyckiej?
Partie Bloku Demokratycznego prowadziły agitację na rzecz głosowa
nia "3Xtak", PSL nawoływało do głosowania "nie" na pierwsze pytanie,
a siły skrajnie reakcyjne dążyły do głosowania "3 X nie". PSL agitując za
senatem stało na gruncie konstytucji z 1921 r. i obawiało się bardziej radykalnych przeobrażeń ustrojowych.
Na 25 471 osób uprawnionych do głosowania w powiecie :zielonogórskim głosowało 84,1 proc. 5 Na pierwsze pytanie "tak" odpowiedziało tylko
35,5 proc., na drugie 56,9 proc. i na trzecie 89,5 proc. vV ~kali kraju na
poszczególne pytania "tak" odpowiedziało:
l pytanie
68, l proc.
2 pytanie - 77,2 proc.
3 pytanie - 91,4 proc.
Jak z powyższego wynika, wpływy PSL w Zielonej Górze, podobnie
jak w całym ówczesnym województwie poznańskim, były szczególnie duże i wyniki referendum zapowiadały dalszą ostrą walkę polityczną w nadchodzącej kampanii wyborczej. Na marginesie odpowiedzi na trzecie pytanie należy przypomnieć, że wrogie siły chciały wykorzystać licznych repatriantów z ZSRR do zamanifestowania ich niezadowolenia w związku
z koniecznością opuszczenia przez nich rodzinnych miejscowości w wyniku zmian granicznych po drugiej wojnie.
Po ogłoszeniu wyników referendum, w skali kraju korzystnych dla
lewicy, przystąpiono do intensywnego przygotowywania kampanii wyborczej. Równocześnie następowało dość znaczne przegrupowanie sił i sympatii politycznych. Rosły wpływy PPR i PPS, malały natomiast PSL. Do
dalszego zwarcia się szeregów postępowych przyczyniła się też kampania
protestacyjna potępiająca przemówienie amerykańskiego sekretarza stanu J. Byrnesa, wygłoszone dnia 6 września 1946 r. w Stuttgarcie, w któryn1 111. in. zakwestionował ostateczność polsko-niemieckiej granicy na
Odrze i Nysie Łużyckiej.
vVybory do Sejmu Ustawodawczego przyniosły pełen sukces Blokowi
Demokratycznemu. W okręgu nr 33 w Świebodzinie, dokąd przypisano
Zieloną Górę, PSL nie uzyskało a_ni jednego mandatu.
vV 1947 r. coraz więcej miejsca w działalności PPR i PPS zajmowa5

Wyniki referendum w Zielonej Górze na podstawie H. Szczegół a, Przes. 214-215.

obrażenia ustrojowo-społeczne ... ,
4 Zielona Góra
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ły problemy zjednoczenia. Obie partie podejmowały liczne wspólne inicjatywy. M. in. prowadziły działania na rzecz zwiększenia produkcji przemysłowej, zintensyfikowania walki ze spekulacją i nadużyciami, organizowały wspólne szkolenia partyjne itd. Większość spraw omawiano na posiedzeniach komisji współdziałania.
Od początku 1948 r. odbywały się już także wspólne narady aktywu
i wspólne zebrania kół w fabrykach i na wsi. Rozpoczęto też zbiórkę funduszy wśród członków obu partii na budowę "Domu Partii" (obecny gmach
KC PZPR). Obie partie prowadziły też akcję weryfikacyjną, z tym że ostrzejsze i nie zawsze sprawiedliwe kryteria stosowano w PPS, w wyniku
czego obok elementów nieaktywnych i karierowiczowskich z partii tej
odeszło wielu zasłużonych działaczy, którzy zgłaszali zastrzeżenia do terminu i form zjednoczenia. Wielu działaczy PPS obawiało się odgórnego
"wchłonięcia" tej partii przez PPR. Np. w okresie od lipca do listopada
1948 r. z PPR usunięto 95 osób, a z PPS aż 512 6•
Ostatnie tygodnie przed zjednoczeniem wypełniła w obu partiach kampania wyboru delegatów na konferencje powiatowe, a następnie na
II Zjazd PPR i nadzwyczajny XXVIII Kongres PPS. Wybrani mandatariusze byli jednocześnie delegatami na Kongres Zjednoczeniowy. Z Zielonej
Góry na kongres wybrano: Władysława Kasperczaka i Ludwika Hupkę
z PPS oraz Józefa Olszewskiego (I sekretarza KW PPR w Poznaniu}, Franciszka Górskiego i Leokadię Żmudzińską z PPR.
Po Kongresie Zjednoczeniowym przystąpiono do scalania organizacji
partyjnych PPR i PPS w fabrykach i instytucjach Zielonej Góry. W dniu
27 lutego 1949 r. odbyła się I Miejska Konferencja PZPR z udziałem 168
delegatów, na której omówiono najważniejsze zadania miejskiej organizacji partyjnej oraz wybrano 24-osobowy Komitet Miejski P o l ski ej
Z j e d n o c z o n e j P a r t i i R o b o t n i c z e j.
Powstanie PZPR zbiegło się z wyodrębnieniem Zielonej Góry z powiatu zielonogórskiego, w związku z czym powołano dwie odrębne instancje
paJ"tyjne podległe Komitetowi Wojewódzkiemu w Poznaniu: :Komitet
Miejski i Komitet Powiatowy.
W wyniku uaktualnienia ewidencji oraz weryfikacji szeregów partyjnych liczba członków PZPR zmniejszyła się do 3423 w grudniu 1949 r.
Największy odsetek upartyjnienia notowano w zielonogórskich zakładach
przemysłowych: w "Polskiej Wełnie" (39 proc.) i "Zastalu" (27 proc.).
Ogółem robotnicy stanowili w 1949 r. 67,3 proc. ogółu członków partii
w mieście 7 •
Pierwsze lata działalności PZPR w Zielonej Górze przypadły na okres

• M. P i e t r z a k, Droga do jedności..., s. 16.
Dane statystyczne dotyczące PZPR na podstawie materiałów statystycznych
AKW PZPR w Zielonej Górze.
7
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poważnych

deformacji w życiu wewnątrzpartyjnym oraz życiu społeczno
-politycznym kraju. Po III plenum KC PZPR w listopadzie 1949 r. narastały tendencje do sztucznego zaostrzenia walki klasowej, łamania zasad praworządności w imię rzekomych celów klasowych. Niepowodzenia
w życiu gospodarczym tłumaczono najczęściej działalnością sabotażową ludzi o "podejrzanych" życiorysach, nie zważając na okoliczność, że ludzie
ci w najtrudniejszym okresie powojennym nie szczędzili sił i zdrowia,
wnosząc trwały wkład w repolonizację Ziem Odzyskanych, odbudowę gospodarczą i proces integracji społeczeństwa nad Odrą i Nysą. Z powyższych
deformacji wyrastały też tendencje antyinteligenckie, wyrażające się m ..
in. w ograniczeniu przyjęć do partii oraz lekceważeniu wymogu kwalifikacji w polityce kadrowej, jak też odsuwaniu od czynnego udziału w ży
ciu społeczno-politycznym· i gospodarczym ludzi bezpartyjnych i człon
ków stronnictw politycznych. Represjami dotknięto też byłych żołnierzy
ruchu oporu i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Z partii odeszło również wielu byłych członków PPS. Mimo prób sztucznego regulowania skła
du partii systematycznie malał odsetek robotników - członków PZPR.
Odsetek ten obniżył się z 67 proc. w 1949 r. do 28 proc. w 1959 r.
Utworzenie województwa zielonogórskiego w 1950 r. pociągnęło za sobą także reorganizację władz partyjnych w Zielonej Górze. W tym celu
Komitet Centralny PZPR powołał w maju 1950 r. komisję organizacyjną,
która przygotowała konferencję wojewódzką PZPR, zorganizowała wojewódzki aparat partyjny oraz przejęła od komitetów wojewódzkich w Poznaniu i Wrocławiu kierownictwo nad organizacjami partyjnymi w powiatach, które weszły obecnie w skład nowego województwa. Komisja organizacyjna zajęła się także obsadą kadrową nowo tworzonych instytucji
wojewódzkich. W dniach 14-15 października 1950 r. odbyła się I \Vojewódzka Konferencja PZPR z udziałem 197 delegatów 8• Konferencja omówiła aktualne zadania organizacji partyjnej województwa zielonogórskiego oraz dokonała wyboru Komitetu Wojewódzkiego PZPR. I sekretarzem
K\V PZPR został były działacz KPP z Zagłębia Feliks Lorek.
W latach 1950-1955 główna uwaga PZPR skupiała się na realizacji
zadań planu 6-letniego. Organizacje partyjne w zielonogórskich fabrykach
koncentrowały swoje wysiłki na problemach współzawodnictwa pracy, ruchu racjonalizatorskiego, doskonalenia zawodowego itp. Wiele miejsca zajmowały sprawy współpracy miasta ze wsią, zwłaszcza organizowanie ekip
niosących pomoc wsiom, a szczególnie spółdzielniom produkcyjnym i PGR-om. Aktyw partyjny z miasta uczestniczył w pracach związanych z uspół
dzielczeniem wsi oraz w akcjach propagandowych na terenie wiejskim.
l\tlniejszy był natomiast wpływ organizacji partyjnej na rozwój miasta,
8 H. Szczegół a, Zarys dziejów województwa. W: Zielonogórskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej. Warszawa 1970, s. 70.
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W latach 1950-1955 liczba członków SD w mieście wahała się w granicach 170-140 osób z tendencją malejącą. Rozwiązano m. in. Komitet
Powiatowy SD i szereg kół w instytucjach. Dopiero znane przemiany
z 1956 r. zmieniły sytuację stronnictwa w mieście. Ponownie nastąpił
stopniowy wzrost licz by członków i kół.
Tabela 6
STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE
W ZIELONEJ GORZE

w latach 1950-1980

l
l

Liczba
Rok

l 1950
1955
1960
l 1965
1970
1975
1980

l
ź

r ó d ł o:

Archiwum WK SD w Zielonej Górze.

l

kół

5
3
10
17
18
19
20

l

członków

l

l

172
140
280
402
557
603
800

l
l

l
l

Stronnictwo Demokratyczne po 1956 r. odgrywało dużą rolę w mieście,
w administracji państwowej i gospodarczej, w organizacjach
rzemieślniczych, wśród nauczycieli i pracowników kultury oraz na terenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Stale wzrastał udział członków
SD w pracach Miejskiej Rady Narodowej (ok. 10 proc. radnych), w komisjach MRN, a także w organizacjach społecznych na terenie miasta.
Poza rzemiosłem i usługami oraz drobną wytwórczością domeną SD
stało się także życie kulturalne miasta. Przy Miejskim Komitecie SD funkcjonuje znany z różnych ciekawych inicjatyw klub, a stronnictwo aktywnie włączyło się np. do obchodów Tysiąclecia Państwa Folskiego czy też
samo było organizatorem obchodów 75-lecia Towarzystwa Rzemieślników
Polskich w Zielonej Górze w 1973 r.
Zielona Góra była od pierwszych lat powojennych aktywnym ośrod
kiem ruchu ludowego. Wprawdzie właściwa działalność stronnictw ludowych koncentrowała się we wsiach podzielonogórskich (powiat zielonogórski), w mieście jednak miały swoją siedzibę powiatowe, a od 1950 r.
wojewódzkie władze stronnictwa i tu też mieściły się instytucje obsługu
jące wieś i rolnictwo.
Wkrótce po powstaniu Stronnictwa Ludowego w mieście i powiecie
latem 1945 r. zgłosiło ono akces do nowo powstałego Folskiego Stronnictwa Ludowego, które pozostawało w opozycji do pozostałych partii politycznych w kraju. Polskie Stronnictwo Ludowe miało w Zielonej Górze
i w powiecie zielonogórskim silną bazę członkowską. Dopiero we wrześniu
1946 r. ponownie reaktywowało swoją działalność Stronnictwo Ludowe 12•

a

zwłaszcza

12

E. H ł a d ki e w i c z, Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej..•, s. 150-151.
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Większego rozmachu nabrała działalność organizacji młodzieżowych
w 1946 r. Członkowie ZWM i OM TUR odbudowali basen kąpielowy przy
ul. Źródlanej, gdzie 22 lipca odbyły się pierwsze zawody pływackie, odremontowano hale sportowe przy ul. Moniuszki (ZvVM) i ul. Widok (OM
TUR). ZWM utworzył Klub Sportowy "Zryw", a OM TUR - Robotniczy
Klub Sportowy. Otworzono świetlice organizacyjne przy ul. Widok (OM
TUR) i ul. 3 Maja- obecnie Jedności Robotniczej (ZWlVI).
ZWM przystąpił w 1946 r. do Młodzieżowego Wyścigu Pracy, w którym najlepsze wyniki osiągnęła młodzież z "Wagmo" i "Polskiej Wełny".
Uczestniczono też w międzybranżowym współzawodnictwie "węgiel włókno" oraz międzyzakładowym "HCP Poznań- Wagmo".
Dnia 23 października 1946 r. odbyła się pierwsza powiatowa konferencja ZWM, na której przewodniczącym zarządu wybrano Witalisa Jankowskiego. W 1947 r. zielonogórska organizacja ZWM otrzymała sztandar
przechodni im. Karola Świerczewskiego dla najlepszej organizacji powiatowej w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Liczba członków ZWM
w mieście szybko rosła.

Liczba
Data
kół

!l członków

~~'

XII
X

VII
XII

V

1945
1946
1947
1947
19"!8

2
f

5
7
13
15

l
l

Tabela 8
CZŁONKOWIE ZWM W ZIELONEJ GORZE

l
l

l

50
158
243

659
740

źródło:

rze.

Pod koniec 1947 r. utworzono

Materiały

Archiwum KW PZPR w
statystyczne KM PPR.

odrębny Zarząd

Zielonej Gó-

Miejski ZWl\'I, którego

przewodniczącym został Włodzimierz Nowaczyński.

OM TUR w Zielonej Górze największe sukcesy osiągnął w działalności
kulturalnej i sportowej. Była organizatorem wielu zespołów i imprez artystycznych, m. in. "Uniwersytetu Niedzielnego", "Biblioteki Wędrownej",
akcji "Zielona Góra zniszczonej Warszawie" i in. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Powiatowego był aktywny w mieście organizator życia
kulturalnego Piotr Kłuciński. Dnia 22 lipca 1946 r. OM TUR w Zielonej
Górze była gospodarzem Zlotu OM TUR z sześciu powiatów woj. poznań
skiego, na którym otrzymała od WK PPS w Poznaniu sztandar organizacyjny.
ZMW "Wici" miał w Zielonej Górze tylko koło miejskie, natomiast
podstawową działalność rozwijał w powiecie. Bardzo aktywny był natomiast w mieście Związek Harcerstwa Polskiego, który skupiał w swych
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w mieście 11 kół szkolnych, 9 fabrycznych i 7 innych o łącznej liczbie
2281 członków.
Związek 1\Hodzieży Polskiej odegrał w mieście dużą rolę w mobilizacji
młodzieży do efektywniejszej pracy i nauki. W zielonogórskich fabrykach
ZMP był organizatorem różnorodnych form współzawodnictwa pracy oraz
inicjatorem podnoszenia kwalifikacji młodych robotników. Młodzież pod
kierunkiem ZMP uczestniczyła też w wielu pracach na rzecz miasta. Spore
osiągnięcia miał do odnotowania Związek Młodzieży Polskiej w szkołach,
zwłaszcza zawodowych.
Mimo pewnego schematyzmu i wielu uproszczeń w pracy· ideowo-wychowawczej bezsporną zasługą ZMP było przygotowanie wielu tysięcy ide-.
owych i oddanych sprawie kraju młodych obywateli.
W wyniku przemian w życiu społeczno-politycznym kraju po paździer
niku 1956 r. doszło również do przeobrażeń w ruchu młodzieżowym.
W miejsce ZMP, który uległ rozwiązaniu już w końcu 1956 r., zaczęły
powstawać nowe, środowiskowe organizacje młodzieżowe, stawiające sobie
jednak za cel uczestnictwo w socjalistycznych przeobrażeniach kraju.
Zielonogórscy działacze młodzieżowi, zwłaszcza z "Zastalu", aktywnie
włączyli się w ogólnopolską dyskusję nad przeobrażeniami w ruchu mło
dzieżowym po rozwiązaniu ZMP. Przedstawiciele "Zastalu" uczestniczyli
n1. in. w naradzie młodzieży robotniczej w Nowej Hucie oraz w pracach
przygotowawczych do Zjazdu Konstytucyjnego Związku Młodzieży Socjalistycznej w styczniu 1957 r.
Z w i ą z e k M ł o d z i e ż y S o c j a l i s t y .c z n e j na wiązał do dobrych tradycji wcześniej działających organizacji młodzieżowych i po
przejściowym okresie związanym z przemodelowaniem ruchu młodzieżo
wego skupił w swoich szeregach najaktywniejszą część młodych mieszkańców Zielonej Góry.
Tabela 11
CZŁONKOWIE

ZMS I ZSMP W ZIELONEJ GORZE

Rok

Liczba

1~57

121
2500
3/50
6127
382:':)
7567

w latach 1957-1980

Z r 6 d ł o:
lonej Górze.

Dane statystyczne ZW ZMS i ZSMP w Zie-

1960
1965
1970
1975
1980

Trzon organizacji stanowiła w mieście młodzież robotnicza. W latach
1957-1973 do ZMS należeli również uczniowie szkół średnich, po czym
w wyniku umowy między organizacjami przeszli do Związku Harcerstwa
Polskiego.
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szereg nowych, bardzo pożytecznych form działania.
dobre wyniki osiągnięto na polu mobilizowania młodzieży do
udziału w życiu produkcyjnym i społecznym zakładów pracy. Ruch tworzenia Brygad Pracy Socjalistycznej, współzawodnictwa o tytuł "Młodego
Fachowca" czy też akcja "Młodzież dla Postępu" i Turnieje Młodych Mistrzów Techniki bardzo ożywiły działalność ZMS w fabrykach i przyniosły gospodarce bardzo wymierne efekty. Duże zasługi ma ZMS w rozwoju oświaty robotniczej (Uniwersytet Robotniczy od 1964 r.) i w trosce
o poprawę warunków socjalno-bytowych młodzieży pracującej. W 1958 r.
ZMS w Zielonej Górze był inicjatorem budowy szkoły tysiąclecia ze skła
dek członkowskich. Miało to być Studium Nauczycielskie, ale w końcowej
fazie budowy zdecydowano, że będzie to Vlyższa Szkoła Inżynierska.
Od 1973 r., gdy utworzono Federację Socjalistycznych Związków 1\Hodzieży powstała Rada Miasta i Powiatu Federacji, która koordynowała
współpracę ZMS, ZM\V:, Zrzeszenia Studentów Polskich, działającego od
chwili utworzenia wyższych uczelni, oraz ZHP reaktywowanego
w 1957 r.
Po ponownym zjednoczeniu organizacji skupiających młodzież pracującą w 1976 r. utworzono
Związek
S o c ja l i stycznej M ł od z i e ż y P o l s k i e j.
ZMS

wprowadził

Zwłaszcza

3. Inne organizacje

społeczne

Zielona Góra jest terenem działania kilkudziesięciu organizacji i stoswym zasięgiem w zasadzie wszystkie środo
wiska.
Poza partiami i stronnictwami politycznymi, a także organizacjami mło
dzieżowymi, które w systemie organizacji społecznych w naszym kraju
zajmują szczególną pozycję, a których działalność omówiono wyżej, na
uwagę zasługują zwłaszcza
z w i ą z k i z a w o d o w e. Powstały one
w mieście podobnie jak partie i organizacje młodzieżowe już w drugiej
połowie 1945 r., a następnie rozwijały się i rozszerzały swój zasięg wraz
ze wzrostem zatrudnienia i pojawianiem się w mieście nowych branż zawodowych.
Do 1950 r. działalność związków zawodowych w mieście była bardzo zdecentralizowana i ograniczała się w zasadzie do miejsca pracy. Czołową
rolę odgrywały związki zawodowe metalowców, włókniarzy, kolejarzy
i Związek Nauczyci~lstwa Polskiego. Związki zawodowe aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym i politycznym miasta. Rolę koordynatora
pełniła Powiatowa Rada Związków Zawodowych. W 1946 r. skupiała ona
warzyszeń obejmujących
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już

16
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związków branżowych liczących

6736

członków

15

• W 1948 r. liczba
zawodowych w mieście przekroczyła 10 tys.
Po 1950 r., co zbiegło się z awansem Zielonej Góry do rangi stolicy
województwa, powstało w mieście szereg instytucji związkowych o wojewódzkim zasięgu. Powstała Okręgowa Rada Związków Zawodowych (z siedzibą w nie istniejącym już budynku u zbiegu ulic Łużyckiej, Krośnień
skiej i Dąbrówki), a w następnych latach zaczęły kolejno powstawać zarządy okręgowe poszczególnych związków, obejmujące swym zasięgiem
całe województwo, w niektórych wypadkach także województwa sąsied
nie. W 1965 r. w 22 związkach branżowych w Zielonej Górze zrzeszor~ych
było 36 564 członków, co stanowiło 96 proc. ogółu zatrudnionych.
W 1975 r. działało w Zielonej Górze 14 zarządów okręgowych związ
ków zawodowych zrze~zających pracowników: przemysłu włókienniczego
i skórzanego, metalowego, budownictwa i materiałów budowlanych, przemysłu chemicznego, gospodarki komunalnej i przemysłu terenowego, przemysłu spożywczego, handlu, służby zdrowia, pracowników rolnictwa uspołecznionego, nauczycieli, pracowników placówek kulturalnych, instytucji
państwowych i spółdzielczych, leśnictwa i przemysłu drzewnego, spół
dzielczości pracy 16 •
Działalność koordynacyjną pełniła Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych (od 1972 r. Wojewódzka Rada ZZ) oraz przejściowo Powiatowa
Komisja ZZ. Przy WRZZ działały też wyspecjalizowane placówki, jak:
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Zarząd Wojewódzki Pracowniczych Ogródków Działkowych, Okręgowe Biuro Skierowań Funduszu
~vVczasów Pracowniczych i Okręgowy Zespół Inspekcji Pracy. WRZZ przestała działać w 1980 r., pozostawiając pełną samodzielność związkom bran-

członków związków

żowym.

W sprawozdaniu Zarządu Miejskiego z 20 marca 1948 r. dotyczącym
o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n y c h w mieście do najaktywniejszych zaliczono: Ligę Kobiet, Ligę Lotniczą, Związek Uczestnikó.w vValki Zbrojnej o NiepodlegJość i Demokrację oraz Związek b. Więźniów Falitycznych 17• Ogółem 18 organizacji społecznych (poza związkami zawodowymi i organizacjami młodzieżowymi) skupiało na początku 1948 r. 9714
działalności

członków.

Szczególną rolę w życiu miasta odgrywały od pierwszych lat powojennych s t o war zys z e n i a kom b a t a n ck i e. Wśród pierwszych
mieszkańców Zielonej Góry i powiatu było wielu byłych żołnierzy, partyzantów i więźniów politycznych, którzy też bardzo szybko przystąpili do
1s Zielona Góra. Przeszłość i teraźniejszość ... , s. 197.
Przemiany. Perspektywy. Zielona Góra 1977, s. 49.

16

17

W AP Zielona Góra. Sprawozdanie

Zarządu

Miejskiego 1948, sygn. 25.
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W 1974 r. wybudowano w Zielonej Górze
dla wymagających opieki członków Związku.

piękny

"Dom Zbowidowca''

T a b e l a 12
ŚRODOWISKO

Środo\Visko

KOMBATANCKIE ZIELONEJ GORY

W 1975 R.

Kombatanci wojskowi
Członkowie ruchu oporu
Powstańcy wielkopolscy
Powstańcy śląscy
Dąbrowszc2.acy

Liczba

l

członków

1499
199
49
2
3

Uczestnicy Rewolucji
Październikowej

l

Więźniowie

źródło: T. L a c h o w i c z, Ruch kombatancki
w Zietonej Górze w tatach 1945-1975. Maszynopis pracy
magisterskiej w Bibliotece WSP w Zielonej Górze, s.
"72.

obozów hitlerowskich
l p o dop1eczm
.
.
Członkowie ZIW RP
Członkowie ZOŻ PRL

98
194

167
19

Jak z powyższego zestawienia wynika, dominującą grupę członków
ZBoWiD stanowią kombatanci ostatniej wojny. Są wśród nich zarówno
byli żołnierze I i II ArmiJi WP, jak i żołnierze Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie, a także Polacy walczący w szeregach Armii Czerwonej.
vV 1975 r. ponad 80 proc. członków ZBoWiD w mieście było nadal czynnych zawodowo.
Dużą aktywnością w całym okresie działalności odznaczały się takie
organizacje, jak Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, Liga Lotnicza, Liga
Morska, a od 1950 r. Liga Obrony Kraju ·(w latach 1950-1962 Liga Przyjaciół Żołnierza). Organizacje te mają duże zasługi w wychowaniu i przysposobieniu obronnym mieszkańców miasta.
Od października 1945 działa w mieście T o war zys t w o Przyjaź n i P o l sko-Radziecki e j, które już w 1949 r. skupiało w 60
kołach 5967 członków. W 1965 r. liczba członków TPPR w mieście przekroczyła 20 tys. 19 Poza tradycyjnymi w tym Towarzystwie formami pracy,
jak kursy języka rosyjskiego, Dni Filmu Radzieckiego, wycieczki do ZSRR,
konkursy, od 1960 r. organizuje się w Zielonej Górze festiwale piosenki
radzieckiej.
W latach 1957-1970 działało w Zielonej Górze bardzo aktywne T ow a r z y s t w o R o z w o j u Z i e m Z a c h o d n i c h. Odegrało ono dużą
rolę w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, ~upowszechniając
>;)
wiedzę o polskich tradycjach Ziem Zachodnich oraz wysuwając liczne inicjatywy na rzecz aktywizacji gospodarczej i kulturalnej regionu. To właś19

S. B o l i

ń

ski,

Przeobrażenia społeczno-polityczn~

w Zielonej Górze ... , s. 218.
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nie w Zielonej Górze zrodziło się hasło czynów społecznych: "Ziemia Lubuska piękna, kulturalna i gospodarna".
Długo można by jeszcze wymieniać organizacje społeczne, towarzystwa
kulturalne i stowarzyszenia twórcze i naukowe działające w mieście
i wzbogacające jego dorobek. Wszystkie one wraz z PZPR, stronnictwami
politycznymi, związkami zawodowy:;.ni i organizacjami młodzieżowymi weszły w 1952 r. w skład Front u J e d n o ś c i N a rod u. 1\!Iiejski Komitet F JN, ograniczający się początkowo tylko do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i rad narodowych, od 1957 r. stał się
platformą współdziałania wszystkich organizacji politycznych. Obok wyłaniania kandydatów na posłów i radnych oraz opracowania miejskiego
programu wyborczego MK F JN organizował spotkania wyborców z posła
mi i radnymi w różnych środowiskach, troszczył się o rzetelne wykonanie
postulatów i wniosków wyborczych oraz inicjował szereg w!asnych akcji
na rzecz środowiska.

4. Organizacja i funkcjonowanie

władz

miejskich

Zielona Góra po 1945 r. kilkakrotnie zmieniała swój status prawno-organizacyjny. Najpierw w latach 1945-1948 była miastem na prawach
gminy miejskiej, a Zarząd Miejski podlegał staroście zielonogórskiemu
i wydziałowi powiatowemu. Na czele Zarządu Miejskiego stał burmistrz:
Tomasz Sobkowiak (1945-1947) i Mikołaj Mesza (1947-1948). Zarzą
dzenie Ministra Ziem Odzyskanych z 31 grudnia 1948 r. powołało urząd
prezydenta miasta (został nim dotychczasowy burmistrz Mikołaj Mesza)
i nadało mu uprawnienia starosty grodzkiego 20 • Vv ten sposób z dniem
l stycznia 1949 r., gdy zarządzenie weszło w życie, Zarząd Miejski uzyskując uprawnienia władzy powiatowej przeszedł spod kompetencji starosty
zielonogórskiego pod kompetencje wojewody poznańskiego. Miasto liczyło
wówczas już ponad 30 tysięcy mieszkańców.
Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia
20 marca 1950 r. zniosła dotychczasowy podział na organy administracji
rządowej i samorządowej. Prezydium :Miejskiej Rady Narodowej z organu
kierującego pracą Rady stało się organem wykonawczo-zarządzającym.
Na miejsce prezydenta miasta wybrano urzędującego przewodniczącego
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, który kierował zarówno Radą, jak
i administracją miejską. Ten stan utrzymywał się do 1973 r., gdy znowelizowana ustawa o radach narodowych ponownie wprowadziła rozdział
prezydium rady narodowej od organów zarządzająco-wykonawczych. Odtąd prezydium MRN stało się jedynie organem kierowniczym Rady, nato20

nia.

"Dziennik

Urzędowy

Ministerstwa Ziem Odzyskanych" 1948 nr 30 z 31 grud'
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Przy rozpatrywaniu siedziby przyszłego województwa największymi
walorami wykazała się Zielona Góra. We wspomnianym "Memoriale" czytamy na ten temat: "Wybór Zielonej Góry na ośrodek dyspozycji nie jest
przypadkiem, ale podyktowany, z jednej strony centralnym położeniem
i jej nadrzędną rolą gospodarczą i kulturalną jaką spełnia w stosunku do
przyległych powiatów, z drugiej tym, że jest jedynym miastem leżącym
na skrzyżowaniu głównej magistrali kolejowej z główną drogą kołową łączącymi Szczecin z Górnym i Dolnym Śląskiem oraz Czechosłowacją 25 •
Poza krótkim okresem czerwiec-listopad 1945 r., gdy nie funkcjonowało jeszcze społeczne przedstawicielstwo mieszkańców Zielonej Góry
w postaci miejskiej rady narodowej, to później wszystkie podstawowe problemy i kierunki rozwoju miasta rozwiązywane były bądź z inicjatywy,
bądź przy udziale radnych MRN. Naturalnie stopień wpływu radnych na
rozwiązywanie podstawowych problemów miasta zależał od stopnia rozwoju demokracji w kraju. Uprawnienia rad narodowych w Polsce Ludowej zwiększały się stopniowo, z tym że były także okresy pewnego zahamowania samorządności miejskiej, np. w latach 1949-1955 lub po 1970 r.
Widać to także na przykładzie zielonogórskiej Rady.
Rady narodowe na Ziemiach Odzyskanych powstały nieco później niż
na obszarze reszty kraju. Nie powoływano ich też od razu w pełnym skła
dzie, gdyż wciąż trwały jeszcze procesy migracyjne ludności. Kształtowały
się też dopiero partie i organizacje społeczne.
W Zielonej Górze tymczasową M i ej s k ą Radę N ar o d ową
pov;ołano w dniu 6 grudnia 1945 r. 26 W jej skład weszło 10 osób (2 człon
ków PPS, 2 PPR, 2 SD, l SL oraz 3 bezpartyjnych). Ponadto w jej skład
wszedł burmistrz ... jako przewodniczący oraz wiceburmistrz. Dopiero w następnym roku powołano przewodniczącego MRN spośród radnych (Ireneusz Cichacz- PPR). Liczebność MRN rosła w miarę wzrostu liczby mieszkańców miasta i wyniosła w 1950 r. 40 osób. Słabością ówczesnej Rady
była duża płynność jej składu, dochodząca do wymiany 50 proc. w ciągu
roku. Ten stan utrzymywał się aż do pierwszych wyborów do rad narodowych w 1954 r.
W latach 1946-1949 MRN w Zielonej Górze odegrała dużą rolę w rozpodstawowych problemów miasta. N a posiedzeniach Rady
najczęściej omawiano sprawy funkcjonowania gospodarki komunalnej,
sprawiedliwego przydziału mieszkań, aprowizacji i handlu, zatrudnienia
itp. Wiele miejsca zajmowały sprawy budżetowe. Komisje Rady w czasie
kontroli oraz posiedzeń również podęjmowały wszystkie najbardziej istotwiązywaniu

25 Tamże,
21

s. 144.
H. Szczegół a, Przeobrażenia ustrojowo-spoleczne ... , s. 186. Zob. też S. B o1 i ń ski, Przeobrażenia społeczno-polityczne w Zielonej Górze ... , s. 232 i n .
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ogólne warunki społeczno-polityczne panujące w kraju, a te
dopiero w 1956 r. 27 \Varto jednak zaznaczyć, że MRN na sesji
w dniu 27 października 1956 r., w czasie której omawiano także niektóre
problemy związane z wypaczeniami poprzedniego okresu, udzieliła po krytycznej dyskusji votum zaufania władzom miejskim. Na tej samej sesji
przywrócono także dawną nazwę głównej ulicy Zielonej Góry- alei Niepodległości (przejściowo nosiła ona nazwę ul. J. Stalina).
Końcowe dwa lata pierwszej kadencji MRN (1956-1957) były okresen1, w którym stawała się ona powoli faktycznym gospodarzem miasta.
Radni bardzo aktywnie i krytycznie dyskutowali o problemach rozwoju
budownictwą mieszkaniowego, służby zdrowia, oświaty i innych działów
życia miasta. Szereg postulatów radnych doczekało się realizacji, jak np.
budowa pierwszych trzech nowych szkół, uruchomienie komunikacji
miejskiej, czy też duże przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego
(w 1956 r. 1075 izb, w 1957 r. 1166 izb).
Nowa ustawa o radach narodowych ze stycznia 1958 r. znacznie rozszerzyła uprawnienia organów samorządowych i 'wyraźnie ustaliła nadrzędność rad nad administracją. Stworzono także warunki do większej samodzielności finansowo-gospodarczej administracji terenowej.
W dniu 2 lutego 1958 r. odbyły się kolejne wybory do rad narodowych,
już według nowej ordynacji wyborczej, która przewidywała możliwość
umieszczenia na liście wyborczej większej liczby kandydatów niż faktycznych mandatów. \Vybory poprzedzone były szeroką dyskusją nad uchwalonym przez Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu programem_ wyborczym. Program ten zakładał dalsze przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego, szybszy rozwój przemysłu w mieście oraz doskonalenie i rozwój infrastruktury miejskiej. Nowa Rada liczyła 60 radnych. Przewodniczącym Prezydium MRN został ponownie wybrany Wacław Maciejewicz,
pełniący tę funkcję od 1952 r.
Nowa Rada, podobnie zresztą jak i Rady wybierane w następnych kadencjach, koncentrowała swoją uwagę na problemach budownictwa, gospodarki mieszkaniowej oraz handlu, służby zdrowia i oświaty. \V dziedzina~ tych notowano ogromny rozwój, a ·mimo to potrzeby były znacznie
czenie

miały

zm:eniły się

27

Działalność

MRN w latach 1955-1980 omówiono na podstawie

:;ji ?\IRN w W AP oraz Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze.
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większe, gdyż dynamika wzrostu liczby mieszkańców wyprzedzała wszelkie plany i założenia. Np. w uchwalonym w 1958 r. generalnym planie
rozbudowy .miasta zakładano, że w 1980 r. Zielona Góra liczyć będzie
75 tys. mieszkańców, tymczasem wielkość tę osiągnięto już w 1971 r., co
pociągnęło za sobą określone negatywne skutki w rozwoju infrastruktury
miejskiej.
Dużą rolę w pracy I\1iejskiej Rady Narodowej odgrywały jej komisje. Ich liczba wahała się w latach 1954-1980 od 7 do 11. Najwięcej pracy miały zazwyczaj komisje: Budżetu i Planu Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Zaopatrzenia Ludności, I\'lieszkaniowa,
Zdrowia, Zatrudnienia i Opieki Społecznej. Problematyka wchodząca
w zakres tych komisji była też najczęściej przedmiotem obrad sesji 1\IIRN.
Wybory do Miejskiej Rady Narodowej poprzedzała zawsze dyskusja
nad programem Miejskiego Komitetu Frontu Jedności. Program ten obok
podsumowania dorobku miasta w poprzedniej kadencji Rady zawierał
główne zadania inwestycyjne i komunalne na następne lata 28 • I tak np.
w programie wyborczym w 1961 r. zakładano wykonanie następujących
większych inwestycji w .mieście do 1965 r.: budowa ujęcia wody w Zawadzie, budowa strefy magazynowo-składowej, budowa gazociągu z Nowej
Soli, rozbudowa Szpitala \Vojewódzkiego, budowa parku przy ul. Wazów
(park "Tysiąclecia"), budowa Studium Nauczycielskiego (później budynek
\VSinż.), budowa Technikum Ekonomicznego przy ul. Długiej i Szkoły
Podstawowej przy ul. Wąskiej oraz zagospodarowanie zalewu przy ul.
Botanicznej.
W programie wyborczym w 1965 r. przewidywano m. in., że w latach
1966-1970 nastąpi rozbudowa osiedli przy ul. Wiśniowej i Morelowej
oraz Osiedla Piastowskiego, budowa Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych, nowego dworca PKP oraz wiaduktu przy dworcu, budowa elektrociepłowni, krytej pływalni i gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mimo że nie zawsze wszystkie zaplanowane inwestycje
oddawano w terminie (np. gmach Biblioteki oddano z opóźnieniem 4 lat),
to jednak program wyborczy stanowił dla radnych podstawę kontroli nad
organami wykonawczymi oraz umożliwiał mieszkańcom miasta rozliczanie władz.
W 1973 r. znowelizowano ustawę o radach narodowych, co znacznie
rozszerzyło malejące w ostatnich latach uprawnienia organów samorzą
dowych. Ustawa zamierzała podnieść autorytet i rangę organów przedstawicielskich, ale faktycznie nie nastąpił jakiś większy przełom w tym zakresie. Mimo wysiłku radnych (a także władz miejskich) narastały ten28 Programy MK FJN były publikowane w postaci broszur. Zob. np. Zielona
Góra wczoraj, dziś i jutro. Zielona Góra 1961 czy też Program wyborczy MK FJN.

Zielona Góra 1969.

IV
Problemy osadniczo-demograficzne

C

Zielona Góra należała do tych miast na ówczesnych Ziemiach Odzyskanych, w których stosunkowo szybko osiągnięto stan zaludnienia sprzed
1939 r. (w 1947 r.) i następnie systematycznie go zwiększano. 7
O ile w latach 1920-1939 liczba mieszkańców Zielonej Góry wzrosła
zaledwie o ok. 1500 osób, a w okresie 1929-1933 nawet przejściowo
1
zmalała, to po wojnie odnotowujemy stały systematyczny wzrost •

Rok

1920
1939
1945
1947
1950
1960
1~70

1980

Liczba
mieszkańców

24 397
26 076
12 346
25 820
31 134
54100
73156
101 091

Tabela
LUDNOść ZIELONEJ

14

GORY W LATACH 1920-1980

z ród ł o: "Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden." Jena 1941, s. 346; "Roczniki Statystyczne Województwa
Zielonogórskiego'' 1957-1981.

Tak dynamiczny przyrost liczby mieszkańców tylko w niewielkim
stopniu przypisa~ można brakowi zniszczeń wojennych w mieście cz_y też
awansowi do rangi stolicy województwa w 1950 r. Decydujące znaczenie
miało tu niewątpliwie przywrócenie miastu naturalnych więzi społeczno
-gospodarczych z Wielkopolską oraz szybki rozwój przemysłu. O ile zatrudnienie w przemyśle i rzemiośle wynosiło w 1939 r. 10 737, to w 1957 r.
2
wyniosło już 11 006 osób, a w 1978 osiągnęło wielkość 18 400 •
1 L. G o ł d yk a, Struktura ludnościowa Zielonej Góry do 1939 r. "Przegl. Lub."
1975, nr l, s. 74.
2 J. Bor oń, Przemys! i rzemios!o województwa zielonogórskiego 1862-1962.
Poznań 1966, aneks 36 oraz dane Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze.
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l. Pierwsze lata osadnictwa polskiego po drugiej wojnie

73
światowej

~Proces osadnictwa polskiego w Zielonej Górze po drugiej wojnie prze-

biegał bardzo sprawnie, szybk2J i

w zasadzie bezkonfliktowoLPo okresie
i stosunkowo niewielkiego liczbowo osadnictwa (do końca
1945 r.) nastąpiła druga fala masowego napływu osadników i repatriantów, która trwała do końca 1946 r., kiedy to wyczerpana została chłon
ność osadnicza miasta. \V następnych latach przyrost liczby mieszkańców
z tytułu migracji nie był już tak wielki, zwłaszcza że częściowo wyrównywał on odpływ ludności z miasta w latach 1947-1950, związany z dużą
ruchliwością zasiedlających Ziemie Odzyskane (szukanie lepszych warunków pracy, lepszego mieszkania, łączenie rodzin itp.).-1
V:l pierwszym etapie osadnictwa polskiego w Zielonej Górze, mniej
więcej od początków maja do lipca 1945 r., zaobserwować można dwa nurty: żywiołowy napływ osadników z sąsiednich powiatów Wielkopolski
oraz kierowanie przez władze centralne i wojewódzkie organizatorów ży
cia gospodarczego, administracji, milicji itp. Dość znaczną grupę stanowili
wśród pionierów powracający z głębi Niemiec byli jeńcy i robotnicy przy-::3
musowi, którzy zachęceni przez organizatorów władzy ludowej w mieście
owali si tu zostać i ściągn ć swoje rodzin
Wś~ód pierwszych polskich mieszkańców Zielonej Góry była też grupa autochtonów , oraz byłych robotników przymusowych zatrudnionych
w miejscowych-"zakładach w czasie wojny. Cechą charakterystyczną początków osadnictwa polskiego był fakt początkowego osiedlania się głowy
rodziny i ściągania dopiero po kilku tygodniach reszty rodziny. Kierowani tu od połowy 1945 r. repatrianci ze Wschodu osiedlali się natomiast od
razu całymi rodzinami.
łl1:agnesem przyciągającym pierwszych osadników były przede wszystki~ mieszkania opuszczone w stanie nie zniszczonym przez uciekających
w lutym ~mców, warsztaty rzemieślnicze, a także piękne położenie Zielonej Góry~tóra w maju i czerwcu w pełnej krasie zieleni i kwiatów prezentowała-się szczególnie atrakcyjnie, ukrywając swoje mankamenty i niedogodności. \V miesiącach letnich "niczyje" sady i ogrody pełne były owoców, co również zachęcało do osiedlenia się w mieścieLNie bez znaczenia
była bliskość Wielkopolski, co pozwalało osadnikom z tego regionu utrzymywać kontakt z rodziną i wzmacniało poczucie bezpieczeńst~ Należy
bowiem pamiętać, że ten etap osadnictwa przypadł na okres, w którym
nie była jeszcze definitywnie rozstrzygnięta polska granica zachodnia,
a Zielona Góra leży przecież 13 km na zachód od Odry.
tN"ie zachęcała natomiast do osadnictwa wciąż jeszcze znaczna liczba
Niemców w mieście, którzy powrócili tu po lutowej ucieczce. Obecność
Niemców blokowała część mieszkań i warsztatów rzemieślniczych oraz pożywiołowego

.1
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wodowała

utrzymywanie się nastroju niepewności co do przyszłości miasona też zarzewie licznych konfliktów oraz zagrażała bezpieczeństwu pierwszych osadników (podziemie pohitlerowskie, sabotaże,
podpalenia itp.). Również zdewastowane zakłady przemysłowe nie stwarzały możliwości szybkiego zatrudnienia w przemyśle:]
Mimo tych niedogodności napływ Polaków do miasta w maju i czerwcu był znaczny, co zmusiło władze do przejściowego wstrzymania komunikacji kolejowej do Zielonej Góry (pociągi kończyły bieg w Czerwińsku),
gdyż wyczerpane były na razie możliwości osadnicze. Po wysiedleniu
Niemców· należało zapobiec dewastacji zostawionego przez nich mienia,
które zabezpieczano dla repatriantów ze W s chodu oraz tych osadnikó-w,
którzy w czasie wojny stracili cały swój dobytek.
LPojawiło się w tym okresie zjawisko tzw. "·szabroWJnictwa']tj. przywłaszczania i wywozu w głąb kraju ruchomego mienia poniemieckiego.
Gjawisko to miało w sytuacji Zielonej Góry i terenów dawnego Pogranicza
dwa oblicza. W wielu wypadkach mieliśmy do czynienia z rzeczywistą
, grabieżą cenniejszych ruchomości poniemieckich (maszyny, narzędzia, fortepiany, dywany, dzieła sztuki itp.), czasem nawet przez zorganizowane
gangi szabrownicze. Częściej jednak przybywali tu mieszkańcy pogranicznych powiatów wielkopolskich, którzy po powrocie z wysiedlenia do tzw.
Generalnego Gubernatorstwa zastali swoje mieszkania, gospodarstwa
i warsztaty rzemieślnicze zniszczone przez osiedlonych w nich Niemców
bałtyckich czy czarnomorskich. W tej sytuacji byli oni zmuszeni do szukania wyposażenia mieszkań, narzędzi i innego sprzętu na opuszczonych
przez Niemców terenach. Pogarszało to wprawdzie warunki osiedleńcze
przybywających tu później osadników i !>fatriantów, ale było nie do uniknięcia w trudnym okresie powojennym. j
/tjj chwili obejmowania miasta przez polską administrację mieszkała
w Zielonej Górze także pewna grupa niezgermanizowanej, autochtonicznej ludności polskie}:> Znajdowali się wśród nich także byli członkowie.-.
Towarzystwa Rzemieślników Polskich i Związku Polaków w Niemczech,]
m. in. W. Kliks, A. Kmieć, Goćwiński, A. Drozd oraz córka K. Lisowskiego - Helena. Niektórzy z nich, jak np. Walenty Kliks i Andrzej Kmieć,
zostali później uhonorowani przez władze polskie wysokimi odznaczeniami za działalność narodową i udział w odbudowie przemysłu zielonogórskiegof:rrll:dno dziś ustalić dokładną liczbę polskich autochtonów w Zielonej Górze, gdyż na skutek procesów germanizacji, mieszanych małżeństw
itp., ich weryfikacja trwała dość długo. Niektórzy bowiem opuścili pierwotnie miasto lub zostali wysiedleni i dopiero w latach 1946-1947 wrócili ponownie do Zielonej Góry.
1,l.~udność autochtoniczna miała w pierwszych latach powojennych p(łw
ne kłopoty z adaptacją w nowych warunkach, na co składały się m. in.
t~ Stanowiła

J

PRZESIEDLENIE

LUDNOŚCI

trudności językowe

75

NIEMIECKIEJ

błędy

administracj~V

oraz
w polityce polskiej
Zielonej Górze, gdzie trzon administracji stanowili osadnicy z przygranicznych powiatów \Vielkopolski, dobrze znający położenie Polaków w Niemczech, uniknięto na ogół większych wypaczeń w stosunku do autochtonów.
Zadecydował też o tym ich znaczny udział w życiu społeczno-politycz
nym i gospodarczym miasta. Np. w 1949 r. 94 autochtonów należało do
partii politycznych, a 58 pracowało w urzędach państwowych i samorzą
dowych 3•
Z inicjatywy Folskiego Związku Zachodniego oraz Inspektoratu
Oświaty zorganizowano dla ludności autochtonicznej szereg kursów repolonizacyjnych, co przyspieszyło jej integrację z ludnością napływową.

2. Przesiedlenie

ludności

niemieckiej

&>ość trudno określić dokładniejszą liczbę l~dności niemieckiej w mieś
cie do czasu powstania polskiej administracj.l.-' Źródła niemieckie mówią
o 4_tysiącach w chwili wkroczenia wojsk radzieckich 4• Nie mogą to naturalnie być dane pewne, gdyż nikt nie prowadził w tym czasie dokładnej
ewidencji. vV chwili objęcia miasta przez polską administrację mówiło się
o 11 tys.~ Także i ta liczba jest orientacyjna]
dniu 24 czerwca 1945 r. władze wojskowe przeprowadziły pierwsze przesiedlanie ludności niemieckiej za Nysę, do radzieckiej strefy okupacyjnej 5• Przesiedlenie to przeprowadzono w związku z pogarszającymi
się wzajemnymi stosunkami między ludnością niemiecką i polską na obszarze Ziem Odzyskany~~ Notowano sabotowanie decyzji władz polskich
przez Niemców, liczne były akty dywersji. W Zielonej Górze miało miejsce kilka podpaleń, a ponadto wykryto działalność podziemia niemieckiego
w postaci organizacji... "Polonia Restituta". Wielu Niemców próbowało też
służalczą postawą pozyskać sobie radzieckich komendantów garnizonu
przeciw Polakom. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa napływającyn1
osadnikom polskim, a zwłaszcza spodziewany przyjazd większej liczby
transportów z repatriantami ze Wschodu, wymagały przygotowania mieszkań w mieście i wolnych gospodarstw na wsi. Próby przejściowego współ
życia pod jednym dachem nowych gospodarzy z dotychczasowymi właści
cielami nie zdawały egzaminu. Szybka normalizacja polityczna i gospodarcza oraz pełna repolonizacja Ziem Odzyskanych wymagały zaten1 częścio-

LIJ!

a W AP Zielona Góra. Zespół Zarządu Miejskiego, sygn. 59.
E. C l a u s s, op. cit., s. 103.
s Szerzej na temat przesiedlenia ludności niemieckiej piszą B. P a s i er b, Migracja Ludności niemieckiej z DoLnego ŚLąska w latach 1945-1947: Wrocław 1969 oraz
T. Białe ck i, Przesiedlenie Ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej. Poznań 1969. Zob. też. H. D o m i n i czak, Proces zasiedLania województwa zieLonogórskiego w Latach 1945-1950. Zielona Góra 1975, s. 29-42.
4
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wego przesiedlenia Niemców jeszcze przed spodziewaną konferencją pokojoweJ Znane było bowiem już wcześniej stanowisko wielkich mocarstw,
zaprezentowane w Teheranie i Jałcie w sprawie konieczności przesiedlenia
ludności niemieckiej z obszarów, które miały powrócić do Polski.
~zerwcowe przesiedlenie Niemców z Zielonej Góry i powiatu zielonogorskiego odbyło się sprawnie. W ciągu jednego dnia kilka tysięcy Niemców opuściło miasto i powiat, zabierając ze sobą tyle dobytku, ile byli
w stanie załadować na rowerze lub podręcznyll!.~wózku, i odprowadzonych
zostało przez konwój żołnierzy polskich za NysEb.;
rezultacie tego wysiedlenia w sierpniu 1945 r. pozostało w mieście
ok. 3 tys. Niemców 6 • Polaków było w tym czasie już 5573. Zmieniły się
zatem zasadniczo proporcje obu narodowość~~~"JW końcu grudnia 1945 r.
było w mieście 12 346 Polaków oraz 2671 Niemców. Nadal jednak dużo
Niemców mieszkało w powiecie zielonogórskim. W marcu 1946 r. było ich
(łącznie z miastem) ok. 6,5 tys.
(!?alsze wysiedlanie Niemców miało miejsce już w oparciu o postanowienia konferencji poczdamskiej i trwało od jesieni 1945 r. do końca
1947 r. Dość trudno dziś ustalić dokładny przebieg procesu przesiedlenia
ludności niemieckiej z Zielonej Góry, gdyż obejmowało ono także Niemców z terenu powiatu zielonogórskiego. Ponadto w październiku 1946 r.
zorganizowano w Zielonej Górze stały punkt zborny dla wysiedlanych
Niemców z powiatów: zielonogórskiego, gubińskiego, krośnieńskiego, świe
bodzińskiego, wschowskiego i babimojskiego. Punkt ten (zlokalizowany
w Czerwieńsku), obliczony był na 7 tys. miejsc i wyposażony został w żyw
ność, opał i środki sanitarne. Jego organizatorem był Państwowy Urząd
Repatriacyjny. W listopadzie 1946 r. wysłano z tego punktu trzy transporty po 55 wagonów, które zabrały łącznie 5429 osób 7•· W 1947 r. wysłano
z punktu w Zielonej Górze jeszcze 6140 osób, po czym punkt ten zlikwidowa~ Punkt zhnrny dla wyjeżdżających później utworzono w Poznaniu.
Dokładniejszych danych na temat liczby Niemców pozostających
w mieście dostarczają nam sprawozdania władz miejskich. Wynika z nich,
8
że kształtowała się ona następująco :

r/!_

sierpień

1945
1945
grudzień 1945

październik

-

2798 osób
3015
2671

październik

1946
marzec 1947
k'Niecieó. 1947

929
797
282

Na początku 1947 r. problem ludności niemieckiej w miesc1e przestał
zatem odgrywać większą rolę. Pozostali jedynie niezbędni w mieście fachowcy i rzep1ieślnicy (m. in. z zakładów gospodarki komunalnej, poligraWAP Zielona Góra. Zespół Zarządu Miejskiego, sygn. 42.
H. D o m i n i czak, op. cit., s. 40.
8 W AP Zielona Góra. Zespół Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp., sygn. 62.
6
7
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fii), ale i oni byli stopniowo zastępowani przez Polaków. Reszta
ci niemieckiej opuściła miasto w 1958 ~

3. Pochodzenie regionalne pierwszych

mieszkańców

ludnoś

Zielonej Góry

po 1945 r. społeczność Zielonej Góry cechowała
pod względem pochodzenia terytorialnego
i socjalnego. Przedstawiała także bardzo zróżnicowaną obyczajowość, kulturę życia codziennego, sposób gospodarowania, stosunek do pracy itp.
Zgromadzenie w wyniku akcji osadniczej w jednym niewielkim mieście
wielu odmiennych grup osadniczych mogło zagrażać procesowi szybkiej
integracji i repolonizacji
miasta. Okazało się jednak, że czynniki pozytywJ •
ne, integrujące, !oyły silniejsze niż regionalne zróżnicowanie nowych oby"
wateli Zielonej Góry. Do tych pozytywnych czynnników zaliczyć należy
przede wszystkim dązenie do szybkiej st~_bilizacji mię§zkaniowej, rodzinnej i ~awodowej wymęczonych wojną i okupacją Polaków. Dążeniu temu
-towarzyszyło też przeświadczenie o nienaruszalności granicy na Odrze
i Nysie. Czynniki obiektywne, takie jak dobre stosunkowo warunki mieszkaniowe, możliwość uzyskania pracy, a także piękna okolica i sympatyczny wygląd miasta dodatkowo sprzyjały działalności integracyjnej realizowanej przez instytucje państwowe, kulturalne i polityczne.
Jak już wspomniano, pierwsze większe grupy mieszkańców Zielonej
Góry :r1apłynęły, najczęściej żywiołowo, z przygranicznych powiatów Wielkopolski. Latem_ 1945 r. zaczęło przybywać coraz więcej przesiedleńców
z centralnych województw, częściowo spontanicznie, częściowo ze skierowaniami Folskiego Związku Zachodniego, partii politycznych lub różnych
organizacji gospodarczych. ,Q_d jesieni 1945 r. zaczęły przychodzić transporty repatriantów ze Wschodu, głównie z województw wileńskiego i nowogrodzkiego oraz z lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego) Wśród
repatriantów dominowała ludność pochodzenia wiejskiego, która osiedlała się głównie na wsi, w tym także w powiecie zielonogórskim. Tym niemniej F 1946 r. !epatrianci stanowili blisko połowę mieszkańców Zielonej Góry. V-l następnych latach szybciej wzrastała naton1iast liczba przesiedleńców z Folski centralnej i innych regionów.
c_Nowo

się

kształtująca się

ogromną

różnorodnością

~ ~
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Rok

PRZESIEDLEŃCY I REP A TRIANCI

! Przesiedleń-li
;
Repatrianci

W ZIELONEJ GORZE

l

w latach 1945-1950

l
i

i
źródło: WAP w Zielonej Górze.
Zarządu Miejskiego w Zielonej Górze.

Spr-av.rozdania

1945 !
1946

l_ 1950

i

cy

8 795
12 251

'

6 564
12 018

j__~ 1_9_5_6_1____1_0_5~-
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Naturalnie dane liczbowe z pierwszych lat po wojnie są bardzo nieosadników zmieniała miejsce zamieszkania.
Silnemu napływowi nowych osadników towarzyszył równocześnie odpływ
do innych miast i regionów. Według danych Zarządu Miejskiego na koniec 1946 r. struktura pochodzenia regionalnego mieszkańców Zielonej Góry przedstawiała się następująco 9 :
dokładne, gdyż duża część

przesiedleńcy

z woj. poznańskiego
repatrianci ze Wschodu
inni przesiedleńcy
autochtoni

-

40
30
25
5

proc.
proc.
proc.
proc.

Pewne wyrównanie się proporcji (przy niewielkiej pr4ewadze osadników'Z Poznańskiego) podstawowych grup regionalnych w mieście spowodowało, że żadna z nich nie zdominowała pozostałych. W ten sposób stosunkowo bezkonfliktowo nastąpiło zasymilowanie się różnych grup ludności. Zaobserwować można było wzajemne przenikanie się różnych obyczajów i tradycji, przystosowywanie się do nowych warunków. We wszystkich grupach zdecydowanie przeważała ludność pochodzenia wiejskiego,
która stopniowo przystosowywała się do życia w mieście. Nie bez znaczenia była też przewaga ludzi młodych, bardziej podatnych na dostosowanie się do nowych warunkó~~;Np. w drugim półroczu 1945 r. zanotowano
38 proc. małżeństw mieszanych wśród różnych grup osadników 10•
Decydujące znaczenie miał w tamtych latach podział nie według pochodzenia regionalnego, ale ze względu na postawę wobec trwałości osadnictwa. (Zdecydowana większość mieszkańców Zielonej Góry czynnie angażował~~się na rzecz stworzenia w mieście normalnych warunków ży
cia. Pracowali bezinteresownie przy urucflamianiu zakładów przemysło
wych i urządzeń komunalnych, zgłaszali akces -do ORl\IIO, Ochotniczej
Straży Pożarnęj, Folskiego Czerwonego Krzyża i in. organizacji użytecz
ności publicznej.: Pierwsi osadnicy wyróżniali się też dbałością o swoje
domy i ogródki, co w warunkach rozproszonej, w dużym stopniu mało
miasteczkowej zabudowy było szczególnie widoczne. Na drugim biegunie
była znacznie mniejsza grupa tych mieszkańców, która zrażona pierwszymi trudnościami opuszczała miasto lub też traktowała swój pobyt w nim
jako przejściowy, szukając możliwości szybkiego dorobienia się. W tej
drugiej grupie było stosunkowo mniej repatriantów, gdyż ci nie mieli
możliwości powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania.
Tabela nr 15 ukazuje szczegółowo pochodzenie terytorialne mieszkań
ców Zielonej Góry w świetle spisu powszechnego ludności z 5 grudnia
1950 r. Fotwierdza ona, że dwie podstawowe grupy mieszkańców Zielonej
WAP Zielona Góra. Zespół Zarządu Miejskiego w Zielonej Górze, sygn. 60.
W. L e m i e s z, O czym mówią księgi stanu cywilnego? ,,Roczn. Lub." 1960,
t. II, s. 260. Ogółem zawarto w mieście w 1945 r. 182 związki małżeńskie.
9

10
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Góry pochodziły z województwa poznańskiego (32,0 proc.) oraz z wschodnich obszarów Folski sprzed 1939 r. (30,8). Inne grupy były już mniej
liczne, ale zwraca uwagę znaczna grupa byłych mieszkańców Warszawy
i województwa warszawskiego (8,6 proc.), a także stosunkowo duża grupa
reemigrantów z Zachodu (3,0 proc.) 11 •
T a b e l a 16
POCHODZENIE TERYTORIALNE
MIESZKAŃCOW ZIELONEJ GORY
W 1950 R.

l

Województwo lub kraj

Mieszkańcy urodzeni w województwa ch

Liczba

Odsetek

l

l Białystok
l Bydgoszcz
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź miasto
1 Łódź województwo

l Poznań
Rzeszów
Warszawa- miasto
i Warszawa- \Vojewództwo
! Ziemie Zachodnie
l
l Repatrianci z ZSRR
Reemigranci z zachodu
l mnyc
•
h k raJOW
.,
1
1

l

Nie wiadomo skąd

l 255
1236
377
972
624
879
525
591
9 672
597
J 15'1
1226
403
9 309

4,1
4,0
1,2
3,2
2,1
2,9
1.1
2,0
32,0
2,0
4,5
4,1
1,3
30,8

917
528

3,0
1,7

30265

100,0

!
l

Zr ó d

ł

o:

L.

Kos i

oraz obliczenia

ń

ski, Pochotab. 1 i 2

ludności...
własne autora.

dzenie terytorialne

Razem

l Pclska ludność rodzima
l Ogółem mieszkańców

869
31134

4. Ruch naturalny
,_Zielona Góra, podobnie jak inne miasta ówczesnych Ziem Odzyskanych, charakteryzowała się w pierwszycł!, _l~tach__Pp WQjnie bardzo wysokimi wskaźnikami przyrostu naturalne~ Spółecz-e:hstwo Ziem Zachodnich składało się bowiem z dużego odsetka ludzi młodych (zwłaszcza
w grupie przesiedleńców), którzy tu znaleźli warunki do założenia rodziny
i zawodowej stabilizacji. Focząwszy zatem od 1951 r. wzrost liczby mieszu L. K o s i ń g k i, Pochodzenie terytorialne
roku. Warszawa 1960, tab. l i 2.

ludności

Ziem Zachodnich w 1950
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Wykres l
%o
45

..... ·.. :-: ::.- .
.... ... .. ~.·.. : .. .
.• : •• -. . • . . .
. .·. ... . ...

40 •••••
35

30 • .: ••

0~--------r---------~-------;---------+--------~--------~~

1950

1955

1960
Ruch naturalny

1965
ludności

1970

1975

1980

Zielonej Góry

fycje socjalne w nowych dzielnicach ze znacznym opóźnieniem. W czerwcu 1980 r. urodził się w Zielonej Górze 100-tysięczny obywatel.
W pierwszych latach powojennych notowano w mieście, podobnie jak
vv całym kraju, dość znaczny wskaźnik umieralności. Było to spowodowane zarówno następstwami wojny i okupacji, jak i trudnymi warunkami
życia (złe odżywianie, pogorszenie się stanu zdrowotnego ludności). W niewielkim stopniu łagodziła zjawisko wzrostu umieralności młoda struktura mieszkańców miasta. Duży wpływ na poziom umieralności miały też
liczne zgony niemowląt. Jeszcze w 1950 r. wskaźnik zgonów na tysiąc
mieszkańców wynosił 11,6, a niemowląt aż 130 na tysiąc urodzeń. W latach pięćdziesiątych wskaźnik zgonów stopniowo spadał, a najniższy był
w 1965 r. (4 promille). W latach 1966-1976 znów wzrósł do 6,5%o, co
wiązało się z powolnym starzeniem się mieszkańców Zielonej Góry.
Jeszcze większy spadek nastąpił w zakresie śmiertelności niemowląt,
co było już zasługą poprawiającej się opieki nad matką i dzieckiem i ogólnym wzrostem poziomu funkcjonowania służby zdrowia. Wskaźnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń obniżył się ze 130 w 1950 r. do 14,3
w 1979 r. i należał do najniższych w kraju (przeciętna krajowa 21,3).
Zmiany zachodzące w liczbie urodzeń i zgonów decydują o wskaźniku
przyrostu naturalnego ludności, który określa tempo wzrostu ludności na
danym obszarze. W pierwszych latach po wojnie decydujące znaczenie dla
6 Zielona Góra
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W latach 1957-1958 osiedliła się w mieście ostatnia grupa repatriantów z ZSRR. Były to osoby, które z różnych względów nie mogły być repatriowane bezpośrednio po wojnie. W Zielonej Górze osiedliło się wówczas 157 rodzin (585 osób). Grupa ta szybko się zasymilowała. W tych
samych latach opuściła miasto ostatnia niewielka grupa Niemców zielonogórskich, wyjeżdżając do RFN. Był to ostatni większy ruch migracyjny
zagraniczny.
Przyrost

Rok

l rzeczywisty

19471
1950
1955 '
1960
1965
1970
1975 l
1980 l

1470
1751
1449
1198
1434
2103
2034
3041

Saldo
migracji

Przyrost
naturalny

840
961
264
402
950
1472
867
1787

630
790
1376
970
694
631
1167
1254

Liczba
ludności
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w latach 1947-1980

25
31
39
54
62
73
84

820
134
500
100
844
156
200
l Ol 091

źródło:
"Roczniki
Statystyczne Województwa
Zielonogórskiego oraz materiały Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Z.
Górze.

Od 1957 r. dominującą rolę w ruchu wędrówkowym ludności odgrywa
w Zielonej Górze migracja wewnątrzregionalna, w tym zwłaszcza ze wsi 16 •
Napływ do miasta ludności wiejskiej z terenu województwa zielonogórskiego wyniósł w latach 1957-1974 ok. 52 proc. ruchu wędrówkowego.
\Vykres 3

Przyrost
mtgróCYJny

·.····
:.·:
.·:.
Przyrost
returolny

1946-50

1951-55

1956-60

1961-65

1966-70

1971-75

1976-80

Przyrost rzeczywisty ludności w Zielonej Górze

Charakterystycznym zjawiskiem była przewaga kobiet w tym napływie.
z regionu do miasta wiązał się przede wszystkim z rozwojem przemysłu i usług. Znaczny odsetek tego przyrostu stanowili abPrzepływ ludności

16B.Poprawa, op.cit.,s.7.
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solwenci szkół zawodowych, którzy po zakończeniu nauki pozostawali
w mieście i podejmowali tu pracę.
W ciągu całego 35-lecia saldo ruchu migracyjnego w Zielonej Górze
było zawsze dodatnie. Przyrost liczby mieszkańców miasta z tytułu migracji wyniósł w latach 1946-1974 41 tys. osób, co stanowiło 58,5 proc.
całego przyrostu, natomiast z przyrostu naturalnego ok. 27 tys., tj 37,9
proc. 17 Niewielki wpływ na przyrost liczby mieszkańców Zielonej Góry
miały zmiany administracyjne, tj. przyłączenie Chynowa i J ędrzychowa
w 1961 r. Przyrost z tego tytułu wyniósł zaledwie 3,6 proc. rzeczywistego
przyrostu liczby mieszkańców.
O ile w całym 35-leciu rozwoju miasta w Polsce Ludowej przyrost
ludności z tytułu migracji dominuje w rzeczywistym przyroście, to w latach 1950-1960 wyraźnie dominował już przyrost naturalny. Np. w okresie 1953-1978 przyrost ludności z tytułu n1igracji wyniósł 24 922 osoby,
co stanowiło tylko 42,5 proc. rzeczywistego przyrostu liczby mieszkańców
Zielonej Góry 18 • Dopiero w latach 1979-1980 odnotowujen1y ponownie
zwiększenie przyrostu liczby mieszkańców z tytułu migracji nad przyrostem naturalnym. Srednio przyrost rzeczywisty liczby mieszkańców
w końcu lat siedemdziesiątych wynosił ok. 3 tys. rocznie, z czego ok. 2 tys.
przypadało na dodatnie saldo migracji.

6. Struktura

ludności

pod

względem płci

i wieku

Pod względem struktury płci i wieku obserwujemy w Zielonej Górze
stopniowo upodabnianie się do wskaźników krajowych w tym zakresie.
(~ynika to stąd, że w pierwszych latach powojennych kształtowała się
ona pod wpływem masowych ruchów migracyjnych i była typowa właś
nie dla społeczności powstałej w wyniku migracji. Charakterystycznym
zjawiskiem była zwłaszcza znaczna przewaga mężczyzn wśród osadników.
Dopiero pod koniec 1945 r. i w 1946 r., w wyniku przyjazdu do miasta
kobiet z dziećmi do swoich mężów - dotyczy to przede wszystkim przesiedleńców z Wielkopolski oraz centralnej i południowej Folski zmniejszyła się przewaga mężczyzn wśród mieszkańcow miasta. W 1948 r., gdy
zakończyły się już podstawowe procesy migracyjne, a liczba mieszkańców
miasta przekroczyła wielkość sprzed 1939 r., nadal utrzymywała się nieznaczna przewaga mężczyzn wynosząca ok. l 00 osób.
Także pod względem wieku była to bardzo korzystna dla przyszłego
rozwoju demograficznego miasta struktura. Cechował ją bardzo wysoki
11 Tamże, s. 6.
1s B. P opraw a, Kierunki i rola migracji w rozwoju miast województwa zielonogórskiego. "Przegl. Lub." 1980, nr 1-2, s. 91.
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w dniu 31 XII 1948 r.
Ogółem

!

l

i

l
f

Kobiety

-~~----

liczba

procent ;

liczba

procent

liczba

17 lat
18-59 lat
60 i więcej lat

8 475
20 973
l 002

27,8
68,9
3,3

4 549

10 309
400

29,8
67,6
2,6

3 926
10 664
602

25,8
70,2
4,0

Razem

30450

100,0

15 258

100,0

15 192

100,0

l
! do
i

I>vtęż:::zyźni

Wiek

i

procent

wskaźnik ludności

w wieku produkcyjnym (ok. 70 proc.) oraz niski odsetek
w wieku poprodukcyjnym (3,3 proc.). Po 1950 r. stopniowo wzrastała przewaga kobiet w strukturze ludności miasta, która w latach 1955-1980 ustabilizowała się na poziomie 105 kobiet na 100 mężczyzn, przy
czym przewaga ta występuje w zasadzie tylko w grupie poprodukcyjnej.
vV latach 1950-1960 bardzo szybko wzrastała liczba dzieci i młodzieży
w wieku do lat 17, co wiązało się z okresem wyżu demograficznego.
\V 1960 r. grupa ta stanowiła aż 39,8 proc. ogółu mieszkańców, co stawiało
Zieloną Górę w rzędzie "najmłodszych" miast w Polsce. W 1975 r. odsetek
ludności

Wykres 4

nMężcz;żc,
l

~: :·.":<·

>:

·.. ::: .·.
:·.:;: -:· ·• ·;

...

Stan

1950

1960

1970

ludno~ci

Zielonej Góry

1980

ten spadł do 23,8 proc., by ponownie ~zrosnąć do 25,5 proc. w 1980 r.
stopniowo odsetek ludności w wieku poprodukcyjnyrn, który \V 1978 wynosił 9,3 proc. Nadal wysoki odsetek stanowi gruRównocześnie wzrastał

T a b e l a 20
STHUKTUHA ZATRUDNIENIA W GOSPODARCE USPOŁECZN10NE.J ZIELONEJ GOHY

oo
OO

w latach 1955-1980

1955
Dział

gospodarki narodowej

1960

1965

-~----

Ibba

1970
197'5
1980
· - - -----~--···---··- --··-~---------. ---··------~-----~

%

liczba

%

liczba

%

liczba

l

%

liczba

l %~~

_Iiczbl)_

l_:__~

Przemysł

9 905

42,31

11 700

42,7

14 536

38,2

16 820

38,0

17 970

33,7

19 115

33,3

Bndownictwo

J 398

6,0

2 157

7,9

3 762

9,9

5 531

12,5

7 772

14,6

6 818

11,9

441

1,9

236

0,9

461

1,2

l 174

2,6

l 473

2,8

l 860

3,3

2 227

8,1

3 394

8,9

4 170

9,4

4 785

9,0

6 047

10,5

3 482

12,8

4 445

11,7

5050

11,4

7 272

13,6

7 366

12,9

Rolnictwo i leśnictwo
Transport i łączność

2 310

Handel

3 451

9,9 '
14,7

548

2,3

l ~>86

5, l

l 665

4,4

2 252

5,0

2 763

5,2

Oswiata, nauka i kultura

671

2,9

847

3,1

l 920

5,0

2 846

6,4

3 538

6,6

Ochrona zdrowia, opieka spoleczna i kult. fizyczna

. .

1

3 302

5,7

4 952

8,6

~

~

O
2 004

8,5

2 024

7,4

l 988

5,2

2 122

4,8

3 453

6,5

3 879

6,7

.
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ztJ

AdmmistraCJa
i wymiar sprawiedl.

l 735

7,4

l 851

6,7

2 875

7,5

l 655

3,7

l 377

2,6

l 273

2,2

Instytucjefi.nansoweiubczpiecz.

465

2,0

993

3,6

672

1,8

782

1,8

815

1,5

868

1,5

Pozostałc

510

2,2

481

1,71

2 370

6,2

l 810

4,1

2 075

3,9

2 003

3,5
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SPOŁECZNO-ZAWODOW A

była

zbyt duża. Przeważała ludność bez kwalifikacji i wykształcenia, głów
nie pochodzenia wiejskiego. Korzystnie pod tym względem wyróżniała się
stosunkowo liczna grupa rzemieślniczo-urzędnicza z \Vielkopolski. Brak
było zwłaszcza specjalistów dla przemysłu maszynowego, poligrafii, służb
komunalnych i in. Lepsza była sytuacja w administracji, szkolnict\vie
i kulturze. Trudności kadrowe miejscowego przemysłu pogłębione były
charakterystyczną tendencją tamtego okresu do otwierania przez rzemieślników własnych warsztatów, a unikania pracy w fabrykach. Dopiero
niesprzyjająca polityka podatkowo-zaopatrzeniowa wobec rzemiosła po
1948 r. spowodowała pewien przepływ fachowców z prywatnego rzemiosła
do przemysłu, co jednak na wiele lat ujemnie odbiło się na funkcjonowaniu usług dla ludności w mieście.
Strukturę zatrudnienia w mieście w latach czterdziestych kształtowała
zarówno polityka państwa wobec rzemiosła i prywatnego handlu, jak
i rozwój przemysłu, i ogólne przemiany społeczne i kulturalno-obyczajowe
(np. niemal zupełny zanik na początku lat pięćdziesiątych grupy tzw. "służ·
by domowej").
Bardzo istotną rolę odegrało też szkolnictwo zawodowe, które bardzo
szybko dostosowało się do potrzeb miasta i regionu, stopniowo zaspokajało
głód na kadry kwalifikowanych robotników oraz średni personel techniczno-ekonomiczny. Do końca lat sześćdziesiątych nie zaspokojono jednak
pełnych potrzeb w zakresie kadr z wyższym wykształceniem.
W latach 1950-1960 decydujące znaczenie dla przeobrażeń w strukturze zawodowej mieszkańców tniasta miał rozwój przemysłu i budownictwa
z jednej strony oraz tworzenie i rozbudowa instytucji kulturalno-oświa
towych i służby zdrowia z drugiej. Najszybciej rozwijającą się dziedziną
gospodarki był przemysł, w którym zatrudnienie wzrosło o ok. 3 tys.
osób. Wskaźnikowo natomiast największy był wzrost zatrudnienia w budownictwie oraz oświacie, kulturze i ochronie zdrowia (ponad dwukrotnie). Dynamika ta była wynikie1n rozpoczęcia w latach pięćdziesiątych
nowego budownictwa, zwłaszcza mieszkaniowego i socjalno-usługowego.
Następstwem tworzenia od podstaw wielu nowych placówek kulturalno-oświatowych oraz służby zdrowia był też wzrost zatrudnienia w tych
działach.

W 1960 r. w przemyśle pracowało 40,6 proc. ogółu zatrudnionych, co
spadek w stosunku do 1955 r. o 2,9 p1~oc. Spadek odsetka udziału zatrudnionych w przemyśle po 1955 r. był tendencją stałą i świadczył
o kształtowaniu się prawidłowej struktury zatrudnie11ia w mieście. Podobnie ocenić należy spadek odsetka zatrudnionych w administracji
z 7,4 proc. w 1955 r. do 2,2 proc. w 1980 r.
oznaczało

20

20 Strukturę zatrudnienia opracowano w oparciu o "Roczniki Statystyczne Województwa Zielonogórskiego" i materiały Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
w Zielonej Górze.
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Po przejściowym wzrosc1e udziału zatrudnionych w budownictwie
ogólnej liczbie zatrudnionych w latach siedemdziesiątych, w końcu tego
okresu nastąpił pewien spadek, zarówno liczbowy jak i procentowy tej
grupy pracowników. vViązało się to z pewnym ograniczeniem nowych inwestycji przemysłowych po 1976 r.
Mimo wzrostu liczby zatrudnionych w handlu ich udział w strukturze
zatrudnienia w mieście był w 1980 r. niższy niż w 1955 r., co świadczy
o pewnym opóźnieniu w rozwoju tej dziedziny w mieście. Zwraca uwagę
bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia w oświacie, nauce i kulturze:
z 2,3 proc. ogółu zatrudnionych w 1955 r. do 8,6 proc. w 1980 r., a w liczbach bezwzględnych z 671 osób do 4952. Liczby te najpewniej odzwierciedlają awans kulturalny miasta w ostatnim 25-leciu, wyrażający się m. in.
powstaniem wyższych uczelni, ośrodków badawczo-rozwojowych, filharmonii, nowych muzeów itp.
\V

T a b e l a 21
ZATRUDNIENIE KOBIET W GOSPODARCE
\V

USPOŁECZNIONEJ

latach 1960-1980
Dział

1960

gesrodarki
narodowej

------------

liczba

Ogółem

9 953
-------~-

Przemysł

Budownictwo
Rolnictwo i leśnictwo
Transport i łączność
Handel
Gospodarka komunalna
mieszkaniowa
Oświata, nauka i kultura
Ochrona ~drowta, opieka
społ. i kultura fizycz.
Admimstr. publiczna i wymiar sprawiedliwości
Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe
Pozostałe

·

,

()

--------,
1970
liczb'l
'

18 040

100,0

l
l

O/
!O

'100,0

--·-------------

42,8
2,6
0,8
5,0
16,2 '

6 408
512
291
816
3 296

426
690

4,7
7,5

824
2 063

l 603

17,5

614

6,7

3 921
238
73
458
l 482

l

o

W ZIELONEJ GORZE

l

355 l

1980
liczba
27 600

i

Ol

/0

J1oo,o

8 446
l 653
838
l 841
5175

30,7 !
6,0
3,0 l

4,6
11,5

1282
3106

4,6
11,2

l 620

9,0

2 818

10,2

873

4,9

672

2,4

683
l 086

2,5
3,9

Wojewódzkiego

Urzę

2,8
1,6
4,5
18,5

l

l

l

l

l
i

l

6,71
18,7 '

l
304
144

3,3
1,6

i

i

549
788

źródło: "Roczniki Statyst. Woj. Zielonogórskiego" oraz
du Statystyczne.e;o w Zielon(!j Górz~.
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Cechą charakterystyczną przemian demograficznych w Zielonej Górze
jest także wzrastająca aktywność zawodowa kobiet. O ile w 1950 r. udział
kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosił 30 proc., to w 1960 r. 34,
a w 1980 r. przekroczył 48 proc. Wiąże się to przede wszystkim ze wzrostem wykształcenia kobiet, które systematycznie zwiększały swój udział
wśród absolwentów wszystkich typów szkół, w tym także wyższych
uczelni.

V
Przemysł

l. Odbudowa zielonogórskiego

przemysłu

zielona Góra nie ucierpiała wprawdzie mocno w czasie działań wo-

je~nych, tym niemniej start zielonogórskiego przemysłu był niezmiernie
utrudniony przez niemal całkowity demontaż i wywóz maszyn i urządzeń
w ostatniej fazie wojny. Ogromne, na ogół nie uszkodzone hale fabryczne, wyglądały na zewnątrz imponująco, tymczasem wewnątrz były zupeł
nie puste. p pośpiechu ewakuacji świadczyły duże otwory wybite w murach, prz-e~ które wydostawano maszyny. P~zestawiony na produkcję wojenną przemysł został już na przełomie Hi4-411945 r. ewakuowany w głąb
Niemie~.-~Dotyczyło to zwłaszcza przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, ale także lekkiego (np. "Polskiej \Vełny"). \V mniejszym stopniu
ewakuacja dotknęła przemysł winiarski.
Proces odbudowy i uruchamiania przemysłu w Zielonej Górze przebiegał podobnie jak na pozostałym obszarze ówczesnych Ziem Odzyskanych.(W pierwszej kolejności uruchamiano zakłady najmniej zniszczone,
dysporiu]ące maszynami oraz pewnym zapasem surowców czy półfabry
katów. Takie warunki spełniała w Zielonej Górze właściwie tylko dawn~
fabryka win i szampanów Gremplera przy ul. Moniuszki. Jako jedyna
z większych wytwórni win w mieście zwiększyła ona w czasie wojny produkcję, korzystając z dostaw surowców z okupowanej Francji. W fabryce
tej pozostało ok. 0,5 mln litrów win gronowych stanowiących półfabrykat
do produkcji szampana 1• Zakład przejęto od władz radzieckich we wrześ
niu 1945 r. i mimo trudności kadrowych przystąpiono do produkcji polskiego szampana o nazwie "Polskie wino m"lisujące'r:· Jego produkcja trwała aż do 1947 r., tj. do wyczerpania zapasów surowcowych, po czym zakład
przeszedł na produkcję win owocowych.~ latach 1946-1947 uruchomial

B. Kres, Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej.

Poznań

1972, s. 82.
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no też w mieście kilka prywatnych wytwórni win i soków w oparciu
o mi__ęjscowe surowce.
"~nacznie trudniejsza była sprawa uruchomienia i odbudowy najwięk
szych w mieście zakładów przemysłowych- fabryki wagonów, zakładów
wełnianych czy fabryki maszyn włókienniczych i odlewni. Wprawdzie już
w drugiej połowie 1945 r. zakłady te zostały przejęte przei polską administrację, jednak do podjęcia produkcji było jeszcze daleko. Rozpoczynano
na ogół od porządkowania obiektów fabrycznych, szklenia hal i okien, zabezpieczania pozostałych maszyn, naprawy urządzeń doprowadzających
światło i wodę oraz ewidencjonowania podstawowych braków w zakresie
urządzeń produkcyjnych, od których zdobycia zależało uruchomienie fabryki(qzęsto bowiem Niemcy nie zdążywszy wywieźć całych maszyn, wymontowywali tylko ich najważniejsze części. Prawie wszędzie przed ucieczką zniszczono kotły, źródła siły oraz urządzenia energetyczne i wodociągowe.:

vV pr~cesie odbudowy przemysłu na Ziemiach Odzyskanych decydujące
znaczenie miały dwa czynniki: centralne koncepcje odbudowy uwarunkowane możliwościami materialnymi państwa oraz lokalna inicjatywa i ofiarność załóg pracowniczych.
Plany ogólnopaństwowe przewidywały selektywną odbudowę oraz aktywizację gospodarczą najbardziej uprzemysłowionych regionów, która
mogła przysporzyć szybkich korzyści wyniszczonej wojną gospodarce kraju. zielona Góra znalazła się w 1945 r. poza obszarem zainteresowania
centralnego planisty, stąd też decydujące znaczenie miała tu pomysłowość
i inicjatywa lokalnych władz, administracji gospodarczej oraz gotowość
wyrzeczeń ze strony pierwszych pracowników, którzy podejmowali pracę
w zdewastowanych zakładach bez gwarancji otrzymania wynagrodzenia
lub innych świadci~Il..~iWarto zaznaczyć, że prace przygotowawcze do uruchomienia fabryk po.dejmowano w warunkach płynnych struktur organizacyjnych przemysłu, przy częstej zmianie nazw zakładów i nadrzędnych
zjednoczeń.

~

W warunkach Zielonej Góry decydujące znaczenie dla przyszłych losów miasta miało szybkie uruchomienie największych zakładów, które decydowały o strukturze zatrudnienia i źródłach utrzymania podstawowej
części mieszkańców. Szybki napływ polskich osadników do miasta w 1945
i 1946 r. sprawił, że sprawa uruchomienia fabryk i stworzenia miejsc pracy
nabierała pierwszorzędnej rangi..
Jak wyglądał proces odbudowy przemysłu, najlepiej ilustruje przykład trzech największych w mieście fabryk.
:f!e wrześniu 1945 r. ówczesne Ministerstwo Przemysłu zdecydowało,
aby w zakładach Beuchelta w Zielonej Górze utworzyć "Z a o dr z a ń-
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ski e Z ak łady B u d o wy lVIostów i W a g o nów" ("Wagmo"f2 )
W październiku 16 robotników rozpoczęło porządkowanie terenów fabrycznych. Pierwszy dyrektor K. Szwabowicz tak pisał w sprawozdaniu
o pierwsżych dniach po przejęciu zakładu:
"[ ... ] Stan zakładu był więcej niż przerażający. Cała instalacja elektryczna zniszczona, hale znajdujące się wprawdzie w całości, jednak z powybijanymi oknami.
Woda deszczowa zalewała wnętrza. Tysiące ton różnych materiałów i półfabrykatów
zalegało sale i place, wśród nich potężne człony łodzi podwodnych. ·15Terwszych ro·-~
\
botników przyjąłem do pracy, 19 października 1945 roku, ,urzędując \V pokoju biura
ruchu, siedząc na jedynym w zakładzie całym stołku. ócf tej pory codziennie Urząd
Zatrudnienia kierował z miasta po kilku ludzi. Pracę zaczęliśmy od porządków.
Wszystko wykonywało się ręcznie i tylko przy dziennym świetle. Największym naszym sukcesem było wówczas uruchomienie transformatora. Na terenie zakładu nie .
było żadnego źródła energii elektrycznej. Dopiero po miesiącu, gdy przejęto resztę
terenów fabrycznych, znalazł się ku ogólnej radości jeden transformator o mocy
250 KV A. Pozbawiony był wprawdzie instalacji, ale wciąż jeszcze połączony z Miejską Elektrownią, stał się pierwszą podstawą sieci rozdzielczej. Poza tym jedynym
wyjątkiem nie znaleziono w zakresie instalacji elektrycznej dosłownie nic. [... ] Jeśli
chodzi o urządzenia tran~portowe, wszystkie suwnice pozbawione wózków i napę
dów, nic dziwnego, że pierwsze miesiące Zakłady pracowały w najbardziej prymitywnych warunkach [... ]"s.

, W końcu grudnia zakład zatrudniał już 568 pracowników.) Byli wśród
nichm. in. Polacy mieszkający od dziesiątków lat w Zielonej Górze: Andrzej Kmieć, mistrz elektryk, który łącznie przepracował w Zakładzie
56 lat; o rok mniej przepracował mistrz obróbki mechanicznej Piotr Grzenia. Wśród pierwszych pracowników byli też Polacy z Babimostu, Nowego
Kramska, którzy tradycyjnie dojeżdżali tu do pracy. To właśnie dzięki
nim w dużym stopniu udało się skompletować niezbędne części i urządze
nia z innych okolicznych zakładów i w lutym 1946 r. uruchomić przesuwnicę, zmontować własne źródło energii, a w czerwcu dział mechaniczny,·
blacharnię, stalownię, halę montażową wózków, malarnię, halę montażu
podwozi i wydział konstrukcji mostowych. \Ve wrześniu 1946 r. wyprodukowano już setny wagon towarowy. W wydanej z tej okazji zakładowej
jednodniówce czytamy m. in. o załodze tego zakładu:
"[... ] Są tu repatrianci zza Bugu i Sanu, są byli więźniowie obozów koncentracyjnych, byli jeńcy wojskowi z Niemiec, zdemobilizowani wojskowi, są wreszcie przesiedleńcy z .głębi kraju. Słychać wszystkie akcenty i gwary: śpiewne przeciąganie
"Wileńszczyzny, malowniczą retorykę przedmieści warszawskich, swoisty język Polesia, zuchowate krasomówstwo Lwowiaków, twardą wym::>wę Poznańskiego. W , zdumiewający sposób wszyscy przystosowują się do nowych warunków pracy i bytowania. Nowo przybyli szybko »Wsiąkają« w starą załogę. Z rozm.Jw codziennych, z ze2

Zastal 1876-1976, op. cit., s. 21.
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Tamże,

s. 22.
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ny do Zielonej Góry,_ znalazły się m. in.: Żagań, Zgorzelec, Świdnica, Świe
bodzin i Zasieki 6• -W połowie 1946 r. zasadniczy park maszynowy był już
skompletowany i
lipcu tegoż roku wyprodukowano pierwszy tysiąc metrów bieżących tkanin:, Surowiec stanowi~y zgromadzone szmaty, w tym
także z ubrań byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz z zapasów
znajdujących się w zniszczonych zakładach. Pierwsze tkaniny przeznaczone były na płaszcze dla pracowników PKP.
Szybki postęp w odbudowie zakładów spowodował, że "Polska Wełna"
została na II Zjeździe Przemysłowym Ziem Odzyskanych we Wrocławiu
w październiku 1946 r. zaliczona do grupy kluczowych zakładów, które
miały być w pierwszej kolejności uruchomione i rozwijane. Zakład miał
w 1947 r. produkować 60 tys. m bieżących tkanin wełnianych miesięcz
nie.
W 1947 r. "Polska Wełna" wyprodukowała już 709,8 tys. mb. tkanin
przy zatrudnieniu 1280 osób.
Niełatwy był również start trzeciego z zielonogórskich dużych zakła
dów - tCzlsiejszej F a bryk i Zgrze b l arek B a w e ł n i a n y c h
"Faluba~~Powstała ona na bazie zakładu "Eisenhuttenwerk-Babrowski"
(przy ul. Dąbrówki) i przejęta od władz wojskowych w lipcu 1945 r. otrzymała nazwę "Żeliwo" - Odlewnia Żeliwa i Fabryka 1\tJ:aszyn Rolniczych
pod Zarządem Państwowym w Zielonej Górze: Po odbudowie weszła
w skład Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Rolnic-;ych w Bydgoszczy. Kompletując i uzupełniając pozostawiony przez Niemców park maszynowy, nie
czekając na pełne uruchomienie zakładu, już .~e wrześniu 1945 r. rozpoczęto produkcję mniej skomplikC?.wanych odlewów: płyt kuchennych,
drzwiczek i rusztów do pieców itp.-" W lutym 1946 r. wyprodukowano
pierwszą młocarnię szerokomłotną. vV 1947 r. wykonano m. in. 38 młocarń
kieratowych, 40 kieratów i 138 ton odlewów. Zakład w ramach dotychczasowego zjednoczenia, które nie miało koncepcji rozwojowych dla zielonogórskiej fabryki, bardzo powoli zwiększał produkcję. W 1948 r. wszedł
w skład Zjednoczenia Odlewniczego w Krakowie i rozpoczął produkcję
mas~n odlewniczych oraz części do zgrzeblarek.
(!'_abryka "Christ u. Co" (ul. Jana z Kolna i ul. Dąbrowskiego) także
wyszła z wojny, mimo nie uszkodzonych budynków, zupełnie zdewastowań<i.'; Dość długo trwało, zanim wy krystalizowały się kierunki odbudowy
zakładu i przyszły profil produkcji. W czasie gdy na szczeblu centralnym
rozważano, jakiemu zjednoczeniu przypisać tę fabrykę, załoga wywoziła
gruz, naprawiała dachy i okna, zwoziła skąd się dało maszyny, zabezpie-

w

s Zakłady przemyslu kl.uczowego w województwie zielonogórskim. Praca zbiorowa pod redakcją J. P o p ki e w i c z a. T. I. Zielona Górą 1966, s. 43.
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czała resztki materiałów i surowców. <~akład znalazł się ostatecznie w koń
cu 1946 r. w składzie Fabryki Maszyn Włókienniczych "Josephy" w Bielsku. \V latach 1947-1949 kosztem blisko pół mld zł odbudowano zakład
i wyposażono w 120 obrabiarek i inne maszyny 7 • W 1948 r. utworzono
samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Lubuska Fabryka Zgrzeblarek
Bawełniany~J.i; Uroczyste otwarcie odbudowanego zakładu nastąpiło 22 lipca 1949 r. Wkrótce też rozpoczęto produkcję zgrzeblarek.
"W latach planu trzyletniego odbudowano i uruchomiono w Zielonej
Górze podstawowe zakłady przemysłowe, a także ukierunkowano ich produkcję, któr~ w na.stępnych latach już w zasadzie nie uległa większym
zmianom. Zakłady, które wywarły decydujący wpływ na charakter przemysłowy miasta, a więc "Zastal", "Polska Wełna", "Zgrzeblarki", "Wina"
i "Wódki", już wtedy wypracowały sobie znaczącą pozycję w regionie
i kraju. Uzyskały także prestiżową pozycję w mieście, zajmując ważne
miejsce w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym miasta. Ukształto
wały się też wówczas załogi tych fabryk, które odtąd wyróżniały się stosunkowo dużą stabilizacją, wywierając tym samym duży wpływ na proces
integracji mieszkańców.

W omawianym okresie przemysł zielonogórski został włączony w obieg
gospodarczy kraju. Nawiązano trwałe więzi kooperacyjne, a produkcja zielonogórskich fabryk stanowiła cenne wzbogacenie rynku krajowego zarówno w środki produkcji (przemysł maszynowy), jak towary dla ludności
(przemysł włókienniczy i spożywczy). lVIiejscowy przemysł wykroczył zatem d~leko poza rynek lokalny i regionalny.
:.<2k~\s ten charakteryzował się dużą dynamiką wzrostu zatrudnienia
w przemy_śle. Wzrosło ono z 3950 osób w 1946 r. do 7610 osób w 1949 r.,
tj. o 48 proc:~ O ile w pierwszym okresie większość zatrudnionych pracowała przy odbudowie i uruchamianiu produkcji, to już w 1947 r. (poza
"Zgrzeblarkami") zdecydowanie dominowało zatrudnienie bezpośrednio
w produkcji. ._§blączką pozostawał jednak nadal niski odsetek zatrudnionych z wyższymi ·i średnimi kwalifikacjami. Problem kadr kwalifikowanych jeszcze długo stanowił ważną przeszkodę w szybkim rozwoju produkcji.
CNa· uwagę zasługuje dość znaczny udział prywatnej inicjatywy w życiu
gospodarczym miasta w latach planu trzyletniego. Szczególnie widoczne
było to w branży spożywczej (prywatne wytwórnie win i soków). Bujnie
rozwijało się też prywatne rzemiosło i handel. Vv 1948 r. było w Zielonej

1 Zakłady przemysłu

kluczowego w województwie zieLonogórskim. Praca zbioro-

wa pod redakcją J. P o p ki e w i c z a. T. II. Zielona Góra 1969, s. 20.
s Materiały Miejskiej Komisji Flanowania w Zielonej Górze.
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Górze 236 warsz~atów rzemieślniczych~.
Rok 1949 przyniósł stopniową
--....-!'
hkv..-idację drobnego przemysłu prywatnego oraz zapoczątkował kilkuletni
regres rzemiosła.

2.

Główne

kierunki rozwoju

przemysłu

w latach 1950-1980

vV latach planu sześcioletniego (1950-1955) Zielona Góra nie należała
do dynamicznie rozwijających się ośrodków przemysłowych. Główne kierunki inwestowania w tamtym okresie zmierzały do rozwoju regionów zacofanych, ubogich w przemysł, a z drugiej strony star~no się .maksymalnie
wykorzystać różnego rodzaju surowce miejscowe. Zielona Góra nie była
ani zacofana pod względem uprzemysłowienia, ani też nie dysponowała
surowcami. Stąd też wielkie inwestycje ominęły miasto.
Ogólna tendencja preferowania w tamtym okresie przemysłu maszynowego podniosła jego rangę w mieście, gdyż zakłady tej branży korzystały
ze środków na modernizację i rozwój. Wzrosła też produkcja w "Zastalu"
i ,~Zgrzeblarkach". \V 1955 r. uruchomiono w nie zagospodarowanych dotąd obiektach nową fabrykę:
L ubuski e Z ak łady Aparatów
E lek t ryc z n y c h "L u m e l", w których rozpoczęto produkcję mierników elektrycznych. Zakład ten uruchomiony został w obiektach po byłym "Opta Radio" (do 1942 r. fabryka włókiennicza Gruschwitza) przy ul.
Dąbrowskiego 9 oraz byłej "Dynamit Actien- Gesellschaft" (wcześniej
"Schlesische Tuchfabrik") przy ul. Sulechowskiej 10 • Obiekty te, pozbawione n1aszyn i urządzeń, częściowo zniszczone, służyły po wojnie jako magazyny czy warsztaty szkolne (ul. Sulechowska). Nowo uruchomiony zakład przejął część produkcji od Zakładów Wytwórczych Przy:::-ządów Pomiarowych A-3 w Warszawie i kooperował z licznymi fabrykami w kraju.
Część produkcji kierowano na eksport.
P r z e m y s ł m a s z y n o w y stał się wiodącą gałęzią w mieście.
\V czterech zakładach tej branży pracowało 4810 osób, co stanowiło wówczas 43,9 proc. ogółu zatrudnionych 11• Potentatem w tej branży nadal był
"Z a s t a l". W latach planu sześcioletniego wyprodukowano w "Zastalu"
14 086 wagonów towarowych, 344 cysterny wagonowe oraz 32 607 ton konstrukcji stalowych. Z tym że zamiast węglarek i wagonów odkrytych produkowano obecnie głównie wagony kryte, unowocześnione, w różnych odmianach, kierowane przede wszystkim na eksport. Wśród konstrukcji stalowych dominowały konstrukcje mostowe.
t

Zielona Góra.

Przeszłość

i

teraźniejszość ... ,

s. 226.

to Zaklady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim. Praca zbio-

rowa pod redakcją J. P o p ki e w i c z a. T. III. Zielona Góra 1971, s. 197.
11 Obliczenia własne autora. Dalsze informacje o rozwoju zakładów przemysłu
kluczowego w Zielonej Górze pochodzą z 3-tomowej monografii Zakłady przemysłu
kluczowego ...
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Lubuska Fabryka Zgrzeblarek wyprodukowała w ostatnim roku planu
406 maszyn włókienniczych (w tym 298 zgrzeblarek),
3788 ton odlewów żeliwnych oraz 131 ton części zamiennych. Stosunkowo
skromne środki inwestycyjne nie pozwoliły jednak w tamtym okresie na
uruchomienie produkcji nowocześniejszych maszyn.
Przestarzały park maszynowy "Polskiej Wełny" nie sprzyjał bardziej
dynamicznemu wzrostowi produkcji w tym zakładzie. Notowano nawet pewien spadek z 1907 tys. metrów bieżących tkanin w 1950 r. do 1872 tys.
mb. w 1955 r. Pozyskiwane z krajowej produkcji nowe maszyny z trudem
uzupełniały wycofywane stare, zużyte urządzenia.
Drugi zakład tej branży Z i e l o n o górska F a bryk a D yw a nów w latach 1950-1955 zakończyła proces odbudowy i rozwoju,
zwiększając stopniowo produkcję ze 141 tys. mb. chodników do 351 tys.
mb. w 1955 r. Obok unowocześniania parku maszyn duże znaczenie miało
wprowadzenie w 1954 r. trzeciej zmiany w zakładzie.
Stabilizowała się także trzecia wiodąca w Zielonej Górze branża przemysłowa p r z e my s ł s p o ż y w c z y. Po komasacji drobnych zakładów, likwidacji prywatnych wytwórni, produkcję win i wódek skoncentrowano w dwóch dużych zakładach: L ubuski ej Wytwór n i
\V ó d e k G a t u n k o w y c h oraz L u b u s k i e j W y t w ó r n i W i n.
L WWG produkowała w latach 1950-1955 jedną trzecią całej krajowej
produkcji wódek gatunkowych (34 gatunki!). Mimo że nie odbudowano po
wojnie zaplecza surowcowego (sady owocowe) i ok. 60 proc. surowca,
głównie jabłek, śliwek i wiśni trzeba było sprowadzać z centralnych regionów kraju, to jednak zakład stał się potentatem krajowym w swojej
branży. Nie brakowało natomiast miejscowych surowców pochodzenia leś
nego (jarzębina, jałowiec, jeżyny, tarnina itd.).
Kłopoty surowcowe nie ominęły także Lubuskiej Wytwórni Win. Opierała ona swoją produkcję głównie na owcach, uzupełniając ją importem
winogron, głównie z Bułgarii i Węgier, jako że miejscowe winnice tylko
częściowo zaspokajały potrzeby produkcyjne. Produkcja win w Zielonej
Górze wzrosła z l mln 950 tys. l w 1951 r. do 3208 tys. l w 1955 r.
Oba zakłady przestały od 1950 r. pełnić funkcję głównego dostawcy r:a
rynek lokalny i stały się znaczącym dostawcą krajowym.
W latach 1956-1960 nastąpiła szybka modernizacja i rozbudowa miejscowego przemysłu kluczowego. Na inwestycje przemysłowe wydano
w tych latach ponad 230 mln zł, co pozwoliło zwiększyć wartość produkcji
12
przemysłowej w' mieście z 1,6 mld zł w ~955 r. do 2,1 mld w 1960 r.
Cechą charakterystyczną tego okresu był stosunkowo szybki rozwój drobsześcioletniego już

12 S. J. Kozłowski, Zielona Góra- baza ekonomiczna i powiązania zewnętrz
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 28 oraz M. Kop i j, Ekonomiczne
powiązania Zielonej Góry. Zielona Góra 1980, s. 36.
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nego przemysłu terenowego i spółdzielczego pracującego na rzecz lokalnego rynku. Procentowo udział przemysłu drobnego był wprawdzie niewielki (8 procent), ale wynikało to przede wszystkim ze struktury przeInysłu w mieście, w której dominowało 12 zakładów przemysłu kluczowego, w tym przede wszystkim cztery największe: "Zastal", "Polska Weł
na'', "Zgrzeblarki" i "Lumel", a pod względem wartości produkcji tEikże
L\V\VG.
V/ czterech największych zakładach Zielonej Góry pracowało w 1960 r.
60 proc. ogółu zatrudnionych w przemyśle. Czołowe zakłady przemysłowe
miasta duży procent swojej produkcji kierowały na eksport, nabierając
coraz większego znaczenia w swoich branżach.
Aktywizacja gospodarcza Ziem Zachodnich po przemianach społeczno
-politycznych w 1956 r. w mniejszym stopniu wywarła wpływ na rozwój
gospodarczy miasta niż gdzie indziej. W mieście nie było już żadnych rezerw w postaci nieczynnych obiektów, stąd dalszy rozwój przemysłu wym.agał kosztownych inwestycji, także na uzbrojenie terenu, budowę ujęcia
wody itd. Były natomiast takie rezerwy na terenie województwa, toteż
wiele zakładów uruchamiało swoje filie w innych miastach (np. w Żarach,
Kożuchowie, Suiechowie i in.). Wyczerpane też były możliwości kadrowe
miasta. Dalszy rozwój przemysłu uzależniony był zatem również od rozbudowy miasta i rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W tej sytuacji
szybszy był rozwój przemysłu w województwie niż w jego stolicy. Udział
Zielonej Góry w produkcji globalnej przemysłu województwa spadł z 25
proc. do ok. 15 proc. w 1960 r. Takie miasta, jak Gorzów Wlkp., Nowa
Sól, Żary, Żagań, Kostrzyn, świebodzin stały się po 1956 r. bardzo dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami przemysłowymi.
W latach sześćdziesiątych następuje dal~y rozwój gospodarczy miasta.
Budownictwo mieszkaniowe sprzyjało napływowi ludności z zewnątrz,
gdyż Zielona Góra stała się bardzo chłonnym rynkiem pracy. Zatrudnienie w przemyśle wzrosło w latach 1962-1970 o 40,2 proc., a w budownictwie o 25,3 proc. Łącznie w działach produkcyjnych pracowało w 1970 r.
74,6 proc. ogółu zatrudnionych 13 •
Rozbudowa przemysłu zielonogórskiego w latach 1960-1970 dokonywała się zarówno w postaci nowych inwestycji, jak i poprzez doskonalenie procesu techniczno-produkcyjnego. Np. w "Zastalu" zbudowano od
podstaw cztery hale produkcyjne, ale równocześnie przechodzono tam na
produkcję bardziej nowoczesną (wagony samowyładowcze, cysterny}.
Z produkcji wagonów o budowie drewnianej przechodzono na produkcję
wagonów metalowych specjalnego przeznaczenia. Także w "Polskiej Weł
nie" przebudowano park maszynowy, wymieniając około 400 starych kro13

Zob. M. Kop i j, Ekonomiczne

powiązania ... ,

s. 38.
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sien tkackich na nowoczesne o 5-6-krotnie wyższej wydajności. Wprowadzono także produkcję tkanin z włókien sztucznych. W Fabryce Zgrzeblarek Bawełnianych także wybudowano nowe obiekty: halę montażową
i odlewnię żeliwa. Wdrożono również produkcję zgrzeblarki własnej konstrukcji oraz produkcję licencyjną zgrzeblarki angielskiej. Otwarło to zakładowi szerokie możliwości eksportowe. Znacznej rozbudowie i rozszerzeniu asortymentu produkcji uległy też zakłady aparatury pomiarowej "Lumel".
Od podstaw wybudowano trzy zakłady: przedsiębiorstwo poszukiwań
naftowych, dużą chłodnię przemysłową oraz prototypową "fabrykę domów"
zlokalizowa!lą w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Potencjał produkcyjny, usługowy i budowlany Zielonej Góry stwo14
rzył przesłanki do zlokalizowania w mieście dalszych inwestycji • Przemawiały za tym także możliwości kadrowe wyrażające się kształceniem
ok. 400 nowych inżynierów rocznie na kierunkach mechanicznym, elektrycznym i budowlanym w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a także silną
bazą szkolnictwa zawodowego z liczbą ok. 1500 absolwentów o różnych
specjalnościach rocznie. Miasto dysponowało też korzystnymi terenami
przemysłowymi o obszarze ok. 200 ha i o niskiej przydatności rolniczej.
Lata 1971-1980 przyniosły dalszy rozwój przemysłu zielonogórskiego.
Nakłady inwestycyjne w tej dziedzinie wyniosły ok. 6 mld zł 15 • Większość
pochłonęły dwie duże nowe inwestycje:
F a bryk a Wykład z i n
P o d łogowy c h "N o v i t a" zbudowana w latach 1974-1977 na licencji francuskiej, kosztem 1,2 mld zł, oraz nowoczesne Z ak łady
M i ę s n e zbudowane w latach 1974-1977 przez firmę szwedzką kosztem 2,2 mld zł. Ponadto uruchomiono jeszcze trzy mniejsze zakłady: Zakład M1eczarski, Zakład Drzewno-Tapicerski przemysłu terenowego oraz
Zakład Przetwórstwa Rybnego. W 1979 r. rozpoczęto budowę dużej Fabryki \Vełny Ivlineralnej dla potrzeb budownictwa, zlokalizowanej w Cigacicach. Poza tym wiele zakładów uległo daleko idącej modernizacji, jak
np. "Zgrzeblarki", "Polska Wełna" i inne. Zielonogórski przemysł obok
swoich tradycyjnych wyrobów rozpoczął produkcję nowych, m. in. wagonów samowyładowczych typu "dumpcar", wykładzin podłogowych, mierników samochodowych, mierników magnetyczno-elektrycznych i in.
Funkcja przemysłowa miasta, która niecozmalała pod koniec lat sześć
dziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych, znów nabrała znaczenia.
58,6 proc. produkcji przemysłowej miasta przeznaczano na potrzeby kraju
i na eksport 16 • Przy globalnej produkcji przemysłowej wartości 12,6 mld zł
14 Tamże, s. 39.
1s Materiały Miejskiej Komisji Flanowania w Zielonej Górze. Zob. też Programy wyborcze Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu za lata 1969-1977.
16 Dane Miejskiej Komisji P:anowania w Zielonej Górze.
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Struktura zatrudnienia pracowników w Zielonej Górze

za sobą także wzrost zatrudnienia. Vv liczbach
zatrudnienie w przemyśle wzrosło z 9905 osób w 1955 r.
do 16 820 w 1970 r. i 19 085 w 1980 r. Procentowo natomiast udział zatrudnionych w przemyśle spadał z 42,3 proc. w 1955 r. do 33,3 proc.
w 1980 r., co było wynikiem szybkiego rozwoju usług, gospodarki komunalnej, służby zdrowia oraz oświaty i kultury, gdzie zatrudnienie szybko
wzrastało. W 1979 r. na każdy tysiąc mieszkańców przypadało 197 zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym, w tym 65,3 proc. stanowili robotnicy. Srednia krajowa wynosiła natomiast odpowiednio 212 i 74,0 proc. 20
Porównując Zieloną Górę z innymi miastami wojewódzkimi zachodniej
i północnej Folski tej samej wielkości, należy ją zaliczyć do miast silnie
uprzemysłowionych. Widać to zwłaszcza na przykładzie stolic wojewódzkich utworzonych w tym samym roku co Zielona Góra (Koszalin i Opole).
Mimo znacznego rozwoju usług i infrastruktury miejskiej dominującą rolę
w mieście nadal odgrywa przemysł.
Rozwój

przemysłu niósł

bezwzględnych

2o

"Rocznik Statystyczny Miast 1980", s. 174 i 181.
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ZIELONEJ GóRY NA TLE INNYCH MIAST FOLSKI W R. 1979
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Ten dział wytwórczości nie odgrywał poza pierwszymi miesiącami po
wyzwoleniu nigdy większej roli w życiu gospodarczym n1iasta. Prywatna
wytwórczość, zwłaszcza w branży spożywczej, drzewnej, budowlanej i metalowej, ma jednak poważny udział w zagospodarowaniu Zielonej Góry
w latach 1945-1946. Prywatne warsztaty wytwórcze i usługowe zapewniały wówczas napływającej ludności szybszą stabilizację i ułatwiły przeżycie tego najtrudniejszego w powojennych dziejach miasta okresu.
Dopiero od 1948 r. liczba warsztatów rzemieślniczych w mieście zaczęła
stopniowo maleć.
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latach 1947-1980
Liczba warsztatów

Grupa

rzemiosł

Budm:dana
1V1etal0\.va
Drzewna
Papierniczo-poligraficzna
Skórzana
Odzieżowa
Spożywcza

Inne
Razem

1947

1948

18
69
47

42
26

14

3
43
34
102

!

1951
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lO
22
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nych "Falut>az" oraz Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych "Lumel".
Do grupy tej należą także mniejsze zakłady, a wśród nich najmłodszy,
Zakład Aparatury Jądrowej "Polon", uruchomiony w 1974 r.
Najbardziej ustabilizowany profil produkcji, kierunki eksportu oraz
wielkość zatrudnienia ma zielonogórski "Zastal". Zatrudnienie w zakładzie
w ciągu 30 lat wzrosło z 2636 pracowników w 1950 r. do 3230 w 1980 r.,
podczas gdy produkcja wzrosła kilkakrotnie 22• W cenach porównywalnych
jej wartość wynosiła w 1950 r. 384 mln, a w 1980 r. wzrosła do 5414 mln zł.
Podstawową produkcję "Zastalu" stanowią wagony towarowe, których
w ostatnich latach produkuje się średnio ok. 7,5 tys. sztuk (wagony kryte,
san1owyładowcze i węglarki). Do 1966 r. duży udział w produkcji zakładu
miały konstrukcje stalowe i mostowe oraz cysterny. "Zastal" jest czoło
wym eksporterem wagonów w kraju (ok. 70 proc. produkcji). Głównym
odbiorcą wagonów jest Związek Radziecki, a mniejsze ilości eksportowane
były do 22 innych krajów, m. in. do: Albanii, Belgii, Chin, Egiptu, Iraku,
KRLD, Kuby, Maroka, Syrii i Turcji.
Drugim znaczącym w życiu miasta zakładem przemysłu maszynowego
jest Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych "Falubaz". Od połowy
lat pięćdziesiątych jest ona jednym z najpoważniejszych w kraju producentów maszyn włókienniczych. W okresie 30 lat wyprodukowano w tej
fabryce ok. 80 typów maszyn włókienniczych, w tym całą rodzinę zgrzeblarek pokrywkowych do przerobu włókien bawełnianych i włókien sztucznych oraz kilka typów wilków zgrzeblących 23 • Wiele maszyn stanowiło
oryginalny dorobek zatrudnionych w fabryce inżynierów i techników. \Vartość produkcji w latach 1951-1980 wzrosła z 15,1 mln zł do 618 mln,
podczas gdy zatrudnienie z 821 do 1675 pracowników. Tylko w 1965 r.
zakład wyeksportował swoje maszyny do 17 krajów świata.
Przemysł elektrotechniczny reprezentowany jest w Zielonej Górze
przez trzeci duży zakład branży elektromaszynowej "Lumel" oraz kilka
mniejszych zakładów.
Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych "Mera-Lumel" rozwijały
się szczególnie dynamicznie w ostatnich 20 latach. Specjalizując się w produkcji różnego typu mierników, wskaźników i osprzętu, Zakłady bardzo
szybko wyrobiły sobie opinię wytwórcy nowoczesnego, produkującego
sprzęt wysokiej jakości. Już w 1956 r. skierowano też pierwsze mierniki
na eksport, a na początku lat sześćdziesiątych eksportowano do 15 krajów
24
świata • Zakłady są drugim pod względem wielkości eksportu producentem w mieście (po "Zastalu"). Produkcja eksportowa stanowi średnio ok.
30 proc. produkcji globalnej. O dynamice rozwoju zakładów świadczy fakt,
22 Zastal 1876-1976, op. cit., s. 119.
23 Zakłady przemysŁu kluczowego ... ,
24 Tamże,

t. III, s. 197 i n.

t. II, s. 50-51.
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o ile na wyprodukowanie pierwszego miliona mierników, stanowiących
podstawowy asortyment produkcji, potrzeba było siedmiu lat, to drugi
milion wyprodukowano w ciągu trzech. Liczba zatrudnionych wzrosła
z 970 w 1960 r. do 2700 w 1980, a wartość globalnej produkcji przekroczyła
w 1980 r. miliard zł.
Dużymi osiągnięciami może wykazać się działający przy zakładach
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, który w ścisłej współpracy z licznymi
ośrodkami naukowymi w kraju opracował szereg oryginalnych opatentowanych również za granicą mierników, wdrożonych następnie do produkcji.
Do branży tej zaliczyć trzeba jeszcze dwa mniejsze zakłady, utworzone
w latach siedemdziesiątych: Zakłady Aparatury Jądrowej "Polon" (308
zatrudnionych, roczna wartość produkcji 62,5 mln zł) oraz zakład Serwisu
Technicznego, jak też szereg mniejszych reprezentujących pion spółdziel
czości pracy i przemysł terenowy.
P r z e m y s ł w ł ó k i e n n i c z y i o d z i e ż o w y. Jest to druga
najbardziej znacząca w życiu gospodarczym miasta gałąź produkcji. Jeszcze w latach dwudziestych w przemyśle i rzemiośle branży włókienni
czej i odzieżowej pracowało ponad 50 proc. ogółu (51,8) zatrudnionych.
\V 1939 r. odsetek ten spadł do 34,8 proc. W Polsce Ludowej w zw~ązku
z rozwojem innych branż przemysłu, zwłaszcza elektromaszynowego i metalowego, branża włókiennicza spadła na drugie miejsce, mimo zbudowania dużego zakładu wykładzin podłogowych. W 1980 r. ta gałąź przemysłu
zatrudniała już tylko 21 proc. pracujących w przemyśle miasta. Wartość
produkcji tej gałęzi wyniosła natomiast 33 proc. produkcji globalnej.
Wiodącym zakładem tej gałęzi przemysłu była przez wiele lat "Polska
Wełna" produkująca głównie tkaniny wełniane 23 • W latach sześćdziesią
tych produkcja zakładu stanowiła 18 proc. całej krajowej produkcji tkanin wełnianych. Zakład zaopatruje krajowy przemysł odzieżowy w weł
niane tkaniny sukienkowe, ubraniowe, płaszczowe i mundurowe (dla kolejarzy), a ponadto produkuje koce wełniane. Pewna część produkcji jest
także przeznaczona na eksport. Zakład posiada ustabilizowaną pod wzglę
dem liczebności załogę, rekrutującą się głównie z absolwentów przyzakła
dowej szkoły zawodowej oraz absolwentów innych szkół włókienniczych.
Vv 1980 r. załoga "Polskiej Wełny" liczyła 2660 pracowników i globalna
wartość produkcji wynosiła 1753 mln zł.
Do najstarszych zakładów branży włókienniczej w Zielonej Górze zalicza się też Zakład Tkanin Dekoracyjnych "Dekora" 26 • Powstał on na bazie zbudowanej w 1902 r. fabryki dywanów, która w okresie drugiej woj25 Tamże,

t. I, s. 29 i n.

26 Tamże,

s. 344-354.
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ny została przebranżowana na produkcję mat i skrzynek dla wojska.
W 1945 r. w budynkach zakładu,, który już w niczym nie przypominał fabryki włókienniczej, zdecydowano się uruchomić Fabrykę Dywanów nr 14
(od 1950 Zielonogórska Fabryka Dywanów). Do 1962 r. w fabryce pracmvało
35 krosien, a 350-osobowa załoga produkowała 875 tys. m 2 dywanów
i chodników. W 1962 r. zielonogórska fabryka została połączona ze zmodernizowaną i rozbudowującą się fabryką tkanin dekoracyjnych w Żarach,
tworząc razem (później doszedł jeszcze zakład w Żaganiu) Lubuskie Zakłady Tkanin Dekoracyjnych i Dywanów w Żarach. Przedsiębiorstwo to
zatrudniało w 1980 r. łącznie 2450 pracowników i dało roczną produkcję
wartości 1521 mln zł (z tego ponad 20 proc. na eksport).
\V latach siedemdziesiątych powstał nowy zakład branży włókienni
czej - Fabryka Dywanów "Novita". Od 1977 r. "Novita" jest najwięk
szym w kraju producentem wykładziny podłogowej. Roczna produkcja fabryki wynosi 10 mln m 2 wykładziny o wartości 2332 mln zł, przy zatrudnieniu 1047 osób. "Novita" powstała w ramach programu rozwoju budo\vnictwa mieszkaniowego. 48 proc. gotowych wyrobów przeznaczone jest n:1
zaopatrzenie indywidualnego rynku, 45 proc. dla przedsiębiorstw budo\vnictwa mieszkaninwego, a 7 proc. na eksport.
\Vśród drobniejszych zakładów branży włókienniczej większą rolę
w zaspokojeniu potrzeb rynku lokalnego i krajowego odgrywa Odzieżo
wa Spółdziel:r:ia Pracy "Jurand" (wartość rocznej produkcji 109,5 mln
zł 461 pracowników) i Lubuska Odzieżowa Spółdzielnia Pracy, która
wraz z oddziałami w różnych miastach województwa produkuje rocznie
odzież wartości 138,5 mln zł przy zatrudnieniu 630 osób. Spółdzielnie te
prowadzą także w Zielonej Górze swoje domy mody, jak n:p. "Ermitaż"
przy pl. Lenina 16 i "Kaprys" przy ul. Reja 2 oraz zakłady usługowe.
Przemysł s p ożywczy. Odgrywał on zawsze dużą rolę w życiu
gospodarczym miasta. Dotyczy to zwłaszcza dwóch dziedzin: winiarstwa
i browarnictwa. O tradycjach winiarstwa w Zielonej Górze była już mowa wcześniej. Po wyzwoleniu obszar winnic w mieście wynosił ok. 60 ha.
Największą fabrykę win i koniaków Gremplera polskie władze przejęły
już latem 1945 r., tworząc Państwową Wytwórnię Win Musujących, która do 1947 r. pracowała na poniemieckich zapase1ch surowców, po czym
przeszła na produkcję win owocowych w oparciu o miejscowe surowce.
W następnych latach zakład przejmował stopniowo inne drobne wyhvórnie, które znalazły się w rękach prywatnych lub pozostawały przez pierwsze lata nieczynne. Produkcja win owocowych i gronowych szybko rosła z 592 tys. litrów w 1948 r. do 4506 tys. w 1960 r. i 8466 tys. l w 1980 r.
W latach 1946-1950 produkowały też wina i soki prywatne wytwórnie, które dzierżawiły od miasta obiekty poniemieckie, jak np. firma ,~J
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Laskowski", o rocznej produkcji ok. 51 tys. litrów (17 gatunków wina),
firma braci Zborowskich, firma "A. K~lesza", \Vytwórnia Viin i Soków
"J. Grzybowska i St. Cepak" (1949 r. produkcja 111,5 tys. litrów).
Lubuska Wytwórnia \Vin (od 1971 r. Lubuskie Zakłady Przemysłu
Owocowo-Warzywnego) była przez wiele la t czołowym pro d u cen tern win
owocowych i gronowych w kraju. Wiele gatunków win otrzymywało nagrody i medale na międzynarodowych targach i wystawach (gronowe wina ziołowe "Monte Verde" i "Laur Lubuski" oraz markowe wina owocowe "Basztowe" i "Lubuskie Czerwone"). Znaczny odsetek produkcji kiero\vano na eksport. W latach siedemdziesiątych ograniczono produkcję win
gronowych i owocowych, zwiększając produkcję in. przetworów owocowych i warzywnych. Zakład zatrudniał w 1980 r. 256 osób, a roczna wartość produkcji wynosiła 419 mln zł.
Drugim tradycyjnym w Zielonej Górze producentem branży spożyw
czej jest Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "Polmos". Rozwinął
się on wprawdzie dopiero w drugiej połowie XIX w., ale już w latach
1860-1900 powstało w mieście 13 wytwórni koniaków i wódek, z których dwie największe to firma "A. Bucholtz" przy ul. Jedności Robotniczej 59/61 i "H. Raetsch" przy ul. Chrobrego 1/5. Na bazie obu tych fabryk już pod koniec 1945 r. uruchomiono Zakłady Folskiego Monopolu
Spirytusowego i rozpoczęto produkcję wódek gatunkowych. Od 1950 r.,
kiedy to zakończono proces odbudowy zakładów i przyjęto nazwę Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych, zielonogórska fabryka stała się
głównym producentem krajowym wódek gatunkowych, dając średnio ok.
33 proc. krajowej produkcji. W 1980 r. Zakład zatrudniał 473 pracowników i dał produkcję wartości 8,8 mld zł, z tego poważną część na eksport
(za 30 mln zł dew.).
\Vśród pozostałych zakładów branży spożywczej największą rolę przede wszystkim na rynku lokalnym odgrywały:
- Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego - oparte początko
wo wyłącznie o surowiec pochodzący z terenu województwa; było podstawowym producentem mięsa i wędlin dla miasta. W latach 1974-1977
zbudowano nowoczesny kombinat mięsny na północnym skraju miasta
w Przylepie, o zdolności produkcyjnej 160 tys. ton rocznie. Korzysta on
z bazy surowcowej kilku sąsiednich województw i poza województwem
zielonogórskim i gorzowskim zaopatruje w mięso i przetwory region śląs
ki. Zakład jest jednocześnie producentem komponentów paszowych z od ..
padów poubojowych. Obok zakładu zbudowano ogromne zaplecze tech ..
niczno-transportowe. Kombinat zatrudniał w 1980 r. 1905 pracowników.
- Zakłady Piwowarskie. Zbudowane w 1871 r. przez firmę "H. Brand"
wytwarzały do 1925 r. także wyroby spirytusowe, a zwłaszcza koniaki i likiery. Odbudowany w 1945 r. z wojennej dewastacji browar był jednym
~
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sze lokalizacje zaciążyły z różnym skutkiem na następnych koncepcjach
rozwoju przestrzennego miasta.
W końcu 1955 r. przystąpiono w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Zielonej Górze do prac nad następną wersją planu perspektywicznego na lata 1957-1980 i etapowego na lata 1960-1965 3•
Obszar miasta z 271 ha wzrósł w opracowaniach urbanistycznych do
3207 ha, a więc ponad lO-krotnie. 38,5 proc. zajmowała w planie zabudowa miejska, 44 proc. (1400 ha) tereny leśne, resztę stanowiły tereny upraw
rolnych i ogrodniczych. W planie zakładano, że liczba ludności Zielonej
Góry będzie wynosić w 1980 r. 75 tys. Plan wydzielał wyraźnie trzy
dzielnice: śródmiejską, nową dzielnicę mieszkaniową oraz strefę przemyc:;łowo-składową. Równocześnie wkomponowano w plan rozproszone i niewygodnie dla przyszłego rozwoju miasta zlokalizowane tereny przemysło
we. W zasadzie nie przewidywano lokalizacji w mieście nowych inwestycji przemysłowych, jedynie modernizację istniejących. Zakładano natomiast likwidację przestarzałych i zużytych obiektów, takich jak rzeźnia
przy ul. Dąbrowskiego, mleczarnia przy ul. Podgórnej, elektrownia przy
ul. Krośnieńskiej i in.
Skromne perspektywy rozwoju przemysłu wynikały zdaniem autorów
planu ze stosunkowo wysokiego stopnia uprzemysłowienia miasta (około
40 proc. zatrudnionych w przemyśle) oraz braku zaplecza surowcowego.
Nie bez znaczenia była też okoliczność, że w innych miastach województwa istniały możliwości odbudowy nieczynnych i zniszczonych zakładów
(Gorzów, Kostrzyn, Głogów). W planie zarezerwowano jedynie niewielką
strefę magazynowo-składową w okolicach '-!1. Dąbrowskiego. Tereny mieszkalne zlokalizowano wokół dzielnicy śródmiejskiej. Zaprojektowano też
"obwodnicę śródmiejską" oraz wiadukty nad terenami kolejowymi u wylotu miasta. W części południowo-wschodniej zlokalizowano tereny pod
budownictwo jednorodzinne. Założono utrzymanie w granicach miasta
resztek winnic oraz ogródków działkowych. Plan ten został zatwierdzony
w dniu 25 stycznia 1960 r. przez prezesa Komitetu d.s. Urbanistyki i Architektury.
,
Już pierwsze lata realizacji tego planu ujawniły szereg niedociągnięć,
co skłoniło władze miejskie do podjęcia prac nad nową jego wersją. Przede wszystkim zaszła konieczność znalezienia terenów pod nowe lokalizacje przemysłowo-magazynowe oraz nowe osiedla mieszkaniowe.
Równolegle z pracą nad nowym planem postępowała szybka rozbudowa miasta. W 1962 r. rozpoczęto budowę Osiedla Wazów III (rejon ul.

3

Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 1958. Wo-

jewódzka Pracownia Urbanistyczna w Zielonej Górze.
8*
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Dzierżyńskiego i Podgórnej). Wcześniej, w 1961 r. położono kamień wę
gielny pod budowę obiektów Studium Nauczycielskiego przy ul. Podgórnej, gdzie po ich zakończeniu w 1965 r. umieszczono Wyższą Szkołę Inży
nierską. W latach 1962-1963 rozpoczęto budowę Osiedla Morelowa i Piastowskiego.
Budownictwo miejskie, z powodu nie nadążania za rozwojem zainwestowania terenów miejskich, a także ze względu na wprowadzenie na początku lat sześćdziesiątych systemu "oszczędnościowego", borykało się
w tym czasie z ogromnymi trudnościami. Osiedla mieszkaniowe budowano bez wyposażenia mieszkań w gaz i centralne ogrzewanie, a wyższe
piętra pozbawione były wody, gdyż istniejące ujęcie wody nie wystarczało na potrzeby szybko rozwijającego się miasta.
W 1962 r. obszar miasta wzrósł do 55 km2 , a to w wyniku przyłącze
nia wsi Chynów ~ Jędrzychów 4 • Dzielnica Chynów utrzymana została
w zabudowie jednorodzinnej i stanowi osiedle sypialne dla miasta. Nieco
później zlokalizowano tam duże tereny wystawowe, strzelnicę sportową
i myśliwską, Dom Łowiecki z restauracją i hotelem. W rejonie J ędrzy
chowa zlokalizowano kolejne osiedle domków jednorodzinnych oraz nowe
ogródki działkowe.
Przygotowano też w latach 1960-1965 70 ha pod zainwestowanie
w strefie przemysłowo-składowej przy wylocie drogi do Czerwieńska. M.in.
przeprowadzono w ten rejon bocznicę kolejową do Chłodni Składowej
oraz Centrali Materiałów Budowlanych.
Rozwój miasta spowodował ~onieczność budowy nowego ujęcia wody
dla miasta z pradoliny Odry, którego wstępną eksploatację rozpoczęto
w 1966 r. W tym samym roku doprowadzono do Zielonej Góry gazociąg ze
złóż gazu ziemnego w okolicach Nowej Soli (później z Ostrowa Wlkp.),
co umożliwiło likwidację wysłużonej gazowni w centrum· miasta. Przeniesiono także cmentarz miejski na ulicę Wrocławską, lokalizując w jego
dotychczasowym miejscu park Tysiąclecia o powierzchni 8 ha.
Nowy plan, a właściwie zaktualizowany plan z 1958 r., zatwierdzony
w 1965 r., zakładał rozwój miasta do wielkości 130 tys. mieszkańców
(1980 - 95 tys.) 5• Przewidywał on oprócz wykorzystania terenów dotąd
ekstensywnie zabudowanych, budowę nowy~h osiedli mieszkaniowych w

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. "Dziennik Ustaw" 1961, nr 45,
poz. 242.
s Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 1965. Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Zielonej Górze. Zob. też Opis kolejnych stanów zagospodarowania miasta Zielonej Góry. Część A. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Zielonej Górze.
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miasta. Osiedla te, oddzielone arteriami
ok. 10 tys. mieszkańców. Zakładano też budowę osiedlowych ośrodków usługowo-handlowych, poprawę komunikacji w mieście, budowę ciągów pieszych oddzielonych od ruchu kołowego, a także wydzielenie obszerniejszej strefy magazynowobądź obwodnicą, miały liczyć

-składowej.

Ostatnia aktualizacja planu urbanistycznego miasta miała miejsce
w 1974 r. 6 Założono, że liczba mieszkańców wzrośnie do 140 tys. w 1990 r.
Miasto miało się rozwijać w kierunku wschodnim (wzdłuż Szosy Kisielińskiej) oraz zachodnim (Osiedle Przyjaźni). Pod zaplanowaną wielkość
uwzględniono w planie potrzeby komunalne miasta, a zwłaszcza zaopatrzenie w wodę i ciepło, komunikację śródmiejską i obwodnice oraz zabezpieczenie kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Dla potrzeb Osiedla Kisielińskiego rozpoczęto w 1978 r. budowę drugiej fabryki domów w Kisielinie. Od jej realizacji odstąpiono w 1980 r.
Dotychczasowe plany urbanistyczne Zielonej Góry cechowała daleko
idąca ostrożność w sprawie docelowej wielkości miasta. Powodowało to,
że już wkrótce po ich zatwierdzeniu trzeba je było aktualizować bądź
realizować pewne zadania wykraczające poza plan. Ich słabością było też
niepełńe uwzględnienie potrzeb w zakresie pełnej infrastruktury miejskiej. Dużo kłopotów sprawiały też urbaniston1 pewne niezbyt szczęśliwe
lokalizacje z pierwszego okresu rozwoju miasta w latach pięćdziesiątych,
a także brak od początku jasnej koncepcji rozwiązań komunikacyjnychdotyczy to zwłaszcza braku obwodnicy miejskiej, która skierowałaby ruch
tranzytowy poza wąskie ulice śródmieścia 7•

2. Etapy rozwoju przestrzennego miasta w Polsce Ludowej
W powojennym rozwoju Zielonej Góry można wyodrębnić cztery wyetapy 8 :
- okres repolonizacji i odbudowy życia gospodarczego i społecznego
w latach 1945-1950;
- początki tworzenia ośrodka wojewódzkiego (1950-1960);

raźne

11 B. Ja skuł o w ski, K. N a h o r ska, G. Rad o m ska, Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej Góry -perspektywa 1990. Miejska Pracownia

Urbanistyczna w Zielonej Górze. Lipiec 1974.
7 Plan zagospodarowania przestrzennego miasta z 1974 r. wywołał ożywioną
dyskusję w prasie. Oto niektóre publikacje na ten temat: T. Flor k o w ski, Kształt
miasta. "Nadodrze" 1974, nr 22; I. G o ł d y k a, Uwagi na marginesie planu urbanistycznego Zielonej Góry. "Nadodrze" 1974, nr 24; B. Ja skuł o w ski, B. Z dr z al i k, J. R o g ó ż, Zielona Góra - koncepcja przebudowy centrum. "Architektura"
1976, nr 3. Tamże polemika i odpowiedź autorów.
8 Zob. m.in. M. Kop i j, Etapy rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodar
czego miasta Zielonej Góry. "Przegl. Lub." 1973, nr 2, s. 61.
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\V sumie jednak nie wykorzystano w tych latach wszystkich

możli

wości

rozwojowych. Władze wojewódzkie starały się bowiem dzielić środ
ki inwestycyjne proporcjonalnie na wszystkie miasta w regionie, z pewnym uprzywilejowaniem Gorzowa Wlkp., który nadal pozostawał najwięk
szym ośrodkiem w województwie (w 1970 r. 74 267 mieszkańców). Zważywszy, że w Zielonej Górze zlokalizowanych było szereg instytucji o charakterze regionalnym, oznaczało to pewne niedoinwestowanie miasta. Poza instytucjami o charakterze administracyjnym tu mieściła się przecież
jedyna w województwie wyższa uczelnia oraz punkty konsultacyjne innych wyższych uczelni. Szpital wojewódzki zapewniał leczenie specjalistyczne dla całego województwa. Tu było także szereg średnich i porriaturalnych szkół, instytucje kulturalne (np. Orkiestra Symfoniczna, Teatr,
Muzeum Okręgowe), co wymagało znacznie wyższych nakładów, niżby to
wynikało z proporcji ludnościowych. Na potwierdzenie tej tezy n1ożna
przytoczyć fakt, że inne miasta wojewódzkie średniej wielkości rozwijały się w tym czasie szybciej.
Tabela 26
Miasto

LICZBA MIESZKAŃCOW NIEKTORYCH
:v!IAST WOJEWODZKICH

[ Koszalin

l Olsztyn
l Opole
źródło:

1\liast 1980".

,,Rocznik

Statystyczny

i Rzeszów
i Zielona Góra

1950

1960

1970

20029
45 615
52 527
39 576
31134

44493
69 686
69148
62 526
54291

65 186
94530
88 882
82 893
73 404

l

Jak wynika z tabeli 26 tylko Opole miało niższą od Zielonej Góry dynamikę przyrostu ludności.
d) Zielona Góra w latach 1971-1980
W latach siedemdziesiątych kontynuowany był dynamiczny rozwoJ
miasta zapoczątkowany w latach poprzednich. Liczba ludności zwiększy
ła siEf w dziesięcioleciu 1971-1980 o 26,8 tys., tj. o ponad 26 proc. Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej wzrosło w tym czasie o blisko 15 tys.,
przy czym najszybciej rosło w takich działach jak: handel i usługi, transport i łączność, budownictwo, oświata i nauka. Zmniejszyło się natomiast
zatrudnienie w przemyśle, mimo uruchomienia nowych zakładów, głów
nie w wyniku modernizacji i postępu technicznego w istniejących przedsiębiorstwach. Pozwoliło to przesunąć część pracowników do nowych fabryk.
Uruchomienie nowych zakładów i modernizacja istniejących stworzyły dalsze perspektywy rozwoju miasta i zatrudnienia wysoko kwalifiko\va-
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nych kadr. Przyczyniło się to też do unowocześnienia procesu produkcji
i wytwarzanych w n1ieście wyrobów przemysłowych.
W omawianym lO-leciu wybudowano prawie dwie trzecie istniejących
zasobów mieszkaniowych, tworząc od podstaw nowe dzielnice mieszkaniowe. Mimo tak ogromnego wysiłku w zakresie budownictwa nie zdołano
jednak zaspokoić głodu mieszkaniowego, gdyż nadal blisko 16 tys. osób
oczekiwało w końcu 1980 r. na nowe mieszkanie. Znacznie wzrosło budownictwo jednorodzinne w mieście.
Duży postęp nastąpił w takich dziedzinach gospodarki komunalnej,
jak zaopatrzenie miasta w wodę, ciepło, budowa nowych dróg i ulic, łącz
ność i in. Nie rozwiązano natomiast problemu odprowadzania ścieków (nie
rozpoczęto budowy oczyszczalni ścieków), ograniczenia emisji pyłów wokół
starych zakładów w centrum miasta oraz poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej (brak ta boru).
Widoczny postęp nastąpił w takich dziedzinach życia miasta, jak oś
wiata i nauka (utworzenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 1971 r.),
ochrona zdrowia i kultura. Bardzo dynamicznie rosła liczba zakładów rzemieślniczych, zwłaszcza w branży rzemiosł budowlanych, metalowych,
odzieżowych i włókienniczych.
W wyniku nowego podziału administracyjnego w 197 5 r. znacznie
9
wzrosła rola Zielonej Góry jako ośrodka ponadwojewódzkiego • Szereg
instytucji i urzędów obejmowało swoim zasięgiem podległe im jednostki
w sąsiednich województwach: gorzowskim, legnickim, leszczyńskim i jeleniogórskim. Dotyczy to m. in. rolnictwa, budownictwa, transportu, kultury i in. Zasięg ponadregionalny mają także placówki naukowe, kulturalne, ochrony zdrowia i turystyczne.

3. Budownictwo mieszkaniowe
Działania wojenne 1945 r. szczęśliwie ominęły Zieloną Górę. Jedyny
ubytek izb mieszkalnych w tym czasie spowodowany był dość licznyn1i
pożarami w pierwszej połowie 1945 r. (nie można wykluczyć sabotażu ze
strony wysiedlanych z miasta Niemców). Nie bez znaczenia było też nieostrożne obchodzenie się z ogniem w warunkach nie funkcjonowania jeszcze straży pożarnej. Na skutek braku remontów w latach 1945-1949 śred
ni ubytek izb mieszkalnych wynosił ok. 150 rocznie.
Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem całość zasobów mieszkaniowych w mieście (z wyjątkiem własności Polaków-autochtonów), jako mienie poniemieckie lub opuszczone, stała się ~własnością państwa w admini9 J. Gr z e l czy k, Funkcje Zielonej Góry jako
Lub." 1979, nr 4, s. 37.

ośrodka

wojewódzkiego. "Przegl.
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stracji władz miejskich. W latach 1946-1949 w wyniku akcji uwłaszcze
nia większości domów jednorodzinnych przeszła w posiadanie nowych
właścicieli, którzy stracili swoje nieruchomości w czasie wojny lub też
pozostawili na Wschodzie 10 • Zgodnie z dekretem prawo pierwszeństwa w
nabywaniu obiektów posiadali ich dotychczasowi użytkownicy. Prawo
pierwszeństwa przysługiwało ponadto: repatriantom, zdemobilizowanym
żołnierzom, wdowom i sierotom po uczestnikach walk o niepodległość, inwalidom wojennym i byłym więźniom politycznym oraz osobom, które
straciły swoje nieruchomości w wyniku działań wojennych.
Szybkie zasiedlenie miasta spowodowało już pod koniec lat czterdziestych ·wyczerpanie wszelkich rezerw mieszkaniowych. Na koniec 1949 r.
miasto liczyło już ponad 30 tysięcy mieszkańców, tj. o blisko 5 tys. wię
cej niż w 1940 r. Natomiast liczba izb mieszkalnych zn1niejszyła się z 27
tys. do 24 714, a wskaźnik zagęszczenia z 0,93 mieszkańców na izbę wzrósł
do 1,31 11•
Dalsze pogorszenie warunków mieszkaniowych nastąpiło w latach
1950-1951. Liczba mieszkańców szybko rosła w związku z awansem miasta do rangi stolicy województwa, natomiast mieszkań nie przybywało.
Wprost przeciwnie w 1950 r. 1480 izb mieszkalnych (tj. ok. 6 proc. zasobów mieszkalnych), a także część budynków użyteczności publicznej, przekazano na cele administracyjne dla nowo tworzonych instytucji wojewódzkich. Doprowadziło to do wielu sytuacji konfliktowych, gdyż część
mieszkańców miasta pozbawiono nabytego już prawa własności, dając
w zamian lokale mieszkalne w innych miejscowościach. Tymczasem następował systematyczny napływ kadry urzędniczej, a także wzrost zatrudnienia w mi~jscowym przemyśle.
Przy lokalizacji siedziby władz wojewódzkich w Zielonej Górze nie
wzięto pod uwagę, że miasto nie posiadało wystarczających terenów pod
12
dalszą rozbudowę • Trudne warunki fizjograficzne i hydrologiczne (wzgórza), a także komunikacyjne, przy ówczesnych możliwościach ekonomicznych i technicznych nie pozwalały na przystąpienie do natychmiastowej
rozbudowy miasta. Początkowo zatem przyrost izb mieszkalnych uzyskiwano jedynie drogą odbudowy i adaptacji lokali niemieszkalnych.
W 1952 r. uzyskano w ten sposób 237 izb 13 •
Nowe budownictwo zaczęto w Zielonej Górze w 1952 r., a w następ
nym roku oddano pierwszych 313 izb mieszkalnych 14• Pierwsze budynki
wznoszono w ramach tzw. budownictwa "plombowego", wykorzystując te-

był

10 Podstawą uwłaszczenia ludności miejskiej na obszarze Ziem Odzyskanych
dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. "Dziennik Ustaw RP" nr 71.
11 Ogólny plan zagospodarowania miasta Zielona Góra 1958, s. 43.
12 Tamże, s. 10.
13 Zielona Góra. Przeszłość i teraźniejszość ... , s. 228.
14 Tamże, s. 229.
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ten1 ogromnych nakładów pokonywano bariery terenowe (kanalizacja, nowe ujęcie wody). Przy budowie tych osiedli stosowano już częściowo uprzemysłowione metody realizacji. Nowym akcentem architektonicznym były
zbudowane u podnóża skarpy przy ul. Dzierżyńskiego pierwsze w mieście
budynki jedenastokondygnacyjne. N owe osiedla wyposażone zostały w niemal pełną sieć placówek handlowo-usługowych, socjalnych i kulturalnych.
Zbudowano w nich zarówno szkoły i przedszkola, jak i ośrodki zdrowia,
biblioteki, domy kultury, poczty itp. Nie zbudowano planowanego kina na
Osiedlu Piastowskim II.
Dużą bolączką było jednak oddawanie obiektów towarzyszących w nowych osiedlach z pewnym opóźnieniem, co narażało mieszkańców na ucią
żliwe wędrówki do centrum miasta celem dokonania niezbędnych zakupów. Krytyczna była zwłaszcza sytuacja związana z opóźnieniem budowy
nowych szkół, przedszkoli i żłobków. Potrzeby w tym zakresie w zasadzie nie zostały do 1980 r. w pełni zaspokojone.
Przez wiele lat nazewnictwo osiedli mieszkaniowych w Zielonej Górze było bardzo chaotyczne i nieuporządkowane. Wynikało to głównie
z przejmowania pr,zez administrację miejską nomenklatury od przedsię
biorstw budowlanych, które poszczególne place budowy nazywały od pobliskich ulic: np. Wazów, Morelowa, Ptasia, Łużycka, dodając często jeszcze numerację kolejnych zespołów budynków, jak np. Wazów I, II, III
czy Piastowskie I, II, III. Nazewnictwo budowlanych przyjęło się w lokalnej tradycji i obowiązywało aż do momentu, kiedy w związku z rozmiarami budownictwa osiedli stało się zupełnie nieczytelne, zwłaszcza dla nowych mieszkańców.
\V dniu 7 września 1981 r. Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę,
która wreszcie uporządkowała ten proble1n 17 • Nowe nazewnictwo za-chowało dotychczasowe, tradycyjne nazwy, łącząc mniejsze osiedla w
większe, przyjmując za podstawę nie czas ich powstawania, tylko wyraź
nie zakreślony ulicami obszar. W ten sposób wyznaczono na planie miasta
16 osiedli: w części wschodniej miasta są to osiedla: Tysiąclecia, Wazów,
Branibarskie oraz nowo wznoszone Kisielińskie; w części południowej:
Morelowe, Słowackiego przy wylocie do Wrocławia oraz Kilińskiego, Koś
ciuszki i Na Skarpie w sąsiedztwie ulicy Botanicznej. W części zachodniej
miasta osiedla otrzymały następujące nazwy: Łużyckie, Przyjaźni, XXV-lecia PRL, Słoneczne i Piastowskie. Wreszcie w części północnej, nowo
wznoszone osiedla otrzymały nazwy: Winnica i Zielona Dolina (od nazwy
ulicy).
W latach sześćdziesiątych głównym inwestorem budownictwa mieszkaniowego została spółdzielczość mieszkaniowa. Zielonogórska Spółdziel11 Vporządkou:anie

s. 7.

nazewnictwa osiedli. "Gazeta Lubuska" 1981, z 14 września,
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nia Mieszkaniowa powstała w 1957 r., z tyn1 że pierwsze mieszkania, jakie
otrzymali spółdzielcy, pochodziły z wykupu od miasta. Pierwsze efekty
inwestycyjne działalności Spółdzielni miały miejsce dopiero w 1961 r.
(Osiedle Morelowa). Liczba członków spółdzielni szybko rosła: 1965 770 członków, 1970 - 1830 członków mieszkających już w spółdzielczych
mieszkaniach i 2687 oczekujących na przydział 18• Na początku lat siedemdziesiątych nastąpiło połączenie wszystkich zakładowych spółdzielni mieszkaniowych działających w mieście (m. in. spółdzielnie "Zastalu" i "Lumelu"). ZSM stała się odtąd niemal monopolistą w dziedzinie budownictwa
mieszkaniowego. Usprawniło to wprawdzie proces inwestycyjny, ale równocześnie osłabiło więzi członków z zarządem Spółdzielni. Mimo stosunkowo bogatego programu działalności kulturalno-oświatowej prowadzonej
przez spółdzielczość w poszczególnych osiedlach, ogromna większość człon
ków spółdzielni nie utrzymywała odtąd niemal żadnych kontaktów zespół
dzielnianym gigantem. W 1980 r. ZSM liczyła 14 599 członków oraz 937
kandydatów 19• W mieszkaniach spółdzielczych zamieszkiwało 9787 rodzin.
Czas oczekiwania na spółdzielcze mieszkanie wydłużył się z 4 lat w 1970 r.
do 10 lat w 1980.
Szybko rósł odsetek mieszkańców zameldowanych w nowych mieszkaniach. W 1960 r. wynosił on 19 proc., w 1965 - 35, a w 1975 r. już 51
proc. Równolegle z nowym budownictwem zachodziła też potrzeba wyburzenia części starych budynków, które bądź to nie nadawały się już do remontu, bądź też przeszkadzały w modernizacji komunikacji miejskiej. Np.
w latach 1965-1970 zburzono ogółem 100 budynków o 1900 izbach. Podobnie w latach 1978-1980 w związku z budową tzw. obwodnicy śród
miejskiej zaszła potr,zeba wyburzenia kilkunastu budynków przy ul. Srebrna Góra, Gen. Sowińskiego i Wrocławskiej.
W latach 1970-1980 nastąpiło pełne uprzemysłowienie procesu budownictwa mieszkaniowego. Stało się to możliwe po oddaniu w 1969 r. fabryki domów w Nowogrodzie Bobrzańskim o zdolności produkcyjnej 12 tys.
izb rocznie. Część produkcji nowogrodzkiej fabryki kierowana była także
do innych miast województwa zielonogórskiego oraz do Głogowa (od 1975 r.
województwo legnickie). W oparciu o produkcję "Fadomu" w Nowogrodzie zbudowano m. in. Osiedle Piastowskie IV dla 3 tys. mieszkańców
i rozpoczęto budowę Osiedla Łużyckiego dla 30 tys. mieszkańców, budowę Osiedla Branibarskiego i zespołu mieszkaniowego "Piaskowa". Porlobnie jak przy realizacji pozostałych osiedli, także i tu wykorzystano
ukształtowanie terenu dla oryginalnych rozwiązań architektonicznych 21 •
18 Spółdzielczość mieszkaniowa podsumowuje dorobek i określa dalsze zadania.
"Gazeta Lubuska" 1979, z 10 lipca, s. 7.
19 Dane z Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2o F. S i e d l arek, Proces kształtowania się zielonogórskich osiedli mieszkaniowych. W: OptymaLizacja działalności społeczno-wychowawczej. Praca zbiorowa pod
redakcją J. S t a n ki e w i c z. Zielona Góra 1979, s. 20.

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI

130
ciepłowni,

ale też tylko do 1982 r. Nie nadążanie z rozbudową elektrocienie pozwala na wcześniejszą likwidację pozostałych kotłowni w osiedlach wcześniej zbudowanych. Mimo tych trudności 70 proc. mieszkań
\Y n1ieście posiada centralne ogrzewanie.

płowni

G a z. Do 1966 r. podstawowym źródłem zaopatrzenia miasta w gaz
byla Gazownia :Miejska wybudowana w latach 1863-1864 i rozbudowana
w latach 1881-1884. Do czasu drugiej wojny miejska sieć gazowa służyła
przede wszystkim dla oświetlenia ulicznego i mieszkań, a częściowo tylko
dla celów przemysłowych i dla gospodarstw domowych.
Po wojnie Gazownia Miejska była już znacznie wyeksploatowana,
a w związku z rozbudową miasta już w 1960 r. zaprzestano nowych podłączeń do sieci gazowniczej. W tym czasie przygotowywano się do budowy
no\vej gazowni w Zielonej Górze.
Odkrycie w 1966 r. złóż gazu ziemnego w okolicach Nowej Soli spov.-odowało zaniechanie planu budowy nowej gazowni. W 1968 r. zaniechano natomiast zupełnie wytwarzania gazu węglowego i przystąpiono do likwidacji starej gazowni przy ul. Zamkowej. W międzyczasie doprowadzono sieć gazową do wszystkich osiedli w mieście.
W 1973 r. Zielona Góra zaczęła otrzymywać gaz ziemny wysokoprężny
z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego. Długość sieci gazowej w mieście wzrosła z 61,7 km w 1960 r. do 250 km w 1980 r.
Równocześnie 2210 mieszkańców, właścicieli wolno stojących domków
jednorodzinnych na peryferiach miasta, korzysta z dostaw gazu bezprzewodowego.
U l i c e, d r o g i, k o m u n i k a c j a m i e j s k a. Zielona Góra stanowi węzeł komunikacyjny o średniej wielkości pracy. przewozowej.
\V skład zielonogórskiego węzła komunikacyjnego wchodzi też odległy
o 11 km węzeł kolejowy w Czerwieńsku.
Linię kolejową Czerwieńsk-Wrocław zbudowano w 1871 r., dzięki czer.r.u Zielona Góra uzyskała połączenie kolejowe z Berlinem i Poznaniem,
gdyż linię kolejową Gubin-Zbąszynek przez Czerwieńsk zbudowano rok
\Ycześniej. W 1904 r. zbudowano lokalną linię do Żar i Żagania, a w 1911
inną, nie odbudowaną po drugiej wojnie- do Szprotawy 21 •
Największą rolę odgrywa Zielona Góra w przewozie towarowym na
trasie Szczecin-Wr_ocław i dalej do Katowic. Na tej trasie odbywa się
85 proc. przewozów 25 • Mniejsze znaczenie mają linie kolejowe do Żagania
Żar. Poprzez węzeł w Czerwieńsku istnieje łączność kolejowa Zielonej
24

2s

Województwo zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza ... , s. 557.
powiązania ... , s. 43.
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W pierwszych latach po uruchomieniu komunikacja miejska zapewprzede wszystkim do jazd do miasta z okolicznych wsi. W miarę
rozbudowy miasta rosła rola komunikacji w zapewnieniu dojazdów z nowych osiedli do centrum i rejonów skoncentrowania zatrudnienia. Nadal
blisko połowa pasażerów PKM to uczniowie oraz dojeżdżający do pracy.
Na podstawowych liniach międzyosiedlowych, np. "0" i "7", częstotliwość
przebiegu autobusów waha się w granicach 5-7 minut. Na pozostałych,
poza godzinami szczytowych przewozów, jest mniejsza.
Szybkiemu przyrostowi liczby pasażerów nie sprzyjają trudności z nabyciem nowych autobusów i remontem taboru. Brak części zamiennych
i ciężkie warunki pracy zaplecza technicznego, a pod koniec lat siedemdziesiątych także trudności paliwowe, stanowią poważną przeszkodę w rozbudowie i usprawnieniu komunikacji miejskiej.
W latach 1950-1980 Zielona Góra gruntownie zmieniła swój układ komunikacyjny. Najważniejsze elementy przebudowy tego układu to:
poszerzenie głównych ulic śródmieścia (kosztem ogródków przydomowych), modernizacja skrzyżowań, zmiana przekroju ulic, zmiana organizacji ruchu (ruch jednokierunkowy);
wyłączenie z ruchu kołowego zabytkowego centrum (Pl. Bohaterów
Stalingradu, ul. Żeromskiego, K. Marksa, Sobieskiego, części al. Niepodległości) i budowa tzw. "deptaka";
- budowa nowych arterii przelotowych, jak np. ul. Westerplatte, al. Wojska Polskiego, ul. Nowotki, Waryńskiego, Gwardii Ludowej i tzw. "Trasa Północna";
budowa wiaduktów przy ul. Sulechowskiej i na "Trasie Północnej"
oraz modernizacja tras wylotowych;
zmiana nawierzchni (przez krycie asfaltem) starych ulic, zwłaszcza
gruntowych.
Decydujące znaczenie dla rozbudowy układu komunikacyjnego w mieście miały lata 1971-1980. Do tego czasu był on tak dla ruchu wewnętrz
nego jak i przelotowego mało czytelny. Wąskie ulice w centrum miasta
stwarzały duże niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego i kołowego oraz nie
zapewniały powiązania nowych osiedli mieszkaniowych z miejscem pracy,
nauki i centrum usługowo-administracyjnym. W latach 1971-1975 oddano
m. in. do użytku wiadukt nad torami przy ul. Sulechowskiej, którego brak
stanowił wąskie gardło przelotu przez Zieloną Górę trasy E 14 i wylotu
z miasta w kierunku Szczecina i Poznania. Zbudowano też nową dwupasmową aleję Wojska Polskiego, która stanowiąc przedłużenie ul. Westerplatte zapewniała dogodny wyjazd w kierunku na Gubin i Słubice, a więc
do przejść granicznych z NRD. Wybudowanie ul. Gwardii Ludowej umoż
liwiło natomiast uruchomienie dogodnej komunikacji autobusowej do nowych osiedli w południowo-zachodniej części miasta.
niała
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rozbudowano Hotel "Śródmiejski", uzyskując dodatkowo 64 miejsca noclegowe. W 1969 r. oddano do użytku hotel "Orbisu" "Polan" o 120 miejscach, co było stanowczo za małą liczbą dla tej klasy hotelu. W latach
1974-1978 oddano do użytku motel wraz z restauracją myśliwską "Ostoja" (36 miejsc) oraz dom wycieczkowy "Leśny" na 320 miejsc. W sumie
baza noclegowa Zielonej Góry wynosiła w 1979 r. 973 miejsca, co nie za14
spokajało absolutnie potrzeb miasta • W sezonie turystycznym (lipiec-wrzesień) sytuację poprawia uruchomienie przez "Almatur" Międzyna
rodowego Hotelu Studenckiego w domach akademickich, co zwiększa ogólnie dostępną bazę noclegową o dalszych 300 miejsc. Ponadto 830 miejsc
wykorzystuje się w kwaterach prywatnych. W 1980 r. w hotelach Zielonej Góry udzielono 81 018 osobom ponad 173 tys. noclegów 15 •
W latach sześćdziesiątych zaczęły szybko rosnąć potrzeby w zakresie
tworzenia lepszych warunków wypoczynku po pracy dla mieszkańców miasta. Tradycyjne formy wypoczynku i rekreacji (spacer do parku, wycieczki czy imprezy sportowe i kulturalne) już nie wystarczały. Obok potrzeby
wypoczynku codziennego w mieście lub w jego bezpośrednim zapleczu
szybko rosło zapotrzebowanie na wypoczynek świąteczny czy sobotnio-niedzielny. Np. w latach 1960-1970 wyjazdy mieszkańców Zielonej Góry
na wypoczynek świąteczny po~a miasto wzrosły 3-krotnie 16 • Po 1970 r.
w związku z rozwojem motoryzacji wyjazdy te uległy dalszemu nasileniu.
vV celu powiększenia bazy dla rekreacji i wypoczynku wybudowano na
początku lat siedemdziesiątych, głównie w czynie społecznym mieszkań
ców miasta i miejscowych zakładów pracy, ośrodek przywodny "Zalew na
Ochli" o obszarze ok. 20 ha. Wzrosło też zagospodarowanie terenów leś
nych i parkowych w mieście i na jego obrzeżu, powiększono znacznie obszar ogródków działkowych, przeznaczając na ten cel nowe tereny m. in.
w Jędrzychowie, przy Szosie Kisielińskiej oraz w Wilkanowie. Funkcje rekreacyjne spełnia także skansen w Ochli o powierzchni 42 ha, amfiteatr
wraz z zapleczem na Wzgórzach Piastowskich oraz ośrodek w Drzonkowie (korty tenisowe, sale sportowe, pływalnie, jazda konna). Celom rekreacyjnym służy wydzielony obszar leśny Wzgórz Piastowskich o powierzchni ok. 75 ha. Jego zaletą jest usytuowanie w bezpośrednim są
siedztwie nowych osiedli mieszkaniowych. Studenci stworzyli swój włas
ny ośrodek jeździecki w Raculce, wraz ze skromną bazą noclegową.
Mimo leśnego charakteru strefy podmiejskiej możliwości organizacji
wypoczynku są tu ograniczone z uwagi na brak miejsc do kąpieli i plażo
wania. Nieliczne niewielkie jeziora, jak np. w Droszkowie i Zaborze, nie
rozwiązują problemu organizacji wypoczynku przywodnego. Okolice ZieKor c z. Poznań 1976.
"Rocznik Statystyczny Miast 1980", s. 530.
"Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1981", s. 120.
E. G ą s i o r, K. N a h o r s k a, A. N e t z e l, op. cit., s. 80.

rystyczny województwa zielonogórskiego. Red. W.
14
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rębności językowe. Szkoła

natomiast stała się tym czynnikiem, który naji najskuteczniej integrował nową społeczność miasta. Dodać należy, że wiele roczników dzieci i młodzieży pozbawionych było w okresie
wojny i okupacji możliwości nauki w języku polskim, czy jak w przypadku zachodniej Wielkopolski, skąd wywodziła się największa grupa
pierwszych mieszkańców Zielonej Góry- jakiejkolwiek nauki. Nowo organizujące się szkoły musiały zatem przyjąć na siebie obowiązek nadrobienia opóźnień także i w tym zakresie.
W dniu 16 lipca 1945 r. zorganizowano Inspektorat Szkolny (inspektor
Feliks Tworzydło), a w dniu 16 sierpnia tegoż roku rozpoczęła pracę Publiczna Szkoła Powszechna Nr l przy placu Słowiańskim z 9 nauczycielami i 288 dziećmi (kierownik Bruno Anders) 2 • Do września liczba uczniów
w szkole wzrosła do 364. Szybki napływ osadników jesienią 1945 r. spowodował, że do końca roku utworzono jeszcze dwie szkoły (przy ul. Dłu
giej i ul. Widok), a łączna liczba uczniów wyniosła 1465.
Duży wzrost liczby dzieci i młodzieży rodził zapotrzebowanie na kadry
nauczycielskie. Do końca 1945 r. pracę w szkolnictwie podstawowym rozpoczęło 38 nauczycieli, ale potrzeby szybko zwiększały się. Nauczyciele
przybywali do miasta wraz z pierwszymi osadnikami, niektórzy byli tu
kierowani przez Kuratorium w Poznaniu, a jeszcze inni podjęli pracę po
zdemobilizowaniu z wojska.
Powszechnie znane są trudności, w jakich rozpoczęły po wojnie pracę
polskie szkoły na Ziemiach Zachodnich 3• W Zielonej Górze do 1950 r.
nie było jedynie kłopotu z budynkami szkolnymi, które stopniowo przejmowano od władz radzieckich, gdyż niektóre zajęte były początkowo przez
wojsko. Poza budynkami nie było jednak nic, ani ławek, ani tablic, nie
mówiąc już o pomocach szkolnych, podręcznikach czy zeszytach. W tej
sytuacji wszystko zależało od pomysłowości nauczycieli oraz pomocy rodziców i władz miejskich.
Pierwszych 37 świadectw ukończenia szkoły podstawowej wręczono
21 czerwca 1946 r. Zdecydowana większość uczniów kontynuowała naukę,
w tym roczniki starsze systemem przyśpieszonym. Rozpoczęto także naukę
dla dorosłych w systemie wieczorowym.
O ile do 1950 r. sieć szkolna, mimo przepełnienia w klasach, była wystarczająca, to w następnych latach, w związku z szybkim przyrostem liczby mieszkańców miasta, sytuacja szkolnictwa podstawowego stała się bardzo krytyczna, mimo wprowadzenia nauki na dwie, a w niektórych szkołach nawet trzy zmiany.
Dopiero w 1955 r. wybudowano pierwszą nową szkołę przy ul. Kingi.
wcześniej

S. B o l i ń ski, Przeobrażenia społeczno-polityczne w Zielonej Górze ... , s. 368.
a Zob. , m.in. W. s. a u t er, , !'owrót !"a. ziemie piastowskie. Poz!lań} 1961 or!'l~
B. R a t u s, Kształ.cenze i rozwoJ kadr oswzatowo-kulturalnych na Zzemz LubuskzeJ
w latach 1945-1965. Pozaań 1971.
2
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towania szereg znaczących osiągnięć dydaktycznych. M. in. w latach 1973-1978 prowadzono udane eksperymenty z przyspieszonym uczeniem pisania i czytania 6-latków, z wyprzedzeniem wprowadzono też w zielonogórskich szkołach elementy programu szkoły lO-letniej w zakresie matematyki. Inne eksperymenty to wprowadzenie obowiązkowej nauki pływania
dla dzieci oraz upowszechnienie kultury technicznej.
W 1980 r. ponad 70 proc. nauczycieli zielonogórskich szkół podstawowych legitymowało się już dyplomem wyższej uczelni (w 1960 r. tylko
5 proc.) 5•

3. Szkolnictwo

średnie ogólnokształcące

Wśród pierwszych osadników znalazła się też spora grupa młodzieży,
która na skutek wojny musiała przerwać naukę w szkołach średnich lub
też rozpoczęła ją w czasie okupacji na tajnych kompletach w ramach Tajnej Organizacji Nauczania.
Już 9 lipca rozpoczęto prace nad organizacją Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w Zielonej Górze (pl. Słowiański 6). W sierpniu dyrektor Stanisław Błaszczyk rozpoczął pierwsze wpisy, a 17 września nastąpiło oficjalne otwarcie Miejskiego Gimnazjum i Liceum. Dyrektor
S. Błaszczyk był nauczycielem gimnazjalnym z Rawicza, ale pochodził
z Głogowskiego, gdzie jego ojciec już przed pierwszą wojną śwli.atową miał
gospodarstwo i pasiekę 6•
Naukę rozpoczęło 270 uczniów, a w ciągu miesiąca liczba ta wzrosła do
390. W 4-letnim gimnazjum i 2-letnim liceum typu matematyczno-fizycznego było 8 oddziałów normalnych oraz 5 przyspieszonych. W lipcu 1946 r.
szkoła została z uwagi na wysoki poziom nauczania upaństwowiona, a w
nowym roku szkolnym przeniosła się do budynku przy ul. Licealnej, gdzie
znalazła lepsze warunki. Z okazji upaństwowienia szkoły odbyła się w dniu
3 lipca 1946 r. duża manifestacja w mieście, połączona ze zjazdem dyrektorów szkół z terenu województwa poznańskiego, do którego w tamtym
czasie należała Zielona Góra.
Zielonogórskie gimnazjum i liceum swój wysoki poziom nauczania
w pierwszych latach powojennych zawdzięczało m. in. dobrej kadrze nauczycielskiej oraz pomysłowości w przygotowaniu pomocy naukowych.
1\tL in. z braku podręczników we własnym zakresie powielano skrypty z ję
zyka łacińskiego, francuskiego, biologii i in. przedmiotów." Szkoła była
· prawdŻiwym ośrodkiem życia kulturalnego miasta, a dużej pomocy udzielał jej komitet rodzicielski i władze miasta 7•
5

6
1

Dane Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze.
Z. D u l c z e w ski, A. Kw i l e ck i, op. cit., s. 137.
W. S a u t er, op. cit., s. 96-98.
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nis powstały też szkoły o krótszym cyklu nauczania: Państwowa Szkoła
Przysposobienia Krawiecko-Bieliźniarskiego i Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym. Obie dały początek utworzonej
w 1950 r. Zasadniczej Szkole Gastronomicznej. W 1947 r. powstały jeszcze dwie Szkoły Przysposobienia Przemysłowego o specjalnościach włó
kienniczej i metalowej. Szkoły te, nie zamykając dostępu do dalszej nauki,
da\vały możliwość biedniejszej młodzieży na kilkumiesięcznych, skoszarowanych turnusach przyuczenia do zawodu. Przypominały one swoim charakterem stacjonarne Ochotnicze Hufce Pracy.
~~ajwiększą popularnością w mieście cieszyły się jednak gimnazja za\Vodowe: Handlowe (zał. 1946), Krawieckie (1947), Sadowniczo-Winiarskie
(1947) i Przemysłowe przy Zakładach Budowy Wagonów i Mostów (1948).
Powyższa sieć szkół zawodowych znacznie przekraczała potrzeby miasta, toteż uczyło się w nich sporo młodzieży z najbliższego regionu, a w
w·ypadku SPP i całego kraju.
W latach 1950-1955 liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych
spadła z 1603 do 387. Wiązało się to zarówno z niżem demograficznym
(roczniki wojenne), jak i ,zaspokojeniem potrzeb gospodarczych miasta oraz
- co było nie bez znaczenia - większą dostępnością szkół wyżej zorga\ Zasadnicze
Kierunek szkolenia

l
1

szkoły l
l
i

zawod owe

Technika zawodowe i szkoły stop.
liceal.
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ło nauczycieli we wszystkich specjalnościach z wyjątkiem biologii, muzyki i wychowania fizycznego. W latach 1959-1971 Studium ukończyło 1779
absolwentów na studiach dziennych oraz 2096 na studiach zaocznych 13 •
Zaoczne Studium Nauczycielskie o trzyletnim programie nauczania (od
1963 r. dwuletnim) odegrało dużą rolę w podniesieniu kwalifikacji czynnych nauczycieli. Na studiach zaocznych dokształcano także nauczycieli
zawodu dla szkół zawodowych oraz nauczycieli obróbki skrawaniem dla
tego typu szkół. Zielonogórskie Studium wyróżniało się bowiem w kraju
specjalnością wychowania technicznego prowadzoną przez dr. Henryka
Pochanke, wybitnego teoretyka wychowania technicznego, późniejszego
prorektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Studium Nauczycielskie stało się znaczącym ośrodkiem życia kulturalno-oświatowego w mieście. N a studiach dziennych uczyło się średnio ok.
400 studentów, którzy byli aktywną grupą młodzieżową. Szkoła zgromadziła także liczne (w 1967 r. 41 osób) grono wykładowców, rekrutujących
się z najlepszych nauczycieli w województwie (wielu z nich przeszło póź
niej do pracy w szkolnictwie wyższym), którzy odgrywali dużą rolę w ży
ciu intelektualnym miasta. Bogata biblioteka uzupełniała skromną jeszcze
wtedy sieć bibliotek naukowych w mieście.
W oparciu o kompleks gmachów Studium Nauczycielskiego przy placu
Słowiańskim, przy wykorzystaniu części kadry nauczającej, księgozbioru,
sprzętu i pomocy naukowych, rozpoczęła pracę w 1971 r. Wyższa Szkoła
Nauczycielska, przekształcona dwa lata później w Wyższą Szkołę Pedagogiczną ze studiami magisterskimi.
W procesie doskonalenia nauczycieli dużą rolę odgrywał też utworzony
w 1951 r. Okręgowy Ośrodek Metodyczny, przekształcony w 1972 r. w oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. Poza dokształcaniem kursowym nauczycieli, prowadził on także działalność badawczą oraz popularyzował pracę naukowo-badawczą wśród pedagogów,
publikując najlepsze ich osiągnięcia w serii wydawniczej "Z doświadczeń
lubuskich nauczycieli".

7.

Początki życia

naukowego

Szkolnictwo wyższe i nauka to dziedziny, których powstanie i rozwoJ
najbardziej zmieniły oblicze Zielonej Góry. Utworzenie w mieście wyż
szych uczelni, towarzystw naukowych oraz innych inwestycji naukowo-badawczych korzystnie wyróżniło Zieloną Górę spośród innych miast
13

Dane Kuratorium

Oświaty

i Wychowania w Zielonej Górze.
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miał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co przypomniano
na sesji naukowej z okazji 50-lecia UAM w 1969 r. 15
Zielonogórskie środowisko archeologiczne od 1954 r. prowadzi systematyczne badania terenowe i ma na swym koncie wiele ciekawych odkryć
(mgr Edward Dąbrowski, dr Adam Kołodziejski, dr Andrzej lVIarcinkian,
dr Mieczysław Kwapiński i in.). Penetracje terenowe w Międzyrzeczu,
Krośnie Odrz., Głogowie, Wicinie i in. miejscowościach Ziemi Lubuskiej
wniosły wiele do badań nad początkami państwa polskiego i kulturą łu
życką 16 • Wyniki badań archeologów były prezentowane w licznych publikacjach, na konferencjach naukowych oraz eksponowane są w Muzeum
Archeologicznym w Świdnicy k. Zielonej Góry.
·Od 1954 r. działa w Zielonej Górze oddział P o l ski e g o T o w ar zys t w a H i s t o ryc z n e g o, który w latach 1957-1965 wydawał
serię publikacji historycznych pod nazwą "Biblioteka Lubuska". Ogółem
wydano 11 tomików. W 1958 r. Zarząd Główny PTH utworzył w Zielonej
Górze Stację Naukową wraz z Biblioteką. Stacja działała do 1973 r. i odegrała dużą rolę w rozwoju zielonogórskiego środowiska historycznego.
IVI. in. 3 jej pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 3
doktora nauk historycznych. Biblioteka Stacji PTH, licząca w 1965 r.
4 tys. tomów, była pierwszą biblioteką naukową w Zielonej Górze.
Dużą rolę w aktywizacji naukowej środowiska zielonogórskiego odegrała konferencja na temat "0 potrzebie ożywienia badań naukowych
nad Ziemią Lubuską", która z inicjatywy Lubuskiego Towarzystwa Kultury odbyła się w marcu 1958 r. Wzięli w niej udział wybitni przedstawiciele ośrodków akademickich w kraju.\ Konferencja podsumowała dotychczasowy stan badań i sprecyzowała główne kierunki badań regionalnych
na przyszłość. W latach 1959 i 1961 odbyły się dwie owocne konferencje
naukowe socjologów, które omówiły wyniki badań prowadzonych na Ziemi Lubuskiej. W 1959 r. ukazał się I tom "Rocznika Lubuskiego" wydawanego przez Lubuskie Towarzystwo Kultury (od 1968 r. przez Lubuskie
Towarzystwo Naukowe). W 1961 r. ukazała się nakładem Instytutu Zachodniego obszerna publikacja Województwo zielonogórskie. Monografia
geograjiczno-g0spodarcza. Pod kierunkiem poznańskich profesorów napisali ją głównie miejscowi ekonomiści i geografowie. W tym czasie ukształ
tował się prężny ośrodek myśli twórczej wokół Wojewódzkiej Komisji Flanowania Gospodarczego w Zielonej Górze (m. in. Z. Krzyżaniak, J. Grzelak, J. Danielewski, H. Stawski, A. Netzel, M. Woźniak) B. Poprawa i in.).

1s Zob. W 50 rocznicę powstania Uniwersytetu. Materiały sympozjum poświęco
nego roli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w aktywizacji społeczno
-kulturaLnej Ziemi Lubuskiej. Nadbitka VIII tomu "Roczn. Lub." Zielona Góra

1973.
16 A.
Koł o dziej ski, Badania archeoLogiczne Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Zielona Góra 1966; Muzea w województwie zielonogórskim. Praca zbiorowa. Zielona
Góra 1966.
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działu

Prawa, a \Vyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu kierunek ogólnoekonomiczny. Po kursie przygotowawczym i egzaminie wstępnym naukę
rozpoczęło na \Vydziale Prawa 80 osób i 59 osób na WSE.
Rok akademicki 1962/63 rozpoczęto uroczystą inauguracją w Sali Kolumnowej Prezydium \VRN w dniu 13 października 1962 r.
W r. 1963 utworzono dalsze punkty konsultacyjne: filologii polskiej,
matematyki i fizyki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz Wydziału
11echanicznego, Elektrycznego ii Budownictwa Lądowego Folitechniki Poznańskiej. W r. 1964 utworzono filię Studium Zaocznego Wyższej Szkoły
Rolniczej we Wrocławiu z siedzibą w Toporawie (pow. Świebodzin). Naukę w tej filii podjęło w roku akademickim 1964/65 100 słuchaczy.
\V 1965 r. punkty konsultacyjne w Zielonej Górze uruchomiła też
\Vyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu i \Vyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. W roku akademickim 1965/66 w 11 punktach konsultacyjnych 5 uczelni studiowało zaocznie 820 słuchaczy.
Po powstaniu szkół wyższych w Zielonej Górze rola punktów konsultacyjnych zmalała, gdyż kształcenie inżynierów przejęła Wyższa Szkoła
Inżynierska, a nauczycieli zaczęła kształcić Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Nadal jednak w tej formie kształci się prawników, administratorów, ekonomistów i rolników.

9. Lubuskie Towarzystwo Naukowe
, Już w 1960 r. na II Walnym Zjeździe Lubuskiego Towarzystwa Kultury szeroko dyskutowano nad koniecznością zintensyfikowania badań naukowych i rozszerzenia współpracy z ośrodkami naukowymi Poznania,
Wrocławia, Warszawy, Krakowa. Na czoło wysuwano takie dyscypliny naukowe, jak historia i archeologia, socjologia, etnografia i ekonomia. Badania historyczne i archeologiczne wiązały się z trwającymi wówczas obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego. Postulowano też utworzenie w Zielonej Górze regionalnego towarzystwa naukowego lub instytutu naukowego.
Wkrótce po Zjeździe w "Gazecie Zielonogórskiej" i "Nadodrzu" rozpoczę
ła się trwająca dwa lata dyskusja na temat "Lubuskiej drogi do uniwersytetu" i "Lubuskiego Instytutu Naukowego". Także VIII Konferencja
Wojewódzka PZPR w marcu 1962 r. postulowała: "[ ... ] \V dalszym awan.:.
sie kulturalnym naszego województwa ważną rolę powinna odegrać nauka.
Rozpoczęcie systematycznych badań, zwiększenie publikacji naukowych
i popularnych staje się koniecznością. Środowisko naukowe stawia za cel
ożywienie badań nad problematyką regionu lubuskiego" ..
\V marcu 1962 r. powstał przy Lubuskim Towarzystwie Kultury Ośro
dek Badawczo-Naukowy z etatowym sekretarzem dr. Janem 1-Iuszyńskim.
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musowych w III Rzeszy i zbrodni hitlerowskich, osadnictwa polskiego po
drugiej wojnie, tworzenia władzy ludowej i in. Bardziej znaczące publikacje Towarzystwa z tego zakresu to dwutomowa praca pt. Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (red.
Z. Kaczmarczyk i A. Wędzki), Przemysł spożywczy w Polsce 1918-1939
(JVL E ck er t), Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej
w PoLsce doby Oświecenia (K. B ar t ki e w i c z). Książka J. B e n yski e w i c z a Zródła do dziejów Polaków w Marchii Granicznej w latach 1919-1945 otrzymała w 1968 r. nagrodę Folskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych. Wymienić należy też wyniki badań nad zabytkowymi
zespołami ubranistycznymi i architekturą (J. Muszyński, S. Kowalski).
Liczący się dorobek mają też socjologowie i pedagodzy. Komisja socjologii uczestniczyła w realizacji problemu węzłowego "Społeczeństwo polskie. Przemiany struktur społeczno-gospodarczych oraz świadomości społecznej i politycznej". Prowadziła też systematyczne badania nad problemem małych miast i życia w osiedlach mieszkaniowych. Efektem tych
prac były monografie i liczne artykuły naukowe.
Z osiągnięć badawczych pedagogów wspomnieć należy monografię
Cz. M a t u s e w i c z a Psychologia wartości (tłumaczona na języki obce)
oraz książkę B. Rat u s i a Licea pedagogiczne w Polsce (1944-1970 ).
Od 1976 r. LTN wydaje też ogólnopolskie pismo naukowe "Dydaktyka
literatury" pod redakcją prof. W. Pasterniaka.
Geologowie i geografowie przeprowadzili w latach 1966-1968 badania
nad zasobami surowcowymi województwa, a w 1972 r. wydali Atlas geograficzny województwa zielonogórskiego (red. S. Zajchowska).
Na uwagę zasługują też kompleksowe badania biokl!matyczne nad Ła
gowem prowadzone pod kierunkiem prof. A. Brodniewicza i zakończone
wydaniem monografii na ten temat.
Aktywne środowisko matematyków wydaje od 1975 r. czasopismo naukowe "Discussiones mathematicae" (red. M. Kisielewicz).
'VI latach 1964-1978 Towarzystwo wydało 92 książki o objętości 1454
arkuszy wydawniczych i nakładzie 77 tys. egzemplarzy.- Poza wydawnictwami ciągłymi "Rocznik Lubuski", "Prace LTN" (28 tomów), "Dydaktyka
Literatury" oraz "Discussiones mathematicae" są to monografie, wśród
których dużą grupę stanowią rozprawy habilitacyjne.

10.

Wyższa Szkoła Inżynierska

im. Jurija Gagarina

w regionie lubuskim wymagał
kadry wysoko kwalifikowanej. Tymczasem potrzeby
w tym zakresie innych ośrodków powodowały, że do Zielonej Góry i woDynamicznie

stałego

dopływu

rozwijający się przemysł
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pełnej szkoły

akademickiej- Wyższej Szkoły Pedagogicznej) stwierdzono,
że tworzy się ją "[ ... ] w uznaniu potrzeb prężnie rozwijającego się regionu
zielonogórskiego, w celu pogłębienia przeobrażeń społeczno-ekonomicznych
oraz dalszego podniesienia oświaty i kultury w środowisku bogatym w tradycje walk o polskość, wolność i postęp społeczny" 21 •
Obecny na pierwszej inauguracji ówczesny mihłster Oświaty i Szkolnictwa Wyższego prof. Henryk Jabłoński podkreślił ogromny awans regionu oraz znaczenie powstania ośrodka akademickiego w Zielonej Górze.
Po omówieniu walk o polskość w regionie oraz odbudowy ze zniszczeń
wojennych, powiedział:
"Rok 1965 przynosi świadectwo drugiej wielkiej prawdzie o znaczeniu dla środ
ko-,';ego Nadodrza jego powrotu we władanie narodu polskiego, a zarazem o przeobraże:-,iach, jakie powodowała nasza socjalistyczna rewolucja. Powstał na terenie głód
kadr technicznych i dla zaspokojenia go utworzona została Wyższa Szkoła Inżynier
ska. Po kilku przecież zaledwie latach rozwoju kształci ona specjalistów dla budownic:wa, miernictwa elektrycznego. elektrotechniki przemysłowej, technologii budowy
maszyn, obróbki plastycznej [... ] Dziś wieńczymy gmach oświaty zielonogórskiej,
otwieramy na mocy decyzji Rady Ministrów Wyższą Szkołę Nauczycielską z szerokim zakresem humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym" 22.

f Organizatorem i pierwszym rektorem uczelni

był

prof. dr Hieronim

Szczegóła.

\V pierwszym roku studiów naukę rozpoczęło 280 studentów na trzech
Humanistycznym, Pedagogicznym i rviatematyczno-Przyrodniczym.
Uczelnia bardzo szybko pozyskała wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich z sąsiednich ośrodków akademickich, najlepszych
nauczycieli ze stopniami doktorskimi z likwidowanych w tym czasie studiów nauczycielskich w Zielonej Górze, Gor;zowie, Legnicy i Jeleniej Górze
oraz doktorów, którzy stopień ten uzyskali w ramach prac Lubuskiego
Towarzystwa Naukowego.
\Vładze wojewódzkie ufundowały uczelni 'piękny kompleks budynków
uczelnianych, które przedsiębiorstwo budowlane "Nadodrze" wzniosło
w przyspieszonym tempie w latach 1972-1974. Projektantem obiektów
uczelni był arch. Stanisław Kochański.
Szybki rozwój uczelni spowodował, że decyzją Rady I\'Iinistrów już
w 1973 r. nadano jej pełny status uczelni akademickiej 23 • Utworzono na
uczelni trzy instytuty: Filologii Polskiej, Nauk Społeczno-Folitycznych
i Pedagogiki.

wydziałach:

,... 21

s.

Wyższa Szkota Pedagogiczna

w Zielonej Górze 1971-1975. Zielona Góra 1975,

l.

22

23

,,Przegl. Lub." 1971, nr 3, s. 5-6.
"Dziennik Ustaw" 1973, nr 40, poz. 232.
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Tabela 44

W tym

NAUCZYCIELE
AKADEMICCY WYŻSZEJ
SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

w latach 1971-1980

ź

r ó d

ł

1971
1973
1975
1980

Wyższa

o:

Pedagogiczna w ZieLonej Górze 1971-1975. Zielona Góra 1975 oraz dane
statystyczne WSP w Zielonej Górze.

Szkoła

profesorowie

Ogółem

Rok

docenci

pozostali ze
stopniem doktora

6
13
26
25

9
20
22
48

-

32
103
179
224

2
4

l

~

WSP kształci studentów na 13 kierunkach studiów. Oprócz specjalnonauczycielskich: filologia polska, filologia rosyjska, filologia germańska,
historia, matematyka, fizyka, wychowanie techniczne, pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, opiekuńcza, wychowanie muzyczne, uczelnia
kształci także dla potrzeb kultury na kierunkach: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz pedagogika kulturalno-oświatowa.
Ogółem uczelnia wydała w latach 1971-1980 4106 dyplomów ukończe
nia studiów wyższych.
ści

T a b e l a 45
STUDENCI
r ABS OL WEN CI

f

WYżSZEJ SZKOŁY

l

PEDAGOGICZNEJ

Rok l

'

1971 ll
1973
19751
1980

l

ź r ó d ł o:

la 44.

Zob.

tabe-

Ogółem

280
2313
3290
2903

ll

Studia
dzienne

l

723
1130
1454

l

ll

Studia
zaoczne

l

1590
2160
1449

Absolwenci

l

435
687

Uczelnia uczestniczy także w badaniach węzłowych i problemowych
centralnie kierowanych. Opracowano m. in. szereg tematów w ramach
problemu "Oświata w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym" oraz
"Kultura polityczna społeczeństwa socjalistycznego". Pracownicy uczelni
są również współautorami programów nauczania wielu przedmiotów szkolnych (nauczanie początkowe, wychowanie techn1czne, język polski, propedeutyka nauki o społeczeństwie, języki obce). Duży udział wnieśli historycy do badań nad regionem.

12. Placówki nauko·wo-badawcze i specjalistyczne
towarzystwa naukowe
Poza uczelniami i Lubuskim Towarzystwem Naukowym działalność
naukowo-badawczą w Zielonej Górze prowadzą też oŚ!'odki badawczo-rozwojowe przemysłu, oddziały i pracownie różnych instytutów nauko12

Zielona Góra
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wych oraz Muzeum Okręgowe i Wojewódzkie Archiwum Państwowe.
Szczególnie intensywny rozwój pozauczelnianych placówek naukowo-badawczych w mieście przypada na lata siedemdziesiąte.
Pierwszą placówką badawczo-rozwojową przemysłu były Zakłady Doświadczalne LZAE "Lumel", obecnie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Pomiarowej "Mera-Lumel" 24 • Już w latach sześćdziesiątych placówka ta opracowała i wdrożyła do produkcji szereg poszukiwanych w kraju i za granicą przyrządów pomiarowych. Pracownicy Ośrodka (w. 1979 r.
- 258 osób) są autorami wielu patentów i wynalazków, a sam Ośrodek
należy do wiodących w branży.
\V 1969 r. utworzono w Zielonej Górze Zakład Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej, który odgrywa dużą rolę w procesie unowocześnienia produkcji i rozwoju badań naukowych w regionie.
Funkcję ośrodka badawczo-rozwojowego pełni też Branżowy Ośrodek
Spawalnictwa przy zielonogórskim "Zastalu". Ośrodek opracował wiele
wdrożonych w branży metod i urządzeń do spawania.
OBR przy Fabryce Dywanów "Novita" wspólnie z Centralnym Laboratorium Jedwabniczo-Dekoracyjnym, Instytutem Włókiennictwa, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" i innymi placówkami naukowymi opracował i wdrożył do produkcji wiele technologii w zakresie
wykorzystania materiałów odpadowych zastępujących importowane surowce, nowych metod impregnacji wykładzin i in. Wdrożenia wyników
badawczych w samej tylko "Novicie" przyniosły zakładowi w 1978 r.
11 O mln zł efektów produkcyjnych.
Duży wkład w rozwój łubuskiego rolnictwa wniósł \Vojewódzki Ośrodek
Postępu Rolniczego z siedzibą w Kalisku k. Sulechowa, gdz:ie wzniesiono na
jego potrzeby specjalistyczny obiekt. Najważniejsze efekty wdrożeniowe
Ośrodka w ostatnich latach, wypracowane wspólnie z innymi placówkami
naukowo-badwaczymi, to nowe metody intensyfikacji produkcji zbóż (m.in.
system zagęszczonego siewu), gospodarka na trwałych użytkach zielonych
oraz nowe metody intensyfikacji produkcji pasz.
Ponadto w Zielonej Górze działają jeszcze oddziały Instytutu Kształce
nia Nauczycieli w Warszawie, Zakład Instytutu Ochrony Srodowiska, pracownia Instytutu Efektywnego Wykorzystania Materiałów w Dąbrowie
Górniczej (m.in. prowadzi prace w zakresie efektywnego wykorzystania
drewna w przemyśle meblarskim), pra,cownia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Doświadczalnej i inne.
Utworzony w 1978 r. Zakład Ochrony Srodowiska jako placówka oddziału Instytutu Kształtowania Srodowiska we \Vrocławiu zajmuje się m.
in. projektowaniem stref ochronnych ujęć wody dla Gorzowa i Zielonej
Góry, badaniami nad- oczyszczaniem gnojowicy metodą termofilową, ba24

H.

Szczegół

a, Rozwój szkolnictwa

wyższego

i nauki ... , s. 65.

PLACÓWKI NAUKOWO-BADAWCZE I TOWARZYSTWA NAUKOWE

Huty l\1iedzi w Głogowie na gosi leśną, badaniem zasobności i stopnia zanieczyszczenia jezior lubuskich i in. Badania Instytutu mają duże znaczenie praktyczne. Duży jest również jego wkład w ochronę środowiska.
Dużą rolę w życiu społecznym i naukowym miasta odgrywają specjalistyczne towarzystwa naukowe. Jako pierwsze powstały w Zielonej Górze Polskie Towarzystwo Historyczne (1954), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (1956) oraz wchodzące w skład Naczelnej Organizacji Technicznej stowarzyszenia naukowo-techniczne.
Szczególnie dynamiczny rozwój tworzystw specjalistycznych przypada na okres 1965-1975, co wiązało się ze wzrostem wykształcenia mieszkańców miasta i powstaniem zawodowych środowisk naukowych.
Najliczniejszą grupę stanowią towarzystwa z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych 25 • Działa ich w mieście 16. Oprócz wspomnianych już
PTH i PTE są to m. in.: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Towarzystwo Miłośników Języka Folski ego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Folski e Towarzystwo Nauk Folitycznych oraz towa:r:zystwo zrzeszające archiwistów, neofilologów, rusycystów,
bibliotekarzy i in.
13 specjalistycznych towarzystw naukowych zrzesza lekarzy, farmaceutów, stomatologów i in. pracowników służby zd:r:owia. Oprócz towarzystw
ogólnomedycznych, jak Polskie Towarzystwo Lekarskie czy Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem, w Zielonej Górze funkcjonują oddziały lub koła towarzystw: Farmaceutycznego, Fizjopneumologicznego, Medycyny Pracy, Medycyny Społecznej, Neurologicznego, Ortopedycznego
i Traumatologicznego, Pediatrycznego, Pielęgniarskiego, Radiologicznego,
Stomatologicznego i Internistów Polskich.
Nauki przyrodnicze i ścisłe reprezentowane są w mieście przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, Geologiczne, Zoologiczne, Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Urbanistów Polskich, Przyjaciół Nauki o Ziemi,
Przyrodników im. Mikołaja Kopernika i in.
W ramach NOT działa 15 specjalistycznych stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Wszystkie towarzystwa zajmują się organizacją odczytów naukowych,
konferencji i zjazdów naukowych i stanowią ważny czynnik umysłowego
rozwoju miasta. O randze zielonogórskich towarzystw naukowych
świadczy fakt, że wiele z nich było gospodarzem ogólnopolskich zjazdów.
W latach 1975-1980 odbyły się w Zielonej Górze m. in. Walne Zjazdy
Folskiego Towarzystwa :Matematycznego, Folskiego Towarzystwa Geolo-
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IX
Rozwój

l.

Główne

życia

kulturalnego

tendencje rozwoju

życia

kulturalnego w

mieście

(~ycie kulturalne było bardzo istotnym czynnikiem integracyjnym w
warunkach tworzenia się nowego społeczeństwa na ówczesnych Ziemiach
Odzyskanych po 1945 r. Naturalnie, w sytuacji powszechnych niedostatków w zakresie potrzeb materialnych ludności miast na czoło wysuwały
się problemy odbudowy gospodarczej, aprowizacja, rozwój handlu i rzemiosła, niemniej zadziwia już w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu
ogromna aktywizacja kulturalna mieszkańców Zielonej Góry, podobnie
jak innych miast ponownie przyłączonych do Macierzy. ByłO" to niewąt
pliwie następstwem tęsknoty Polaków po latach okupacji do słowa polskiego, książki polskiej, polskiej muzyki i pieśni. Działalność kulturalna
stała się również jedną z najbardziej dostępnych form aktywności społecz
nej, w której znalazło ujście naturalne dążenie Polaków do ujawniania
radości z odzyskania niepodległości, manifestowania poparcia dla zachodzących przemian oraz zaspokajanie tęsknot konsumpcyjnych wyższego
rzędu. i§tąd też mimo braku środków materialnych i niewielkich możli
wości w tym zakresie nowo tworzącej się administracji, spontaniczny ruch
społeczny w dziedzinie kultury potrafił ba,rdzo szybko stworzyć podwaliny
pod powstanie w przyszłości zawodowych placówek kulturalnych_::
Obiektywnymi przesłankami umożliwiającymi tworzenie życia kulturalnego w Zielonej Górze były skromne podstawy bazy materialnej w postaci zdewastowanych sal kinowej i teatralnej oraz 5 drobnych zakładów
graficznych. Stosunkowo dobra sytuacja mieszkaniowa w mieście w 1945 r.
spowodowała też, że osiedliła się tu spora grupa inteligencji, spośród któ., rej wiele osób związało swoje losy na długie lata z Zieloną G~!!)Byli
wśród nich m. in. animatorzy i pionierzy życia kulturalnego w mieście.
Alfons Bogaczyk z Leszna Wlkp. uruchomił pierwszą drukarnię, która pD-
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wielała nie tylko obwieszczenia władz polskich, ale także etykiety do
pierwszych towarów produkowa~ych w mieście, tzw. cegiełki na rozbudowę szkolnictwa polskiego, a(p()d koniec 1945 r. przystąpiono do druku
~-pierwszej polskiej książki w Zielonej Górze. Była nią praca prof. Józefa
K. o s t r z e w s k i e g o Prasłowiańszczyzna. Cezary J ulski i Piotr Kłu
ciliski zakładali pierwsze zespoły teatralne. ,~i-~rwsza premiera teatralna
1niala miejsce już 3 listopada 1945 r. Z inicjatywy A. Bogac~yka już we
wrześniu 1945 r. odbyły się tradycyjne uroczystości winobrania.
Rozpoczęła też działalność grupa plastyków: Stefan Słocki, Juliusz :Majerski, Wiesław Miildner-Nieckowski in. Pionierską rolę w repolonizacji
miasta odegrali także księgarze, którzy często, jak np. A. Bogaczyk, byli
też organizatorami pierwszych wypożyczalni książek. Pionierem działal
ności n1uzycznej był wicestarosta, doktor muzykologii Roman Mazurkiewicz.
Dużą popularnością cieszyły się pierwsze akademie i obchody rocznic
narodowych. Towarzyszył im nastrój radości i entuzjazmu, a dominowały
w nich akcenty patriotyczne, które znajdowały wyraz nie tylko w treści
wystąpień, ale także w towarzyszących im programach kulturalnych .
. Wśród uruchomionych w 1945 r. placówek kulturalnych należy jeszcze\vymienić kino oraz Muzeum Miejskie.
Cechą charakterystyczną życia kulturalnego Zielonej Góry w latach
1945-1950 było oparcie całej niemal działalności na ruchu społecznym,
amatorskim (teatr, życie muzyczne, plastyka, obchody winobrania, prasa
i in.))Jak silne były korzenie tego ruchu, wyrosłe ze społecznego zapotrzebowania, dowodzi fakt, że nawet po 1950 r., gdy życie społeczne uległo
silnemu zbiurokratyzowaniu, gdy od działalności kulturalnej odsunięto
część aktywnych w poprzednim okresie działaczy, w Zielonej Górze ze
społecznego nacisku i przy ogromnym zaangażowaniu osób prywatnych
doprowadzano do przekształcenia teatru amatorskiego w zawodowy i do
utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "Orkiestra Symfoniczna", z którego
później powstała Filharmonia Zielonogórska.
Lata 1950-1955, mimo że doprowadziły do powstania szeregu nowych
placówek kulturalnych, nie stanowiły jeszcze przełomu w życiu kulturalnym miasta. Sam awans miasta do rangi stolicy województwa nie stwarzał jeszcze dostatecznego impulsu do wzrostu aktywności kulturalnej.
Dopiero przypływ w latach 1953-1956 grupy młodej inteligencji (dziennikarze, plastycy, historycy i in.), spowodował, że wespół z pionierami
działalności kulturalnej w mieście z lat poprzednich zapoczątkowali oni
ruch, który w pełni zaowocował dopiero po 1956 r. Po tzw. "przewrocie
październikowym" w 1956 r. do władzy w mieście i województwie doszli
ludzie, którzy potrafili docenić społeczny entuzjazm twórców i działaczy
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prześledzić, jak kształtował się proces awansu kulturalnego miasta w latach 1945-1980 i jakie miejsce zajmuje dziś Zielona Góra w życiu kulturalnym kraju.

2. Publiczne biblioteki powszechne
Podobnie jak i na pozostałym obszarze Ziem Odzyskanych(rQzwój bibliotekarstwa powszechnego w Zielonej Górze miał bardzo trudne począt
ki, a przyczyną tego był po prostu brak w pierwszych latach powojennych
polskich książek. Wprawdzie już na przełomie 1945 i 1946 r. funkcjonowały w mieście trzy wypożyczalnie książek przy prywatnych księgarniach,
jednak nie mogły one zastąpić stałej instytucji bibliotecznet<lni też zaspokoić głodu czytelniczego w mieście.
-Sprawy bibliotekarstwa publicznego w Polsce Ludowej po raz pierwszy uregulował ciekl'et o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblioteczny:mi uchwalony prz;~ ~rajową Radę Narodową w dniu 17 kwietnia 1946 ;~
Realizując postanowienia dekretu, clitworzono w Zielonej Górze w 1946 r~
Powiatową Bibliotekę PubHczną, a'·w następnym roku, w dniu 3 maja,
uroczyście otwarto miejską wypożyczalnię, która była początkiem wyodrębnionej w 1949 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej kierownikiem został Władysław Borowczak, pracujący w bibliotece od ichwili jej uruchonlienia. ,Biblioteka mieściła się w latach 1946_:._1957 przy ul. Jedności Robotniczej- 45 (do 1949 r. ul. 3 Maja) i w chwili otwarcia liczyła zaledwie
328 książeK.-)Już jednak w 1950 r. liczba woluminów w bibliotece wzrosła
do 5548 1• ----Kolejny etap rozwoju bibliotekarstwa w mieście wyznacza utworzenie
w 1951 r. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, która miała za zadanie spra-:wować nadzór instruktażowo-metodyczny i doskonalić pracowników sieci
bibliotek publicznych w województwie zielonogórskim.
W dniu l stycznia 1955 r. nastąpiło połączenie bibliotek miejskiej iwojewódzkiej w W o j e wód z k ą i M i e j s k ą B i b l i o t e k ę P ub l i c z n ą, która otrzymała też nową siedzibę przy ul. Jedności Robotniczej 57.
Dynamiczny rozwój miasta po 1955 r. spowodował szybki wzrost sieci bibliotecznej w Zielonej Górze. Od 1958 r. począwszy powstają w mieśt Fragment o bibliotekach opracowany został na podstawie: Z. C h m i e l e wska, Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 1947-1952. "Przegl. Lub." 1972, nr 2~
J. E n g e l, Biblioteki publiczne na Ziemi Lubuskiej. "Roczn. Lub." 1959, t. I; R. S a ..
n i e w ski, Informator o bibliotekach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Zielona
Góra 1967; J. Z e m a n, Z dziejów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (1951-1966). "Bibliotekarz Lubuski'' 1966, nr 1-2; Publiczne biblioteki
powszechne województwa zielonogórskiego. Informator statystyczny. Zielona Góra
1970-1979; "Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego" 1958-1981.
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jowi i potrzebom nauki i kształcenia. "Zadaniem Biblioteki - czytamy
w statucie - jest prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej,
naukowo-badawczej i usługowej, informacyjnej, instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, poradniczej oraz wydawniczej w dziedzinie bibliotekm·stwa_, bibliotekoznawstwa i bibliografii w zakresie odpowiadającym potrzebom województwa".
Pierwsze książki w bibliotekach zielonogórskich pochodziły z darów
i zbiórek publicznych. \V miarę wzrostu produkcji wydawniczej oraz
zwiększania środków na zakupy biblioteczne pojawiać zaczęły się już w latach 1946-1947 książki z młodych oficyn wydawniczych Poznania, Wrocławia, Vlarszawy i Krakowa. Część z tych książek drukowana była w zielonogórskiej drukarni, zwłaszcza na zlecenie Księgarni św. Wojciecha i Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
W pierwszych księgozbiorach dominowała klasyczna literatura piękna
oraz książki historyczne, zwłaszcza dotyczące polskiej przeszłości Ziem
Odzyskanych. Księgozbiór Biblioteki rósł bardzo szybko.
T a b e l a 47

Rok

KSIĘGOZBIOR

Woluminów

BIBLIOTEK PUBLJCZNYCH
W ZIELONEJ GORZE

w latach 1947-1980
1947
1949
1952
1955
1960
1970
1980

328
2 839
21 328
28 679
59 821
201 213
534 500

W 1971 r.

wskaźnik

źródło:
Z. C h m i e l e w ska, Biblioteka PubLiczna
w ZieLonej Górze 1947-1972 s. 43; Publiczne biblioteki powszechne województwa zieLonogórskiego. Informator statystyczny za Lata 1970-1981.

zaopatrzenia Biblioteki w książki przekroczył śred
1,9 książki na 100 mieszkańców, osiągając wiel-

nią krajową wynoszącą
kość

2,7.
Po objęciu kierownictwa WiMBP przez dr. Grzegorza Chmielewski~o
w 1960 r. bardzo szybko zaczęły rosnąć także zbiory naukowe i specjalne.
Skompletowanie w Zielonej Górze już w latach sześćdziesiątych księgo
zbioru naukowego liczącego ponad 40 tys. wol., ponad 7 tys. wol. czasopism oraz ok. 5 tys. jednostek zbiorów specjalnych (w tym 1100 wol. starodruków) miało·.ąuże znaczenie dla powstającego w tym czasie śn~dowis
ka naukowego i ·studenckiego. Perspektywy budowy nowego gmachu skło
niły kierownictwo Biblioteki do jeszcze bardziej intensywnego gromadzenia zbiorów naukowych i specjalnych celem pełnego ich udostępnienia zainteresowanym.
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Utworzenie w 1971 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej zwiększyło zapotrzebowanie na książki, zwłaszcza z zakresu humanistyki, a \ViMBP mogła temu zapotrzebowaniu w pełni podołać. Rozszerzono także zakupy podręczników akademickich. Zgromadzony księgozbiór oraz zbiory czasopism
w pełni umożliwiały studentom pisanie prac 1nagisterskich w oparciu
o miejscowe zasoby. Zwiększono także dla potrzeb uczelni informację naukową oraz obsługę międzybiblioteczną.
Biblioteka od połowy lat sześćdziesiątych gromadzi w zasadzie całą produkcję wydawniczą z dziedziny hurr1anistyki i nauk przyrodniczych.
Z uwagi na istnienie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej (od 1975 r. w
tym samym gmachu) oraz Biblioteki Głównej WSP nie gromadzi się kompletu wydawnictw pedagogicznych. Zakupy antykwaryczne i aukcyjne pozwoliły zgromadzić bogaty księgozbiór naukowy, w tym wiele białych
kruków. 1\'ia to duże znaczenie także dla potrzeb młodego środowiska akademickiego, które kształci m. in. historyków, bibliotekoznawców, polonistów itp.
Pod względem struktury księgozbiór WiMBP można podzielić na następujące grupy:
- Zbiory N a u k o w e, przede wszystkim z zakresu humanistyki
i nauk przyrodniczych. Liczą one ok. 150 tys. woluminów książek i czasopism. Znajdują się tu m. in. wszystkie najpoważniejsze wydawnictwa encyklopedyczne i bibliograficzne w wielu językach, w tym komplet Bibliografii polskiej K. Estreichera oraz jedna z najstarszych encyklopedii Magnum Teatrum Vitae Humanum z połowy XVII w.
Star o druk i (inkunabuły i rękopisy). Zbiór ten liczy ponad 2000
inkunabułów, w tym staroduki ze wszystkich bardziej znanych oficyn
wydawniczych w Polsce od końca XV w. począwszy. Najstarszy inkunabuł, słynne Sermones Leona Wielkiego, pochodzi z 1477 r. i wytło
czony został prawdopodobnie w Chełmnie nad Wisłą. Na uwagę zasłu
guje też Statut Łaskiego z 1506 r. ze znanej oficyny Jana Halera w Krakowie. Biblioteka posiada też duży zbiór kartograficzny, w tym jedyny
kompletny w Polsce 4-tomowy Atlas novus z 1677 r. oraz bardzo rzadki
egzemplarz Carte de la Pologne Ritzzi Zammoniego z 1772 r. \V zbiorze tym znajduje się w zasadzie komplet historycznych map Śląska.
Zbiór kartograficzny liczy ponad 1500 jednostek.
Wśród rękopisów znajduje się m. in. zbiór nieznanych szkiców i autografów Cypriana Norwida z 1846 r., liczący ok. 2000 jednostek zbiór
listów, zdjęć i innych dokumentów żony ostatniego cesarza Niemiec
Herminii. W bogatym zbiorze autografów znajdują się m. in. listy i dokumenty: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Michała Korybuta Vliśniowieckiego, Radziwiłłów, Stanisława Staszica.
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Cennym nabytkiem biblioteki jest spuścizna po prof. Janie Kostrzewskim zawierająca ok. 4 tys. książek i czasopism oraz 102 teczki
rękopisów. Zakupiono też spuściznę (rękopisy i rysunki) jednego z nestorów literatury myśliwskiej vVłodzimierza Korsaka.
J\!1 u z y kalia; obok bogatego zbioru literatury z teorii i historii muzyki, bibliografii i podręczników muzycznych oddział muzyczny posiada zbiór ok. 5000 płyt i 3500 jednostek nutowych. Dobre wyposaże
nie w nowoczesną aparaturę pozwala na miejscu dokonywać nagrań
i

przesłuchań.

Zbiór re g i o n a lny. Gromadzi on całe piśmiennictwo, w tym także druki ulotne poświęcone Środkowemu Nadodrzu. Obejmuje on zarówno piśmiennictwo polskie jak i obce i liczył w 1980 r. ponad 4 tys.
woluminów oraz duży zbiór dokumentów życia społecznego regionu
(ponad 6500 jednostek). Zbiory regionalne skupione są w odrębnym
Gabinecie Lubuskim.
Zbiór c z a s o p i s m obejmuje ponad 19 500 woluminów, w tym
także z zakupów antykwarycznych i aukcyjnych. Czasopisma niedostępne są zmikrofilmowane, co pozwala także korzystać z nich na
miejscu, bez konieczności wyjazdów do dużych ośrodków akademickich.'
~1ieszkańcy Zielonej Góry od lat zaliczają się do najwięcej czytających.
Sprzyjała temu zarówno rosnąca sieć filii bibliotecznych, jak i dobre zao-patrzenie bibliotek w nowości wydawnicze oraz dobra organizacja pracy 2 •
Z chwilą otwarcia nowego gmachu WiMBP miasto uzyskało jeden z najnowocześniejszych ośrodków bibliotekarskich, co pozwoliło rozwinąć szeroką pracę kulturalno-oświatową. Uruchomiono m. in. w gmachu Biblioteki oryginalne Muzeum Książki Środkowego Nadodrza, Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej, wypożyczalnię reprodukcji malarstwa i grafiki, stały
stalon wystawowy oraz zainaugurowano szereg cyklicznych imprez oświa
towych.
Do najpopularniejszych imprez cyklicznych należą organizowane od
ponad 25 lat "Czwartki Lubuskie", na które zapraszani są autorzy i prelegenci z całego kraju. Od 1975 r. \ViMBP organizuje też imprezy pod nazwą "Z wizytą w bibliotece". Są to wielogodzinne imprezy w dni woJ.ne od
pracy dla załóg fabrycznych lub innych środowisk. \V programach imprez
oprócz zwiedzenia Biblioteki, wystaw, wysłuchania prelekcji są także akcenty rozrywkowe, włącznie z wieczorkami tanecznymi.
Od kilku lat Biblioteka prezentuje na specjalnych wysta-vvach, połąobniżenie wskaźnika czytelnictwa nastąpiło po 1970 r. i związane b;:b
nadążaniem uruchamiania filii bibliotecznych w nowych osiedlach, a także
obniżeniem nakładów nowych wydawnictw w ·latach siedemdziesiąt}·ch i zmniej2
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szeniem produkcji wydawniczej.
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czonych ze spotkaniami, dorobek poszczególnych wydawnictw polskich
swój dorobek m. in.: "Ossolineum", "Nasza Księgarnia",
"Wiedza Powszechna" i Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
W 1973 r. utworzono w Zielonej Górze klub bibliofilski "Pro Libris".
Organizuje on cykliczne wystawy (m. in. "Piękna książka w XXX-leciu
PRL", "Exlibrisy polskich bibliotek publicznych", "I Zielonogórska \Vystawa Bibliofilska"). Klub wydał także dwa druki bibliofilskie: Cypriana
Norwida Polkę (1978) oraz nieznanego autora Winobranie w Zielonogórze
na Szlązku z 1846 r.
Dysponując nowoczesnymi salami, czytelniami oraz dobrym wyposażeniem technicznym, stała się WiMBP prawdziwym centrum kulturalno-oświatowym miasta. Sprzyja temu również centralne położenie oraz zlokalizowanie w tym samym budynku Wojewódzkiej Biblioteki Perlagogicznej oraz biblioteki i czytelni dla dzieci.
Na uwagę zasługuje także rozbudowany system informacyjno-bibliograficzny prowadzony przez WilVIBP (tzw. Wojewódzkie Centrum Informacji). Rocznie udziela się ok. 25 tys. informacji bibliograficznych. Biblioteka prowadzi także systematyczne prace nad bibliografią Środkowego
Nadodrza. W 1960 r. wydano I tom Bibliografii Ziemi Lubuskiej, a od
1971 r. drukuje się systematycznie skróconą Bibliografię Ziemi Lubuskiej
na łamach "Przeglądu Lubuskiego". Od 1961 r. Biblioteka wydaje kwartalnik "Bibliotekarz Lubuski" oraz "Wykaz nabytków bibliotek w Zielonej Górze".
Wyrazem uznania dla dorobku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze było nadanie jej w 1979 r. przez Radę Państwa
Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Zgromadzone w Bibliotece cenne dla kultury narodowej starodruki, kartografia, grafiki i rę
kopisy spowodowały zaliczenie jej zbiorów do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Poza WiMBP mieszkańcy Zielonej Góry mają do dyspozycji jeszcze
szereg innych bibliotek, z których na uwagę zasługują zwłaszcza Wojewódzka Biblioteka Perlagogiczna oraz biblioteki główne zielonogórskich
uczelni. Własne biblioteki posiadają także wszystkie większe zakłady przemysłowe Zielonej Góry, szkoły, NOT oraz inne instytucje. Duży księgo
zbiór ogólnie dostępny posiada Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego KW PZPR.
W o j e w ó d z k a B i b l i o t e k a P e d a g o g i c z n a powstała w 19 5]
r. i przez dłuższy czas mieściła się przy ul. Sienkiewicza 10 3 • Dzięki inicjatywie jej długoletniego dyrektora Jana Zemana zaczęła ona wcześnie
gromadzić z zakupów antykwarycznych księgozbiór humanistyczny,
Prezentowały już

3 J. Z e m a n, PiętnastoLecie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej
Górze (1951-1966). "Bibliotekarz Lubuski" 1969, nr 3, s. 105-124.
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zwłaszcza

z zakresu historii i nauk pedagogicznych. W 1980 r. dysponoona ogólnie dostępnym zbiorem liczącym ok. 170 tys. woluminów.
B i b l i o t e k a Głów n a Wyższej Szkoły Inżynierskiej powstała od
podstaw w 1965 r. W ciągu 15 lat zgromadziła ona księgozbiór liczący ponad 130 tys. woluminów przede wszystkim z zakresu nauk technicznych.
Biblioteka prenumeruje 977 tytułów czasopism fachowych polskich i zagranicznych.
Utworzona w 1971 r. B i b l i o t e k a Głów n a Wyższej Szkoły Pedagogicznej powstała na bazie biblioteki Studium Nauczycielskiego i biblioteki punktu konsultacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1980 r. liczyła ok. 140 tys. woluminów książek oraz 950 tytułów
czasopism. Zgromadziła stosunkowo duży zbiór starodruków oraz oryginalny zbiór elementarzy z całego świata. Od 1975 r. WSP prowadzi kierunek studiów dziennych i zaocznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej dla potrzeb województw północno-zachodnich.
Ocenia się, że zbiory bibliotek spoza sieci bibliotek publicznych liczyły w 1980 r. ponad 650 tys. woluminów, co stanowi łącznie ze zbiorami
WiMBP ok. l miliona woluminów w bibliotekach zielonogórskich. Czyni to
ze 100-tysięcznej Zielonej Góry dobrze zaopatrzony ośrodek czytelniczy
i sprzyja podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy ogólnej jej mieszkańców.
wała

3. Ruch wydawniczy
Sformułowanie "ruch wydawniczy" brzmi wprawdzie dość pretensjonalnie i zapewne na wyrost, niemniej ma również i Zielona Góra swój
skromny wkład w rozwój książki w Polsce Ludowej.
Produkcja zakładów graficznych omawiana jest w zasadzie zawsze w
rozdziale dotyczącym przemysłu. W Zielonej Górze wartość produkcji
i zatrudnienia sytuuje zakłady graficzne na końcu tabeli przemysłu. N atomiast o wiele większe znaczenie dla rozwoju kultury ma okoliczność,
że ~rodukowano tu kilka milionów książek .
.:[11ż w czerwcu 1945 r. Alfons Bogaczyk uruchomił drukarnię przy pl.
benina (wówczas pl. Zgody) i wkrótce obok ogłoszeń, broszur i etykiet dla
zielonogórskich win przystąpiono do drukowania książek 4• Zielonogórscy
drukarze po uruchomieniu zakładów potrafili uzyskać bardzo ambitne dla
siebie zamówienia, wychodząc napr,zeciw ogromnym wówczas potrzebom
książki polskiej. Po wspomnianej już Prasłowiańszczyźnie prof. ~: Kostrzewskiego przystąpiono w 1946 r. do druku podręczników szkolnych, m.

4 A. B o g a czy k, W
Góra 1971, s. 217.
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138 tytułów i 50 tys. egz., a ponadto książki wydawała Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli, l\1uzeum Okręgo
we i inne instytucje 7•

4. Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego
,,goczątki życia teatrąlnego w Zielonej Górze sięgają jesieni 1945 r.,
a więc ma ono najstarszą tradycję w dziedzinie kultury w powojennych
dziejach miasta. W okresie międzywojennym, ani też wcześniej, nie istniał w mieście żaden teatr zawodó~-~ mimo że w 1930 r. zbudowano stosunkowo obszerny jak na 20-tysięczne wówczas miasto gmach teatralny.
Zanim doszło do powołania w Zielonej Górze teatru zawodowego, przez
5 lat obserwowaliśmy próby przekształcenia w taki teatr kolejnych zespołów amatorskich.
Już 5 listopada 1945 r. pełnomocnik Rządu RP na obwód zielonogórski powołał na stanowisko kierownika Teatru Miejskiego Cezarego Julskiego 8• W okresie od września do listopada zespół przez niego kierowany
przygotował kilka programów rozrywkowych oraz ~-omedię J. Czaporowskiego Baron-rekrut, którą 3 listopada 1945 r. "otwarł" sezon Teatru
.Miejskiego. C. Julski wystawił na początku 1946 r. także Karpackich górali J. Ko-rzeniowskiego, jednak po jego wyjeździe do Poznania w marcu
1946 r. "Teatr Miejski" przestał istnieć. Zespół Julskiego występował też
w Nowej Soli, Każuchowie i innych miastach, a jego występy doczekały
się .iyczliwych
recenzji w prasie poznańskiej.
.
'W pierwszych tygodniach 1946 r. rozpoczął działalność inny zespół
te~tralny- "Pionier"- utwore:ony pr,zez działacza o:MTUR'Piotra Kłu
cińskiego. Był on autorem - wespół z Janiną Ertnerową ~- Śztuki współ
czesnej Prawdziwe oblicze, która w Zielonej Górze była wystawiana 11
razy, a ponadto w Wolsztynie, Lesznie i innych miastach. Także i ten zespół miał liczne recenzje w poznańskiej i wrocławskiej prasie.
(Dużą aktywnością wyróżniał się w latach 1946-1949 "Teatr Kolejarza'»- (reż. Andrzej Romańcz:ak). Przygotował on 8 premier i wiele programów rozrywkowych. Poszczególne sztuki były wielokrotnie powtarzane w Zielonej Górze "i okolicznych miastach. Z jego szeregów wyrośli póź
niejsi znani zielonogórscy aktorzy Karol Hruby i Zofia Friedrich.
W 1949 r. nastąpiło połączenie teatru "Kolejarza" z powstałym w 1947 r.
zespołem teatralnym włókniarzy "Reduta". Robotniczy Amatorski Teatr
"Reduta" działał przy "Polskiej Wełnie" w latach 1947-1951 i wycho/

1 J. R o g a l s k a, Ruch wydawniczy na Ziemi Lubuskiej. Maszynopis pracy magisterskiej w Bibliotece \iVSP w Zielonej Górze.
s Początki życia teatralnego w Zielonej Górze najpełniej przedstawia J. Z m ud a, Ruch teatralny w Zielonej Górze w Latach 1945-1957. Maszynopis pracy magisterskiej w Bibliotece UAM w Poznaniu.
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późniejszych aktorów zawodowych. Z tego zespołu pochodził
Cynarski (1913-1970), najpopularniejszy powojenny aktor zielonogórski, a także Józef Michalcewicz, Józef Żmuda i in.
Zespół "Reduty" wyróżniał się jak na teatr amatorski stosunkowo wysokim poziomem i przez 5 lat cieszył się niesłabnącą popularnością w Zielonej Górze, Gorzowie i innych miastach Wielkopolski i Dolnego Śląska.
Nie unikał też trudnych sztuk, jak np. Igraszki z diabłem Jana Drdy,
która wymagała zespołu baletowego i muzycznego.
Wielu recenzentów często porównywało poziom zespołu zielonogórskiego z oglądanymi występami teatrów zawodowych. Po występie "Reduty"
w Gorzowie w listopadzie 1949 r. napisano "[ ... ] trzeba przyznać, że mimo
iż jest to zespół amatorski, wywiązał się ze wszystkich zadań należycie
[... ] niejeden z byłych zespołów zawodowych w Gorzowie mógłby mu tego
sukcesu pozazdrościć" ("Głos Wielkopolski"). Natomiast wrocławskie "Sło
wo Polskie" w artykule pt. Zielona Góra chce mieć teatr pisało: "Zielona Góra - miasto z górą 30-tysięczne - łaknie teatru i powinno go
otrzymać. Raz dlatego, że ma po temu warunki: nieduży, ale ładny gmach
teatralny, wystarczający na potrzeby miasta, publiczność żywo reagują
cą na artystyczne podniety i zapełniającą teatr do ostatniego miejsca. Po
wtóre dlatego, że jest tu sporo ludzi, którzy czynnie pracują na niwie teatralnej i którzy dowiedli, że mają dość zapału i talentu, aby stworzyć
własnymi siłami niezgorszy zespół sceniczny".
, Należy jeszcze dodać, że oprócz wyżej wspomnianych zespołów w latach 1946-1-950 krócej lub dłużej amatorską działalność teatralną uprawiały: Studium Baletowe Anny Beker, "Zespół Amatorski Domu Kultury", Kabaret Literacki "Zielony Kot", zespół "Wagmo", a ponadto zespoły nauczycielski, milicyjny, straży pożarnej, leśników, ubezpieczalni społecznej i inne.
Po awansowaniu Zielonej Góry w 1950 r. do rangi ośrodka wojewódzkiego, wzrosły w mieście ambicje posiadania własnego teatru zawodowego. Upór i zapał długoletnich aktorów-amatorów oraz poparcie władz wojewódzkich doprowadziły do utworzenia w Zielonej Górze w drugiej połowie 1951 r. Teatru Ziemi Lubuskiej (przejściowo nosił on nazwę Teatru
Miejskiego). Zespół tworzyli prawie w całości amatorzy z "Reduty" ze
Stanisławem Cynarskim, Zofią Friedrich, Karolem Hrubym i Józefem
Żmudą na czele. Z okazji 34 rocznicy Rewolucji Październikowej w 1951 r.
miał miejsce pierwszy występ nowego teatru. Wystawiono fragmenty sztuki M. Pogodina Kuranty Kremlowskie, a 24 listopada tegoż roku na uroczystej premierze wystawiono Zemstę A. Fredry. Pierwszymi krokami teatru kierowała przedwojenna aktorka teatrów Krakowa i Łodzi Róża Gella-Czerska, która po wojnie zamieszkała w Gubinie. Równocześnie trwały poszukiwania kandydata na dyrektora teatru. Został nim z dniem l mar-

wielu

Stanisław

13 Zielona Góra
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Pamiętać przy tym trzeba, że Teatr nadal pełnił funkcję teatru objazdov,7ego,. musiał dbać o widza masowego, ale równocześnie zrobił wiele dla
wychowania wymagającej widowni w Zielonej Górze. Na ten okres przypada też początek sceny lalkowej w Zielonej Górze.
Następne sezony nie były już tak interesujące. Vvzrosły wymagania
widowni, pojawiła się krytyka teatralna w "Nadodrzu" i Rozgłośni Folskiego Radia, toteż następcy Marka Okopińskiego nie mieli łatwego zadania. Z dniem 18 grudnia 1964 r. teatr zmienił nazwę na "Lubuski Teatr
im. Leona Kruczkowskiego".
Korzystniej wyróżnił się pod względem poziomu artystycznego Teatr
w okresie dyrekcji Jerzego Hoffmanna (1967-1972) 11 • Ocenia się, że przywrócił on Teatrowi zielonogórskiemu utraconą w poprzednich latach rangę.
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Od 1959 r. datują się początki sceny lalkowej przy zielonogórskim Teatrze. Wystawiono wówczas Awanturę w Pacykowie oraz Tomcia Pducha.
Przedstawienia te obejrzało 15 tys. dzieci w Zielonej Górze i województwie.
Oficjalne otwarcie sceny nastąpiło w 1962 r. Teatrzyk dla dzieci otrzymał sympatyczną nazwę "Cudaczek", którą po kilku latach zamieniono
na oficjalną "Scenę Lalkową". Teatrzykiem przez wiele lat kierowała zasłużona zielonogórska aktorka Halina Lubicz. Gdy w 1972 r. teatrzyk obchodził swoje lO-lecie mógł się już wykazać 32 premierami i dwoma tysiącami przedstawień, które obejrzało ponad 600 tys. dzieci, z tego 140 tys.
w Zielonej Górze 12•

5. Kina
Otwarcie pierwszego w Zielonej Górze kina po1sk1ego nastąpiło już
19 czerwca 1945 r. 13 Było to dzisiejsze kino "Nysa", które do końca lat
11
1:?

13

B. S o l i ń s k i, Lubuski bilans teatraLny. "Roczn. Lub." 1978, t. X, s. 181.
X-lecie teatru dla dzieci. Zapiski teatralne. ,.Nadodrze" 1973, nr 2, s. 8.
źródła do początków ... , op. cit., s. 29.
·
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czterdziestych było jedynym kinem w mieście. Ogromne kolejki do kina,
w związku z rosnącą popularnością tej dziedziny kultury, a także szybki
wzrost liczby mieszkańców miasta spowodowały, że przejściowo w latach
1949-1951 filmy wyświetlano także w sali Teatru (kino "Światow!~:_,~:
Szukając możliwości zwiększenia liczby miejsc kinowych, adaptowano róż
ne sale na ten cel. Na początku lat pięćdziesiątych przystosowano salę przy
ul. Sienkiewicza (kino "Gwardia"), a w 1956 r. uruchomiono przy ul. Chopina kino letnie "Warszawa". W 1960 r. utworzono w klubie TPPR studyjne kino "Newa" (248 miejsc), które ze względu na ambitny repertuar cieszyło się dużą popularnością. \V 1964 r. adaptowano salę widowiskową
w Hali Ludowej, otwierając tam kino "Włókniarz" (364 miejsca). Dopiero
w 1961 r. wybudowano nowoczesne kino panoramiczne "Vvenus'.' na 600
miejsc przy ul. Sikorskiego.
Od 1965 r. liczba widzów w kinach stopniowo maleje, co wiązało się
z szybkim upowszechnieniem telewizji. Wprawdzie wskaźniki widzów na
tysiąc mieszkańców w dalszym ciągu są w Zielonej Górze korzystniejsze
od przeciętnych krajowych, tym niemniej lokalizacja kin w centrum miasta nie sprzyja ich dostępności dla mieszkańców nowych dzielnic. Od początku lat siedemdziesiątych liczba kin i miejsc w mieście się nie zmienia:
kina ,:Nysa", "\Venus" i "Newa" z 1216 miejscami.
W 1951 r. utworzono w Zielonej Górze Vvojewódzki Zarząd Kin, przekształcony w 1976 r. w Okręgowy Zarząd Kin obejn1ujący swym zasięgiem
także województwo jeleniogórskie .
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Od 1969 r. władze zielonogórskie organizują Festiwal Filmów Polskich
pod nazwą Lubuskie Lato Filmowe. Wprawdzie Festiwal połączony z sympozjum filmoznawczym z udziałem twórców, krytyków filmowych i pracowników upowszechnienia filmów zlokalizowany jest w pobliski1n Lagowie, ale z tej okazji w Zielonej Górze wyświetla się wiele filmów premie14

H.

Anki e w i c z, Przechadzki zielonogórskie. Zielona Góra 1977, s. 47.
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rowychorazorganizuje liczne spotkania z aktorami i reżyserami. Laureaci
Festiwalu oprócz regulaminowych nagród otrzymują też nagrodę lubuskiej
publiczności.

W 1969 r. Zielona Góra była miejscem Przeglądu Filmów o tematyce
Ziem Zachodnich i Północnych, a w 1974 r. Przeglądu Filmów Wojskowych.
W 1957 r. powstał Lubuski Klub Filmowy, jako sekcja twórcza Lubuskiego Towarzystwa Kultury. Członkowie Klubu zrealizowali ponad 50 filmów krótkometrażowych związanych tematycznie z Ziemią Lubuską 15 •
Klub zmontował też 10 "Lubuskich Przeglądów Filmowych" (rodzaj lokalnej kroniki filmowej), w których zapisał na taśmie najważniejsze wydarzenia z lat 1957-1972. Większość krótkometrażówek Klubu eksploatowano w kinach województwa, 13 emitowała telewizja, a 7 zakupiła Centrala Filmów Oświatowych "Filmos". Zielonogórskie filmy otrzymały
m. in. nagrody na II Ogólnopolskim Konkursie Filmów Technicznych
w Katowicach w 1965 r., na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Turystycznych w Warszawie w 1968 r., na I Ogólnopolskim przeglądzie Filmów
Dokumentalnych o Ziemiach Zachodnich i Północnych w 1969 i in. konkursach i przeglądach.

6. Prasa
Mimo że Zielona Góra stosunkowo późno doczekała się swojej własnej
gazety, tym niemniej już w pierwszych powojennych latach miały w miescie siedzibę oddziały różnych redakcji, zwłaszcza poznańskich, a proble.-.
matyka zielonogórska była dość szeroko reprezentowana na łamach prasowych.
Pierwszym pismem regionalnym na Ziemi Lubuskiej był wychodzący
w Gorzowie Wlkp. tygodnik "~iemia Gorzowska", przekształcony po kilku
numerach w "Ziemię Lubuską'_'. Podtytuł tygodnika brzmiał: "Pismo Pionierów 14 odzyskanych powiatów Ziemi Lubuskiej i południowych powiatów Pomorza Zachodniego", a jego wydawcą był Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Poznaniu. Pismo ukazywało się zaledwie do
kwietnia 1946_r. "Ziemia Lubuska" miała swoje stałe przedstawicielstwo
w Zielonej Górze, a przestała ukazywać się z powodu trudności finansowych. Odtąd monopol na informację o problemach Ziemi Lubuskiej, w tym
także Zielonej Góry, przejęły na kilka lat pisma poznańskie.
rW
maju 1946 r. red. M. Turski tworzy w Zielonej Górze oddział re"----~....
----~
dakcji poczytnego na tym terenie "Expressu Poznańskieg2~: (plac Lenina 11), a nieco później także punkt kolportażu prasy poznańskiej. M. Tur15

Lubuski Klub Filmowy. "Kalendarz Lubuski" 1972, s. 177.
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ski, przedwojenny dziennikarz krakowskiego "Ilustrowanego Kuriera Codziennego", już od 1945 r. był stałym korespondentem prasy p-oznańskiej.
"Express Poznański" odtąd szczegółowo informował o aktualnych wyda·
rzeniach na Ziemi Lubuskiej i w Zielonej Górze 16 •
. Najwcześniej jednak problematyka lubuska i zielonogórska znalazła się
na łamach "Głosu Wielkopolskiego", który nie tylko przysyłał tu od pierwszych chwil po wyzwoleniu swoich reporterów, ale tworzył sieć korespondentów terenowy~J:l.i W lipcu 1947 r. utworzył natomiast w Gorzowie Wlkp.
oddział redakcji, przeniesiony po roku do Zielonej Góry. Kierownikiem
4-osobowego oddziału został red. J. W. Ciesielski~ "Głos Wielkopolski"
przystąpił do wydawania muta,cji lubuskiej, która w latach 1950-1951
otrzymała nawet tytuł "Głos Zielonogórski" (nakład ok. 3 tys. egz.).
W latach 1948-1950 działał w Zielonej Górze oddział wychodzącej od
1947 r. w Bydgoszczy, a później w Poznaniu "Gazety Zachodniej". Wydawał on także mutację pod tytułem "Gazeta Lubuska". M. in. każdy numer zawierał "Kronikę Zielonej Góry" oraz repertuar kin na Ziemi Lubuskiej. W 1950 r. przekształciła się ona w samodzielny dziennik "Gazetę
Zielonogórską"

17

•

Od 1946 r. wychodzący w Poznaniu "Kurier \Vielkopolski" zamieszczał
raz w tygodniu specjalną kolumnę pt. n..~urier Lll:1Juski". Liczne informacje o Zielonej Górze w ówczesnej prasie polskiej były też zasługą miejscowych przedstawicieli PAP oraz Zachodniej Agencji Prasowej.
W 1948 r. ukazywała się przejściowo na Ziemi Lubuskiej mutacja wrocławskiego "Słowa Polskiego" pod tytułem "L~b_uskie Słowo Polskie".
Przedstawicielem pisma w Zielonej Górze był red. H. Greb. "Słowo Polskie" bardzo szczegółowo informowało swoich czytelników o osadnictwie,
odbudowie gospodarczej i życiu kulturalnym Zielonej Góry. :M. in. dużo
miejsca poświęcało życiu teatralnemu miasta.
·_Hola tych pierwszych mutacji, a także korespondencji z Zielonej Góry
była· bardzo duża, zwłaszcza dla przyspieszenia procesu stabilizacji i integracji ludności napływowej. Prasa była także ważnym czynnikiem zespalającym społeczność ówczesnych Ziem Odzyskanych z resztą kraju. Mieszkańcy Zielonej Góry i innych miast lubuskich z dużym zainteresowaniem
śledzili informacje prasowe o postępie w procesie osadnictwa i odbudowy,
o wydarzeniach kulturalnych, o wydarzeniach w życiu społeczno-politycz
nym. Każdy dziennik, a zwłaszcza przynoszący wiadomości regionalne, był
czytany przez wielu czytelników, a punkty sprzedaży czasopism w księ
garniach i sklepach papierniczych cieszyły się bardzo dużą popularnością.
też

16 W.
N o dzyń ski, Początki prasy na Ziemi Lubuskiej. W: Prasa lubuska.
Zielona Góra 1972, s. 88-89; tenże, Prasa zielonogórska. W: 25 lat prasy na ziemiach
zachodnich i póŁnocnych. Kraków 1972, s. 55-74. Zob. też M. T u r ski, Takie to byty
czasy, Zielona Góra 1973.
17 H. Anki e w i c z, Przechadzki zielonogórskie, s. 22.
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cia w rozwoju kultury i nauki na Srodkowym Nadodrzu". Jako pierwszy
otrzymał ją archeolog Edward Dąbrowski, a następnie reżyser Marek Okopiński (1963) i pisarz Eugeniusz Paukszta (1964).
W 1971 r. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zaczęło wydawać kwartalnik popularno-naukowy . "P r z e g ląd L u b u ski" (red. naczelny
Hieronim Szczegóła). Do 1980 r. ukazało się 38 numerów tego kwartalnika.
Drukuje on artykuły z zakresu historii, socjologii, ekonomii, kultury
i oświaty poświęcone przede wszystkim regionowi Srodkowego Nadodrza.
Pismo drukuje też od 1971 r. Bibliografię Ziemi Lubuskiej oraz biografie
zasłużonych lubuszan (do 1980 r. ponad 70 biogramów).
W Zielonej Górze ukazuje się też jedna ze starszych i lepiej redagowanych gazet zakładowych: dwutygodnik "Zastalowiec" - pismo załogi
Zakładów im. M. Nowotki. Ukazuje się ono od 1954 r., średnio w nakładzie
ok. 2,5 tys. egzemplarzy.
Z innych gazet zakładowych wymienić można jeszcze wydawany w latach 1957-1960 miesięcznik "Włókniarz" - pismo załogi "Polskiej Weł
ny" (wznowiono jako miesięcznik "Polska Wełna" w 1969 r.) oraz "Lubuską Spółdzielnię" miesięcznik WZGS (1955-1958). V.! latach 1960-1962 ukazywała się jako mutacja "Gazety Chłopskiej" - "Zielonogórska Gazeta Chłopska" - organ WK ZSL. Gazeta ta zasługuje na uwagę
chociażby dlatego, że pracowali w niej dwaj znani później pisarze Andrzej
K. Waśkiewicz i Zygmunt Trziszka.
Po okresie jednodniówek i okolicznościowych szpalt na łamach innych
pism, w 1975 r. zaczął ukazywać się w Zielonej Górze interesujący kwartalnik studencki "Faktor" (red. naczelny Andrzej Buck) 22• Pismo to stworzyło możliwości debiutu studenckim dziennikarzom, a także pozwoliło na
debiut poetycki, prozatorski, plastyczny wielu utalentowanym twórcom ze •
środowiska studenckiego. W 1976 i 1977 r. zespół redakcyjny "Faktora"
otrzymał liczącą się w tym środowisku nagrodę "Czerwonej Róży" przyznawaną przez Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich dla najlepszego nieprofesjonalnego pisma studenckiego.
Od 1959 r. ukazuje się kwartalnik "Bibliotekarz Lubuski" (początkowo
noszący tytuł "Kultura Lubuska"). Jest to pismo fachowe wydawane przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Pisząc o zielonogórskiej prasie, nie sposób pominąć wybitnej roli, jaką
zielonogórskie środowisko dziennikarskie odegrało w rozwoju kultury i ży
cia społeczno-politycznego w regionie. Z inicjatywy dziennikarzy wyrósł
ruch społeczno-kulturalny zrzeszony w Lubuskim Towarzystwie Kultury.
Z szeregów dziennikarskich rekrutowali się pierwsi zielonogórscy literaci.
"Gazeta Zielonogórska" zainicjowała ruch na rzecz tworzenia środowiska
22

-66.

A. S o b e ck a, Zielonogórskie czasopisma studenckie. W: Rola prasy ... , s. 63-
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mie ogólnopolskim. W pierwszym roku działalności program Rozgłośni Zielonogórskiej obejmował zaledwie 55 minut dziennie, a następnie stopniowo wzrastał i osiągnął w 1980 r. 2 i pół godziny dziennie 23 •
Rozbudowa bazy, unowocześnienie sprzętu i wyposażenia przyczyniło się
do znacznego rozszerzenia zasięgu oddziaływania Rozgłośni Zielonogórskiej. Rosła też stale ~iczba abonentów radiowych w mieście i województwie. W Zielonej Górze liczba zarejestrowanych radioodbiorników wzrosła
z 10 895 w 1958 r. do 27 554 w 1980 r. Pod względem liczby radioabonentów przypadających na tysiąc mieszkańców miast (w 1980 r. - 273) Zielona Góra znajduje się jednak poniżej średniej krajowej (282) 24 •
Poza wiadomościami lokalnymi dużą popularnością cieszyły się w latach
sześćdziesiąty;ch audycje historyczne: "Spod znaku rodła" (Tadeusz Kajan)
oraz "Listy z przeszłości" (Stanisław Kowalski i Jan Muszyński). Specjalnością Rozgłośni były też i są nadal udane audycje dla wsi ("Lubuskie
Rozmaitości Rolnicze"), słuchowiska radiowe przygotowywane przez Redakcję Literacką i Redakcję Publicystyki i Reportażu oraz transmisje sportowe (Tadeusz Cegielski). Do stałych cyklicznych audycji Rozgłośni należały też m. in. poranna audycja "Dzień Dobry", "Lubuski Magazyn Informacyjny", "Mikrofon Młodych" oraz audycje Redakcji Muzycznej
w wersji stereofonicznej.
Rozgłośnia prowadzi też wiele tzw. "akcji antenowych" we współpracy
z innymi instytucjami, np. z Komendą Wojewódzką MO dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, tzw. radiotelefony, w których słuchacze odpowiadają na temat znajomości różnych problemćw itp.
Rozgłośnia odgrywa tu dużą rolę kulturotwórczą w regionie. Upowszechnia ona dorobek miejscowych środowisk artystycznych (koncerty muzyków z Filharmonii, słuchowiska miejscowych literatów w wykonaniu
aktorów Teatru im. L. Kruczkowskiego itp.). Ma zatem duży wpływ na
wprowadzenie dorobku twórczego miejscowych artystów w obieg ogólnopolski.
Od wielu lat Rozgłośnia transmituje też koncerty z festiwali piosenki
radzieckiej.
W 1967 r. ze środków wojewódzkich zbudowano nowy budynek Rozgłośni wraz ze studiem radiowym.
W 1969 r. Zielonogórska Rozgłośnia Radiowa emitowała łącznie
801 godz. audycji radiowych, w tym 113 godz. informacyjnych, 233 publicystycznych, 31 artystycznych oraz 377 muzycznych 25 •

23 Zob. J.K., Włącz radio. XX-lecie Rozgłośni PR w Zielonej Górze. "Nadodrze"
1973, nr 20, s. 4 oraz H. Ań s k a, Dogonić jutro - 25-lecie zielonogórskiej Rozgłośni
PR. "Nadodrze" 1978, nr 21, s. 6-7.
24 "Rocznik Statystyczny 1981", s. 431.
25 "Rocznik Statystyczny 1980", s. 430.
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Rok

Liczba
koncertów

l

l
1960
1965
19/5*
1978*
1980.

l

90
146
675
791
743

l

l

Liczba
słuchaczy

T a b e l a 51
PRACA FILHARMONII ZIELONOGORSKlEJ

w latach 1960-1980

(w tys.)
39,0
36,0
140,5
162,5
132 9

* -Łącznie z koncertami solistów.

źródło: "Roczniki Statystyczne Województwa
Zielonogórskiego''.

Towarzys_twa Muzycznego, a od 1965 r. jest samodzielnym stowarzyszeniem. W 1975 r. Towarzystwo liczyło już ponad 4 tys. członków. Duże za.
sługi
w rozwoju Towarzystwa mają jego kolejni prezesi Zdzisław Giżejewski (1926-1980), Mieczysław rviierzyński (1905-1975) oraz długoletni
sekretarz Władysław J. Ciesielski.
Towarzystwo prowadzi własną działalność koncertową w formie recitali solistycznych i koncertów kameralnych, w czym uzupełnia działalność
Filharmonii Zielonogórskiej, zwłaszcza w małych ośrodkach. Stałą od ponad 10 lat pozycją programową Towarzystwa są tradycyjne "Spotkania
Ivluzyczne" w okresie "Dni Zielonej Góry" z udziałem solistów i zespołów
kameralnych z całego kraju oraz "Dni Kameralistyki Lubuskiej".
Od 1963 r. Towarzystwo decyzją Prezydium vVRN prowadzi bezpośred
ni nadzór nad wszystkimi ogniskami muzycznymi na terenie miasta i województwa. W 1972 r. w 16 ogniskach muzycznych i 7 ogniskach artystycznych naukę muzyki, baletu i plastyki pobierało ok. 4 tys. uczniów 31 •
Interesującą działalność prowadzi też istniejący przy towarzystwie Lubuski Klub Jazzowy.
Odrębną pozycję w działalności muzycznej w mieście zajmuje L u b us k i Z e s p ó ł P i e ś n i i T a ń ca oraz tradycyjny Festiwal Zespołów
Folklorystycznych. Zespół Pieśni i Tańca powstał w 1953 r. i działa pod
patronatem spółdzielczości pracy. Nawiązał on w swym repertuarze do
tradycji folkloru pogranicza wielkopolsko-luhuskiego (Babimost, Dąbrów
ka Wlkp., Zbąszyń). Stąd też pierwszy program zespołu nosił tytuł "\Vesele na Ziemi Lubuskiej". W następnych latach do programu włączano
kolejno tańce i pieśni innych regionów Polski. Zespół liczy średnio 90 osób
w chórze, balecie i kapeli. W okresie 25 lat istnienia dał ponad 1100 koncertów, które obejrzało ponad milion widzów w kraju i za granicą. :Mini-sterstwo Kultury i Sztuki, doceniając wysoki poziom Zespołu, często wy..
syła go za granicę na festiwale folklorystyczne i koncerty. Koncertowal
1n. in. we Francji (trzykrotnie), Szwajcarii, Belgii, Holandii, Irlandii, Ju-

'

s1 A. B u j ak i e w i c z, op. cit., s. 39.
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KRLD,

Czechosłowacji

Bułgarii
32

oraz wielokrotnie w NRD,

Związku

Radzieckim

•

Od 1967 r. Zespół pełni rolę gospodarza odbywającego się co dwa lata
w Zielonej Górze Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca.
W imprezie tej biorą udział zespoły folklorystyczne z Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.
Należy jeszcze wspomnieć zielonogórskie c h ó r y. Po kilkunastoletnim zastoju w tej dziedzinie od drugiej połowy lat sześćdziesiątych notujemy ponowne ożywienie amatorskiego ruchu muzycznego. Wiąże sd.ę ono
z działalnością Alfreda Paszaka, pod którego kierownictwem chóry męsko
-chłopięce, a później chór Wyższej Szkoły Inżynierskiej odniosły wiele
sukcesów.
Po utworzeniu w 1971 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej (w tym również kierunku wychowania muzycznego) rozpoczął działalność chór WSP
(Irena Marciniak, Romuald Ortel, Stanisław Malawko). Stanisław Malawko
utworzył w 1977 r. także chór przy Zakładowym Domu Kultury "Polskiej
Wełny".

Chóry pod kierownictwem I. Marciniak i S. Malawki zdobyły wiele
nagród, m. in. w cenionym Festiwalu Chóralnym "Legnica cantat" w Leg- nicy (dwie pierwsze nagrody). Chór WSP zajął też w 1980 r. pierwsze
miejsce w konkursie chóralnym w Belgii. Studenci WSP wielokrotnie występowali też w koncertach z towarzyszeniem Filharmonii Zielonogórskiej
(m. in. Requiem Mozarta i Magnificat Bacha).
Jedną z głośniejszych imprez muzycznych, która przysporzyła Zielonej
Górze sporo rozgłosu, jest F e s t i w a l P i o s e n ki Rad z i e ck i ej 33 •
W 1961 r. działacze Towarzystwa Przyjaźni Folska-Radzieckiej w Zielonej Górze zorganizowali konkurs dla amatorów na najlepsze wykonanie
piosenki radzieckiej. Impreza się podobała, wobec czego zadecydowano,
że odtąd corocznie w Zielonej Górze odbywać się będzie finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Pierwszy odbył się z udziałem 55
finalistów w dniach 15-16 czerwca 1962 r. Od tego momentu każdego roku
w czerwcu Zielona Góra rozbrizmiewała piosenką radziecką. W 1965 r. konkurs przekształcono w Festiwal Piosenki Radzieckiej. W 1980 r. odbył się
XV z kolei. Festiwal urósł do rangi największej w kraju amatorskiej imprezy muzycznej. W eliminacjach poprzedzających 'Zielonogórski finał bierze corocznie udział ok. 100 tys. uczestników. Dla ich użytku wydaje się
specjalne materiały repertuarowe. Finalistom towarzyszą najlepsze orkiestry, m. in. Henryka Debicha i Stefana Rachonia. W jury Festiwalu zasiadają najwybitniejsi kompozytorzy muzyki rozrywkowej. Długoletnim przea2 Lubuski Zespól Pieśni i Tańca Spółdzielczości Pracy w Zielonej Górze. Zielona
Góra 1978, s. 2-3.
as Z. Z a dworny, Festiwale Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. "Przegl.
Lub." 1978, nr 4, s. 57-70.
14 Zielona Góra
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W październiku 1961 r., po uzyskaniu członkostwa Związku Literatów
Polskich przez pierwszą grupę ludzi pióra z terenu Ziemi Lubuskiej, utworzony został w Zielonej Górze oddział ZLP. Jego założycielami byli: Janusz Koniusz, Tadeusz Kajan, Włodzimierz Korsak, Zdzisław Morawski
i Eugeniusz Wachowiak. W następnych latach członkostwo ZLP uzyskali
z zielonogórzan jeszcze Tadeusz Jasiński, Bolesław Soliński, Henryk Szyikin, Zygmunt Trziszka i Andrzej K. Waśkiewicz. Równocześnie od 1962 r.
przy Zarządzie Wojewódzkim ZMW działał Korespondencyjny Klub Mło
dych Pisarzy, jako terenowe ogniwo ogólnopolskiej organizacji młodolite
rackiej przy Związku Młodzieży Wiejskiej. Wychował on także kilku przyszłych członków Związku Literatów Polskich. Warto zaznaczyć, że oddział
ZLP w Zielonej Górze powstał wcześniej niż oddziały w tradycyjnych
ośrodkach: Białymstoku, Kielcach czy Rzeszowie.
Miarą uznania dla młodego środowiska twórczego Zielonej Góry było
powierzenie mu organizacji aż dwu Zjazdów Pisarzy Ziem Zachodnich
i Północnych: VI w 1963 r. oraz X w 1970 r. X Zjazd był ostatnim tego
typu spotkaniem, co miało niejako symbolizować pełną integrację kulturalną Ziem Zachodnich z resztą kraju.
Skromna ilościowo, rozwijająca się niejako na marginesie życia literackiego kraju twórczość pisarzy zielonogórskich, wniosła jednak również
swój maleńki wkład w dorobek pisarstwa Polski Ludowej.
Z licznego grona młodych poetów najpełniej rozwinął się talent Janusza Koniusza (ur. 1934) 35 • Zadebiutował arkuszem poetyckim Tempo krą
żenia (Wrocław 1958), a od tego czasu wydał kilka tomików poezji, głów
nie w Wydawnictwie Poznańskim, oraz tom opowiadań Dialog w domu
(Poznań 1969). Jego wiersze publikowały też wszystkie pisma literackie
w Polsce. Krytyka literacka, a także inni poeci (zwłaszcza Julian Przyboś),
bardzo wysoko oceniła jego twórczość poetycką.
Spośród prozaików w Zielonej Górze ukształtowała się osobowość twórcza znanego dziś pisarza, zaliczanego przez krytykę do "pisarzy ludowych" - Zygmunta Trziszki (ur. 1936). Zadebiutował tomem opowiadań
Wielkie świniobicie (LSW 1965) oraz powieścią Romansoid (LSW 1969) 36 •
Zanim w 1971 r. przeniósł się do Warszawy, był już uznanym pisarzem
i laureatem kilku nagród literackich.
Inną indywidualnością zielonogórskiego środowiska literackiego jest
Andrzej K. Waśkiewicz (ur. 1941). Zadebiutował jako poeta w 1963 r.
l\1a w dorobku także powieść Dom z płaskim dachem (Ossolineum 1966),
jednak najważniejszym nurtem jego twórczości są znakomite prace krytyczno-literackie, m. in. Rygor i marzenie. Szkice o poetach trzech awangard. Łódź 1973, O poezji Juliana Przybosia. Kraków 1977, l.Vlodele i for35
36

14*

Z. B i e ń k o w s k i, Poeci zielonogórscy. "Zesz, Lub." 1968, nr 4, s. 9.
H. B er e z a, Proza zielonogórskich autorów. "Zesz. Lub." 1968, nr 4, s. 27.
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mula. Szkice o młodej poezji. Wrocław 1978 oraz Formy obecności nieobecnego pokolenia. Łódź 1978.
Z innych ważniejszych osiągnięć środowiska należy wymienić popularne zbiory baśni Izabelli Korriusz (Złota dzida Bolesława oraz Królewska
pieczęć), które znalazły się w spisie lektur szkolnych.
Dużą popularnością cieszą się też dokumentalno-publicystyczne książki
Henryka Ankiewicza, Tadeusza Kajana, Wiktora Lemiesza i Wiesława
Sautera oraz powieści historyczne Tadeusza Jasińskiego.
Interesujący rodzaj twórczości uprawia niewidomy i bezręki pisarz
Michał Kaziów. Jest on jednym z najwybitniejszych w kraju znawców
twórczości radiowej 37 • Jego szkice krytyczne o słuchowiskach i audycjach
literackich w radio odznaczają się wyjątkową wnikliwością i trafną obserwacją. Opublikował m. in. pracę O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska (Ossolineum 1973) oraz Postać niewidomego
w oczach poetów (Wydawnictwo Poznańskie 1968).
Od chwili utworzenia w 1961 r. oddziału ZLP zielonogórscy literaci
wydali 26 powieści i tomów opowiadań, 47 tomików poezji oraz kilkanaście książek publicystycznych,.tomów esejów i reportaży. Do zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich należało w 1980 r. 14 człon
ków, a 27 młodych poetów i prozaików zrzeszonych jest w działającym
pod patronatem ZLP Kole Młodych 38•

10. Środowisko plastyczne
Pierwsi zawodowi plastycy zjawili się w Zielonej Górze wraz z począt
kiem polskiego osadnictwa w mieście w 1945 r. Było ich sześcioro. Warto
odnotować ich nazwiska, gdyż niektórzy odegrali później dość znaczącą
rolę w życiu plastycznym kraju i regionu. Byli to: Wacław Krajewski,
Juliusz Majerski, Wiesław Mtildner-Nieckowski, Jan Nowacki, Stefan Słoc
ki i Wanda Sokołowska. Wraz z osiadłymi w tym samym czasie plastykami
w Gorzowie Wlkp. Janem Karczem, Ziemowitem Szumarrem oraz innymi,
zamieszkałymi w różnych miastach Ziemi Lubuskiej, dali oni początek
żywemu w drugiej połowie lat czterdziestych życiu plastycznemu na Środ
kowym Nadodrzu 39• Po pierwszych skromniejszych wystawach, organizowanych w latach 1945-1946 w muzeum gorzowskim, w grudniu 1947 r.
otwarto dużą ekspozycję plastyki lubuskiej gromadzącą 160 prac powstałych w Zielonej Górze, Gorzowie, Międzyrzeczu, Sulęcinie, świebodzinie
i innych miejscowościach.
A. S i a t e c ki, op. cit., s. 21-23.
s. 9.
39 J. M u s z y ń ski, Powstanie i rozwój
Górze. ,,Przegl. Lub." 1979, nr 3, s. 86.
s1

ss
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W 1959 r. Zarząd Główny ZPAP nadał zielonogórskiej Delegaturze
prawa oddziału, a w rok później samodzielnego okręgu. W 1960 r. z inicjatywy Mariana Szpakowskiego powstała międzyśrodowiskowa grupa
"Krąg", która skupiła grono młodych plastyków Krakowa, Poznania, Wrocławia i Zielonej Góry, a także kilku twórców polskiego środowiska plastycznego w Londynie. W ramach grupy swoje prace prezentowali m. in.:
Stanisław Frenkiel, \Vłodzimierz Kunz, Marek Łączyński, Lucjan Mianowski, Stanisław Wojtowicz, Janina Żemajtel, a z miejscowych Adam Falkiewicz, Klem Felchnerowski, Kazimierz Rojowski i Marian Szpakowski.
Najbardziej znaczącą w polskiej plastyce inicjatywą zielonogórskich
twórców jest cykliczna impreza pod nazwą "Zł o t e Gr o n o" 41 • Skła
dają się na nią organizowane od 1963 r. wystawy i sympozja tematyczne.
I Ogólnopolska Wystawa Plastyki i Sympozjum "Złotego Grona" w 1963 r.
zgromadziły 86 twórców i ponad 200 prac z dziedziny malarstwa, grafiki
i plakatu. Wśród laureatów I "Złotego Grona" byli m. in.: Tadeusz Don1inik, Józef Gielniak, Jan Szancenbach, Marian Szpakowski, Mieczysław
Wejman i Wojciech Zamecznik.
Druga impreza "Złotego Grona" w 1965 r. zgromadziła 145 plastyków
(V·/ tym 19 z zagranicy), którzy przedstawili ponad 400 prac, a wśród prelegentów na sympozjum byli m. in.: Juliusz Starzyński, Julian Przyboś,
Rene Berger, Krzysztof Kostyrko, Bohdan Urbanowicz.
W 1967 r. na III sympozjum i wystawie "Złotego Grona" pod hasłem
"Przestrzeń i Wyraz" podjęto po raz pierwszy na tak szeroką skalę problem związków malarstwa, grafiki i rzeźby z architekturą i urbanistyką.
IV "Złote Grono" w 1969 r. przebiegało pod hasłem "Sztuka i krytyka
u nas dzisiaj", a jedna z towarzyszących mu wystaw miała nazwę "Krytycy prezentują artystów", na której 15 najwybitniejszych krytyków zaprezentowało po 9 dowolnie wybranych obrazów.
Do 1981 r. odbyło się łącznie 10 imprez "Złotego Grona". Wpisały one
na stałe zielonogórskie środowisko plastyków, którzy zresztą byli nie tylko
inicjatorami i organizatorami tej imprezy, ale sami odnosili - wcale nie
kurtuazyjne - sukcesy na kolejnych wystawach i konkursach "Złotego
Grona", na mapę artystyczną kraju.
Warto przytoczyć opinię ówczesnego prezesa Zarządu Głównego ZPAP
Janusza Kaczmarskiego wypowiedzianą z okazji VI "Złotego Grona"
w 1973 r.:
"Zielona Góra [... ] jest ambitnym ośrodkiem prezentacji żywych nurtów aktualnie powstającej sztuki. Jest ośrodkiem spotkań i dialogu artystów o niezakademizowanej jeszcze pozycji w polskiej sztuce współczesnej. Jest ośrodkiem konfrontacji
poszukiwań plastycznych z teoretyczną myślą uogólniającą i obiektywizującą ich

41

Zob. Katalogi wystaw

"Złotego

Grona" 1963-1977.
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sens i znaczenie [... ] Złote Grono - podczas swej dziesięcioletniej prawie historii
na siebie uwagę niemal wszystkich, komu bliskie są sprawy sztuki
współczesnej [... ]" 42.

zdołało ściągnąć

Jedną

l

z głośniejszych inicjatyw zrodzonych w czasie "Złotego Grona"
tzw. "Karta Łagowska", opracowana podczas Ogólnopolskiego Spotkania Artystów Plastyków, Architektów i Teoretyków Sztuki w 1974 r.
poświęconego aktualnym problemom społecznej funkcji sztuki. Uczestnicy
spotkania opracowali tezy do programu powiązania polskiej twórczości
plastycznej z procesem przemian społecznych i gospodarczych kraju. Dokument, który jest swego rodzaju deklaracją programową zwolenników integracji środowisk twórczych na rzecz aktywnego uczestnictwa w rozwoju
materialnym i duchowym społeczeństwa, stwierdza m. in.:
była

"Twórcy sztuki, artyści plastycy i architekci, partycypują zarówno w sferze materialnych działań, jak i w sferze ideowo-moralnej, stąd też doceniają doniosłość
i złożony charakter problemów związanych z kształtowaniem materialnego środo\vi
ska człowieka. Określony kształt materialnego otoczenia człowieka może sprzyjać
bądź przeszkadzać realizacji zasadniczych celów postępu społecznego. Może utrwalać
i upowszechniać nadrzędne wartości społeczeństwa lub utrudniać ich urzeczywistnienie" 43.

gospodarcze Folski w drugiej połowie lat siedemdziesiątych oraz obojętność ówczesnych władz państwowych i gospodarczych spowodowały, że łagowska deklaracja twórców sztuki nie spotkała się z szerszym zainteresowaniem wśród decydentów życia kulturalnego. "Karta Łagowska" miała jednak pewien wpływ na koncepcję dalszej
rozbudowy i porządkowania architektonicznego Zielonej Góry. Wspólnym
wysiłkiem plastyków, architektów, urbanistów i budowlanych podjęto udane próby przełamania ograniczających normatywów budowlanych poprzez
zrealizowanie kilku niekonwencjonalnych projektów na Osiedlu Łużyc
kim.
Mają też plastycy lubuscy duży udział w plastycznym obrazie. miasta,
m. in. projekty elewacji zabytkowych kamieniczek, pomniki i rzeźby przestrzenne, wystrój wnętrz kin, kawiarni i in. obiektów użyteczności publicznej. Na apel tygodnika harcerskiego "Na przełaj" przekazali ponad
50 proc. dla lubuskich szkół tysiąclecia, wyposażenie plastyczne wnętrz
statku "Ziemia Lubuska" i in.
Wielu zielonogórskich malarzy uzyskało wysoką ocenę krajowej krytyki artystycznej 44 • Potwierdzają to m. in. nagrody i wyróżnienia na wyOgraniczone

42
43

możliwości

VI "Złote Grono". Zielona Góra 1973, S'. 7.
VII ,,Złote Grono". Zielona Góra 1975, s. 56.

Szersze omówienie dorobku twórczego zielonogórskich plastyków przedstaJ. M a d e y ski, Lubuskie środowisko plastyczne na artystycznej mapie Folski. "Przegl. Lub." 1974. s. 77-84 oraz A. R a d aj e w s k i, Refleksje nad dorobkiem
zielonogórskiego środowiska plastycznego. "Przegl. Lub." 1974, s. 85-94.
44

wiają:
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stawach i konkursach ogólnopolskich. W latach sześćdziesiątych najwięk
sze sukcesy artystyczne odnosili Marian Szpakowski (1926-1983) i Klem
Felchnerowski (1927-1980). Z młodszych natomiast krytycy najwyżej oceniają twórczość Antoniego Górnika, laureata licznych nagród ogóLnopolskich i Józefa Burlewicza.
Także grafika zielonogórska została zauważona przez krytykę krajową
(Stefan Słocki, Klem Felchnerowski). Graficy mają duży udział w wysokim poziomie graficznym lubuskich wydawnictw książkowych.
Dużą rolę w popularyzacji grafiki odgrywają ogólnopolskie konkursy
na plakat z okazji "Winobrania" i Festiwalu Piosenki Radzieckiej.
Spośród rzeźbiarzy na uwagę zasługują przede wszystkim Tadeusz Dobosz oraz Leszek Krzyszowski. Ich pomniki i rzeźby stoją zarówno w Zielonej Górze, jak i w innych miastach polskich. Leszek Krzyszowski uzyskał duży rozgłos- także międzynarodowy- jako autor licznych nagrodzonych medali (m. in. złoty medal i nagroda premiera włoskiego w konkursie na medal ku czci Dantego). Piękne medale projektują też Tadeusz
Dobosz i Marek Przecławski (I nagroda w konkursie na medal w XXV
rocznicę odzyskania Dolnego śląska).
Zielonogórskie środowisko plastyczne liczyło w 1980 r. 46 osób i mimo
pewnej płynności- naturalnej w środowisku twórczym- sprzyja ujawnianiu się coraz to nowych indywidualności, nie obawia się konfrontacji
z życiem artystycznym kraju i przyczyniło się do ukształtowania się w mieście sporego zastępu rozmiłowanych w sztuce sympatyków. Popularyzacji
sztuki dobrze służą poza Muzeum uruchomione w 1965 r. Biuro Wystaw
Artystycznych oraz stałe galerie wystawiennicze w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece, Międzynarodowym Klubie Książki i Prasy oraz w Wyższej
Szkole Pedagogicznej.

11.

L~buskie

Towarzystwo Kultury

Ogólnonarodowa dyskusja, jaka toczyła się w kraju w środowiskach kulturalnych w latach 1955-1957 i zmierzała do nadania zjawiskom kulturalnym większej autentyczności, samodzielności, wyzwolenia tłumionych
dotąd biurokratycznymi metodami inicjatyw środowiskowych i regionalnych, nie ominęła także Zielonej Góry. Już na sesji WRN w czerwcu
1956 r. domagano się stworzenia ram statutowo-organizacyjnych dla powstającego ruchu ludzi nieobojętnych na sprawy rozwoju własnego regionu 45 • W Zielonogórskiem ruch ten - najczęściej w postaci tzw. klubów
inteligencji- domagał się m. in. przyspieszenia procesu gospodarczo-kulturalnej aktywizacji Ziem Odzyskanych. Inicjatywa w tym zakresie wy45 J.
Koni u s z, Dwudziestolecie
Lub." 1977, nr 2, s. 44.

Łubuskiego

Towarzystwa Kultury. "Przegl.
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W.1976 r. nastąpiło otwarcie Zielonogórskiego Parku Etnograficznego
w Ochli k. Zielonej Góry, który stał się oddziałem Muzeum Ziemi Lubuskiej. Na obszarze 15 ha, głównie staraniem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków dr. Stanisława Kowalskiego, utworzono zaczątki skansenu ludowego budownictwa reprezentującego budownictwo zachodniowielkopolskie i łużyckie. Wśród pierwszych obiektów (ma ich być łącznie ponad 30)
znajduje się m. in. chata z Potrzebowa z 1675 r., zespół budynków zagrody
chłopskiej z lat 1803-1824 z Krobielewa, leśniczówka, domek winiarza,
wiatrak itp. W skansenie znalazł pomieszczenie dział etnograficzny Muzeum, m. in. z dużą kolekcją strojów ludowych przywiezionych przez repatriantów oraz z regionu lubusko-wielkopolskiego.
Muzeum prowadzi w Parku Etnograficznym także działalność popularyzującą współczesną sztukę ludową, wystawy, kiermasze i pokazy twórczości ludowej.
W latach 1974-1979 odrestaurowano obszerny późnorenesansowy dwór
Kietliczów z przełomu XVII i XVIII w. w Swidnicy k. Zielonej Góry
i przystąpiono do tworzenia tam Oddziału Archeologicznego Muzeum Ziemi Lubuskiej (Muzeum Archeologiczne Srodkowego Nadodrza). Archeolodzy znaleźli tam właściwe miejsce do prac badawczych i eksponowania
zabytków archeologicznych. Jedna z sal poświęcona jest pamiątkom po
nestorze polskiej archeologii profesorze Józefie Kostrzewskim. Muzeum posiada następujące działy: epoki kamienia, kultury łużyckiej, kultury pomorskiej, wczesnego i późnego średniowiecza oraz konserwacji zabytków
archeologicznych.
W podworskim parku powstaje Muzeum Form Pochówku.
W organizacji znajduje się Oddział Braterstwa Broni zlokalizowany
w D~zonowie, który eksponował będzie najnowszą historię wojskowości
ze szczególnym uwzględn~eniem wyzwolenia Ziemi Lubuskiej w 1945 r.
Także w organizacji znajduje się Muzeum Miasta Zielonej Góry.

13. Wojewódzkie Archiwum
Długotrwały

Państwowe

i wyniszczający charakter działań wojennych nad środko

wą Odrą sprawił, że większość materiałów

archiwalnych dotyczących przeszłości tych ziem uległa zniszczeniu wraz z pałacami, ratuszami i in. budynkami gromadzącymi zbiory archiwalne. Także trudności pierwszych lat
powojennych nie sprzyjały zabezpieczeniu zachowanych jeszcze akt, chociaż czynności takie zostały podjęte przez archiwa wojewódzkie w Poznaniu i Wrocławiu.
Dopiero zarządzeniem Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. utworzono
pierwsze oddziały Archiwum Państwowego w Poznaniu w Gorzowie Wlkp.
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i Zielonej Górze. W Zielonej Górze ze względów lokalowych archiwum
jednak wówczas jeszcze nie powstało. Zabezpieczone w tamtych latach
dokumenty przewożone były do Gorzowa, Poznania oraz do Centralnej
Składnicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Katowicach (książki i starodruki). W różnych obiektach na terenie województwa znajdowano wówczas zbiory archiwalne wywiezione przez Niemców z Warszawy, Poznania,
Krakowa, a także z Berlina i in. miast Rzeszy (w związku z bombardowaniem tych miast przez aliantów) oraz zrabowane z innych krajów (m. in.
z Austrii, Grecji, Czechosłowacji, Jugosławii i Związku Radzieckiego).
Zbiory te po zabezpieczeniu wróciły do prawowitych właścicieli.
W 1952 r. powstał oddział Archiwum w Szprotawie, a dopiero w 1953 r.
powołano Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z tymczasową siedzibą w Suiechowie 51 • Zielona Góra, po awansowaniu do rangi stolicy województwa nadal przeżywała duże trudności lokalow.e.
W 1955 r. utworzone kolejne archiwum terenowe w Międzyrzeczu, przeniesione w 1960 r. do Wilkowa k. Świebodzina.
Od początku 1959 r. agendy i zasoby aktowe Wojewódzkiego Archiwum
Państwowego przeniesione zostały do odremontowanego pałacu w Starym
Kisielinie pod Zieloną Górą. Umożliwiło to zarówno zintensyfikowanie
prac nad opracowaniem akt, jak też ułatwiło korzystanie z nich coraz liczniejszym użytkownikom, zwłaszcza pracownikom naukowym, doktorantom i studentom. Ogółem w latach 1953-1978 zinwentaryzowano na ogólną liczbę 1262 zespołów (4397 metrów bież. akt) 819 zespołów (2691 mb),
co stanowiło 61,4 proc. ogółu akt 52 •
Mimo dużych zniszczeń i luk w zasobach archiwalnych zachowały się
w niezłym stanie niektóre zespoły akt miejskich (m. in. Zielonej Góry, Sulechowa, świebodzina, Szprotawy i Wschowy), w tym także dokumenty
pergaminowe od XIII w. począwszy. Zachowało się także sporo akt sądo
wych, niektóre zespoły akt wielkich własności ziemskich, m. in. akta podworskie Briihlów z Brodów oraz akta księstwa żagańskiego.
W miarę upływu lat rosną zasoby aktowe z okresu Folski Ludowej
liczące już 196 zespołów (824 mb i 38 892 jednostek akt) 53 • Szczególnie
cenne, udostępnione już badaczom, są akta z lat 1945-1950 ukazujące początki władzy ludowej na Ziemi Lubuskiej.

51

A. Ku c ner,

Wartość

naukowa zasobu aktowego Wojewódzkiego Archiwum
t. II; Ranga archiwów w życiu

Państwowego w Zielonej Górze. "Roczn. Lub." 1960,
społecznym, naukowym i kulturalnym. Wojewódzkie

Archiwum Państwowe. Zielona
Góra 1979; W. D ar a s z, 25 lat Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Zielonej
Górze. "Przegl. Lub." 1979, nr 2; H. D o m i n i czak, Zasoby archiwalne Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. "Przegl. Lub." 1979, nr 1.
52 W. D ar a s z, op. cit., s. 114.
53 H. D o m i n i czak, źródła archiwalne do dziejów osadnictwa polskiego na
Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950. "Przegl. Lub." 1978, nr 1-2, s. 72.
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Na podstawie zasobów aktowych WAP napisano już wiele prac w Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze i in. ośrodkach akademickich. Przy
Archiwum istnieje od 1960 r. pracownia naukowa wraz z pracownią mikrofilmową i fotograficzną ułatwiającą korzystanie z posiadanych zasobów. W 1973 r. utworzono też pracownię konserwatorską.
Ważnym działem pracy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego jest
nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym w składnicach akt zakła
dów pracy i instytucji. W latach siedemdziesiątych podjęto prace nad udostępnieniem informacji potrzebnych różnym działom gospodarki narodowej (gospodarka komunalna, komunikacja, gospodarka wodna, ochrona zabytków itp.). Przygotowano dla tego celu odrębny inwentarz.
Archiwum prowadzi także własną działalność naukowo-badawczą i wydawniczą.

Zakończenie

Dzieje Zielonej Góry w Polsce Ludowej stanowią dobitny przykład
awansu miasta i jego dynamicznego rozwoju. Niewątpliwie istotne znaczenie dla tak szybkiego rozwoju demograficznego, gospodarczego i kulturalnego po 1950 r. miało uzyskanie przez Zieloną Górę rangi stolicy województwa. Ale nie jest to jedyna przyczyna. Zasadnicze znaczenie miał tu
powrót miasta w granice państwa polskiego. Fotwierdza to bardzo szybkie
osiągnięcie przez Zieloną Górę podstawowych wskaźników demograficznych i gospodarczych sprzed drugiej wojny. Właściwie już w latach 1947-1948 miasto odzyskało swoją rangę sprzed 1939 r. Zawdzięcza to przede
wszystkim przywróceniu naturalnych związków z Wielkopolską, głównie
z Poznaniem, a ponadto niezwykłej ofiarności, pracowitości i inicjatywie
mieszkańców.

Utworzenie województwa zielonogórskiego w 1950 r. nie stanowiło jeszcze przełomu w rozwoju miasta. Lata 1950-1956 to raczej lata stosunkowo powolnego wzrostu i lata narastających trudności w życiu mieszkań
ców, spowodowanych bardzo wolnym tempem realizacji budownictwa miejskiego i infrastruktury miejskiej, z równoczesnym szybkim powiększaniem
się liczby ludności. Dopiero końcówka lat pięćdziesiątych i następne lata
uczyniły z Zielonej Góry miasto wszechstronnie rozwijające się.
Stali mieszkańcy miasta naturalnie nie są zadowoleni z tempa jego
rozwoju. Przyzwyczajeni do sytuacji, w której każdy niemal rok przynosił
nowe inwestycje, nowe instytucje i zakłady, wzrost budownictwa miejskiego, każde zahamowanie tempa rozwoju witają ze sceptycyzmem. Takie
zahamowanie w wielu dziedzinach stało się widoczne zwłaszcza w końcu
lat siedemdziesiątych. Ale równocześnie najwięksi nawet sceptycy nie
mogą nie dostrzec ogromnych przemian, jakie zaszły w mieście w ostatnich 25 latach. Nowe dzielnice mieszkaniowe, nowe ulice i wiadukty, nowe
fabryki oraz placówki kulturalne i naukowe wzbogaciły pejzaż miasta
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w ciągu kilku lat i nawet najmłodsi mieszkańcy pamiętają jak wyglądały
miejsca, w których dziś stoją domy czy przebiegają ulice.
Mimo obecnych trudności gospodarczych Zie~ona Góra ma nadal dość
jasno sprecyzowane perspektywy rozwojowe. W 1980 r. liczba mieszkańców
miasta osiągnęła wielkość 100 tysięcy. W 1990 r. liczba ta ma wzrosnąć
do 140 tysięcy, co zapewne jeszcze bardziej umocni pozycję miasta jako
najsilniejszego ośrodka gospodarczego i kulturalnego między Wrocławiem
a Szczecinem.
Koncepcja rozwoju Zielonej Góry do 1990 r. wynika zarówno z założeń
planu krajowego i makroregionu południowo-zachodniego, jak i z planu
zagospodarowania przestrzennego województwa zielonogórskiego 1• Plany
te przewidują umocnienie przez miasto funkcji usługowo-dyspozycyjnych
przede wszystkim jako:
ośrodka szkolnictwa wyższego oraz naukowo-badawczego,
centrum kulturalno-usługowego regionu i Zielonogórskiego Zespołu
Miejskiego,
regionalnego ośrodka wysoko wyspecjalizowanych placówek służby
zdrowia,
ośrodka administracji terenowej i gospodarczej.
Utrzymana też będzie funkcja przemysłowa miasta poprzez rozbudowę
i modernizację istniejących i budowę nowych obiektów przemysłowych
(np. Fabryka Wełny Mineralnej w Cigacicach). Wzrastać także będzie turystyczna funkcja miasta, zwłaszcza w obsłudze ruchu turystycznego i tranzytowego międzynarodową trasą E.,.14.
J\lliasto ma wyraźnie ograniczone możliwości rozwoju w kierunku na
południe i północ. Od południa granicę terenów możliwych do zabudowy
ogranicza grzbiet Wału Zielonogórskiego, od północy natomiast linia kolejowa, strefa przemysłowo-składowa oraz pradolina Odry (niekorzystne
warunki geologiczne). W tej sytuacji rozwój miasta odbywał się będzie pasmowo w kierunku północno-wschodnim i północno-zachodnim 2• Teren
rozwojowy to pasmo o szerokości 8 km i długości 14 km biegnące od Czerwieńska do Nowego Kisielina.
Chłonność osadniczą tego terenu ocenia się na ok. 200 tys. mieszkańców,
z tym że obejmuje on szereg podzielonogórskich wsi. Z uwagi na wyczerpanie wolnych terenów w granicach administracyjnych miasta zajdzie potrzeba zajęcia obszarów leżących poza tymi granicami, a zwłaszcza wsi:
1 Zob. Przemiany i stan społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Zielonej Góry
w latach 1971-1980 oraz wstępne założenia programu w tym zakresie na lata 1981-

-1985. MaszynopiS' Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze. Styczeń 1981 oraz Wstępne
kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju Zielonej Góry na lata 1981-1985 na tle
założeń perspektywicznego pLanu przestrzennego do roku 1990. Zielona Góra. Maj
1980.
2 Tamże.
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Nowy i Stary Kisielin, Płoty, Słone, Zawada, Racula
te pełnią już dziś ważne dla miasta funkcje sportowo-rekreacyjne i mieszkalne.
W najbliższych latach miasto będzie rozwijało się w kierunku wschodnim, gdzie powstanie tzw. "dzielnica kisielińska" o chłonności ok. 40 tys.
mieszkańców. Drugi kierunek rozbudowy to rejon Przylepu i Czerwień
ska. Równocześnie kończyć się będzie Osiedle Przyjaźni oraz Osiedle Winnica. Pod budownictwo jednorodzinne przeznacza się ok. 2 tysiące działek
w Jędrzychowie, Chynowie i przy al. vVojska Polskiego.
Przewiduje się też przebudowę i modernizację instytucji usługowych
w śródmieściu, gdzie rozwinąć się ma centralny ośrodek usługowy dla
miasta i regionu. Ponadto zakłada się utworzenie dzielnicowych ośrodków
usługowych dla zespołu osiedli mieszkaniowych o wielkości ok. 30 tys.
mieszkańców, m. in. w dzielnicy "Kisielińskiej", "Łużyckiej" oraz "Piastowskiej". Podstawowe usługi mają znaleźć się w osiedlu dla ok. 10-12 tys. mieszkańców.
Plany przewidują także budowę centrum wyposażenia mieszkań oraz
zakończenie centrum ogólnomiejskiego przy ul. Westerplatte i centrum
"Fiata" przy al. Wojska Polskiego. W planie jest także budowa Domu Rzemiosła na Osiedlu Łużyckim.
Największe zadania muszą zostać wykonane w zakresie szeroko rozumianych usług komunalnych. Nastąpi dalsza rozbudowa centralnego ujęcia
wody dla miasta, gdyż zapotrzebowanie na wodę zwiększy się z 53 tys. m 3
na dobę w 1980 r. do ok. 135 tys. m 3/d. Rozważa się w tym zakresie budowę
nowych zbiorników powierzchniowych wód Bobru. Równocześnie przystą
pić trzeba będzie wreszcie do wielokrotnie odkładanej budowy oczyszczalni
ścieków. Dalszej rozbudowie ulegnie elektrociepłownia, a w perspektywie
budowana będzie druga. W zakresie komunikacji nastąpi dalsze usprawnienie ruchu przelotowego przez miasto. Przewiduje się modernizację dróg
wylotowych, budowę stacji benzynowej przy al. Wojska Polskiego, budowę
nowych miejsc parkingowych oraz przystąpienie do budowy projektowanej
obwodnicy E-14 dla przelotu Szczecin-Wrocław. Plany przewidują też budowę nowej arterii ruchu drogowego równolegle do linii PKP, tzw. oś
aglomeracji zielonogórskiej z Nowej Soli do Czerwieńska. Po elektryfikacji linii kolejowej zakłada się, że będzie ona również wykorzystana do obsługi ruchu lokalnego aglomeracji na odcinku od Nowej Soli do Czerwień
ska. 1\tia to być rodzaj szybkiej kolei miejskiej.
Dla obsługi ruchu towarowego przewiduje się rozbudowę bocznic, m. in.
torów rozrządowych na wschód od ulicy Zagłoby oraz dalszą rozbudowę
węzła PKP w Czerwieńsku.
Mimo że zakłada się przyrost zasobów siły roboczej o około 6 tys. osób,
to jednak wzrost zatrudnienia będzie mniejszy (ok. 3,5 tys. osób), gdyż
Przylep,

Łężyce,

i Drzonków.
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