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DZIEJE ZIELONEJ GORY
JAKO PRZEDMIOT BADAR HISTORYCZNYCH

Bezposrednio po objeclu przez wladze wyzwolonej Polski ziem nad
Odrq 1 Baltykiem rzeczywisto6c postawila przed narodem polskim szereg
slromplikowanych zadan, od realizacji ktorych uzaleiniona zostala nie
tvlko odbudowa gospodarcza, ale i nie mniej waina potrzeba przypomnienia nowym osadnikom, ze przed wiekami bylikmy tutaj gospodarzami
1 tylko agresja zlego sqsiada zmusila nas do wymfania sie z najstarszej
granicy zachodniej naszego panstwa.
Zaistniala spoleczno-politycma i kulturalna potrzeba zapoznania Polakow, ktorzy osiedlili sie nad Nysq, Odrq i Baltykiem z tragicznymi
dziejami tych ziem, przedstawienia przebiegu walki z naporem germanskim i wyjasnienia irodel naszej slaboici na zachodnich rubiezach piaslowskiego panstwa. Do glosu dojsb musieli pracownicy oswiatowi organizujqcy szkolnictwo oraz rozni specjalihci z dziedziny kultury, by
zgodnie z naturalnq ewolucjq rozwoju spolecznego zaspokoik powstale
potrzeby, rozbudzonq zetknieciem sie ze starymi zabytkami (koiciolami,
zamkami) ciekawo86 i odpowiedziek na rodzqce siq z dnia na dzien pytania - jak bylo t u przed wiekami?
Na widowni publicznej pojawili sie historycy, najpierw nauczyciele
z trudem zdobywajqcy wiedze o odzyskanych ziemiach im tez przypadla rola pioniero'w w uupowszechnianiu podstawowych wiadomosci historycznych o dawno minionej przeszlosci. Lata mimq6 musialy zanim na
ziemie nadodrzanskie dotarl z najblizszego Poznania autentyczny uczony, ktory trudem swego zycia odtwarzal jakze niejednokrotnie tragicznq przeszlosk Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Slqska. Pracowit056 tych ludzi polqczona ze zrozumieniem chwili biezqcej umozliwi~a
nowym mieszkancom ziem odzyskanych poznanie przeszloSci swojego
miasta, osiedla i wsi.
Nie oznacza to oczywiscie, ze do dnia dzisiejszego zostalo zrobione
wszystko z tego zakresu. Bezustannie stwierdzamy braki w wyjasnieniach wielu problemow z dalszej i blizszj przeszloSci. Jednym z takich
raiqcych brakow jest zbyt mala - jak na miniony z gorq czterdziestoletni okres - ilo6b monografii miast. Szczegolne zageszczenie osrodk6w
miejskich Srodkowego Nadodrza nazywanego rowniez Ziemiq Lubuskq,
jest pod tym wzgledem uderzajqce niewielkq liczbq opracowan poswieconych tym o8rodkom.
Na wyczerpujqcq monografie zasluguje przede wszystkim stolica tego
regionu Zielona G6ra. To co zostalo dokonane dotqd pod tym wzgledem
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a co bqdzie przedmiotem analizy dorobku w punkcie pierwszym niniejszego opracowania? nie odpcwiada wymaganiom zarowno naukowym jak
i politycznym. Po latach naszego powrotu do Zielonej Gory mozna i naleiy dqzyC, aby miasto mialo nie tylko wyczerpujqcq moriografie nauliowq, ale i wiqkszq i!oSc studiow specjalistycznych, jak np. dzieje cechow zielonogorskich, dzieje rzemiosia do r. 1939, dzieje ludnogci polskiej po 1945 roku itp.
Zadiuzenia historykow .w stosunku do Zielonej Gory wbrew pozorom sq powaine i zapewne nie prqdko zostanq odrobione. Czas ku temu
jest juz najwyzszy. Poslugujqc siq bowiem na uzytek propagandowy
okresleniem o polskogci Zielonej Gory w odleglej przeszloici, gdy sie
rownoczesnie nie dysponuje wyczerpujqcq monografiq, zakrawa na przesad?, bardzo latwq do zwalczenia i odrzucenia. Nieopatrznie dostarczamy naszym przeciwnikom argumentacji przeciwko sobie samym.
Byloby blqdem niewybaczalnym przy omawianiu dorohku pigmienrliczego odnoszqcego sic do dziejow Zielonej Gory, a zrealizowanego w
ostatnich czterdziestu z g6rq latach, pominiecie pismiennictwa niemieckiego. Pismiennictwo to bowiem stanowilo, szczegolnie w pierwszych
latach po roku 1945, punkt wyjscia do pierwszych artykulow i notatek
o Zielonej Gorze. Nie ma w tym niczego przynoszqcego ujmq autorom
polskim. Kilka stuleci wladzy niemieckiej nad miastem przynioslo plon
badawczy, ktjrego nie wolno lekcewazyk. Oczywiscie to nie znaczy, ze
publikacje niemieckie przyjmujemy bez zastrzezen. Nieodzowny jest w
stosunku do nich najdalej posuniety krytycyzm i ostrozno6c.
Z najwazniejszych publikacji niemieckich odnoszqcych sic do Zielonej Sory wymienic nalezy, jednq z najstarszych i chyba najobiektywniejszq: 0. Wolff, ,,Geschichte der Stadt Grumnberg in Niederschlesien
vo-n ihrer Entstehung bis zur Einfuhrung der Reformation" wydanq w
Zielonej Gorze w 1848 r. (s. 344), tego samego autora: ,,Geschichte der
evangelischen Stadt und Landgemeinde Griinberg von den Zeiten der
Reformation bis 1742" (Zielona Gora 1841, s. 164), ,,Geschitlitche Nachrichten iiber das evangelische Schulwesen in Griinberg (Zielona Zora
1838).
Z innych ksiqzek uwzglednik nalezy nastqpujqce: A. Forster, ,,Aus
Griinbergs Vergangenheit. Gesammelte Bilder zur Geschichte der Stadt
nach vorhandenen Chroniken und sonstigen Uberlieferungen" (Zielona
Gora 1900, s. 390). Tegoz autora: ,,Geschitliches von den Dorfer des
Griinberger Kreises" (Zielona Gora, h.m. i d., s. 315), ,,Grunbergs Geschichte von friihester Zeit bis 1831" (Zielona Gora 1848). Wreszcie najwiqksza z monografii Zielonej Gory, najczqsciej cytowana w opracowaniu: 11. Schmidta, ,,,Geschichte der Stadt Griinberg in Schlesien" (Zielona
Gora 1922, s. 1119) i tegoz samego autora: ,,Stadt und Kreis Grunberg
in Schlesien am Ausgange des 18. Jahrhunderts (1786-1797)"
(Zielona
G6ra 1911, s. 47).
Do wymienionych moinaby jeszcze zaliczyk, najnowszq niemieckq
monografie, ktorej autorem jest byly mieszkaniec Zielonej Gory E. Claus,
a ksiqzka jego ma tytul: ,,Buch d e r Stadt Griinberg in Schlesien" (Frankfurt n. M. 1957).
Z mniejszyeh wydawnictw, godnych uwagi wyrnienik nalezy: M.. Effner .,,Geschichte der katholischen Pfarrei Griinberg "on ihrer Griindung

bis 1840" (Zielona fG6ra 1852); F. Liebig, ,,Die Kirche zu St. Hedwig
in Grunberg" (Zielona G6ra 1932, s. 45); W. Ribbeck, ,,Grunberg in
Schlesien. Die nordlichste Weinbaustadt der Erde" (Berlin 1929); A. D.
Wegener, ,,Kurze Geschichte der Stadt Grunberg" (Jena 1801).
Poza zwartymi drukami wielu autorow po6wiecilo Zielonej Gorze
niemalq il0~6kartykulow, dotyczqcych przede wszystkim uprawy winoroili i sukiennictwa, a wiec na jatrakcy jnejszym za jeciom mieszkancow.
W sumie bibliografia prac o Zielonej Gorze w jezyku niemieckirn
jest doh6 bogata. Z tego bogactwa wymienilem najwazniejsze pozycje,
dajqce wyobraienie, ze w gruncie rzeczy niewielkie powiatowe miasto
wzbudzilo spore zainteresowanie wSrod piszqcych.
Na zakonczenie przeglqdu podstawowych publikacji niemieckich
o Zielonej Gbrze warto doda6, i e przed kilkoma miesiqcami, urzedujqcy
dyrektor Wojewbdzkiego Archiwum Pan~two~wegow Zielonej G6rze
z siedzibq w Starym Kisielinie doc. dr hab. Jerzy Piotr Majchrzak ,,od:ryl" wirod zbior6.w archiwum rekopis krorniki Zielo.nej Sory od poczqtku
XVII do pocqtk6w XIX wieku. Dzieki temu odkryciu baza zrodlowa
do dziejow naszego miasta wybitnie sie zwiekszyla.
Trzeba przyznak, ze zainteresowanie przeszloSciq Zielonej Gory przynioslo j u i w 1947 r. pierwsze rezuitaty. W wydanej bowiem jednodni6wce P.T.K. z okazji ,,Dni winobrania" (wczesnie zrozumiano specyfike
Zielonej Gory) ukaza4 sic artykul pt. ,,Pochodzenie i nazwa Zielonej
G6ry" pibra kierowniczki Muzeum Miejskiego E. Lychowskiej. Autorka
nieco ,,przySpieszyla" powstanie Zielorlej Gory datujqc je na lata 11501222, ale samq nazwq jako pierwotnq przyjela ,,Zielonq G6rq" a nie
,,SriinbergV, co znalazlo potwierdzenie w przypomilianym dokumencie
Wladyslawa IV z r. 1641, gdzie napisa!lo ,,Zielona Gora", p6zniej dopiero przemianowana na ,,Griinberg"; w tej samej jednodlnijwce J. Piszczek wydrukowal artykul ,,Piekno naszego miasta", w ktoryrn zwr6cil
uwage na wielkq ilobi: zieleni ozdabiajqcej miasto, na piekno Wz,gbrz
Zielonogorskich, na eksponaty znajdujqce sie w hiluzeum Miejskim.
Czy rezultat rozbudzonego zainteresowania miasten1 okazal sie trwalym? Choc nie dysponuje konkretnynl materialem z lat 1948-1950,
wiem, ze rokrocznie obchodzono ,,Dni winobrania" urozmaicone barwnym pochodem przechodzqcym ulicami miasta, z pojawiajqcynli sie akcentami historycznymi. Publikacji odnotowujqcych bodaj fragmenty
dziejow miasta bylo nadal niewiele.
0 waznej publikacji wydanej w rolru 1950 przez Insty'iut Zachodni
w Poznaniu nie wolno zapominai:. Z serii ,,Ziemie Staropolski" zainicjowanej przez Instytut Zachodni, jako tom I11 wydana zostata ,,Ziemia
Lubuska" pod redakcjq prof. Michala Sczaniec!riego i Stanislawy Zajchowskiej. Ta duiych romiar6w ksiega (578 r.) obejmowah terytorium
od Dobiegniewa po Zielonq Gore i byla pierwszq w jezyku polskim pracq, w ktorej pomieszczono opracowanie ,,Ziemia Lubus:ra w dziejach
Polski" pibra Gerarda Labudy a w poszczegolnych rozdzialach wytypowane !<rainy (miedzyrzecka, gorz~wska,torzymska i :;ro6nieliska) orrtawiano od strony geografii, historii i sztuki. CzqSi. 111 poiwiecona zostala
przejeciu Ziemi Lubuskiej przez Polske. Omawiana ksiqika zawiera wiele avzmiane!~o Zielcnej G6rze i najbliiszych jej okolicach. &limo uplyVJU lat od jej wydania zachowala duiq wart066 informacyjnq i wciqz
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stanowi cennq pozycjq dla tych wszystkich, ktbrzy szukajq odpowiedniej
literatury dla poznania przeszlosci~ geografii i przyrody Ziemi Lubusliiej.
0 ile ,,Ziemia Lubuska" zasluguje na uwagq mimo znacznego uplywu lat od jej wydania, o tyle wydany przewodnik turystycz.ly przez
Spoldzielczy Instytut Wydawriiczy ,.Krajn w Warszawie w roku 1953,
pt. ,,Zielona Gora i okolice" piora Tadeusza Pasikowskiego odnotowujq
wylqcznie z czysto kronilrarskiego obowiqzku rejestrowania moiliwie
wszystkich publikac j j poSwiqcoriych Zielone j Gorze. Ta bowiem niewielka ksiqzeczka ( 3 2 s.) nie przedstawia dzisiaj wielkiej wartoici. J u i
na s. 3 spotykamy siq z razqcq niescislosciq, i e Zielona Gora zostala
wyzwolona przez Armiq Radzieckq w dniu 25 maja 1945, co jak wiadomo znacznie odbiega od daty rzeczywistej 15 lutego. Przedstawione w
przewodniku dzieje miasta i twierdzenie bqdqce powtbrzeniem sformulowan literatury niemieckiej jakoby uprawe winorosli wprowadzili w
Zielonej Gorze kolor~isciz zachodu, podobnie jak flandryjscy tkacze byli
organizatorami sukiennictwa, nalezy w swietle nowych badan zdecydowanie odrzucic.
Zgodnie z wymogami sprawiedliwoBci trzeba jednak zaznaczyc, i e
wobec braku podobnych opracowan przewodnik T. Pasikowskiego nalezy potraktowac z calq wyrozumialo6ciq i przyjqc mimo wszystko jako
wydawnictwo pozytywne.
Nastqpny rok 1954 przyniosl pierwszq ksiqike wydanq w Zielonej
Gorze i napisanq przez miejscowego autora. Jest to ksiqzka. bqdqca dziS
rzadkoiciq bibliograficznq: ,,Tradycje polskosci na Ziemi Lubuskiej",
ktorej wydawcq byl Komitet Frontu Narodowego a autorem Wladyslaw
Korcz. Wsrod poruszanych tam zagadnien, Slady polskie z przeszloSci
akcentowane sq w szczegolnosci, ponadto poswiecono krotkq wzmiankq
o Zielonej Gorze w rozdziale ,,PolskosC miast na Ziemi Lubuskiej".
Wraz z rozwijajqcym sie iyciem kulturalno-oswiatowym zaczyna jq
pojawiac siq na lamach miejscowej ,,Gazety Zielonogorskiej" od roku
1953 historyczne artykuly popularno-naukowe, majqce na celu zapoznanie mieszkancow naszego wojewodztwa z wybranymi fragmentami
z przeszlosci Srodkowego Nadodrza czy jak wowczas pisano Ziemi Lubuskiej. Jest sprawq samq przez sie zrozumialq, ze pojawily sic tez artykuly dotyczqce Zielonej Gory. W 1955 r. w jednym z sierpniowych
numerow ,,GazetyV, W. Korcz opublikowal ,,Mury obronne Zielonej
Gory", dolqczajqc mapkq wskazujqcq przebieg murow i dajqcy wyobraienie zasiegu umocnien zielonogorskich. W artykule przypomniano kto
by1 inicjatorem budowy murow (ksiqze Henryk IX), ze byly dwie bramy Gorna i Dolna, prowadzqce do miasta i co - zapewne dla wielu zielonogorzan bylo niespodziankq - krqg murow liczyl zaledwie 800 m
biezqcych. W zwiqzku z winobraniem ten sam autor napisal w r. 1956
do dodatku ,,Gazety Zielonogorskiej" - ,,Kultura i zycie", niewielki
artykul ,,Gdy dojrzewajq winne grona", a wiqc o uprawie winorosli
w Zielonej Gorze. W jednym z kolejnych numerow, w t y m samym roku
rdwniei ten sam autor umiescil artykul ,,Pod obcym panowaniem. Z przeszlosci Zielanej Gory" - omawiajqcy w duzym skrocie ciqzkie chwile
w zyciu mieszkancow pod panowaniem Habsburgow w pierwszych trzydziestu latach XVII wieku.
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Znaczny przyrost prac o Zielonej Gorze datuje sic od roku 1958.
W tym wlasnie roku rozpoczynajqca swoj chlubny zywot seria wydawnicza ,,Biblioteka lubuska", zainicjowana przez prof. M. Sczanieckiego.
przekazala swdj drugi tomik, Wladyslawa Korcza ,,Dzieje uprawy zielonogorskiej winorosli". Byla to pierwsza wieksza rozprawka o dziejach
wi,nnego krzewu, o jego zaaklimatyzowaniu siq w Zielonej Gorze, o walce czlowieka z klimatem, o utrzymanie egzotycznego krzewu i opiece
wladz nad wlasciwq eksploatacjq winnych pol. Dziqki tej pracy dzien
winobrania uzyskal swoje uzasadnienie w oparciu o rozwoj historyczny.
Rok nastepny 1959 przyniosl na lamach ,,Gazety Zielonog6rskiejV
cykl I. Kubickiej zatytulowany ,,Baedeker zielonogorski", zawierajqcy
w krotkich artykulach wzmianki o wybranych zagadnieniach z historii
Zielonej Gory. Kubicka pisa?a o zielonogorskich warowniach, czarownicach, o zbuntowanych tkaczach (o buncie czeladnikow tkackich w roku
1683), kto kiedy bywal i popasal w Zielonej Gorze, o Lubuskim Towarzystwie Kultury, o plastykach, o nowej Zielonej Gorze, o Teatrze Ziemi Lubuskiej, o Klubie Dziennikarza, o ulicach miasta, o Orkiestrze
Symfonicznej, o redakcjach, o handlu i uslugach, o Lubuskim Zespole
PieSni i Tanca (siedziba jego znajduje sie w Zielonej Gorze). Bylo tego
do66 duio, tylko niestety jakosc tych niewielkich artykulow nozostawiala wiele do iyczenia. Tematyki historycznej, ktorej dotyczyky publikacje wydane w 1959 r., szczegblnie odnoszacej sic do Zielonei G6ry
nie moina jednak oceniac tylko na podstawie ,,BaedekeraV I. Kubickiej.
0 wiele wazniejszym okazalo sie studium W. Korcza ,,Procesy czarownic w Zielonej Gbrze w wielru XVII", umieszczone w t. I ,,Rocznika
1,ubuskiego" (s. 114-145), oparte na oryginalnym irodle i przypominajqce wstrzqsajqce wydarzenia, ktore przeiyc musieli mieszkancy miasta.
w tomie I1 ,.Rocznika Lubuskiego" wydanego w roku 1960 ukazal sie
artykul W. Korcza ,,Herb Zielonej Gory" (s. 293-303)
poddajqcy rewizji dotychczas obowiqzujqcy herb miasta ustanowiony w czasach pruskich. Propozycja z,miany herbu wysunieta przez autora artykulu odwolywala sie do najstarszego znanego narn wizerunku pieczqci miejskiej,
nawiqzujqcego do panowania nad miastem ksiqiqt Slqskich, linii glogowskiej. W rezultacie przedstawionej propozvcji dokonana zostala zmiana
herbu w pierwszych dniach w r z e h i a 1960 roku na uroczystym zebraniu Mie jskie j Rady Narodowe j.
Nasza wiedza o dziejach miasta zostala wzbogacona w tym samym
1960 roku przez J. Koniusza, ktorg oddal w rece czgtelnikow, zwiqzlq
monografie ,,Taddeo Polacco z Zielonej Gory", poswieconq urodzonemu
w Zielonej Gorze w 1733 roku Tadeuszowi Koniczowi, poiniejszemu
znakomitemu artyscie-malarzowi polskiemu, okresu 08wiecenia. Z kolei
w ,,Roczniku Lubuskim" w tomie 111, opublikowany zostal artykul Tadeusza Swioncia ,,Od ,,ReimsMpo ,,Monte Verde", omawiajqcy produkc je zieloaogorskiej wytworni win w latach 1826-1 960.
Dotychczasowy dorobek odnoszqcy sic do dziejow Zielonej Gory mial
charakter wciqz fragmentaryczny, zaspaka ja jqcy dorazne potrzeby (jak
np. obchody winobrania). Artykuly, studia i rozprawy aczkolwiek potrzebne i cenne nie mogly jednak zastqpiC pelnej monografii przedstawiajqcej dzieje miasta. Opracowanie takiej monografii moglo przynie8c
oczelriwany rezultat w wyniku pracy zespolu autorskiego kierowanego
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przez kompetentaego redaktora. Znaleili sie inicjatorzy i redaktorzy zarazem przygotowywanej ksiqzki, prof. prof. Michal Sczaniecki i Jail
Wqsicki. Wok61 nich skupit sie zespol autorski skfadajqcy sie z 8 osob
z czego 5 z Zielonej Gory a 3 z Poznania. Zaplanowana monografia pt.
,,Zielona G6ra PrzeszloSC. i terainiejszosc", ukazala sic w Wydawnictwie Poznanskim w roku 1962 (s. 291). W slowie od redakcji czytamy,
i e ,,praca, kt6rq oddajemy do rqk czytelnika, powstala w wyniku zespo2owego wysilku autorow, skupiofiych wok01 Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycmego w Zielonej Sorze (dzialajqca od roku
1958 - W.K.). Jest ona pierwszq pr6Sq, nie w pelni jeszcze wyczerpujqcq, ukazania przeszlosci Zielonej Gory oraz wsp6lczesnego zycia miasta, ktbre w granicach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znalazlo pelne moiliwoSci bujnego rozwo'u". W poszczegblnych rozdzialach omowione zostaly: S. Zajchowska, rodowisko geograficzne; W. Posadzy, PCczqtki miasta i jego rozw6j przestrzenny; W. Rorcz, Zarys dziejciw miasta od XIV do polowy XX w.; W. Maisel, Orgaiiizacja wladz i sqdownictwa (1323-1945); K. Felchnerowski, Zabytlri zielonogcirskie; A. Markusfeld, Poczqtki wladzy ludowej; A. Netzel, Rozwdj miasta w Polsce
Ludowej; A. Czarkowski, Zycie kulturalne. Przy ocenie monografii najwiqcej uwag krytycznych padlo pod adresem czesci wspolczesnej. Wytykano pominiecie wielu zagadnien a zatem niekon:pletnoSC: opracowania. Uwzgledniajqc pionierski charakter monografii, mozna ,wszystkie
krytyczne uwagi przyjqc z duzq wyrozumialoSciq, tym bardziej, ze lepsze caloSciowe ujecie dziejbw Zielonej Gory jak dotqd, jeszcze sic nie
ukazalo. Czas bylby na to najwyzszy, uwzgledniajqc fakt, i e rninelo
juz od wydania pierwszej monografii ... dwadzief ia sze5C lat! (W r. 1988).
W ciqgu tych lat ukazalo sie wiele roinych publikacji odnoszqcych
sie do przeszloSci Zielonej Gory. Z ksiqzkowych pozycji wymienib nalezy Bogdana Kresa, ,,Zarys dziejbw winiarstwa zielonog6rskiego", wydany w serii wydawniczej ,,Biblioteka lubuska", jako tomik 8 (s. 110).
Na szerokim tle winiarstwa europejskiego, poczqtkow uprawy winoroSli
w Polsce, autor omawia powstanie o5rodkow winiarskich na ziemiach
Srodkowego Nadodrza, odrqbnie traktu jqc winiarstwo zielonog6rskie.
Swe interesujqce ro~zwazania konczy B. Kres przypon~nieniem tradycji
i obyczaj6w zwiqzanych z winiarstwem.
Ten sam autor w szeSC lat pozniej wydal nowq prace pt. ,,Winiarstwo
na Ziemi Lubuskiej", kt6rej powstanie oparl na znacznie rozszerzonej
bazie irodlowej i wyzyskaniu obfitej literatury. OczywiScie w rozprawie
wielokrotnie pisaf o winiarstwie w samej Zielonej Gorze.
Z interesujqcych wydawnictw lat 60-tych na uwagq zasluguje 9-ty
tornik ,,Bibliotekilubuskiej", autorstwa Aleksandra Schwartza pt. ,,Zmiany krajobrazu krainy zielonog6rskiej na tle rozwoju osadnictwa od XI
do XX wieku" (1966, s. 75). Szeroko zakrojony temat rozwiqzal autor
w nader zwiezly i treSciwy sposob. Skoncentrowawszy swoj wysiiek nad
niewielkim obszarem krainy zielonogorskiej, ktorej odrqbnosci nikt jui
chyba dziS nie kwestionuje, om6wil w 5-ciu rozdzialach dzieje osadnictwa, poczqwszg od wieku XI, konczqc na wieku XX. Prace Schwartza
zaliczyt nalekg do udanych syntez waznego, ale i rozleglego zagadnienia.
WSr6d arty!zul6w odnoszqcych siy do dziej6w Zielonej G6ry wymieni6 naleLy dwa Zygmuilta Rutkowskiego. Pierwszy pt. ,,Zycie ludnobci
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polskiej w Zielonej Gorze w latach 1890-1939" drukowany byl w ,,Przeglqdzie Zachodnim" (1960, nr 5, s. 139-149), drugi zas pt. ,,Z dziejow
Polonii zielonogorskiej" ukazal sie w ,,Roczniku Lubuskim" (1966, t. IV,
s. 128-145). Obydwa dotyczyly losow nielicznego ugrupowania polskiego z trudem utrzymujqcego swoja odrebnos6 narodowq, co bylo szczegolnie trud,ne w okresie wladzy hitlerowcbw. Autor on~awianajbardziej
godny uwagi fragment z zycia zielonogorskich Polakow zwiqzany z powstaniem i dzialalnoSciq Towarzystwa Rzemieslnikow Polskich (18981935).
Uplywajqcy czas wraz z roznorodnymi zmianami gospodarczymi
i spolecznymi mial swoj okreglony wplyw na rozwoj pismiennictwa dotyczqcego Ziem Zachodnich, w tym rowniez Zielonej Gory. Wychodzqcy od r. 1971 kwartalnik ,,Przeglqd Lubuski", od czasu do czasu drukowal na swych lamach artykuly o Zielonej (Gorze. W numerze ,,Przeglqdu" z r. 1972 (nr 2) Henryk Samujllo omawia sytuacjq szk61 wyzszych
w Zielonej Gorze. Przeciez od 1965 r. funkcjonuje Wyzsza Szkola Inzynierska, a od 1971 Wyzsza Szkola Nauczycielska w dwa lata pozniej
przemianowana w Wyzszq Szkolq Pedagogicznq. Sytuacji obu szkol poswiqcony jest artykul H. Samujlly, w ktorym autor rozwaza szanse
rozwoju obu uczelni. W tym samym czasopismie w n r 1 roku 1973 Stefan Bolinski omawia w artykule ,,Polska Partia Robotnicza w Zielonej
Gorze w latach 1945-1948"
rozwoj PPR zarbwno w miescie jak i powiecie. W numerze 2 tego samego rocznika ,,PrzeglqduH znajdujemy
artykul Mariana Kopija pt. ,,Etapy rozwoju przestrzennego i spolecznogospodarczego miasta Zielonej Gory". Autor zastanawia siq nad zasadniczymi problemami rozwoju miasta (m.in. wadliwy funkcjonalnie stary
uklad miasta i calkowite zamkniecie mozliwoSci przestrzennej rozbudowy istniejqcych zakladow przemyslowych, wyjqtkowo dotkliwy niedowlad organizacyjny produkc ji budowlano-montazowe j, niedobor mocy
h d o w l a n e j , przewlekle i zle jakosciowo realizowanie obiektow, wysokie
koszty budowania itp.). Na zakonczenie autor rozwaza kierunki rozwoju
miasta w okresie do 1980 roku.
Wspomniany wyzej autor S. Bolinski, w n r 2 (1974) ,,Przeglqdu Lubuskiego" opublikowal artykul pt. ,,Polska Partia Socjalistyczna w Zielonej Gorze w latach 1945-1948",
w tym samym numerze K. Mamak
omawial ,,AktgwnoSC radnych Mie jskie j Rady Narodowe j w Zielone j
Gorze w latach 1965-1973",
J. Papior (rowniez w tym samym numerze) sugeruje w artykule ,,0potrzebie studiow germanistycznych w Zielonej G6rze" sensownos6 uruchomienia tego kierunku w Wyzszej Szkole Pedagogicznej.
We wszystkich nastepnych zeszytach ,,Przeglqdu Lubuskiego" az po
ostatdni numer z 1985 roku (1-2) systematycznie ukazywaly sie artykuly
o Zielonej Gorze. Nie byly to jednak - poza wyjqtkami artykuly historyczne, a raczej dotyczyly wielu zagadnien wspolczesnych. Byly to:
H. Szczegoly ,,Wyisza Szltola Pedagogiczna w latach 1971-1975"
(1975,
nr 4), L. ,Soldyki ,,Zielona G6ra. Socjologiczna problematgka miasta"
(1974, nr 4), tegoz autora ,,Rozwoj struktury przestrzennej Zielonej Gory" (1976, n r I), A. Nowaczylca ,,Przemiany ukladu przestrzennego Zielonej Gory w okresie powojmnym" (1976, nr 2), B. Poprawy ,,Przemiany
struktur ludnoSci w Zielonej G6rze" (1977, nr I), M. Kopija, ,,Powiq-
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zania gospodarcze Zielonej Gory" (1977, nr I), K. Uidzickiego, ,,Dziablnoli: oswiatowa Wojewodzkiego Zakladu Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Gorze" (1977, nr 3), J . P. Majchrzaka, ,,Klasyczny dramat
niemiecki na scenie Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielonej G6rze" (1978.
nr 1-Z), M. Jakowickiej, ,,Strefy ekologiczne w Srodowiskowym systemie wychowania Zielonej Gory" (1978, nr 3), H. Szczegola, ,,Pierwszy
rok wladzy ludowej w Zielonej C6rze" (1979, nr 4), J . Grzelczyka,
,,Funkcje Zielonej Gory jako osrodka wojewodzkiego" (1979, nr 4),
J. Muszyliskiego ,,Powstanie i rozwoj Srodowiska plastycznego w Zielonej Gorze" (1979, n r 3), H. Szczegoly, ,,Niemieckie obozy pracy przymusowej w Zielonej G6rze w latach 1939-1945"
(1979, nr 2), W. Darasz, ,,DwadzieScia pick lat Wojewodzkiego Archiwum Panstwowego w
Zielonej Gorze" (1979, nr 2), B. Poprawy, ,,LudnoSi: w Zielonogorskim
Zespole Miejskim" (1979, nr I), M. Jakowickiej, ,,Modele szkol Srodowiskowych w Zielonej Gorze" (1979, n r I), H. Dominiczaka, ,,Zasoby
archiwalne Wojew6dzkiego Archiwum Panstwowego w Zielonej Gorze"
(1979, nr I), Z. Zadwornego, ,,Zielonogorski Festiwal Piosenki Radzieckiej i imprezy towarzyszqce w latach 1974-1978" (1979, n r I), J. Dembinskiego, ,,PiqC lat dzialalnoSci OSrodka Wiedzy Powszechnej w Zielonej Gbrze" (1979, nr I), H. Szczegoly, ,,Rozwoj szkolnictwa wyiszego
w Zielonej gone" (1980, n r 1-2), M. Jakowichej, ,,Wojewtrdzka Rada
Postepu Pedagogicznego w Zielonej G6rze" (1980, nr 3), J. Grzelczyka,
,,Rozwbj infrastruktury ochrony zdrowia w Zielonej Gorze w latach
1950-1980",
(1980, n r 3), R. Stankiewicza, ,,DzialalnoSi: Zwiqzku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Gorze w latach 1945-1975"
(1980,
nr 3), G . Chmielewskiego, ,,Malo znane zielonog6rskie pismo harcerskie"
(1982, n r I), A. Tonewskiego, ,,Dzieje zielonogorskiego mlyna paplerniczego" (1983, n r 3), P. Peltza, ,,Sredniowieczne dzieje Srodkowego
Nadodrza w pracach zielonogorskiego srodowiska historycznego" (1984,
nr 1-2), J. Iwana, ,,TrzydzieSci lat dzialalnoSci Oddzialu Polskiego TOwarzystwa Historycznego 1954-1984" (1984, nr 1-Z), W. Strzyiewskiego, ,,Pieczqcie zielonogorskich cechow rzemieSlniczych" (1985, n r 1-Z),
M. Eckerta, ,,Lubuskie srodowisko naukowe w polowie lat osiemdziesiqtych" (1985, n r 1-2).
Podany wyzej rejestr tytulow odnoszqcych siq do Zielonej Gory, opublikowanych w ciqgu lat na lamach ,,Przeglqdu Lubuskiego", swiadczy
niewqtpliwie o wzroscie zainteresowania Zielonq G6rq a rownoczeSnie
wskazuje na duie zroznicowanie problematyki zielonogorskiej. Wszystkie artykuay mozna potraktowak jako swoiste etapy przygotowawcze do
wiekszego opracowania, ktorego jak dotqd Zielona Gora nie posiada.
Mam na myfili prace obrazujqcq historq Zielonej Gory I jej wspolczesn d 6 w calkowicie wyczerpujqcym wykladzie. Na takq publikacje istnieje nie tylko spoleczne zapotrzebowanie, w Swietle rozwoju miasta
w Polsce Ludowej, ale nakazujq jej przygotowanie polityczne warunki
w skali przekraczajqcej wymagania regionalne.
WSrod autorow wspomnianych wyzej artykulow
historycy, socjolgowie, ekonomihci, pedagodzy, znani w Srodowisku z innych prac, zaawansowani w dyscyplinach im najblizszych i tym samym gwarantujqcy
opracowanie odrebnych rozdzialow pelne j syntezy dziej6w Zielone j S6i-y
Oprocz czestych - jak z powyzszego rejestru wynika - glosow mo-
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wiqcych o sprawach Zielonej Gory dawnej i wspblczesnej, minione lata
przyniosly kilka publikacji ksiqzkowych. W roku 1970 ukazal sie w Wydawnictwie Poznanskim, Wladyslawa Korcza przewodnik pt. ,,Zielona
Gora i okolice", wznowiony cztery lata poiniej, zawierajqcy zarys dziej6w miasta, charakterystyke Srodowiska przyrodniczo-geograficznego
oraz pro,pozycje tras dla chqtnych do odbycia wycieczek w miescie i w
najblizszej okolicy. Podobny charakter ma opracowanie A. Worobca
,,Zielona Gora i okolice" (wydany przez ,,Sport i Turystyke" w roku
1980), z tym i e autor zaproponowak inne trasy zwiedzania miasta i okolic. Tego samego autora ,,Srodkowe Nadodrze. Panor,ama turystyczna",
wydana przez Krajowq Agencje Wydawniczq w Warszawie w roku 1981,
niektore z hasel poswieca Zielonej Gbrze.
Ciekawemu niewqtpliwie epizodowi dziejow miasta poswiecona ZOstala praca ,,Historia Towarzystwa Polskich Rzemie6lnik6w w Zielonej
Gorze", Wladyslawa Korcza, wydana przez Lubuskie Towarzystwo Naukowe w roku 1973. Ksiqzka ta omawia w oparciu o ocalale protokoly
zebran rzemie6lnikow zielonogorskich ich dzialalnoSC w Towarzystwie
w latach 1898-1935.
Godne uwagi sq rbwniez ,,Zabytki Srodkowego Nadodrza" S. Kowalskiego, wydane przez Lubuskie Towarzystwo Naukowe w roku 1976, ze
wzgledu na rozdzial po5wiecoiiy Zielonej Gorze i jej okolicom. Zapotrzebowanie na t q ksiqzke doprowadzilo do jej wznowienia w roku 1987
w nieco zmienionej postaci, obe jmu jqce j tylko zabytki wspolczesnego wojewodztwa zielonogorskiego.
Z artykulow i wiekszych studiow poswieconych Zielonej Gorze wymienic nalezy B. Szefera ,,Z zagadnien plynno6ci kadr" (cz. I), studium
socjologiczne o sytuacji kadrowej w dwoch zakladach zielonogorskich w ,,Zastalu" i Lubuskiej Fabryce Zgrzeblarek. Autor zastanawia sie co
jest glownq przyczynq plynnoSci kadr i dochodzi do stwierdzenia, i e
fluktuacji podlegajq w wyzszym stopniu robotnicy o krotszym stazu
pracy, ktorym nie odpowiadajq warunki panujqce w zakladzie. ,,Glownych zas przyczyn plynnosci robotnikow grupy przemysfowej nalezy doszukiwac sie w konfliktach zaistnialych na tle wadliwoici wynagrodzenia, normowania pracy, warunkow i organizacji pracy" - stwierdza
autor badanych zjawisk. ZalowaC nalezy, ze ukazala sie tylko czesk I
t e j pracy o zjawiskach tak przeciez w naszych akladach czestych. W tyrn
samym numerze ,,RocznikaM ukazal sie artykul B. Kresa ,,Muzeum w
Zielonej G6rze w latach 1945-1958".
Sq to krotkie dzieje muzeum od
jego powstania, poprzez nastepne lata przeroznych klopotow az do utworzenia muzeum okregowego w roku 1980.
Godnym odnotowania byl artykul Stefana Dqbrowskiego pt. ,,Sukiennictwo w Zielonej G6rze w latach 1740-1755",
a wiec dotyczqcy
pierwszego pietnastolecia wladzy pruskiej. Po omowieniu m.in. wielkosci produkcji, kierunkow eksportu sukna zielonogorskiego, stanu zatrudnienia, autor dochodzi do pewnych ustalexi, stwierdzajqc, ze Zielona
G6ra ,,byla jednym z wazniejszych o8rodkow produkcji sukna na Slqsku (...) ale zbyt slaby kapitaf handlowy nie pozwolil na wyksztalcenie
sic: w Zielonej Gorze manufaktury scentralizowanej, podczas gdy we
Wroclawiu koncentracja kapitalu spowodowala zmiane w zakresie form
produkc ji i rodzaju produkowanego towaru. Formy produkc ji cechowe j
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decydowaly o bardzo niskiej wydajnosci (niiszej niz przecietny na Slqsku).
Tak wiec poglqd - konczy swe rozwaiania S. Dqbrowski - i i przejscie Slqska pod panowanie pruskie przynioslo ozywienie gospodarcze, jest
calkowicie falszywy, co moina stwierdzik na przykladzie Zielonej Gbry.
W pozostalych tomach ,,Rocznika Lubuskiego" (12, 13, 14, 19531986) umieszczono trzy artykuly odnoszqce sie do spraw Zielonej Gory.
W tomie 12, K. Uidziecki omowil ,,Kierunki dzialalnosci oswiatowoszkoleniowej Wojewodzkiego Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej G6rze9', a Jerzy Piotr Majchrzak wykorzystujqc nieznane di;tqd
materialy w Panstwowym Archiwum Wojewodzkim (z siedzibq w Starym Kisielinie) umiegcil w tomie 13 artykul ,,Polska i Polacy w prasie
o duzej wartoici poznawczej, a co najzielonogorskiej lat 1825-1870"
wazniejsze o charakterze pioniersltim. W gwietle odkryc J. P. Majchrzaka okazalo sie, ze w niemieckim ,,Tygodniku Zielonogbrskim" napisano
niemalo o sprawch polskich, okresu powstania listopadowego i lat poi;niejszych. Gl6wnym rzecznikiem PolakCEw by1 redaktor i wydawca ,,T;ygodnika Zielonog6rskiego" d r Wilhelm Levysohn kt6rego adwersarzem
by1 ,,Dziennik Zielonogorski", tuba ,,Pruskiej Gazety Panstwowej". Wraz
ze Smierciq d r W. Levysohna w roku 1871, ,,zamknql sie - konczy swoj
nadzwyczaj interesujqcy artykul J. P. Majchrzak - progresywny okres
i ,,polski etap", ,,Tygodnika Zielonogbrskiego".
Ten sam autor w tomie 14 ,,RocznikaV odkryl zielonogorzan w kregu
Marcina Lutra piszqc o Mikolaju Fabri, rektorze uniwersytetu wittenberskiego w latach 1508-1510, ktory podpisywal sie niezmiennie ,,Viridimontanus Polonus". Mikolaj Fabri powierzyk wykiady z zakresu filozofii Marcinowi Lutrowi z dniem 13 marca 1508 roku. Za rektorskich
czasow Virdimontanusa immatrykulowani zostali w Wittenberdze dwaj
zielonogbrzanie, Andreas Ebert, pozniejszy organizator pierwszej gming
ewangelickiej w Zielonej G6rze (1523) i J a n Baehr, ktory z rqk Lutra
otrzymal w 1539 roku biret doktorski.
Obydwa artykuly J. P. Majchrzaka wskazujq ile jeszcze zapewne
jest do odkrycia ciekawych spraw zwiqzanych z dziejami Zielonej Gory.
W rejestrze prac o Zielonej "J6rze nie moina nie wspomniec o publikacji Wieslawa Posadzego pt. ,,Zielona Gora" stanowiqcej jeden z rozdzialow zbiorowej pracy ,,Studia nad poczqtkami i rozplanowaniem miast
nad sromdkowq Odrq i dolnq Wartq", wydanej w roku 1970, jako t. 11,
pod redakcjq Z. Kaczmarczyka i A. Wedzkiego. Clioc studium to nie
wolne jest o'd kilku niescislosci, daje w gruncie rzeczy rzetelny obraz
rozwoju miasta pod kqtem przestrzennego rozplanowania i zabudowy.
Jest nieco zmienio'nq wersjq opracowania drukowanego w wyzej omowione j pierwsze j monografii Zieloiie j Gory.
Z pozostalych ksiqzek o Zielonej Gorze cztery zaslugujq na uwage.
Sq to Henryka Ankiewicza ,,Przechadzki zielonogorskie", Hieronima
Szczeg61y ,,Zielona Gora. Rozwoj miasta w Polsce Ludowej", Mariana
Kopija ,,Ekonomiczne powiqzania Zielonej Gbry" wydana przez LTN
w r. 1980 (s. 170) i praca zbiorowa pod red. M. Eckerta ,,Zastal 18761976".
Pierwsza wydana zostala w roku 1977 przez T,ubus!rie Towarzystwo
Naukowe w Zielonej G6rze. Ma ona charakter dziennikarskiej relacji

D Z I E J E Z I E L O N E J GORY

171

o osobistych przezyciach, o spotkaniach z wielu manymi luclimi w naszym miescie, a ze napisana jest lekko i swobodnie, ma zapewniony dluiszy zywot wSr6d zielonogorskich czylelnikbw.
Druga natomiast autorstwa Hieronir'a Szczegoly ma zupelnie inny
charakter. Jest bowiem ksiqzkq na.ukowq, na ktorej stronach (wydana
zostala przez Wydawnictwo Poznanslrie w roku 1984) zaanalizowanc
dzieje Zielonej Gory w Polsce Luclowej. Ksiqtka budzi pewne zastrzeienia z racji zbyt bezkonfliktowego obrazu przedstawionego przez autora. Jest, wyrazajqc sie inaczej zbyt optymistyczna i za malo krytyczna. Przeciez w ciqgu czterdziestu lat zycie w mieScie nie ukladalo sie
tab bez zgrzytow i potlcniec, o ktorych autor wzdraga sie pisat. A szkoda, bo dopier0 taka ksiqzka nabrala'oy wartoSci naleznej publil.:acji naukowe j.
Na koniec slow pare poSwiecic naleiy, dwutygodnikowi spolecznokulturalnemu ,,NadodrzeU, na ktorego lamach w ciqgu minionych lat
(zaczelo wychodzik w roku 1958, jako jednodniowka, a od kwietnia 1959
jako pismo miesieczne, stale, od 1965 roku do 1989 roku wychodzi jako
dwutygodnik), wydrukowano wiele artykulow o Zien~iLubuskiej, o dziejach miast tego regionu, w tym takze poiwiecone Zielonej G6rze.
W ciqgu pierwszego dwudziestopieciolecia pisma ukazaly sie nastepujqce artykuly i notatki odnoszqce sie do dziejow Zielonej Gory.
W opracowaniu WI. Korcza ,,0 gwiazdke wiecej" (lipiec 1958), o powstaniu Stacji Naukowej Polslriego Towarzystwa Historycznego; w tyrn
samyrn numerze Z. Rutkowski poinformowal czytelnikow o wydaniu w
RFN monografii Zielonej Gciry pi6ra b. zielonogorzanina E. Claussa.
W numerze pazdziernikowym 1958 roku Z. Rutkowski przypomnial
o tradycjach zwiqzanych z winobraniem. Ten sam autor w n r 2, 1959 roku, gdy ,,Nadodrze9' stalo sie pismem staiym, omowil rocznice oswobodzenia Zielonej Gory w roku 1945, a w n r 10 pojawil sie artykul W. Korcza o herbie Zielonej Gory i jego wlaSciwej wersji. W roku nastepnyn~
(1960) J. Koniusz przedstawil czytelnikom ,,NadodrzaW postac artysty
malarza Tadeusza Konicza, J. Piszczek (w roku 1961) wspomnial o pewn e j malo znanej publikacji niemieckiej wydanej w 1848 roku gdzie nazwa miasta brzmiala ,,Zielona G6ra". Z kolei F. Fornalczyk zrecenzowal,
bezposrednio po ukazaniu siq (1962) pierwszq monografie Zielonej Gjry.
Od chwili przejscia ,,Nado(drzaHna dwutygodnik (1965 rok), H. Dominiczak pisal. w jednym z numerbw 1.966 roku o pionierskich tradycjach
zielonej Gory. Nastqpne lata nie przyniosl,y iadnych publikacji na temat Zielonej G6ry, przerwa trwala do roku 1971. W numerze 19 tegoz
roku H. Tycner opublikowal artykul : , Z archiwurn zielonogorskich tradycji" mowiqcy o Towarzystwie RzemieSlnikdw Polskich. Podobny w
treSci artykul ukazal sie w roku 1973 (nr 3) pibra J. Oleksinskiego pt.
,,Nieznany dokument do dziej6w Polonii zielonogorskiej" (o Towarzystwie RzemieSlnikbw). Jeszcze raz o sprawach Towarzystwa RzemieSlnik6w Polskich w Zielonej Gbrze opublikowano w ,,Nadodrzu" artykul
W. Icorcza ,,Z dziej6w Towarzystwa Polskich RzemieSlnik6w" pozwalajqcy w skr6conej formie wlasciwie ocenic role i znaczenie organizacji
rzemieSl~iczeji jej bezsporne zaslugi w przeciwstawieniu siq tendencjom germanizatorsltim w stosunku do nicwielkiej liczby Pola1,:riw w
Zielone j Gbrze.

