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Z okazji Jubileuszu 750 - lecia założenia miasta Gorzowa oddajemy w ręce 
czytelników „Słownik twórców gorzowskich i landsberskich”.

Przedstawiamy w tym wydawnictwie twórców kultury, zarówno z czasów lands-
berskich, jak i gorzowskich. Naszym zamysłem jest uhonorowanie mieszkańców  
naszego miasta, którzy swoim talentem i pracą rozsławili je na przestrzeni wieków. 
Jednocześnie chcemy zapisać tzw. „białe plamy” w historii kultury oraz wzbogacić  
ten rozdział edukacji historycznej. Słownik ten jest dowodem na to, że w każdej  
rzeczywistości powstawały tu dzieła wzbogacające kulturę, służące rozwojowi inte-
lektualnemu mieszkańców i rozsławiające nasze miasto na kulturalnej mapie regio-
nu, a nawet Europy. 

We współpracy ze związkami twórców kultury, tj.: Gorzowskim Oddziałem 
Związku Literatów Polskich, Gorzowskim Towarzystwem Artystów Fotografi-
ków, Związkiem Artystów Plastyków przyjęliśmy zasadę, że podstawowym kry-
terium umieszczenia w tym słowniku biogramu twórcy było udokumentowane 
wydanie książki, kompozycji muzycznej, namalowanie obrazu, grafiki, wykona-
nie rzeźby czy fotografii artystycznej. W tym wydawnictwie nie uwzględniliśmy 
szerokiej rzeszy wykonawców i animatorów kultury. Sądzimy, że powinni się 
znaleźć w książce poświęconej życiu kulturalno - oświatowemu Gorzowa. 

„Słownik twórców gorzowskich i landsberskich” pozostaje wydawnictwem 
otwartym na dalsze jego uzupełnienia i to zarówno w swoim wymiarze landsber-
skim, jak i gorzowskim.

W imieniu redakcji pragnę podziękować autorom biogramów, tj.: Krystynie 
Kamińskiej, Januszowi Michalskiemu, Robertowi Piotrowskiemu, Jerzemu Sy-
gneckiemu.

Składam serdeczne podziękowanie Prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi 
za umożliwienie wydania tej publikacji.

 Edward Jaworski
 Dyrektor
 Wojewódzkiej i Miejskiej
 Biblioteki Publicznej
 w Gorzowie Wlkp.
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ADAMSKI  
Daniel

Urodził się 23.07.1978 r.  
w Skwierzy nie. Obecnie  
jest mieszkańcem Gorzo-
wa Wlkp. W 2006 r. ukoń- 
czył studia w poznańskiej 
ASP na Wydziale Komu-
nikacji Multimedialnej. 

Przedstawił pracę dyplomową „Prawo i Miłość”  
z częścią teoretyczną pt. „Propaganda i sztuka na 
wybra nych przykładach z XX wieku i obecnych”. 
Stypendysta Prezydenta Miasta Gorzowa w 2001, 
2002 i w 2004 r. 
Od 2000 r. współpracuje jako fotoreporter z „Ga-
zetą Wyborczą”, a od 2003 r. pracuje w Urzędzie 
Miasta w Gorzowie Wlkp. jako fotoreporter „Go-
rzowskich Wiadomości Samo rządowych”.
Wystawy indywidualne:
2000 - Galeria Azyl Art w GDK w Gorzowie 
Wlkp.;
2001 - Klub Magnat, pub Pod Zielonym Aba-
żurem w Gorzowie Wlkp.;
2001, 2002, 2005 - Mała Galeria GTF w Go-
rzowie Wlkp.;
2001 - Galeria w Tramwaju w Gorzowie Wlkp.;
2001 - Galeria Dialog w Kostrzynie n. O.;
2001 - Cafe Klub 21 w Gorzowie Wlkp.;
2002 - Galeria Żak w Poznaniu;
2004 - „Agata” - bar mleczny w Gorzowie Wlkp.;
2005, 2006 - Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzo-
wie Wlkp.
Udział w wystawach zbiorowych:
2003, 2004, 2005 - Salon Młodej Sztuki - SMS 
w Gorzowie;
2004 - Galeria Bezdomna w Berlinie i Londynie; 
2006 - Galeria Bezdomna w Szczecinie;
2000 - Poplenerowa wystawa w Bad Freienwalde;
2001 - Poplenerowa wystawa w Kostrzynie; 
2004 - Wystawa grupy artystycznej w Reading 
- Anglia;
2004, 2005, 2006 - Otofoto w Galerii Ars w Go-
rzowie;

Łącznie uczestniczył w 24 wystawach zbioro-
wych, także w Wałbrzychu, Bydgoszczy, Pozna-
niu, Zielonej Górze.
Nagrody:
Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
w dziedzinie fotografii w Gorzowie w 2000 r.,
Żarski Salon Fotografii w 2000 i 2001 r.,
Doroczna Wystawa Fotografii w Gorzowie Wlkp. 
w 2001, 2002, 2004,
Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne w 2002 
i 2006 r.,
Internetowe projekt reality show pt. „www.praw-
dziwyartysta.pl” w 2004 r.
W 2006 r. wystąpił z multimedialnym projektem 
„Prawo i Miłość”, który pokazany był: w Pozna-
niu w Starym Browarze, w Szczecinie w Galerii 
Bezdomnej, w Gorzowie w Miejskim Ośrodku  
Sztuki, na Gorzowskich Konfrontacjach Foto-
graficznych (wyróżnienie), w Salonie Jesiennym 
w Gorzowie, na wystawie Otofoto w Galerii Ars, 
w telewizji Teletop oraz Broniszowie w ramach 
pleneru Lubuskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego. Prace i akcje tego projektu można oglądać 
na stronie www.prawoimilosc.pl

Krystyna Kamińska

AURIG  
Kurt

Urodził się 10.02.1883 r. 
zmarł 19.02.1957 r. w Zit-
tau. Od 1 kwietnia 1909 r. 
do końca stycznia 1945 r.  
prowadził w Landsbergu 
zakład fotograficzny przy 
Richtstrasse 16-17 (ulica  

Sikorskiego, nieistniejąca zabudowa), firmowa-
ny zgodnie ze starą tradycją jako „Atelier Kurt 
Aurig”. Wykonywanie „u Auriga” portretu, zdję-
cia ślubnego itp. należało do dobrego tonu. Obok 
działalności czysto usługowej, choć wykonywa-
nej z wielką pieczołowitością, oddawał się pasji 
auten tycznego fotografika. Z jego ręki pocho-
dzi bogata seria dokumentów miasta i okolic. 

A
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Stworzone z estetycznym zmysłem ujęcia są 
pierwszymi w historii artystycznymi fotografia-
mi z Gorzowa. Część swych prac wydał już przed  
1945 r. jako pocztówki w zbiorkach w formie 
autorskich odbitek na papierze fotograficznym,  
opatrując je najczęściej ołówkowym autografem, 
bądź w druko wanym nakładzie jako „Heimat-
karte Landsberg” w numerowanych seriach. Był  
także nakładcą wielu kart pocztowych rekla-
mujących landsberskie lokale gastronomiczne  
i sklepy. Dokumentował również ważne wyda- 
rzenia z życia miasta i powiatu, opatrując odbit-
ki odciskiem suchej pieczęci. Wiele jego zdjęć  
znalazło się w wydawanych w latach dwudzie-
stych-trzydziestych publikacjach (np. przewodnik  
z 1927 r.), a cztery z nich posłużyły jako motyw 
do reklamujących miasto całostek (kart poczto-
wych) niemieckiej Reichspost.
Po opuszczeniu miasta z walizką pełną ukocha-
nych szklanych negatywów udał się na tułacz-
kę przez Herrnhut do Zittau. W obu prowadził 
niemal do swej śmierci zakłady fotograficzne. 
Wszystkim landsberczykom udostępniał moty-
wy ura towanych fotografii jako papierowe od-
bitki opatrzone tradycyjnie podpisem, a także 
na stronach czasopisma „Heimatblatt”. W pa-
mięci landsberczyków zapisał się dzięki swej 
niemal 30-letniej działalności w chórze luterań-
skiej parafii Mariackiej (dziś katedra), któremu 
nawet przez wiele lat przewodniczył. 
Pochowany został w Herrnhut.
W 2007 r. gorzowskie muzeum oraz organizacja 
byłych mieszkańców Landsberga zorganizowa-
ły wystawę fotografii Kurta Auriga.

Robert Piotrowski

Aurig Kurt
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B
BAHR 
Käte
Córka landsberskie go ze - 
garmistrza Willego Bahra.  
Zamieszkała przy Fried-
richstrasse 2 (obecnie ul. 

Pionierów), uprawiała malarstwo realistyczne. 
Nauczycielka rysunku tworząca w latach 1930-
1940. Malowała głównie kwiaty, martwą natu-
rę oraz - rzadziej - pejzaże (architektoniczne).
Swą twórczą wrażliwość wykazywała szczególnie 
w martwych naturach. Jej kom pozycje charak-
teryzują się poprawnym rysunkiem, harmonijną 
kolorystyką i walorami artystycznymi.
Obrazy Käte Bahr znajdują się w zbiorach Hei-
matmuseum für Landsberg (Warthe) und die Neu- 
mark w Herford i kolekcjach prywatnych, m.in. 
w Gorzowie Wlkp.; niektóre jej prace były re-
produkowane.

Janusz Michalski

BAJSAROWICZ  
Michał 

Urodził się 22.09.1963 r. 
w Drawsku, ale od naj-
młodszych lat mieszka  
w Gorzowie Wlkp. W la-
tach 1986-92 studiował 
w PWSSP w Poznaniu. 
Dyplom w 1992 r. w pra-

cowni Bogdana Wegnera. Członek Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. 
Bajsarowicz wpisuje się w europejską tradycję 
kreślenia postaci człowieka. Podstawą dla niego 
jest rysunek. Dopiero na jego podstawie rozwi-
ja malarstwo, rzeźbę, metaloplastykę. Zajmuje 
się głównie aktem. Postać ludzką traktuje jako 
pretekst do interpretacji formalnych w róż nych 
mediach. Łączy malarstwo z rysunkiem, a czło-
wiek jest dla niego szkicowym zapisem idei 
artystycznej. Dzięki doskonałemu warsztatowi  
i oszczędnemu stosowaniu barw szkice Michała 
Bajsrowicza mają czysty, klarowny charakter.  

Postaci ukazane w swoistych pozach mają wiel-
ką siłę wyrazu, o wiele większą niż akademickie 
akty.
Na pytanie: kiedy obraz lub rzeźbę uznaje za uda- 
ne, Michał Bajsarowicz odpowiedział: „Obraz nie 
musi być piękny, musi natomiast z tobą rozma-
wiać. Nieważne, jakim językiem. Musi gadać.”
Wystawy:
1987 - Herford - Niemcy, Galerie Fritzen;
1989 - Cogeneliano - Włochy; 
Poznań, Galeria O. N.;
1990 - Gorzów Wlkp., galeria Spichlerz;
Lwów - Ukraina;
1991 - Zielona Góra, Galeria BWA;
1992 - Leoben - Austria, Galerie Payer;
Gdańsk - Galeria BWA;
1993 - Gorzów Wlkp.;
1994 - Zielona Góra, Galeria U Jadźki;
1995 - Eibiswald - Austria;
1996 - Kindberg - Austria;
1997 - Gorzów, Galeria Relax;
1998 - Istambuł - Turcja;
Triest - Włochy;
1999 - Kostrzyn, Galeria Dialog;
Zielona Góra - Galeria Art.;
Herford, galeria Fritzen;
2000 - Kostrzyn, Galeria Dialog;
Leoben - Austria, Międzynarodowe Dni Sztuki;
Norymberga - Niemcy, „Chronos ein Tag”;
Gorzów, Muzeum Lubuskie;
2001 - Leoben - Austria, Galerie Payer;
Berlin - Niemcy, „Kunst und Literaturwerkstadt 
Hohenschönhausen”;
Oranienburg - Niemcy, „Formwelten”;
Erlangen - Niemcy „Nachwachen Herz Jesu -
Kirche”;
2002 - Insbruck - Austria, Międzynarodowe Targi 
Sztuki; 
Leoben - Austria, Międzynarodowe Dni Sztuki;
2003 - Ilmenau - Niemcy, Kleine Galerie;
Berlin - Niemcy, Galeria Aspria;
Gorzów Wlkp. - Galeria BWA;
2005 - Warszawa - Galeria Fokus;
Bad Salzufen - Niemcy, „Fachwerk”;
Zielona Góra;
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2006 - Piła, Galeria BWA;
Gorzów Wlkp. Galeria Lamus;
Oranienburg - Niemcy.
W Teatrze im. J. Osterwy przygotował sce-
nografię do sztuk: 
1993 - „Łagodna” wg F. Dostojewskiego, reż. 
Stanisław Kuźnik;
1994 - „Puchatek, Prosiaczek, Kłapouchy i inni” 
wg A. A. Milnego, reż. Stanisław Kuźnik;
1994 - „Konopielka” E. Redlińskiego, reż. Jerzy 
Nowacki;
1995 - „Sie kochamy” M. Schisgala, reż. Sta-
nisław Kuźnik.
Miał liczne realizacje z zakresu architektury 
wnę trz w Polsce, Niemczech, Włoszech i Austrii, 
wykonywał głównie naścienne malarstwo mo-
numentalne.

Krystyna Kamińska

BAŁDYCH  
Adam

Urodził się 18.05.1986 r.  
w Gorzowie Wlkp. Mając 
9 lat rozpoczął edukację  
muzyczną w klasie skrzy-
piec, ale gdy miał 13 lat  
już zdecydował, że zwią- 
że się z muzyką jazzową.  

Pierwsze koncertowe kroki stawiał w klubie „Pod 
Filarami” i tam zdobywał ważne kontakty. Brał  
prywatne lekcje u Macieja Strzelczyka, Nigela  
Kennedy, Brada Terry’ego, wyjeżdżał na ogólno-
polskie spotkania jazzowe w Zakopanem (Kala-
tówki 2000, 2002). W latach 2000 do 2002 brał 
udział w warsztatach jazzowych, m.in. w Cho-
dzieży. 
W 2007 r. został stypendystą Berklee College of 
Music w Bostonie oraz studentem Wydziału Jazzu 
na Akademii Muzycznej w Katowicach. Członek 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Stowarzysze-
nia Artystów Wykonawców Polskich.
W 2001 r. stworzył zespół „Up to Date” wraz z Ra- 
fałem Stępniem, Jakubem Cywińskim, Bartło mie-
jem Rojkiem i Waldemarem Rudą. Z zespołem  
tym wygrał wiele konkursów. W 2003 r. został 
zaproszony do grona wybitnych muzyków two-
rzących Supergrupę Squad. Ostatnio, oprócz sta - 
łej współpracy z zespołem Up to Date, Adam 
często zapraszany jest do grania w innych forma-
cjach, rów nież sam tworzy zespoły prezentują-
ce jego różnorodne zainteresowania muzyczne. 

Grali z nim m. in: Didier Labbe Quartet, Eldad  
Tarmu Quartet (trasa w Polsce 2003, w Serbii i na 
Węgrzech 2004), Nigel Kennedy, Luluk Purwan-
to (Indonezja, Polska), Monty Waters (Gorzów) 
Brad Terry, Marek Raduli, Wojtek Pilichowski,  
Zbigniew Lewandowski, Janusz Muniak, Zbi-
gniew Namysłowski, Zbigniew Jaku bek, Grze-
gorz Piotro wski, a płyta „Mutru” nagrana z Pio-
trem Ża czkiem uznana została za przełomową 
płytę jazzową ostatniej dekady. 
W latach 2001 do 2004 był stypendystą prezy-
denta miasta Gorzowa. W 2004 roku wraz z gru-
pą przyjaciół stworzył Studio Virus Production 
produkujące muzykę rozrywkową (R&B, Acid 
Jazz, pop), współpracował z muzykami i woka-
listami z całego kraju. W 2005 r. skomponował 
muzykę do przedstawienia „Dr Lecter. blog.pl”  
przygotowanego przez Sopocką Scenę Off w reż.  
Przemysława Wiśniewskiego. W 2006 r. prezento-
wał interesujący zespół Storyboard z zaproszo-
nym gościem specjalnym - armeńskim akorde - 
onistą Davidem Yengibarjanem i orkiestrą smy- 
czkową.
W 2007 r. Adam Bałdych był pomysłodawcą, 
kompozytorem, wykonawcą i producentem pły-
ty „Moje miasto” z udziałem gorzowskich mu-
zyków oraz Krystyny Prońko.
Nagrody za wykonywanie muzyki jazzowej:
- 2001, Jazz Juniors (Kraków), 2 miejsce zespo-
łowo i nagroda dla Najlepszego Instrumentalisty; 
- 2002, Sax Club (Gdynia), 1 miejsce zespołowo 
i nagroda dla Najlepszego Instrumentalisty;
- 2002, Klucz do Kariery (Gorzów), na Pomor-
skiej Jesieni Jazzowej; 
- 2001, do 2004 Jazz Forum, czołowe miejsca 
w plebiscycie na najlepszego skrzypka jazzo-
wego roku; 
- 2004, fusion.pl, 2 miejsce w plebiscycie na 
Najlepszego Instrumentalistę; 
- 2004, Rock Festiwal (Gorzów) nagroda dla 
Najlepszego Instrumentalisty; 
- 2005, Rura - Live 1 miejsce; 
- 2005, Krokus Jazz Festiwal nagroda indywi-
dualna;
- 2005, Rock Festiwal (Gorzów) nagroda spe-
cjalna za Osobowość Artystyczną; 
- 2006, Jazz nad Odrą (Wrocław) Grand Prix 
oraz nagroda indywidualna.
Nagrody za wykonywanie muzyki klasycznej:
- 1999, 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie 
skrzypcowym w Poznaniu;
- 1999, 1 wyróżnienie w regionalnym konkursie 
skrzypcowym w Szczecinie; 

Bajsarowicz Michał
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- 1999, 2000 1 miejsce w konkursie muzyki ba-
rokowej Gorzów; 
- 1999, 2000 Zaproszenie do udziału w mię dzy-
narodowej orkiestrze „Pomerania”.
Udział na festiwalach:
- 2002, Summer Jazz Days (Gdynia); 
- 2003, JakArt (Jakarta, Indonezja);
- 2003, Jazz Tage (Ingolstadt);
- 2003, Jazz Festiwal wraz ze Zbigniewem Lewan-
dowskim i Zbigniewem Jakubkiem (Wrocław);
- 2004, Jazz in der Baum (Heringsdorf);
- 2004, Jubileumi Jazzfestiwal z Eldadem Tarmu 
w Canessi (Serbia);
- 2005, Jazz pod 5 wraz z Squad (Gniezno); 
- 2006, Jazz nad Odrą z Up to Date (Wrocław);
- 2006, JVC Jazz Festival Jazz Jamboree razem 
z Piotrem Żaczkiem (Warszawa). 
Nagrania telewizyjne:
- Program muzyczny Zbigniewa Hołdysa Hołdys 
Guru;
- Program Kawa czy herbata?;
- Emitowany koncert zespołu Up to Date z festi-
walu Jazz w Krakowie. 
Nagrania radiowe:
- Wywiad i koncert dla radia w Jakarcie; 
- Radio Kraków; 
- Radio Plus. 
Dyskografia:
- 2002 „Hotel Nadmorski” (Up to Date);
- 2003 „Singiel” (Squad);
- 2003 „Live in Yavorkee” (Squad); 
- 2005 „Muza jest kobietą” (Breakin’ Point); 
- 2005 „Imagination” (Up to Date); 
- 2005 „Transporter” (Pi-eR-2); 
- 2005 „Cisza” (Sumptuastic); 
- 2006 „Mutru” (Piotr Zaczek);
- 2006 „Moje Miasto” (Adam Bałdych); 
- 2007 „Storyboard”;

Krystyna Kamińska

BENN 
Gottfried

Urodził się 2.05.1886 r.  
w rodzinie pastora ewan-
gelickiego w miejscowo-
ści Mansfeld (Meklembur- 
gia) jako drugie z ośmiorga  
dzieci. Zmarł 7.07.1956 r.  
Dzieciństwo i młodość, aż  

do ukończenia szkoły podstawowej spędził w miej-
scowości Selin (obecnie Zielin, gmi na Mieszko-

wice). Wychował się w tradycyjnej rodzinie pa-
storów luterańskich. Jego ojciec i dziadek byli 
pastorami, co miało wiel ki wpływ na ukształtowa-
nie jego osobowości.
Ukończył humanistyczne gimnazjum we Frank- 
furcie nad Odrą (1896-1903), a następnie pod-
jął studia na wydziale filozoficzno-teologicznym  
w Marburgu - dwa semestry w latach 1903-1904. 
Stu dia te jednak porzucił i w roku 1905 rozpo-
czął studia medyczne wraz z naukami przyrod-
niczymi w re nomowanej berlińskiej Akademii 
Medycyny Wojskowej (Kaiser-Wilhelm-Akade-
mie) w la tach 1905-1910. Studia ukończył z wy-
różnieniem. Napisał w tym czasie artykuł na temat 
przyczyn powstawania padaczki (Ätiologie der 
Pubertätsepilepsie). W latach 1911-1912 praco-
wał jako młodszy lekarz w pułku piechoty nr 64  
w Prenzlau. Z powodów zdrowotnych zrezygno-
wał z pracy w wojsku.
W roku 1912 obronił pracę doktorską z medycy - 
ny wojskowej. Od 14 marca 1912 r. pracował jako 
lekarz w zakładzie patologii i serologii w szpitalu 
w Berlinie-Charlottenburg-Westend. Doświad-
czenia z pracy zawodowej oraz śmierć matki 
(zmarła na chorobę nowotworową w wieku 53 lat  
9.04.1912 r.) miały wielki wpływ na wydanie 
pierwszego tomu poetyckiego „Morgue” - czyli 
„Trupiarnia”.
W 1914 r. ożenił się z wdową Edith Osterloh,  
która umiera na raka woreczka żółciowego 19 li- 
stopada 1922 r. w Jenie. W związku z wybuchem 
I wojny światowej G. Benn został wcielony jako  
lekarz wojskowy o specjalizacji sanitarnej do woj-
ska; wojnę spędził na froncie zachodnim, w Bruk-
seli, gdzie pracował w szpitalu dla prostytutek. 
Od 1930 r. ukazywały się eseje i szkice, w któ- 
rych G. Benn dokonał obrachunku roli pisarza 
w świecie mu współczesnym oraz zastanawiał 
się nad możliwościami kształtowania człowieka  
poprzez literaturę. Swoje poglądy wyraził w takich  
utworach, jak: „Űber die Rolle des Schriftstellers 
in dieser Zeit (1929) oraz w „Zur Problematik 
des Dichterischen” (1930), jak i w dialogu radio-
wym „Können Dichter die Welt ändern?” (l930). 
Jest to pewna postnietzscheańska weryfikacja  
„sztuki jako zadania życia”. Jednocześnie G. Benn  
zastanawia się nad biologicznymi uwarunkowa-
niami umysłowości i zachowań człowieka, pisząc:  
„Genie und Gesundheit (1930), „Das Geniepro-
blem” (1930) oraz „Irrationalismus und modernę 
Medizin” (1931).

Benn Gottfried
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Wiele czynników wpłynęło na to, że G. Benn 
podjął decyzje o wstąpieniu do wojska w listopa-
dzie 1934 r. Poważny wpływ na podjęcie takiej  
decyzji miała jego sytuacja ekonomiczna, gdyż,  
jak pisał wcześniej, z samego pisania nie moż-
na utrzymać się przy życiu. Jako lekarz także nie  
miał większych szans, gdyż już w 1933 r. Zwią-
zek Lekarzy Narodowosocjalistycznych skre ślił 
go z listy uprawnionych do wypisywania świa-
dectw lekarskich. Wstąpił jednak do już inne-
go wojska, czyli do Wehrmachtu. Naczelnym 
zwierzchnikiem Wehrmachtu zgodnie z ustawą 
z 16 marca 1935 r. był Adolf Hitler - jako Füh-
rer i kanclerz Rzeszy. Wojsko składało przysięgę 
wojskową na wierność i posłuszeństwo Adolfowi 
Hitlerowi. Wojsko to było przygotowywane do 
działań wojennych.
W marcu 1938 r. został wykluczony z Izby Pi-
śmiennictwa Rzeszy, co było jednoznaczne z za- 
kazem publikowania. Autor nie przestał pisać, 
jednak o wydrukowaniu jego wierszy lub esejów 
nie było mowy - tym bardziej, że służył w woj-
sku hitlerowskim. W 1941 r. napisał wiersz „Mo- 
nolog” oraz pracował nad esejem „Sztuka a Trzecia 
Rzesza” (Kunst und Driittes Reich 1941), sprze- 
ciwiając się kulturze nazistowskiej. Tuż przed prze-
niesieniem do koszar w Landsbergu nad Wartą 
opublikował - jako druk prywatny - 22 wiersze 
w nakładzie około stu egzemplarzy. 
W roku 1943 G. Benn został przeniesiony do jed-
nostki wojskowej do Landsbergu nad Wartą, czyli 
do dzisiejszego Gorzowa Wlkp.
G. Benn był lekarzem wojskowym w koszarach  
przy ulicy Chopina od sierpnia 1943 r. do 28 stycz- 
nia 1945 r. Pobyt ten opisał w autobiograficznych 
rozważaniach w „Doppelleben 1950 r.”, jednak 
już po zakończeniu II wojny światowej. 
Jak pisze H. Orłowski: „proza autobiograficzna 
Benna przeżarta jest rdzą własnej twórczości”. 
W październiku 1951 r. G. Benn został po raz pierw- 
szy, i ostatni, wyróżniony wysoko cenioną na-
grodą Georga Büchnera Niemieckiej Akademii 
Języka i Literatury w Darmstadt.
„Fragment gorzowski” w twórczości G. Benna  
jest bardzo cenny dla poznania atmosfery panują-
cej w Landsbergu nad Wartą pod koniec II wojny 
światowej, szczególnie przed wkroczeniem Armii 
Radzieckiej do miasta 30 stycznia 1945 r.

Jerzy Sygnecki
BERNHARDI Joseph  
zob. Bernhardy Gottfried

BERNHARDY  
Gottfried

Urodził się 20.03.1800 r.  
w Landsbergu, zmarł 14. 
05.1875 r. w Halle. Syn  
żydowskiego kupca skó-
rzanego Josepha Bernhar-
diego (zm. 10.06.1831 r.) 

i jego żony Johanny z.d. Arendt. 
Pierwsze wykształcenie odebrał w synagogalnej 
szkole od landsberskiego nauczyciela gminy moj- 
żeszowej Arona. Z powodu ubóstwa rodziny i nie - 
sprzyjającej jeszcze żydowskim współobywate-
lom atmosfery, kiełkujący talent zostałby zatra-
cony, jednak dwaj majętniejsi wujowie osiedli  
w Petersburgu - Peter i Paul wsparli jego dalsze  
kształcenie. Opiekę znalazł także w rodzinie ber-
lińskiego maklera i kupca Meyera. Już w 1811 r.  
znajdujemy Berhardyego wśród uczni ów ber-
lińskiego Gimnazjum Joachimstalskiego. W ber- 
lińskim luterańskim kościele Mariackim 28.04. 
1816 r. przyjął chrzest i imię Gottfried (jeszcze  
10.04.1816 r. zdawał egzamin pod swym żydow-
skim imieniem i nazwiskiem), świadkami byli na- 
uczyciele gimnazjum i duchowni. W tym samym  
czasie został immatrykulowany na Wydziale Filo-
logicznym berlińskiego uniwersytetu, gdzie stu- 
diował m.in. u F. A. Wolfa, Bekkera, Boeckha, ale  
też dialektykę u F. E. D. Schleiermachera, oraz  
filozofię naturalną u Hegla. Od 1820 r. stał się  
członkiem Seminarium Szkolnego przy Gimna-
zjum Werderskim w Berlinie, w 1822 r. obronił  
i opublikował pracę doktorską („Erastothenica”),  
a w 1823 r. otrzymał tytuł docenta prywatnego, 
zaś w dwa lata później profesora nadzwyczajnego. 
Po tym trudnym zarówno bytowo, jak i pełnym na- 
ukowego wysiłku berlińskim okresie, uwieńcze-
niem stało się powołanie go w połowie 1829 r.  
na profesurę w Halle i ślub z Henriette Mey-
er z zaprzyjaźnionej od lat ber lińskiej rodziny. 
Oba te zdarzenia stały się wiel ce pozytywnym 
zwrotem - praca naukowa dała mu spełnienie, 
zaś małżonka okazała się aniołem kojącym jego 
trudny charakter i czyniącym go znośniejszym 
dla świata.
Kolejnym wyzwaniem, któremu profesor Bern-
hardy pozostał wierny aż do śmierci był nadany 
mu 12.07.1844 r. tytuł Nadbibliotekarza biblio-
teki Seminarium Filologicznego w Halle. Prze-
jęta w mizernej kondycji instytucja rozwinęła się 
pod skrzydłami tego autentycznego humanisty. 
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Wymagał on wiele od siebie i od współpracow-
ników, poddając cały przebieg pracy, ale i życia 
prywatnego, ścisłym regułom. W tym samym 
czasie poświęcił się także Gottfried Bernhardy  
ponownie owocnej pracy pisarskiej w recenzjach, 
artykułach ogłaszanych w periodykach, ale tak-
że pisząc własne opracowania książkowe i en-
cyklopedyczne z zakresu gramatyki, literatury 
i historii języków klasycznych. Te dzieła, a także 
prace naukowe licznych uczniów wystawiają mu 
świetlane świadectwo. Mowę nad grobem Bern-
hardyego wygłosił kolega z Uniwersytetu, lute-
rański teolog prof. Willibald Beyschlag.
Pozostało po nim wiele trwałych śladów - w Halle 
przy Märkersstrasse, gdzie przez wiele lat miesz-
kał, nadal istnieje lokal o nazwie „Bernhardyhal-
le”, zaś w Landsbergu w siedem lat po śmierci 
prof. Bernhardyego ko mi tet społeczny zdecydo-
wał 14.05.1882 r. o umiesz czeniu przy Wollstrasse 
9 (Rynek Wełniany, nieistniejący budynek) mar-
murowej tablicy pamiątkowej „urodzonemu tu  
Dyrektorowi Seminarium Filologicznego w Hal-
le”, usuniętej po 27.04.1940 r. na wojennej fali 
brunatnego antysemityzmu.
Wybór: 
„Eratosthenica”, 1822;
„Geographi graeci minores”, 1828; 
„Grundriß der römischen Litteratur”1830 (wiele 
wznowień), 
Wissenschaftliche Syntax der griechischen Spra-
che”, 1829; 
„Grundlinien zur Enzyklopädie der Philologie”, 
1832;
„Grundriß der griechischen Litteratur” 
(I. „Innere Geschichte der griechischen Littera-
tur”, Halle 1836 / II. „Geschichte der griechis-
chen Poesie”, das. 1845); 
„Suidae lexicon” 1834-53; 
„Paralipomena syntaxis graecae”,1854/1862; 
„Kleinen Schriften von Fr. A. Wolf” (Halle 1869, 
2 tomy). 

Robert Piotrowski

BILIŃSKA  
Zofia

Urodziła się 12.06.1942 r.  
w Iwacewiczach na Po-
lesiu. Ukończyła Liceum 
Plastyczne oraz studia  
w PWSSP w Po zna niu, 
na Wydziale Gra fiki, Ma-
larstwa i Rzeźby w praco-

wni Jacka Pugeta. Dyplom z rzeźby w 1968 r.  
u Magdaleny Więcek-Wnuk. Od 1976 r. mieszka 
w Gorzowie Wlkp.
Uprawia rzeźbę monumentalną, ale szczególnie 
lubi małe formy rzeźbiarskie oraz płaskorzeźby 
i medale wykonywane głównie w brązie i kamie- 
niu. Pracuje również w drewnie i ceramice. Czło-
nek Związku Rzeźbiarzy Polskich. W 1997 r. otrzy- 
mała nagrodę wojewody gorzowskiego oraz na-
grodę prezydenta miasta Gorzowa za osiągnięcia 
artystyczne, realizacje rzeźbiarskie i pracę na rzecz 
upowszechniania kultury. 
Wystawy indywidualne:
1991 - Gorzów Wlkp., Mała Galria;
Seelow (Niemcy):
1992 - Bremen (Niemcy);
Eberswalde-Finow (Niemcy);
1993 - Hasselt (Belgia);
1994 - Gorzów Wlkp. - Mała Galeria, Centrum 
Promocji „Stilonu”;
Recz - Biblioteka Miejska;
Norymberga (Niemcy);
1995 - Gorzów Wlkp. - Galeria Krąg;
Włocławek - Galeria Sztuki Współ czesnej;
Bydgoszcz - Biuro Wystaw Artysty cznych;
Le Creusot (Francja);
1996 - Le Mure (Francja);
1998 - Szczecin, Bank Pomorski;
2000 - Gorzów Wlkp. - Biuro Wystaw Artystycz-
nych;
2000 - Poznań - Galeria Sztuki Współczesnej 
„Profil”; 
2001 - Sulechów - Galeria Sztuki „24”;
Gorzów Wlkp. - Galeria „Krąg” w Filii Książki 
Mówionej WiMBP;
2002 - Szczecin - Wystawa rzeźby w BWA na 
Zamku Książąt Pomorskich;
2003 - Zielona Góra - Galeria „Pro Arte”;
2005 - Barlinek - Muzeum Regionalne; 
2006 - Gorzów Wlkp. - Galeria Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Wystawy zbiorowe: 
Brała udział w co najmniej 50 wystawach zbio-
rowych. Wykaz w katalogu wydanym z okazji 
jubileuszowej wystawy na 30-lecie pracy twór-
czej w gorzowskim BWA w 2000 r. Poniżej tylko 
wystawy od 2000 r.
2000 - Szczecin - Ogólnopolska Wystawa „Eko-
logium”, nagroda;
Krzeszyce - Wystawa poplenerowa, udział w ple-
nerze;
2001 - Warszawa - „Medalierstwo polskie lat 90.” 
- wystawa ogólnopolska;
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2002 - Gorzów Wlkp. - Biennale Sztuki Sakralnej, 
„Salon Jesienny” - medal;
2003 - Malmo (Szwecja) - wystawa „Impresje 
szczecińskie”;
Sztuka Polska - wystawa w Holbhek i na Born-
holmie (Dania);
2004 - Gorzów Wlkp. - „Salon Jesienny”;
Neuzelle (Niemcy) - Plener i wystawa pople-
nerowa; 
Szczecin - Plener i wystawa poplenero wa „Przy-
roda - Nadzieja”;
2005 - Barlinek - Plener i wystawa pople nerowa 
„Piękno ukryte”;
2006 - Bolesławiec - 42. Międzynarodowy Plener 
Ceramiczno-Rzeźbiarski, wy stawy prac w Bole-
sławcu, Wrocławiu, Zgorzelcu, Lipsku (Niemcy) 
i Czeskiej Lipie (Czechy).
Realizacje:
Gorzów Wlkp.: 
- Pomnik Ofiar Stalinizmu - cmentarz komunalny;  
Pomnik Więźniarek Ravensbrück - cmentarz przy 
ul. Warszawskiej;
- Rekonstrukcja figur z Fontanny Pauckscha na 
Starym Rynku;
- Rzeźba czarownicy na Studni Czarownic przy 
ul. Wełniany Rynek;
- Rzeźby plenerowe: „Ptaki” - ul. Warszawska,  
„Panny wodne” na Kłodawce obok ul. Sikorskie-
go, „Macierzyństwo” - przy ul. Walczaka; 
- Płaskorzeźba na ścianie amfiteatru;
- Pomnik Papuszy w Parku Wiosny Ludów obok 
WiMBP;
- Tablice pamiątkowe: medalion Egometa Braht-
za przy ul. Kosynierów Gdyńskich, tablica Ireny  
Dowgielewicz przy ul. Dąbrowskiego, tablica gen. 
Władysława Sikorskiego - ul. Sikorskiego 1-3 (bu-
dynek Urzędu Miasta), płaskorzeźba Papuszy, ul.  
Sikorskiego 107 (budynek Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej), tablica Floriana Kro-
enke - ul. Sikorskiego 21;
- W Choszcznie kompozycja rzeźbiarska do fon-
tanny na Placu Miejskim;
- W Reczu pomnik Powrotu Ziem Zachodnich, 
kompozycja rzeźbiarska do fontanny w parku 
miejskim oraz płaskorzeźby-medaliony na bu-
dynku Biblioteki Miejskiej;
- W Gliśnie pomnik żołnierza-osadnika;
- W Sulęcinie figury do Fontanny Dobrosąsiedz-
twa na rynku oraz rzeźba plenerowa „Gęsiarka”;
- W Słubicach płaskorzeźby na budynku Biblio-
teki Miejskiej;
- W Międzychodzie płaskorzeźby na budynku 
poczty;

- W Ośno Lubuskim płaskorzeźby ścienne w sali 
ślubów oraz w kawiarni.
W Gorzowie dostępna jest galeria autorska Zofii 
Bilińskiej przy ul. Sikorskiego 15.
W katalogu wydanym z okazji wystawy w go-
rzowskim BWA w 2000 r. Zofia Bilińska poety-
cko scharakteryzowała swoją sztukę: Moja sztuka 
to dzieciństwo pachnące łąką w złocieniach ka
czeńców. I tęczowe roje motyli, i ziemia czarna, 
lepka od potu. To ręce ojca spękane i twarde, 
twarze mijane w pośpiechu, serca gorące i zim
ne, zatracenia i powroty.
W tym samym katalogu Andrzej Haegenbarth 
napisał: Ekspresja, wyciszenie, wyczucie bryły, 
piękno formy - takie skojarzenia przychodzą mi  
na myśl, gdy wspomnę twórczość Zofii Bilińskiej.  
Za najbardziej wartościowe w jej dorobku uwa
żam kompozycje kameralne wykonane w szlachet
nych materiałach. (...) Bilińska panuje nad struk
turą tworzywa i znakomicie potrafi wyważyć 
relacje między formą a przekazem, który niesie. 
Ów wyważony sposób podejścia do tworzenia,  
pewna klasyczność obrazowania i harmonijność 
kompozycji, która jest domeną mistrzów, sytuuje 
jej sztukę w nurcie apolińskim. I tylko w niektó-
rych przypadkach wdziera się weń nurt dionizyjski, 
wzmacniając ekspresję prac. (...) Posiada dary 
dane tylko nielicznym: potrafi bowiem nie tylko 
wychwycić nastrój ubiegłowiecznych, realistycz
nych rzeźb, ale i tchnąć życie w posągi z brązu.

Krystyna Kamińska

BOAS  
Eduard

Urodził się 15.01.1815 r. i zmarł w Landsbergu  
29.06.1853 r. Syn zmarłego w 1857 r. żydowskiego 
kupca Aarona Boasa, otrzymał staranne wykształ-
cenie - prywatne i szkolne w Landsbergu, studia 
prawnicze oraz tytuł doktora prawa w Lejdzie 
(Niderlandy). Wiele podróżował, szczególnie po 
Skandynawii, zamieszkał w Berlinie, następnie 
w Dreźnie, potem w Wei marze, którego stał się 
obywatelem i gdzie się ożenił. Z podróży pisał 
i publikował relacje, m.in. o Helgolandzie, czy 
Danii. Stał się także prekursorem powieści fan-
tastycznych. Wsławił się edycjami: uzupełnień  
dzieł Goethego, Schillera oraz ich xenii - wierszo-
wanych pamfletów. Utrzymywał kontakty z Frei-
ligrathem, Heinem oraz rodzinami von Goethe 
i von Schiller.
W ostatnich latach życia osiadł ponownie w ro-
dzinnym mieście, i tu kontynuował prace nauko we  
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i kontakty ze światem. Charakterystyczna była 
potrzeba utrzymania dostępu do bibliotek, archi-
waliów i czasopism, które Eduard Boas zamawiał 
drogą kurierską do Landsberga, np. z Weimaru  
i to w epoce sprzed rozwoju kolei żelaznych. Nie  
odżegnywał się ani od tematów, ani postaci i elit  
stricte landsberskich. Już w wieku 16 lat napisał 
pierwszy utwór liryczny na temat lokalny, następ-
nie w 1839 r. pierwszą w dziejach druko wa ną 
historię miasta, a w 1844 r. kronikę gildii strzele-
ckiej. Z jego ustaleń skorzystał także Erdmann 
Preuß. Pisał również różnego kalibru sztuki, wysta-
wiane m.in. w lokalach teatralnych w Landsber- 
gu. Jego wiernymi wyda wcami w Lands bergu byli 
księgarze z oficyny wydawniczej Volger & Klein.
Czynnie angażował się w sprawy miasta, np. bu-
dowę pomnika Schleiermachera (1848) pod wo-
dzą superintendenta Oberheima. Obok ojca i syna  
Nürnbergerów, Augusta Bornitza, miejscowych 
księgarzy współtworzył wielce twórczy landsber-
ski salon kulturalno-literacki. Warta uwagi jest  
także osobista emancypacja, jakiej dał świetlane 
świadectwo - od potomka żydowskich kupców 
do postaci z artykułów w leksykonach literatury.
Zmarł przedwcześnie na chorobę nowotworową  
i pochowany został przez najbliższych na tutejszym  
cmentarzu żydowskim. Czas zatarł jego grób, 
ale nadal pozostało wiele śladów jego działalno-
ści. Spuścizna literacka, wydawana częściowo już 
pośmiertnie, została przez współwydawcę Wen- 
delina von Maltzahn przekazana do Weimaru 
(obecnie tamże w zasobach Goethe- und Schiller-
Archiv), jego korespondencja z wieloma znanymi 
postaciami, redakcjami itp. zachowała się w wielu 
archiwach literackich (np. Schiller-Archiv w Mar-
bach n.Neckarem). Opracowanie uzupełnień pism 
Schillera czy Goethego, a także tzw. Sporu Xenii 
obu wieszczów do dziś należą do kanonu literatu-
ry tego tematu. Także jego brat Adolf Boas i bra-
tanek Karl Boas zapisali się w kronikach miasta 
jako filantropii, rajcy i członkowie miejscowych 
towarzystw społecznych i kulturalnych.
Wybór:
„In Skandinavien. Nordlichter”, 1845; 
„Des Kriegskommissars Pipitz Reise nach Ita-
lien”, 1841; 
„Schriften”, 1846-48;
„Nachträge zu Schillers sämtlichen Werken”, 
1838-40, 
„Nachträge zu Goethes sämtlichen Werken”, 
1841;

„Schiller und Goethe im Xenienkampf”, 1851;
„Schillers Jugendjahre”, 1856;
„Schillers und Goethes Xenienmanuskript”, 
1856.

Robert Piotrowski

BORKOWSKA  
Teresa

Urodziła się 15.08.1957 r.  
w Świebodzinie. Ma wy-
kształcenie ekonomicz-
ne. Debiutowała na ante-
nie Radia Zachód, gdzie  
w 2001 r. w programie 
„Radiowa książka po-

etycka” czytano jej wiersze, które potem znala-
zły się w tomie „Szukam siebie”. Rok później, 
pod auspicjami Klubu Myśli Twórczej „Lamus”, 
wydała tom wierszy „Listy do pana K.”, który 
zdobył nominację do Lubuskiego Wawrzynu Li-
terackiego za 2003 r.
Od czerwca 2004 r. jest członkiem Związku 
Literatów Polskich. Wiersze publikowała rów-
nież w prasie, m. in. w „Pegazie Lubuskim”  
i w „Lamusie”. 
Wydała tomy wierszy: 
- „Szukam siebie”, Gorzów Wlkp. 2002;
- „Listy do pana K.”, Gorzów Wlkp. 2003.
- „Pamiętam”, Gorzów Wlkp. 2007
Trzy tomy wierszy są dobrze skonstruowane i wza- 
jemnie się dopełniają. Pierwszy - zgodnie z tytu-
łem - traktuje o szukaniu dróg przez kobietę świa-
domą tego, że musi odejść z rodzinnego domu, od 
bliskich miejsc i widoków. Nie wie jeszcze, jaką 
drogę wybrać. Wiersze są stosunkowo długie, bo - 
gate w odniesienia kulturowe, wyczerpujące róż-
norodność metafory tkwiącej u początku. Jedną 
z możliwości zasugerowaną w tym tomie jest mi-
łość do tajemniczego pana K.
Drugi tom - „Listy do pana K.” traktuje wyłącz-
nie o miłości. Jeśli nie kocham/ mnie nie ma -  
stwierdza autorka w sentencji jednego z wierszy. 
I opowiada o rozlicznych niuansach swojej mi-
łości. Teresa Borkowska odnajduje nowy sposób 
opisu dzięki temu, że świadomie ucieka w kon-
wencję. Stwarza Wysoki Zamek, w którym żyje 
pan K., jakby bohater z „Zamku” Franza Kafki, 
przedstawia jego otoczenie, geometrę, który ko-
cha inaczej niż pan K., mnoży wątki, prezentuje 
wręcz fabularną historię spotkań.
Tom trzeci - „Pamiętam” jest swoistym rozrachun-
kiem z trudną miłością, próbą szukania wartości 

Borkowska Teresa
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zastępczych w filozofii, kulturze, religii, także roz-
rachunkiem z literacką figurą pana K. z wysokie go 
zamku.
Teresa Borkowska pisze niewiele, ale jej wiersze 
zawsze są wysokiej artystycznej próby.

Krystyna Kamińska

BORNITZ  
(August) Leopold

Urodził się 20.08.1806 r. we Wriezen (Märkisch 
Oder land). Zmarł 23.05.1853 r. w Landsbergu.  
gdzie początkowo uczęszczał do szkoły. Jako 
uczeń dostał się do berlińskiego Gimnazjum Joa-
chimstalskiego. Studiował między marcem 1827  
a majem 1828 medycynę na Uniwersytecie Ber-
lińskim, następnie przeniósł się do Wrocławia, 
gdzie przyłączył się do kręgu liberalnych pisa-
rzy i dziennikarzy, skupionych wokół Heinricha 
Laube. W lutym 1834 r. ponownie imatrykulował 
się w Berlinie i uzyskał tytuł doktora medycyny. 
Jako lekarz praktykował w Berlinie i Paryżu, 
osiadł następnie w Landsbergu, gdzie działał głów- 
nie jako literat i dziennikarz. Na podkreślenie za-
sługują jego liczne artykuły, które od 1847 r. pisał  
dla landsberskiego „Neumärksches Wochenblatt”.
Sporządzał krytyki teatralne i muzyczne, recen-
zje, wiersze, układał zagadki, a także udzielał 
porad medycznych. Później, pod pseudonimem  
„Beobachter an der Warthe” (Nadwarciański Ob- 
serwator), rozprawiał się rymowaną satyrą z lo-
kalnymi zagadnieniami. 
Mimo poetyckiej ironii, pozostał nieprzerwanie 
zapalonym miłośnikiem Landsberga, korzysta-
jąc z każdej okazji do podkreślenia gospodarcze-
go znaczenia miasta. Bornitz określał Landsberg 
jako naturalną i nowoczesną stolicę Nowej Mar-
chii. W 1849 r. te lubiane, ale także wywołujące 
sporo kontrowersji wiersze, ukazały się w formie  
książkowej. Jest to pozycja nie do odnalezienia  
w katalogach współczesnych bibliotek. W Lands-
bergu przyjaźnił się z pisarzem Woldemarem 
Woldenbergerem [M. Solitaire].
Wydał: 
„Klänge der Erinnerung”, (wiersze) 1829; 
„Notio naturae, secundum principia Hegeliana”, 
(dysertacja medyczna) 1834; 
„Briefe eines Liebenden. Eingeleitet von Fried-
rich Schleiermacher”, 1836;
„Europa”, (wiersze) 1849; 
„Beobachter an der Warthe”, 1849.

Martin A. Völker

BRAUNBURG  
Rudolf

Urodził się 24.07.1924 r.  
w Landsbergu w rodzi nie 
o tradycjach rzemieślni - 
czych - stolarzy z przedmie- 
ścia Santockiego. Zmarł  
21.02.1996 r. w Waldbrödl.  
Ro dzice mieszkali przy ul.  

Teatralnej. W czasie wojny służył jako lotnik w luft- 
waffe. W 1957 zadebiutował, jako piszący kapi tan 
samolotów pasażerskich, powieścią „Dem Him- 
mel näher als der Erde”. Autor niezliczonej liczby 
publikacji podróżniczo-reporterskich, szczególnie  
z tras lotów atlantyckich. W swej biografii wspo-
mina niezatarte wrażenie, jakie pozostawił na nim 
jako dziecku przelot nad Landsbergiem sterow-
ca „Graf Zeppelin” w locie do Królewca. Często 
wraca wspomnieniami do czasów i miejsc dzie-
ciństwa, odbył do nich podróże sentymentalne. 
Wybór: 
„Dem Himmel näher als der Erde”, 1957; 
„Schattenflug”, 1962; 
„Atlantikflug”, 1964;
 „Alle meine Flüge”, 1965; 
„Gina und die Stratosphäre”, 1968; 
„Fliegerei und Luftfahrt”, „Libanesisches Log-
buch”, „Tau über der Wüste”, „Beruf: Flug-Ka-
pitän”, 1971; 
„Deutschlandflug” 1975; 
„Kranich in der Sonne”, 1978; 
„Der verratene Himmel”, „Keine Landschaft für 
Menschen”, 1979; 
„Kein Frühling für Flamingos”, 1980; 
„Grüne Männchen im Radar”, 1981.

Robert Piotrowski

BUCHHOLZ  
Fritz

Urodził się 16.09.1894 r.  
w Landsbergu, zmarł 21. 
06.1945 r. w Wol denbergu  
(Dobiegniew). Syn nauczy- 
ciela historii w landsber-
skich szkołach podstawo-
wych i uczeń prof. Eugena  

Höhnemanna z landsberskiego gimnazjum. Po  
maturze (1914) zdecydował się na studia praw-
nicze w Uniwersytecie Berlińskim. Jednak pasja,  

Borkowska Teresa
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jaką zaraził się jako gimnazjalista w stronach ro-
dzinnych, powiodła go na wykłady sław branden- 
burskiej historii regionalnej: prof. Kossiny, Hop-
pego, Götze, Unverzagta, Kiecke buscha, a z dru-
giej strony w wakacje w ślady „war ciańskiego 
Schliemanna” pastora Felixa Hobusa z Deszcz-
na. Po zdaniu egzaminów referendariusza sądów 
kameralnych i powrocie do rodzinnego miasta 
zatrudniony został w ratuszu.
Wielkim promotorem jego osoby stał się nadbur-
mistrz Otto Gerloff, powierzając mu w 1925 r.  
bezpański dotąd dział historii i promocji miasta. 
Do 1929 r. pełnił funkcję asystenta naukowego  
nadburmistrza z zada niem sporządzania raportów, 
opracowań, wydawnictw, opieki nad biblioteką, 
archiwum, reklamą miasta, ochroną zabytków, 
członkostwa w organizacjach turystycz nych itd.  
Następnie obdarzono go tytułem Archiwisty Miej-
skiego, od początku 1936 r. ze statusem korpusu 
urzędniczego. Ożywienie w Landsbergu lat dwu-
dziestych i trzydziestych XX w. prac nad arche-
ologią, historią i opracowaniem miejscowych 
tradycji, a nade wszystko usystematyzowaniem 
archiwum, biblioteki - to dzieło głównie Fritza 
Buchholza. Jednak największe spełnienie dało 
mu przeniesienie z piwnicy Liceum Żeńskiego 
(ul. 30 Stycznia) Muzeum Miejskiego do sal ratu-
szowych (ul. Sikorskiego 1-2, nieistniejące) oraz 
otwar cie tam w 1931 r. profesjonalnej wy stawy  
ułożonej chronologicznie i tema ty cznie w dzie-
więciu salach. Za jego wspar ciem w 1939 r. odku - 
piono od żydowskiej rodziny Lubarsch przyryn-
kowy dom towarowy (Stary Rynek 6, nieistnie-
jący), który rozpoczęto przebudowywać na po-
trzeby Muzeum Regionalnego (miasta i powiatu). 
Dzieło to nie zostało ukończone, a Buchholz zo-
stał w marcu 1941 r. przeniesiony służbowo do 
Katowic. Mimo odległości starał się utrzymać 
wpływ na swą schedę w instytucjach ratuszo-
wych. Na Śląsku został przez Armię Czerwoną 
wzięty do niewoli. W mundurze członka pospoli-
tego ruszenia, przetransportowany zrządzeniem 
losu do obozu jenieckiego w Landsbergu, dokąd 
schroniła się wcześniej jego rodzina. Mimo na-
wiązania z nią kontaktu, nie udało mu się już wyjść 
żywym z obozu.
Zmarł w lazarecie obozowym w Dobiegniewie, 
o czym bliscy dowiedzieli się dopiero w grudniu 
1946 r.
W lutym 1945 r. muzeum wraz ze zbiorami spło-

nęło, zaś archiwum zostało w przewa ża jącej 
części uratowane przez polskich archi wistów. 
W bibliotekach o pracowitości Fritza Buchholza 
zaświadczają do dziś reda gowane przez niego: 
przewodnik po mieście z 1927 r., drukowane 
sprawozdania magistratu (w tym okazałe za lata  
1914-24), wzmianki o mieście w ówczesnych wy- 
dawnictwach (np. Deutsches Städtebuch, inwen-
tarzu zabytków miasta i powiatu z 1937 r.), arty- 
kuły w periodykach (np. „Heimatkalender” Sol-
din, Friedeberg, Königsberg, Oststernberg), opisy 
odkryć archeologicznych czy muzealnych nowo-
ści, itd. Jego postawa, kreatywność i pracowitość 
mogą być przykładem do dziś.

Robert Piotrowski

BUKARTYK  
Piotr

Urodził się 17.05.1964 r.  
w Zielonej Górze. Od dru-
giego roku życia mieszkał 
w Gorzowie Wlkp. Absol-
went II LO w Gorzowie  
Wlkp. i - jak sam o sobie 
mówi - wielokrotny stu-

dent pierwszego roku przeróżnych kierunków  
(między innymi kulturoznawstwa w Uni wer sy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Pozna niu), traktu-
jący studia wyłącznie jako sposób na uniknięcie 
służby wojskowej. Od dwudziestu lat zawodowo 
i prywatnie związany z Warszawą.
Jako licealista zadebiutował tomem poezji pt. 
„Gwoździe” (Gorzów 1985). Ironia Piotra Bu
kartyka jest pisana cienką kreska. Złośliwość ata
ku jest stonowana, wyciszona, wygaszona niemal  
zupełnie. Niemniej jednak jest to ironia ewiden-
tna. Muszę przyznać, że Piotr Bukartyk, mimo mło- 
dego wieku i krótkim w związku z tym termino- 
waniem w rzemiośle poetyckim, dobrze opano
wał to rzemiosło. Jego słowa są nośne, jego me
taforyka trafna i sugestywna. (...) Młody gniewny 
próbuje w ten sposób protestować przeciw wszyst
kim próbom zniewolenia człowieka - pisał Ta-
deusz Czerwid Grabowski, w recenzji tygodni-
ka („Cienka kreska ironii”, „Ziemi Gorzowskiej” 
nr 21/1987). 
W następnych latach Piotr Bukartyk wyspecjali-
zował się w pisaniu tekstów do piosenek, które 
najchętniej sam wykonuje.

Bukartyk Piotr
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Wydał płyty:
- „Szampańskie wersety”, 1997, płyta była nomi-
nowana do nagrody Fryderyka w kategorii dance 
i techno,
- „Z głowy”, 1999, z zespołem „Sekcja”
- „Ideały”, 2004, także z zespołem „Sekcja”; 
piosenka „Małgocha” z tego krążka kilka tygo-
dni znajdowała się na liście przebojów radiowej 
„Trójki”. 
W latach 1991-97 - współtworzył kabaret „Pod 
Egidą”. Zainicjował i w latach 1993-95 prowa-
dził telewizyjny cykl „Powrót bardów”, na który 
złożyły się 33 programy emitowane w Progra-
mie 1 TVP. Od 25 lat występuje z recitalami au-
torskimi, najpierw solo, akompaniując sobie na 
gitarze, a od 1999 r. z zespołem „Sekcja”. Wy- 
stępuje także w teatrze, m. in. jako Van Morrison 
w „Jeźdźcu burzy” (Teatr RAMPA, reż. Arka-
diusz Jakubik). 
Jego piosenki śpiewają m. in. Grażyna Łoba-
szewska, Krystyna Sienkiewicz, Cezary Pazura,  
Krzysztof Kiljański, Michał Milowicz. Bukar-
tyk pisze także małe formy kabaretowe dla radia 
i telewizji. 
Za napisane i wykonywane piosenki zdobył 
następujące nagrody: 
- II nagroda - Ogólnopolski Konkurs Recytator-
ski w kat. poezji śpiewanej, Olsztyńskie Spotka-
nia Zamkowe „Śpiewajmy poezję” (1982);
- II nagroda - „Spotkania Zamkowe” Olsztyn 
(1983);
- I nagroda „Hebanowy Szczebel do Kariery” na 
Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Autorów  
i Kompozytorów w Myśliborzu (1983);
- I nagroda i nagroda za najlepszy tekst - Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Autorskiej w War-
szawie (1983);
- „Złota Dziesiątka” i nagroda za najlepszy tekst 
na Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie 
Piosenki we Wrocławiu (1984);
- II nagroda - Studencki Festiwal Piosenki w Kra-
kowie (1984);
- II nagroda - SFP Kraków (1985);
- Nagroda Główna za piosenkę „Pingwiny” i wy-
różnienie za „Piosenkę spokojnej starości” (słowa,  
muzyka, wykonanie) - Kabare ton, Festiwal Pol-
skiej Piosenki w Opolu (1991);
- Zwycięstwo w otwartym ogólnopolskim kon-
kursie na piosenkę premierową (muzyka i tekst) 
- FPP Opole (1994);
- Wyróżnienie - koncert Premiery, FPP Opole 
(1994).

Krystyna Kamińska

BYRSKA  
Irena

Urodziła się 9.10.1901 r.  
w Warszawie. Zmarła 28. 
01.1997 r. także w War-
szawie, pochowana jest 
na Starych Powązkach. 
W Warszawie ukoń czyła  
Wyższą Szkołę Ogrodni-

czą i pracowała jako nauczycielka przy rody. Rów- 
nocześnie studiowała w warszawskim Państwo-
wym Instytucie Sztuki Teatralnej pod kierunkiem 
Leona Schillera, który ukończyła w 1927 r. Od 
1928 do 1929 pracowała jako aktorka w Teatrze  
Ateneum w Warszawie. Była żoną Tadeusza Byr-
skiego, oboje tworzyli wspaniały duet artystycz ny,  
zawsze się wspomagając. W latach 1933-35 zwią-
zana była z Teatrem Reduta, w latach 1935-39  
współpracowała z Polskim Radiem w Warszawie  
jako aktorka i reżyser. W czasie wojny prowa-
dziła tajne zajęcia teatralne i pomagała więźniom 
Pawiaka. Po wojnie prowadziła teatr w Opolu, 
zajęcia w warszawskiej PWST oraz pracowała  
w Toruniu, gdzie w Teatrze Ziemi Pomorskiej re-
żyserowała sztuki.
W latach 1952-59 reżyserowała, pełniła funkcję  
kierownika artystycznego Teatru im. Żeromskiego 
w Kielcach. Od 13 VII 1955 do 31 XII 1958 kie-
rowała utworzonym przy tym teatrze Studiem 
Teatralnym. W 1959 przeniosła się do Poznania.  
Na początku lat 60. zainicjowała w TVP cykl wi-
dowisk dla szkół. 
W latach 1963-66 była dyrektorem naczelnym  
i artystycznym Teatru im. Juliusza Osterwy w Go-
rzowie. Jako re żyser współpracowała ze scena-
mi w Ło dzi, Wałbrzychu, Nowej Hucie, Opolu, 
Gdyni, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu. Jako peda-
gog pracowała w warszawskim Teatrze Guliwer. 
Podczas stanu wojennego towarzyszyła wielu 
działaniom ludzi pracujących w podziemiu. 
W latach 80-tych wystąpiła w kilku filmach, m. in.  
w „Człowieku z żelaza” Andrzeja Wajdy i w „Przy- 
padku” Krzysztofa Kieślowskiego. Stworzyła tam 
ciepłe sylwetki odważnej kobiety.
W 1993 r. została odznaczona Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
wyreżyserowała sztuki: 
1962 - „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Że-
romskiego;
1962 - „Mazepa” Juliusza Słowackiego;
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1963 - „Panopticum transcendentalne” Tytusa 
Czyżewskiego; 
1964 - „Świerszcz za kominem” Karola Dickensa;
1964 - „Don Alvarez” Herakliusza Lubomirskiego;
1964 - „Dalekie” Aleksandra Afinogenowa;
1964 - „Drugi pokój”, „Jaskinia filozofów” Zbi- 
gniewa Herberta;
1965 - „Nowy Don Kichot” Aleksandra Fredry;
1965 - „Słowik” Hansa Christiana Andersena;
1965 - „Rosmersholm” Henryka Ibsena;
1965 - „Lekarz mimo woli” Moliera (razem z Ta- 
deuszem Byrskim);
1966 - „Pan Drops i jego trupa” Jana Brzechwy; 
1966 - „Po północy nie płaczę” Edmunda Pie-
tryka (razem z Tadeuszem Byrskim);
1966 - „Amerykanin” Howard M. Fasta;
1966 - „Jutro” Josepha Conrada; 
1971 - „Niewidzialna kochanka” Pedro Calde-
rona do la Barca; 
1972 - „Zemsta” - Aleksandra Fredry;
W pracy artystycznej czuła się przede wszystkim 
pedagogiem niosącym kaganek oświaty i dlate-
go najchętniej pracowała poza stolicą. Zwracała 
uwagę na urodę polskiego słowa i na humani-
styczne treści niesione przez sztukę. Ceniła kla-
sykę, ale z odwagą wprowadzała do repertuaru 
sztuki współczesne, często trudne, a przecież jej 
zdaniem potrzebne społeczeństwu. 
Za jej dyrekcji gorzowski teatr otrzymywał wy-
sokie nagrody: na III Festiwalu Teatralnym we 
Wrocła wiu za najlepiej zagrane sztuki „Uciekła 
mi przepiórecz ka” i „Mazepę” oraz Irena Byrska 
za ich reżyserię. Jej przedstawienie „Don Alvare-
za” Herakliusza Lubomirskiego zostało włączo-
ne do repertuaru Teatru Telewizji i emitowane  
w programie ogólnopolskim.Irena Byrska zdo-
była sobie niezwykłą popularność wśród gorzo-
wian, ponieważ sztukę wysoką łączyła z życzli-
wością dla ludzi. Za czasów jej dyrektorowania 
w teatrze koncentrowało się życie kulturalne 
miasta.

Krystyna Kamińska

BYRSKI  
Tadeusz

Urodził się 15.08.1906 r.  
w Krakowie. Zmarł 4.02. 
1987 r. w Warszawie.
Studiował na wydziale hu- 
manistycznym Uniwersy - 
tetu War szawskiego (1923- 
29), był też słuchaczem  

Instytutu Reduty (1924-25). W sezonie 1925/26 
należał do zespołu artystycznego Reduty w Wilnie.  
W latach 1926-29 występował na deskach teatrów 
warszawskich. Od 1929 pracował w rozgłośni 
Polskiego Radia w Wilnie, m. in. w charakterze 
aktora, reżysera, sekretarza programowego, p. o. 
dyrektora oraz kierownika programowego. W la-
tach 1937-39 był głównym reżyserem rozgłośni 
Polskiego Radia w Warszawie. 
W czasie wojny utrzymywał się z pracy fizycz-
nej, równocześnie działał w podziemiu kultural-
nym. Jesienią 1944 wraz z żoną (aktorką Ireną  
Byrską) zorganizował w Stoczku dom dla osiem-
dziesięciorga dzieci wypędzonych z Warszawy, 
prowadził z nimi zajęcia teatralne. 
W latach 1945-46 kierował w Kazimierzu Dol-
nym Instytutem Artystycznym szkolącym dzia-
łaczy kulturalnych dla wsi, w latach 1946-48 
był wykładowcą warszawskiej PWST z siedzibą 
w Łodzi i reżyserem PR w Warszawie. W sezonie 
1948/49 objął kierownictwo artystyczne i reży-
serię Sceny Opolskiej Teatrów Śląsko-Dąbrow-
skich. Już we wrześniu 1948 utworzył Studio  
Dramatyczne przy tym teatrze. W latach 1949-51 
sprawował kierownictwo Teatru Polskiego Radia, 
reżyserował wiele słuchowisk. W sezonie 1951/52 
był kierownikiem artystycznym Teatru Ziemi 
Pomorskiej w Toruniu. W latach 1952-58 kiero-
wał Teatrem im. Żeromskiego w Kielcach, gdzie 
razem z żoną Ireną stworzył Studio Teatralne.  
Z Kielc przeniósł się do Poznania, gdzie wraz  
z żoną w sezonie 1958/59 objął dyrekcję i kierow-
nictwo artystyczne Teatru Polskiego i No wego.  
W latach 1959-65 współpracował z radiem i tele-
wizją, m. in. przygotowywał audycje szkolne. 
Równocześnie, w latach 1962-66, reżyserował 
w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie, gdzie jego 
żona Irena była dyrektorem. W latach 1966-71  
był reżyserem Teatru Nowego w Łodzi. Po przej-
ściu na emeryturę w 1971 nadal współpracował  
z teatrami jako reżyser. Opracował tom wspo-
mnień „O zespole Reduty 1919-1939” (1970). 
Od 1982 r. przygotowywał i reżyserował (m.in. 
w Gdańsku, Kielcach) szereg spektakli teatral-
nych, montaży poetyckich i religijno-patrio-
tycznych grywanych w kościołach. W 1983 r.  
w jego mieszkaniu odbywały się przedstawienia 
Teatru Domowego.
W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie wyre-
żyserował sztuki: 
1962 - „W małym dworku” Tadeusza Rittnera;
1962 - „Zygmunt August” Stanisława Wyspiań-
skiego;

Byrski Tadeusz
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1963 - „Pan Damazy” Józefa Blizińskiego;
1963 - „Czerwone pantofelki” Hansa Christiana 
Andersena;
1963 - „Wyspa pokoju” Eugeniusza Pietrowa; 
1964 - „Król Edyp” Sofoklesa;
1964 - „Pamiętnik antybohatera” Kornela Fili-
powicza;
1964 - „Pejzaż otwarty” Zdzisława Morawskiego;
1965 - „Cezar i Kleopatra” George’a Bernarda 
Shawa;
1965 - „Lekarz mimo woli” Moliera (razem  
z Ireną Byrską); 
1965 - „Dziady” Adama Mickiewicza i „War-
szawianka” Stanisława Wyspiańskiego;
1966 - „Po północy nie płaczę” Edmunda Pie-
tryka (razem z Ireną Byrską).
Gdy podjął pracę w Gorzowie, był doświadczo-
nym reżyserem. Choć formalnie nie był zatrud-
niony, reżyserował wymienione wyżej przedsta-
wienia, a także miał doradczy udział w sztukach  
przygotowywanych przez Irenę Byrską, jako 
że byli małżeństwem zawsze wspierającym się  
w dzia łaniach artystycznych. W recenzjach naj- 
wyższe oceny uzyskały jego przedstawienia kla-
syki: „Zygmunta Augusta”, „Króla Edypa”, „Dzia-
dów” i „Warszawianki” wystawione ze szczególną 
dbałością o malarską inscenizację i o stylistyczną 
jedność ze sztuką epoki, której dotyczyły. Nie 
uciekał również od sztuk współczesnych, przy-
gotował i firmował swoim nazwiskiem „Pejzaż 
otwarty” Zdzisława Morawskiego, „Pamiętnik 
antybohatera” Kornela Filipowicza czy „Po pół-
nocy nie płaczę” Edmunda Pietryka. 

Krystyna Kamińska

Byrski Tadeusz
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C
CABAN  
Krystyna

Urodziła się 1.04.1951 r.  
w Radomsku. Od 1957 r. 
mieszka w Gorzowie Wlkp. 
Z wykształcenia jest elek- 
tromechanikiem. Od 1984 r.  
związana z Robotniczym  
Stowarzyszeniem Twórców  

Kultury. Debiutowała w 1991 r. na łamach pisma 
„Własnym Głosem”. W prasie i w antologiach  
opublikowała wiele wierszy. W 2004 r. została  
przyjęta do Związku Literatów Polskich jako kan-
dydat na członka, a w 2006 r. uzyskała pełne pra-
wa członkowskie.
Wydała tomik wierszy: 
- „Nie gaście ognia”, Gorzów Wlkp. 1998,
- „Grzeszna inaczej”, Kraków 2004, 
- „Zapach zmierzchu” Gorzów 2005. 
Andrzeja K. Waśkiewicza, redaktora pierwszego  
tomu wierszy Krystyny Caban, zaskoczyło to, 
że autorka wywodzi się z kręgów robotniczych,  
a w jej wierszach motywy typowe dla tzw. poezji  
robotniczej są niezmiernie rzadkie. Swoją poe-
tycką uwagę zatrzymuje natomiast na fascynacji 
mężczyzną, miłosnym zauroczeniu, na zdra-
dach, rozstaniach. Tylko czasem pojawi się w jej  
wierszach perspektywa rodzinna. Dla A. K. Waś-
kiewicza to symptom, że poezja robotnicza prze-
stała istnieć. 
Redaktorka drugiego tomu - „Grzeszna inaczej”  
- zwraca uwagę, że bohaterką liryczną wierszy 
jest kobieta współczesna, z blokowiska, miej-
skiej zabudowy ze wszystkimi niedogodnościa-
mi lokalizacji, spragniona zieleni i światła, bo 
takie są współczesne konsekwencje jeszcze nie-
dawnego „bycia robotnikiem”. Naturalna więc 
staje się tęsknota do przestrzeni, klarowności 
stosunków miedzy ludźmi, wreszcie do miłości 
jako odskoczni od wszystkiego, co nęka i boli. 
Tę tematykę i ten sposób wypowiedzi autorka 
kontynuuje w trzecim tomie swoich wierszy.

Krystyna Kamińska

CRANZ  
August Friedrich 
pseudonim 
Pater Gaßner

Urodził się 26.09.1737 r.  
w Marwicach, gm. Lubi-
szyn (Marwitz/Neumark),  
zmarł 19.10.1801 r. w Ber-
linie. Pierwsze wykształ-

cenie odebrał od ojca - pastora marwickiej para-
fii. Ukończył landsberską szkołę mieszczańską, 
studiował teologię oraz prawo. Dopiero w 1772 r.  
pojawił się jako guwerner u hrabiostwa Solms 
w Berlinie, następnie został Radcą Wojennym 
i Skarbowym w Kleve, skąd (z powodu zanie-
dbań) został usunięty. 
Wybrał barwne życie wagabundy. Z powodu zatar-
gów i długów w 1784 r. przeniósł się do Hamburga.  
Stamtąd, skonfliktowany z poselstwem Holandii, 
także został wygnany. Osiadł w pobliskiej Altonie, 
gdzie poślubił majętną kobietę. 
Pisał wiersze i literaturę satyryczną, pozostawia-
jąc sporą spuściznę. Należał do pisarzy chętnie 
czytanych, także w wyższych kręgach, w tym sa-
mego króla Fryderyka Wielkiego, który wspie rał 
go finansowo. Nawet okresowo znosząc nakłada-
ne na Cranza cenzury. Główny sukces twórczości  
Cranza opierał się na oświeceniowym charakte-
rze - wspieraniu wolności, prawa i prawdy. Jego  
niespokojny, wojowniczy duch prowadził do lite- 
rackiego udziału w sporach toczonych przez wiel- 
kich ówczesnego świata kultury i sztuki. Sta jąc  
po stronie Wielanda (w tym Goethego i Schillera)  
przeciw obozowi księgarza Nicolai czy w ham-
burskim prosteście przeciw pastorowi Goezemu, 
szczyt swego zaangażowania osiągnął nazbyt 
ostro odpowiadając na xenie (pamflety) Goethego 
i Schillera, atakujące mierną twórczość pomniej-
szych literatów. Płynne i zgrabne tony jego pióra 
dość szybko przebrzmiały, po śmierci popadł w zu-
pełne zapomnienie.
Wybór:
„Galerie der Teufel”, 5 tomów, 1778; 
„Meine Lieblingsstunden in Briefen”, 2 tomy, 1786;
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„Nachricht von einer schönen That”, 1781; 
„Beiträge zur Chronika von Berlin”, 1781; 
„Charlatanerien in alphabetischer Ordnung als 
Beyträge zur Abbildung und zu den Meynungen 
des Jahrhunderts” 1781.

Robert Piotrowski

ĆWIERTNIA 
Magdalena

Urodziła się 15.05.1956 r.  
w Toruniu. Studiowała na  
Wydziale Sztuk Pięknych  
Uniwersytetu im. Miko-
łaja Kopernika w Toruniu 
i w PWSSP we Wrocła-
wiu. Dyplom w 1979 r. 

z grafiki warsztatowej w pracowni Edmunda 
Piotrowicza w Toruniu. W Gorzowie od 1980 r.  
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków 
od 1996 r.
Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową,  
grafiką wydawniczą. Specjalizuje się w techni-
ce monotypii kolorowej. W obrazach olejnych  
i akrylach utrwala scenki rodzajowe z życia zwy-
kłych ludzi. Wydała kilka tek grafik tematycznie 
związanych z Gorzowem (ponad 300 rysunków 
z widokami Gorzowa). Zajmuje się także typo-
grafią, projektuje szatę graficzną książek, przy-
gotowuje ilustracje. Opracowała graficznie ok. 
200 książek - w tym książki dla dzieci, albumy 
sztuki, tomiki poezji, beletrystykę. 
Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka 
plastyki, potem była redaktorem technicznym  
tygodnika „Ziemia Gorzowska”, od 2002 r. kie-
ruje pracownią plastyczną w Teatrze im. Juliu-
sza Osterwy. 
W Gorzowie miała 10 wystaw autorskich, brała 
udział w co najmniej 20 wystawach zbiorowych 
oraz w kilkunastu plenerach i wystawach pople-
nerowych. Zaprojektowała scenografię i kostiu-
my do kilku przedstawień w Teatrze im. Juliusza  
Osterwy, także wiele plakatów sztuk wystawia-
nych w tym teatrze. Projektuje wystrój wnętrz 
miejsc publicznych, jej dziełem jest m. in. orygi-
nalny wystrój restauracji „Pasja” oraz aranżacja 
Teatru Letniego - Sceny Kameralnej do sztuki 
„Trzy razy Piaf”.
Spektakle Teatru im. J. Osterwy ze scenogra-
fią i kostiumami Magdaleny Ćwiertni:
1986 - „Spowiedź Stawrogina”, reż. Antoni Ba-
niukiewicz;

1987 - „Taniec Łazarza”, reż. Antoni Baniukie-
wicz;
1993 - „Okruchy czułości”, reż. Grzegorz Stani-
sławiak; 
2003 - „Tajemniczy strych, czyli Baśń światłem 
malowana”, reż. Cezary Żołyński; 
2003 - „Rodzina wampira”, reż. Edward Żentara;
2007 - „Trzy razy Piaf”, reż. Artur Barciś.

Krystyna Kamińska

Ćwiertnia Magdalena
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D
DAHMS 
Karl 
pseudonim 
Karl Lüda

Urodził się 9.11.1890 r.  
w Deszcznie (Dechsel/
Neu mark), zmarł 19.11. 
1982 r. w Berlin-Marien-
dorf. Ojciec był krawcem  

w rodzinnej miejscowości. Karl Dahms podjął 
pracę nauczyciela w Siedlicach (Seidlitz/Neu- 
mark, obecnie dzielnica Gorzowa), stając się uni- 
wersalnym przewodnikiem dla swych uczniów 
w sprawach otaczającej ich przyrody, przeszło-
ści i wartości kulturowych, w trudnej epoce obu 
wojen światowych. W 1945 r., w wyniku przesie-
dlenia, został zmuszony do nowego startu życio-
wego w roli księ garza, podobnie jak w zawodzie 
pedagoga, uwieńczonego pełnym sukcesem.
Uznanie zyskał nie tylko za swoją pierwszą pracę  
w wiejskiej szkole czy stołecznej księgarni, ale  
nade wszystko jako publicysta regionalny, szcze-
gólnie w latach siedemdziesiątych, na łamach po-
wojennego pisma landsberczyków Heimatblatt. 
Poruszał w nich bogatą tematykę - od ważnych 
dla dziejów terenów zawarciańskich epizodów  
z historii, przez postaci, gwarę lokalną, po warto-
ści kulturowe niezapomnianej małej ojczyzny.

Robert Piotrowski

DAHMS 
Paul 
pseudonim 
Paulemann von 
Kladowteich 

Urodził się 11.12.1888 r.  
w Landsbergu zmarł 23.  
01.1939 r. w Landsbergu.  
Syn urzędnika pocztowe-

go, po tomek nowomarchijskich chłopów z po- 
wiatu myśliborskiego. Dzieciństwo spędził w Bo- 
leminie (Blockwinkel/Neumark). Przyroda, miej- 
scowe krajobrazy, opowieści ludowe wywarły  

na nim ogromny wpływ. Po ukończeniu Szkoły  
Realnej Paul Dahms podjął pracę w biurach fa-
bryki Maxa Bahra. Była to podówczas jedyna  
możliwość przyuczenia zawodowego obok wie-
czorowych kursów stenopisania. Tym samym 
ostatecznie porzucił marzenia o zawodzie leśni-
czego i poszedł drogą wskazaną przez rodziców. 
Jednak tematowi temu pozostał wierny i wcze-
śnie zadebiutował opowiadaniami z wakacji na 
łamach dziennika „Landsberger General Anzei-
ger”. Następnie podjął stałą współpracę z tą redak-
cją, stając się jej redaktorem naczelnym. Obok 
standardowej pracy dziennikarskiej - uczestnic-
twa i relacji z wszystkich najważniejszych wyda-
rzeń miasta i okolic - udzielał się w pełni literacko 
już od osiemnastego roku życia. Swoisty chrzest 
bojowy przeszedł na frontach I wojny światowej, 
skąd w mundurze kostrzyńskiego 48 Regimentu 
Piechoty słał wojenne opisy. Jego pierwsze opo-
wieści wiarusa dość szybko zastąpiło ponowne 
opiewanie przyrody i stron rodzinnych. Jego 
zbiory opowiadań, ukazujące się w latach dwu-
dziestych i trzydziestych w Berlinie i Gubinie, są 
dziś bibliofilską rzadkością.
Redagował stały dodatek do macierzystej gazety 
pt. „Die Heimat” poświęcony tematyce history-
czno-regionalnej. Był także inicjatorem serii kon-
certów plenerowych, integrujących miejscowe 
środowisko kulturalne, będących symbolicznym  
mostem muzycznym siostrzanych miast: rodzin-
nego miasta, Landsberga koło Halle i Altlands-
berga. Niezwykle aktywny nie tylko wśród re-
dakcyjnych kolegów czy miejskich oficjeli, ale 
także w organizacji weteranów swego pułku, 
wśród młodzieży, czy miejscowych włóczyki-
jów, we wspieraniu Teatru Miejskiego.
Zmarł po długiej chorobie, spoczął na Ewangeli-
ckim Cmentarzu Mariackim (park Kopernika).
Wybór:
„Wir von der Infanterie. Erlebtes u. Erlauschtes in 
Frankreich”, 1915; 
„Sturmtage vor Soissons und andere Kriegser-
lebnisse”, 1915; 
„Waidmannsgänge”; 
„Tiere auf Brautschau”; 
„Dorflaternen. Erzählungen”;
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„Schnurrige Brautfahrten. Tiere auf Liebespfa-
den. Tiergeschichten”; 
„Buntes aus Bruch und Heide. Plaudereien u. 
Geschichten”; 
„Der Brun kenhofbauer. Kurmarkgeschichten”.

Robert Piotrowski

DĘBICKI  
Edward

Urodził się 4.03.1935 r.  
w województwie sta-
nisławowskim, na daw- 
nych Kresach Wschod-
nich. W rodzinnym ta-
borze spędził trudne dla  
Cyganów lata wojny. Po  
1945 r. nadal wędrował 

z taborem. Karierę artystyczną rozpoczął w ro-
dzinnej orkiestrze słynnych harfiarzy Wajsów. Po 
osiedleniu w Gorzowie w 1953 r. umiejętności  
doskonalił w szkole muzycznej. Od 1955 r. kieruje  
cygańskim zespołem artystycznym „Terno” jako 
kompozytor, aranżer, wirtuoz-akordeonista. Był 
inicjatorem i jest głównym organizatorem Mię-
dzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich 
„Romane Dywesa”. Pełni funkcję prezesa Sto-
warzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cy-
gańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy. 
Jest laureatem wielu nagród za twórczość i doko-
nania organizatorskie. Otrzymał Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, medal „Zasłużony 
dla kultury polskiej”, medal Zasłużony Kulturze  
„Gloria Artis”, w plebiscycie „Arsenału Gorzow-
skiego” na „Pięćdziesiątkę ludzi kultury Gorzowa”  
zdobył pierwsze miejsce (1995 r.), a w 2005 r. 
otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gorzowa  
- „Motyla”. Jest jednym twórców rozsławiają-
cych Gorzów po całym świecie. Dzięki niemu 
Gorzów kocha Cyganów.
Osiągnięcia w zakresie muzyki:
Edward Dębicki jest członkiem Związku Pol-
skich Autorów i Kompozytorów „ZAKR” i Sto-
warzyszenia Autorów ZAiKS.
Skomponował ok. 200 utworów inspirowanych 
folklorem cygańskim. Do niektórych sam napi-
sał słowa, korzysta także z tekstów innych auto-
rów, m. in. Jerzego Ficowskiego, Jonasza Kofty,  
Jerzego Grygonulasa. Piosenki te stanowią pod-
stawę repertuaru zespołu „Terno”, a także śpie-
wane są przez cygańskich artystów na całym 
świecie (np. piosenka „Ciumajło”). Jego piosenki  

wykonywały także gwiazdy estrady, np. Anna 
German - „Cygański wóz” (sł. J. Ficowski), Sława  
Przybylska i Randia „Jak zostanę wielką panią” 
(sł. J. Ficowski), Edyta Geppert - „Idź, swoją drogą  
idź” (sł. J. Kofta), Katarzyna Groniec - „Stary 
Cygan”.
Piosenka „Idź, swoją drogą idź” zdobyła Grand 
Prix na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
w 1995 r.
Edward Dębicki jest kompozytorem muzyki wy-
konywanej przez zespół „Terno” a wykorzystanej 
w następujących filmach: 
- „Zanim spadną liście” w reż. Władysława Śle-
sickiego, 1964;
- „Orzeł i reszka”, w reż. Ryszarda Filipskiego, 
1975;
- „Śpiewy po rosie” w reż. Władysława Ślesickie-
go, 1982;
- „Rzeka kłamstwa” w reż. Jana Łomnickiego, 
1987 r. 
Na podstawie widowiska autorstwa Edwarda Dę-
bickiego pt. „Papusza” (z jego muzyką) powstał 
film muzyczny „Cygańskie pieśni Papuszy” w reż. 
Grzegorza Dubowskiego, 1984. 
Dębicki jest także autorem scenariusza i kompo-
zytorem muzyki do widowisk muzycznych:
- „Graj, piękny Cyganie”;
- „Gila Romane”;
- „Cygańskie wesele”;
- „Roma”;
- „Paš Jag”;
- „Papusza”. 
Widowiska te prezentowane były na wielu sce-
nach, także poza granicami Polski. 
Jego piosenki ukazały się na płycie wydanej z oka- 
zji 50-lecia zespołu „Terno” w 2004 r. oraz na 
płycie autorskiej w 2007 r.
Osiągnięcia w zakresie literatury:
Twórczość literacką Edward Dębicki rozpoczął 
od tekstów do swoich piosenek w języku rom-
skim. Następny krok - to pisanie wierszy i lite-
racko przetworzonych wspomnień. 
Wydał książki:
- „Teł nango Bouben - Pod gołym niebem”, wier-
sze w wersji dwujęzycznej (na j. polski tłumaczył 
Jerzy Ficowski), Szczecin 1993, Wydawnictwo 
„Albatros”;
- „Ptak umarłych” - proza wspomnieniowa, ilustr. 
Zbigniew Olchowik, Warszawa 2004, Wydawni-
ctwo Biblioteki Narodowej, wydawca Stowarzy-
szenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej. 
Książka uzyskała Honorowy Lubuski Wawrzyn 

Dahms Paul
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Literacki i uznana została za najładniej wydaną 
w 2004 r. książkę lubuskiego autora. 
Wiersze Edwarda Dębickiego przetłumaczone 
na język niemiecki przez Karin Wolff publikowa-
no w piśmie „Prom”. W przy gotowaniu przekła-
dy „Ptaka umarłych” na niemiecki i szwedzki.
We wstępie do tomu „Pod gołym niebem” Jerzy  
Ficowski napisał: Jest w tych wierszach czar, któ
ry umie wzruszać, przywracać blask wygasłym 
cygańskim ogniskom, ożywiać barwy przeszłości. 
Niech więc starym wędrownym zwyczajem wyru
szą te słowa w świat - śladami dawnych koloro
wych taborów - do cygańskich i niecygańskich 
rodaków poety.
Zarówno w dziedzinie muzyki, jak i literatury 
Edward Dębicki czerpie inspirację z kultury cy-
gańskiej, którą podnosi do poziomu kultury wy-
sokiej. Wierny jest swoim korzeniom etnicznym, 
a wierność tę uczynił podstawowym wyznaczni-
kiem swojej twórczości.

Krystyna Kamińska

DISCHER  
Fritz

Urodził się 1880 r.  
w Lands bergu zmarł  
w 1983 r. w Kochel 
am See; malarz pej-

zażysta, piewca krajobrazów pomorskich, jego 
liczne prace znajdują się w galeriach niemiec-
kich (Stiftung Pommern Kiel itd.).

Robert Piotrowski

DOMINIK  
Lech

Urodził się 16.11.1955 r.  
w Gorzowie Wlkp. Absol- 
went fotografii na Wydzia- 
le Komunikacji Multime-
dialnej Akademii Sztuk  
Pięknych w Poznaniu. Ty- 
tuł magistra sztuki uzy skał 

w pracowni prof. Stefana Wojneckiego. Ponadto 
jest absolwentem Wyższego Studium Fotografii 
w Warszawie, gdzie uczył się sztuki fotografii  
m.in. pod kierunkiem Urszuli Czartoryskiej. Czło-
nek Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Biegły sądowy w dziedzinie sztuki w zakresie 
realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i foto-
grafii.

Fotografią interesował się już w szkole średniej  
i brał udział w pierwszych konkursach fotogra ficz-
nych dla młodzieży. Zdobył II nagrodę w konkursie 
Debiuty zorganizowanym przez Lubuskie Towa-
rzystwo Kultury, a także II nagrodę w konkursie 
Architektura Wiejskich Kościołów w Trzcielu.
W latach 1990-91 fotoreporter „Gazety Lubu- 
skiej”. Współpracował ze wszystkimi pismami, 
jakie ukazywały się w Gorzowie.
Od 1996 r. w Liceum Plastycznym prowadzi  
wykłady i zajęcia z fotografii. W 2002 r. otrzy mał 
uprawnienia nauczyciela mianowanego przed-
miotów artystycznych, przyznany mu przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 
2000 r. jest przewodniczącym jury konkursów 
fotograficznych organizowanych przez Zarząd 
Okręgu Ligi Ochrony Przyrody. W latach 1997-98 
był kuratorem i przewodniczącym jury plene-
rów fotografii artystycznej w Kostrzynie nad 
Odrą, a także kuratorem programowym Forum 
Form Fotograficznych w Kostrzynie nad Odrą. 
W latach 1992-98 prowadził Agencję Fotografii 
Reklamowej „IMAGE”, w tym czasie zajmował  
się m.in. fotografią mody, fotografował kilka-
naście kolekcji Ewy Minge. Od wielu lat bierze 
udział w Salonach Jesiennych organizowanych 
przez ZPAP na przemian w Gorzowie i Zielonej 
Górze.
Wydano dwa albumy fotograficzne z jego foto-
grafiami: 
- „Ziemia Gorzowska”, Bydgoszcz 1998);
- „Piękno powiatu gorzowskiego”, Bydgoszcz 
2001.
Pracuje w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, 
jest kierownikiem Działu Naukowo-Oświatowe-
go, a także kuratorem wystaw fotografii. 
Jego zdaniem historię fotografii daje się streścić 
jako walkę pomiędzy dwoma odmiennymi impe-
ratywami: upiększaniem - które bierze się ze sztuk 
pięknych - i prawdomównością - która mierzona 
jest nie tylko poprzez kryterium prawdy wolnej 
od subiektywnych ocen, co stanowi dziedzictwo 
nauki, ale także poprzez moralizatorskie ideały  
prawdomówności, które przejęte zostały ze wzo-
rów literackich.
Wystawy indywidualne:
1983 - Teatr w fotografii, Mała Galeria, Gorzów 
Wlkp.;
1989 - wystawa autorska w ramach Konfrontacji 
Fotograficznych w Gorzowie;
1991 - Image, klub MPiK, Gorzów Wlkp.;
1992 - wystawa prac, Galeria ZPAF, Warszawa; 
1992 - Prezentacje, Galeria ZPAF, Katowice;

Dominik Lech
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1996 - Destrukcje, Mała Galeria, Gorzów Wlkp.;
1997 - Autografie, Mała Galeria, Gorzów Wlkp.;
1998 - Destrukcje II, Galeria Fotografii Miasta 
Rzeszowa, Rzeszów;
2004 - Foto - grafie, Galeria Ars, Gorzów Wlkp.
Wybrane wystawy zbiorowe:
1992 - Wystawa Fotografii Wyższego Studium 
Fotografii, Galeria ZPAF, Warszawa; 
1993 - Dyplom’93, Stara Galeria ZPAF, Warszawa;
1995 - Konfrontacje’95, Galeria PF, Poznań;
1996 - Konfrontacje’96, Galeria PF, Poznań;
1998 - Dziedzictwo i współczesność, BWA, Go-
rzów Wlkp. i Niemcy;
2004 - Wystawa prac artystów - nauczycieli Li-
ceum Plastycznego z okazji 10-lecia szkoły.
Nagrody w Dorocznych Wystawach GTF:
1980 - nagroda za debiut;
1981 - III nagroda za całość prac;
1982 - I nagroda za całość prac;
1984 - I nagroda za zestaw Imaginacje;
1986 - II nagroda za całość prac;
1987 - nagroda za portret, Portret alternatywny;
1988 - I nagroda za zestaw XXX;
1989 - I nagroda za zestaw Rytm.
Nagrody w Konfrontacjach Fotograficznych:
1989 - wyróżnienie;
1993 - II nagroda i srebrny medal w konkursie 
„Reportaż’92” w kategorii zdjęć pojedynczych;
1995 - III miejsce i brązowy medal;
1996 - wyróżnienie za zestaw Destrukcje.

Krystyna Kamińska

DOWGIELEWICZ  
Irena

Urodziła się 31.12.1921 r.  
w Kijowie. Zmarła 21.02. 
1987 r. Pochowana zosta-
ła w Kwartale Zasłużonych 
na gorzowskim cmentarzu.
Studiowała architekturę 
na Politechnice Warszaw-

skiej. Debiutowała w 1935 r. na łamach młodzie-
żowego pisma „Nasze Prace”, które krótko prowa-
dziła jako redaktor naczelny. W latach 1946-49 
kierowała fabryką mebli w Witnicy. Mieszkała wte-
dy w „Żółtym pałacyku” przy ul. Sikorskiego 6 
(obecnie - siedziba biblioteki i Stowarzyszenia 
Educatio Pro Europa Viadrina).
Po przeprowadzce do Gorzowa pracowała na-
dal w Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego. 
W 1951 r. wyszła za mąż za Michała Dowgie-

lewicza i od tej pory zajmowała się prowadze-
niem domu i twórczością literacką. W 1962 r. 
przyjęto ją do Związku Literatów Polskich. 
Wydała książki: 
- „Lepszy obiad” - opowiadania, Poznań 1962, 
- „Sianie pietruszki” - wiersze, Zielona Góra 1962, 
- „Przyjadę do ciebie na pięknym koniu” - opo-
wiadania, Poznań 1965, 
- „Krajobraz z topolą” - powieść, Poznań 1966, 
- „Most” - opowiadania, Warszawa 1968, 
- „Stadion dla biedronki” - wiersze, Zielona Góra 
1970, 
- „Tutaj mieszkam” - wiersze, Warszawa 1973, 
- „Wiersze wybrane” - Zielona Góra 1977, 
- „Znalazłam światło” - wiersze, Gorzów 1989, 
- „Wujaszek Snep i inni przyjaciele” - opowiada-
nia, Gorzów 1999, 
- „Tutaj mieszkam” - Gorzów 2001 (zawiera:  
„Krajobraz z topolą”, „Przyjadę do ciebie na pięk-
nym koniu”, „Lepszy obiad” i wybrane wiersze  
oraz trzy szkice: Stefanii Kiełbasiewicz, Mieczy-
sława Miszkina i Anny Makowskiej-Cieleń).
Jej utwory były tłumaczone na język niemiecki, 
rumuński, słowacki. Bibliografia w opracowaniu  
Grzegorza Chmielewskiego opublikowana została  
w książce „Gorzów Wlkp. 1945-1950”, a w 1997 r.  
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Gorzowie opracowano pełną bibliografię 
autorki.
Otrzymała w 1967 r. tytuł Lubuszanina Roku 
oraz Lubuską Nagrodę Kulturalną i nagrodę Mia-
sta Gorzowa, w 1972 - nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki III stopnia, w 1978 r. - Nagrodę Gorzow-
ską oraz odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, „Za zasługi dla województwa 
zielonogórskiego”, „Za zasługi dla województwa 
gorzowskiego”. 
Przez ostatnie lata życia poważnie chorowała i nie 
uczestniczyła w życiu miasta.
W Filii Zbiorów Specjalnych WiMBP znajduje  
się pokaźne archiwum autorki zawierające jej rę-
kopisy, maszynopisy z poprawkami, notatki, zdję-
cia, a nawet „Ostatnią wolę”. Dzięki nim można  
się zorientować, w jaki sposób pracowała Irena  
Dowgielewicz: jest tam dużo utworów w ręko-
pisach i maszynopisach nigdzie niepublikowa-
nych, a mających po kilka redakcji. Są słucho-
wiska, utwory dramatyczne, artykuły kierowane 
do ogólnopolskich pism. Jest wiele pomysłów 
zanotowanych szkicowo, jakby czekających na 
dalsze opracowanie. Zbiory te są opracowane pod  
względem bibliograficznym.

Dominik Lech
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30 stycznia 1998 r. odsłonięto obelisk upamięt-
niający dokonania twórcze Ireny Dowgielewicz 
w parku naprzeciw domu, w którym mieszkała 
przy ul. Dąbrowskiego 18. Na polnym kamieniu  
z lasu w Wieprzycach znajduje się medalion  
z portretem autorki wykonany przez Zofię Bi-
lińską i tablica z tekstem: „Irena Dowgielewicz, 
pisarka, mieszkała i tworzyła w Gorzowie Wiel-
kopolskim w latach 1945-1987” oraz słowa pi-
sarki: „Ja to miasto naprawdę kocham”. Z okazji 
odsłonięcia obelisku wydawnictwo Wojewódzkie-
go Ośrodka Metodycznego wydało wspomnienia 
o Irenie Dowgielewicz zatytułowane „Tu moja 
najbliższa ojczyzna”, Gorzów 1998.
Jedną z ulic na osiedlu Górczyn nazwano ulicą 
Ireny Dowgielewicz. 
W 20. rocznicę śmierci pisarki WiMBP w Go-
rzowie Wlkp. ogłosiła I Konkurs Literacki im.  
Ireny Dowgielewicz na opowiadanie, zakończony  
21 lutego 2007 r. 
Swoje pisarstwo Irena Dowgielewicz traktowa-
ła zawsze bardzo poważnie. Sama pisała bardzo 
wolno, wielokrotnie cyzelowała teksty, aby to,  
co chciała przekazać czytelnikom, było - jak sama 
określała - sumiennie i starannie opracowane.
Tematem jej opowiadań lub mikropowieści były 
zwyczajne z pozoru zdarzenia, jakie są udziałem 
wielu ludzi. Akcja wielu opowiadań rozgrywa się 
w czasie wojny, jednak nie militarne ani boha-
terskie zdarzenia są ich tematem, a zachowania 
cywilnych mieszkańców małych miejscowości 
lub wsi, dla których wojna jest swoistym spraw-
dzianem ich charakterów. Dowgielewiczową in-
teresują uwarunkowania humanitarnych postaw 
bohaterów, przyczyny ich odwagi, okoliczności 
zmuszające do trudnych wyborów. W utworach 
tych nie ma moralizatorstwa, a najważniejszy jest 
klimat spokoju, jaki wokół siebie budują ci zwy-
czajni bohaterowie o głęboko humanistycznych 
postawach. 
Autorka ukazuje problemy psychologiczne i mo-
ralne ludzi dotkniętych okrucieństwem wojny, 
chorobą, starością. Precyzyjnie buduje specyficz-
ną atmosferę codzienności wypełnionej sprawa-
mi drobnymi, pozornie błahymi, które przecież 
składają się na sens życia. Obrazy codziennego 
życia pozwalają poznać warunki, w jakich żyli 
Polacy w czasie wojny lub w kilka lat po niej. 
Dowgielewiczowej jednak nie interesuje repor-
terska faktografia, a wpływ tych warunków na 
budowanie charakterów i osobowości. 

Powieść „Krajobraz z topolą” zrodziła się ze wspo- 
mnień autorki o życiu w Witnicy w pierwszych 
latach powojennych. Choć autorka nadała przed-
stawionemu światu bardziej uniwersalny wymiar, 
można tam znaleźć wiele witnickich realiów. In-
spiracje gorzowskie są w jej prozie znacznie mniej 
widoczne.
W wierszach natomiast silniej mitologizuje po-
wszechność życia. Codzienne sprawy i codzien-
ne przedmioty nabierają barw sentymentalnych, 
nieco staroświeckich, autorka lubi przy tym lekko 
ironizować. A przecież prostymi środkami tworzy 
prawdziwą poezję z prawdziwymi wzruszeniami. 
Jej najbardziej znane wiersze to „Stadion dla bie-
dronki”, poemat „Gorzów”. W wierszu „Notatki 
ze szpitala” stwierdziła: 
Cokolwiek napiszemy na fasadzie naszego domu,
z którego odchodzimy, 
będzie suche i płaskie jak stukanie kołatki, 
bo to my jesteśmy dźwięcznością i cieniem. 

Krystyna Kamińska

DRUCKER Franz
zob. Volger Eduard

DUDA  
Jerzy Paweł

Urodził się 17.07.1950 r.  
w Gorzowie Wlkp. Ukoń-
czył Wydział Matema-
tyczny na Uniwersytecie  
War szawskim oraz Pań-
stwową Szkołę Muzycz-
ną I st. w Gorzowie. Nie  

należy do związków twórczych, ale szczyci się 
tytułem Głównego Eksperta ds. Piosenki Tury-
stycznej, nadanym mu 3 XII 1975 r. przez Radę 
Naczelną SZSP oraz SPiT Almatur.
Pracuje w Grodzkim Domu Kultury, gdzie od 
1981 r. prowadzi Klub Piosenki.
Skomponował kilkaset piosenek z pogranicza pio-
senki turystycznej i poezji śpiewanej. Jego upo-
dobania muzyczne można zamknąć w szero ko 
pojętej „krainie łagodności” z dodatkiem country.  
Nagrał dwie kasety: „Dwa krzyże” i „Beskidzie 
mój”. Jego kompozycję „Psalm Narodzenia” do  
tekstu Joanny Kulmowej śpiewa chór Cantabile 
(psalm nagrany został także na płycie tego chóru).  
Przygotowuje aranżacje dla chóru Cantabile, m. in.  
„W stepie szerokim”, „Karpaty” (z własnym, swo-
bodnym tłumaczeniem z ukraińskiego), „Most nad 

Duda Jerzy Paweł
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wzburzoną wodą”, kilku szant, francuskiej kolę-
dy. Jest autorem prac teoretycznych o piosence  
turystycznej, z których jedna, „O definicji pio-
senki turystycznej” z 1978 r., stanowi podstawę  
innych prac naukowych badających różne aspek-
ty tego ruchu jako zjawiska kulturowego. Czuje 
się także odkrywcą kilku talentów, m. in. kom-
pozytora filmowego Michała Lorenca, Elżbiety 
Adamiak, Piotra Bukartyka i innych.
Ważniejsze cykle piosenek:
- Cykle „Psalmy”, „Błękit” i inne do tekstów 
Joanny Kulmowej;
- Cykl biblijny i inne do tekstów Władysława 
Wróblewskiego;
- Cykl bieszczadzki do tekstów Jerzego Ha-
rasymowicza, Petera Murianki, Urszuli Janic-
kiej-Krzywdy i innych autorów;
- Czastuszki do tekstów Małgorzaty Jędryczki;
- Cykl cygański do wierszy Edwarda Dębickiego, 
Ryszarda Kucia oraz wierszy zgłoszonych na 
Konkurs Poetycki im. Papuszy;
- Program do tekstów Antoniego Murackiego;
- Cykl piosenek do tekstów poetów z Gorzowa, 
począwszy od wierszy Władysława Łazuki, z to-  
mików autorów wydanych przez GTK oraz RSTK, 
a kończąc na najnowszych wierszach Beaty Pa-
trycji Klary;
- Cykl do wierszy satyrycznych Ferdynanda 
Głodzika;
- Cykl do tekstów Barbary Bigos skompono-
wanych dla Spotkań Młodych Autorów i Kom-
pozytorów w Myśliborzu;
- Cykl do tekstów z internetowego Forum Sukcesu.
Piosenki wykonywane są zarówno przez autora,  
jaki i jego podopiecznych z Klubu Piosenki GDK.
Jerzy Paweł Duda jest laureatem ok. 80 nagród 
za piosenki, przede wszystkim własnych kom-
pozycji, podczas przeglądów i festiwali o charak-
terze ogólnopolskim piosenek turystycznych, ka- 
baretowych oraz poezji śpiewanej. 
Najważniejsze nagrody:
- I nagroda na Przeglądzie Piosenki Turystycznej 
„Yapa”, Łódź 1984;
- I nagroda na Przeglądzie Piosenki Turystycznej 
„Bazuna”, Gołuń 1985;
- I nagroda OKR - Zamkowe Spotkania „Śpie-
wajmy poezję”, Olsztyn 1989;
- I nagroda na Festiwalu „Dopóki jestem, uśmie-
chem, słowem, gestem”, Sieradz 1993;
- I nagroda na Giełdzie Piosenki Turystycznej, 
Szklarska Poręba 1995;

- Nagroda Honorowa Korneliusza Pacudy na Fe-
stiwalu Country, Rypin 1996;
- I nagroda na Przeglądzie Piosenki Turystycznej 
„Bazuna”, Wejherowo 1997;
- Nagroda „Łośkara” za całokształt dokonań twór-
czych na Giełdzie Piosenki Turystycznej, Szklar-
ska Poręba 1999;
- Wiele nagród na Spotkaniach Młodych Auto-
rów i Kompozytorów (SMAK) w Myśliborzu od  
nagrody ZAKR-u (1979), przez Złoty Order Sza-
rej Mrówki (1997) po Różowe Okulary (2006).

Krystyna Kamińska

Duda Jerzy Paweł
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E
ECKERT  
Rudolf 

Nieznane są bliższe dane biograficzne. Ok. 1885 r. 
R. Eckert został redakto rem naczelnym dziennika 
„Neumärkische Zeitung”, należącego do oficyny 
R. Schneider & Sohn w Landsbergu. W 1890 r. 
wystąpił w grupie założycielskiej Towarzystwa 
Historii Nowej Marchii, a od 1891 r. odnajdujemy 
red. nacz. Eckerta jako sekretarza pośród zarządu 
prowizorycznego tegoż towarzystwa obok nabur-
mistrza Landsberga Meydama, burmistrza Ko-
strzyna Detlefsena, profesora landsberskiego gim - 
nazjum dr Hartmanna i sędziego Curtiusa z Berlina. 
Wybór na sekretarza ukonstytuowanego zarządu 
zbiegł się z licznymi publikacjami pióra Eckerta, 
od opracowań na łamach pisma towarzystwa (np.  
o stosunkach monetarnych Nowej Marchii, edy-
cji landsberskiej Kroniki Pisarzy Miejskich) po 
dwa własnego nakładu wydawnictwa książkowe. 
Świad czy to o przygotowaniu merytorycznym  
i dużym zapale. Trudno ustalić, czy także o dłuż-
szym zamieszkiwaniu w mieście lub regionie, 
czy też może o studiach kierunkowych. Rudolf 
Eckert miał także w Landsbergu epizody drama-
topisarskie (np. „Studio oben auf!”, z muzyką 
Wilhelma Rudnicka), publikując je w oficynie 
Volger & Klein i być może wystawiając w mieście, 
w którymś z lokali.
Już w kwietniu 1893 r. opuścił grono Towarzy-
stwa Historycznego Nowej Marchii, żegnany za  
wielkie zasługi i choć dość chłodno, to z życze-
niami powodzenia w zadaniach w nowym miej-
scu. Już publikując Kronikę Pisarzy Miejskich 
(1893), do nazwiska autora dopisano Berlin. 
Jednak ta edycja, jak i historia miasta do połowy 
XV w. (1890) oraz opowieść o XVI-wiecznych  
procesach czarownic w Landsbergu (I wyd. 1891,  
II wyd. 1924), pochodzące spod jego pióra, są 
wiecznym pomnikiem jego pracy dla Gorzowa 
i regionu.

Robert Piotrowski

ENGELIEN  
August

Urodził się 24.08.1832 r. w Landsbergu, zmarł 
21.06.1903 r. Z wykształcenia fi lolog, historyk, 
językoznawca, od ok. połowy XIX w. mieszkał  
w Berlinie, gdzie praco wał jako nauczyciel. Od  
1878 r. był dyrektorem 18 Szkoły Gminnej w Ber-
linie. Znany do dziś prze de wszystkim jako współ-
autor pierwszej profesjonalnej wydanej drukiem 
historii Lands berga, wydanej wspólnie z Frie-
drichem Henningiem w 1857 r. Obok tego, do 
dziś niedoścignionego dzieła, powstałego na ju-
bileusz 600-lecia Landsberga, wzbudzone zostało 
w tej wczesnej epoce autentyczne zainteresowanie 
historią miasta. Część jego spuścizny znajduje się 
w berlińskiej Bibliotece Miejskiej i Krajowej.
Wybór:
„Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht”, 
1862; 
„Grammatik der neuhochdeutschen Sprache”, 
1867; 
„Schulgrammatik der neuhochdeutschen Spra-
che”, 1872;
„Sammlung von Musteraufsätzen”, 1861; 
„Deutsches Lesebuch, aus den Quellen zusam-
mengestellt”, 1873-76; 
„Geschichte der Methodik”,1889.

Robert Piotrowski
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F

FERRAND Eduard  
zob. Schulz Eduard

FISCHER  
Adolf
pseudonim 
Adolf Mörner

Urodził się prawdopo dob nie ok. 1817 r. przy-
puszczalnie w Landsbergu, zmarł 12.12.1872 r.  
w Lands bergu. Rozpoczął karierę jako sierżant 
tamtejszego garnizonu, po tym pracował na sta-
nowisku urzędnika państwowego, jednak został 
zwolniony ze służby za udział w wydarzeniach 
rewolucyjnych z marca 1848 r. Po próbie podjęcia 
zawodu pomocnika geodety, w wyniku następstw 
burzy i przeziębienia, stracił wzrok. Opiekę jako  
oślepły nędzarz znalazł w przytułku fun da cyj-
nym w Landsbergu, gdzie zmarł przedwcześnie 
w niedoli i smutku.
Zasłynął jeszcze jako młody 25-letni autor li-
rycznych utworów o lokalnym kolorycie, które 
w Landsbergu opublikował w tomiku „Gedichte”  
z 1842 r. (wznowienia w 1850 i 1860). Jako pseudo-
nim wybrał z nieznanych powodów nazwisko pra-
dawnego nowomarchijskiego rodu von Mörner.  
Szczególną pamięć do dziś zapewniła mu sied-
miostrofowa „Pieśń do Landsberga” („Lied an 
Lands berg”: Wie schön im Kranze blüh´nder Gär-
ten Mein trautes Landsberg liegst du da!... / Jak 
pięknie w wieńcu kwitnących ogrodów Mój drogi 
Landsbergu leżysz przede mną!...)

Robert Piotrowski

FRANZ August Friedrich  
zob. Cranz August Friedrich

FRANZ Otto  
zob. Gensichen Otto Franz

FURMAN  
Kazimierz

Urodził się 20.05.1949 r.  
w Jędrzejowie koło Piły.  
Ukończył LO w Gorzo-
wie Wlkp. Debiutował 
wierszem w „Nadodrzu”  
w 1974 r. Wielokrotnie  

uczestniczył w konkursach literackich i otrzy-
mał wiele nagród. W czerwcu 2004 r. Komisja 
Kwalifikacyjna wpisała go na listę członków 
ZLP. W latach 2004-2007 członek Zarządu Go-
rzowskiego Oddziału ZLP. Mieszka w Gorzo-
wie Wlkp. 
Wydał tomiki poezji: 
- „Powrót do osłupienia”, Gorzów Wlkp. 1976, 
- „Kształcenie pamięci”, Gorzów Wlkp. 1980, 
- „Drzewo grzechu”, Gorzów Wlkp. 1989, 
- „Kalendarz polski”, Gorzów Wlkp. 1993, 
- „Doświadczenie obecności”, Gorzów Wlkp. 
1993, 1997, 
- „Wiersze”, Gorzów Wlkp. 1995, 
- „Kazimierz Furman w fotografii Zenona Kmie-
cika” - katalog wystawy z wierszami (1996),
- „I jeszcze nic nie wiem”, Gorzów Wlkp. 1998,
- „Odmienne stany obecności”, Gorzów Wlkp. 
1998,
- „Autoportret z drugiej ręki. / Selbstporträt aus 
Zweiter Hand, tłum. Karin Wolff, Gorzów Wlkp. 
1999, 
- „Drzewo grzechu +”, Gorzów Wlkp. 2000.
Kazimierz Furman ma także bogaty dorobek pro-
zatorski. Jego nowele i opowiadania nagra dzane 
w licznych konkursach publikowane były w książ-
kach wydawanych na zakończenie konkursów lub 
na łamach pism. 
Wiersze Kazimierza Furmana często drukowane 
są na łamach pism lokalnych i literackich: „Ziemia 
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Gorzowska”, „Nadodrze”, „Arsenał Go rzow ski”,  
„Pro Libris”, „Pegaz Lubuski”, „Gazeta Lubuska”, 
„Lamus” i inne.
Otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Go-
rzowa (1996) i Nagrodę Kulturalną Wojewody 
Gorzowskiego (1996). Książkę „Odmienne stany  
świadomości” uznano za najlepszą książkę po-
etycką 1998 r. i uhonorowano Lubuskim Waw-
rzynem Literackim. 
Kazimierz Furman jest w Gorzowie postacią zna- 
czącą i rozpoznawalną. Na jego talent poetycki  
pierwszy zwrócił uwagę Zdzisław Morawski; no-
bilitował wtedy jeszcze skromnego, młodego czło-
wieka, przecierał mu literackie ścieżki. Kazimierz  
Furman szybko usamodzielnił się, a przede wszyst-
kim stworzył poetykę całkiem odmienną od Mi-
strza. Autor wyrasta z pokolenia Bursy i Wojacz-
ka, ale do dominującego u tych poetów nurtu 
„poezji przeklętej” dodaje zachwyt dla poezji 
Norwida i Różewicza. To osadzenie w polskiej 
kulturze literackiej pozwala na przekraczanie 
towarzyszącego mu poczucia bylejakości życia,  
szarzyzny codzienności, samotności, bólu. Świat 
w poezji Furmana jest brzydki, ale obowiązują  
w nim wiecznie żywe normy moralne, które po-
zwalają dźwigać trud codzienności. Treścią więk-
szości wierszy Furmana jest właśnie zmaganie 
się z codziennością, choć nie ma w nich buntu ani 
anarchizowania. Jego wiersze wyróżnia interesu-
jący sposób poetyckiego obrazowania i plastycz-
ność wizji. 
Czuje się kontynuatorem bohemy artystycznej, 
nie przywiązuje wagi do dóbr materialnych, świa-
domie wyróżnia się sposobem ubierania i zacho-
wania, czym buduje swój mit poety.

Krystyna Kamińska

Furman Kazimierz
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GAßNER Pater  
zob. Cranz August Friedrich

GĄSIOREK  
Jerzy (Gąsior) 

Urodził się 17.01.1941 r.  
w Gra nowcu. Ukończył 
Wydział Filozoficzno-Hi-
storyczny na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewi- 
cza w Poznaniu oraz stu-
dia podyplomowe z mu-

zealnictwa i wystawiennictwa na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Ze-
spole Szkól Budowlanych, następnie pracował  
krótko w Muzeum, a od 1980 r. do 2006 r. był 
dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych. Przez 
ponad 25 lat, kiedy kierował główną galerią wysta-
wienniczą Gorzowa, zaprezentował gorzowskiej 
publiczności prace najwybitniejszych plasty ków 
polskich. Był inicjatorem i od 1984 r. organiza-
torem Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum”, za co  
w 1996 r. otrzymał Medal im. Brata Alberta. Jego 
starania doprowadziły do zgromadzenia najwięk-
szej w kraju (poza Muzeum Tatrzańskim w Zako-
panem) kolekcji prac Władysława Hasiora. Go-
rzowska kolekcja objechała wiele miast Polski,  
kilka razy pokazywana była zagranicą.
Za całokształt dokonań w zakresie upowszech-
niania plastyki w 1999 r. otrzymał nagrodę Pre-
zydenta Miasta Gorzowa Wlkp. - „Motyla”. 
Wypowiada się twórczo w plastyce i w literaturze. 
Osiągnięcia w zakresie plastyki:
W 1989 r. otrzymał uprawnienia do wykonywania 
zawodu artysty plastyka w zakresie wystawienni-
ctwa i architektury wnętrz. Specjalizuje się w asam-
blażach, rzeźbie i architekturze wnętrz.
Wystawy indywidualne: 
1963 - Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp.,
1965 - Klub MPiK w Gorzowie Wlkp.,
2000 - Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu, 
2001 - Muzeum Lubuskie im. Dekerta (Spichlerz) 
w Gorzowie Wlkp.,

G
2001 - Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy,
2001 - Biuro Wystaw Artystycznych w Pile,
2002 - Dom Kultury w Trzciance,
2004 - Muzeum - Zamek Opalińskich w Szamo-
tułach,
2004 - BWA - Wozownia w Toruniu,
2004 - Galeria w Friedersdorf w Niemczech,
2006 - Galeria na Jatkach we Wrocławiu,
2006 - Galeria Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Gorzowie Wlkp.
Brał udział w wystawach zbiorowych, przede  
wszystkim w Przeglądach Plastyki Lubuskiej (Zie- 
lona Góra i Gorzów, na przemian) oraz w Bien nale 
Sztuki Sakralnej w BWA w Gorzowie. Dwukrot-
nie zdobył medale za prace na Biennale Sztuki 
Sakralnej. Prace w zbiorach: Muzeum w Worone-
żu (Rosja), Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta 
w Gorzowie, w Galerii Sakralnej Sztuki Współ-
czesnej w Kielcach, ponadto w kolekcjach prywat-
nych w kraju i zagranicą.
Swoje prace wykonuje i eksponuje we własnym 
domu pracy twórczej - na wieży w Santoku.
Gąsiorowi - plastykowi do zrobienia rzeźb w for-
mie asamblaży służą przedmioty codziennego  
użytku lub tylko ich fragmenty, najczęściej znisz-
czone, wyrzucane do śmieci. Potrafi tak je złożyć,  
że oglądający odkrywa w nich nowe wartości, 
od najduje nowy sens ich istnienia w sferze trans-
cendentnych skojarzeń i poetyckich metafor. Jego  
prace wyrastają z polskiej kultury ludowej, ale są 
mocno osadzone w kulturze wysokiej.
Osiągnięcia w zakresie literatury:
Wydał tomy wierszy: 
- „Z szuflady wyjęte”, Gorzów 2001,
- „Perony łez”, Gorzów 2002,
- „Dlaczego”, Gorzów 2003,
- „Nie zasłaniaj mi słońca”, Gorzów 2005,
- „Ja, profan”, Gorzów 2007.
Każdy z tomów zwiera ok. 100 wierszy, a wszy-
stkie opublikowane zostały w takiej samej, nie-
zwykle oszczędnej, ale i eleganckiej formie grafi-
cznej zaprojektowanej przez autora. 
W czerwcu 2004 r. przyjeto go do Związku Liter-
taów Polskich. 
Jego złote myśli (sentencje) ukazały się w księ-
dze „Złote myśli ludzi wielkiego umysłu, talentu  
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i serca - Twórcy wizerunku Polski”, wydanej przez 
Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, War-
szawa 2004.
Wiersze Jerzego Gąsiorka tworzą jakby osobisty  
notatnik autora pełen ciekawych obserwacji, za-
myśleń, refleksji, zastanowień nad sensem i bez-
sensem życia. Pełne są przenikliwej obserwacji 
rzeczywistości, ale cechuje je skrót, lapidarność 
w posługiwaniu się słowem, błyskotliwa pointa, 
celne, choć również oszczędne metafory.
Krystyna Kamińska w recenzji tomu „Dlacze-
go?” pisała: Lektura wierszy Jerzego Gąsiorka 
niesie co najmniej dwojaką przyjemność: obco
wania z mądrym i wrażliwym człowiekiem oraz 
radość z wierszy prostych, a przecież o dużej sile 
poetyckiego obrazowania. To jednocześnie miód 
dla serca i intelektualna przygoda („Ziemia Go-
rzowska” 2003, nr 30).

Krystyna Kamińska

GENSICHEN 
Otto Franz 
pseudonim 
Otto Franz

Urodził się 4.02.1847 r.  
w Drezdenku (Driesen 
/Neumark) jako syn lu-
terańskiego proboszcza,  

zmarł 24.08.1933 r. w Berlinie. Należał do sław-
nej marchijskiej rodziny pastorskiej, prapradzia-
dek Laurentius Gensichen był nadproboszczem  
landsberskiego kościoła Ma riackiego (dziś kate- 
dra) i inspektorem okręgu ko ścielnego (super-
intendentem) Landsberga i Strzelec (portret epi- 
tafijny z kościoła znajduje się obecnie zbiorach 
gorzowskiego muzeum). Brat Rudolf jako du- 
chowny kontynuował tradycje ro dzinne począt-
kowo jako diakon w Drezdenku, następnie pro-
boszcz w Deszcznie. Otto Franz był uczniem Gim- 
nazjum Królewskiego w Landsbergu w jednej klasie 
z Maxem Bahrem. Przodko wie Gensichenowie 
utrzymywali kontakty z Johannem Fichte, Imma- 
nuellem Kantem, on sam był przyjacielem Teodo-
ra Fontane. Liryk i prozaista, okazyjnie również 
dramaturg, m.in. z wielkim sukcesem napisanej 
w 1860 r. „Märchentante”. Opiewał swoje strony  
rodzinne, np. w „Pfarhaussegen” (początkowo po- 
wieść w odcinkach w „Die Post” od 1893 r., następ- 
nie publikacja książkowa, I wyd. 1895), „Zu den 
Sternen”, noweli „Laurentiusnacht”. Krótkie, ale 

ciepłe wspomnienia o Gorzowie opu blikował 
w tomie II wydawnictwa jubileuszowego tutej-
szego gimnazjum (1909). Aż do swej śmierci był 
członkiem towarzystwa byłych uczniów lands-
berskiego gimnazjum. W landsberskim Muzeum 
Miejskim przechowywano manuskrypt jego „Su-
lamith” i popiersie O.F. Gensichena autorstwa 
Karla Schülera.
Wybór: sztuki 
„Gajus Gracchus”, 1869; 
„Der Messias”,1869; 
„Danton”, 1870; 
„York”, 1871; 
„Minnewerben” 1871; 
„Blitzableiter ”, 1872; 
„Ajas ” 1873; 
„Robespierre”, 1873;
„Euphrosyne”, 1878; 
„Der Leuchter”; 
„Wiedergewonnen” 1879; 
„Berliner Hofschauspieler. Silhouetten” (das. 1872);
„Aus sonnigen Fluren”, Märchenstrauß (das. 1874);
„Studienblätter”, kultur- und litterarhistorische 
Skizzen (das. 1881); 
„Felicia, ein Minnegesang” (das. 1882) und „Frau-
enlob” (das. 1885).
Wybór: pisma 
„Gedichte”, 1869; 
„Vom deutschen Kaiser”, 1870; 
„Sechs Kriegslieder”, 1870; 
„Berliner Hofschauspieler. Silhouetten”, 1872; 
„Aus son nigen Fluren”, 1874; 
„Spielmannswesen”, 1876; 
„Der Leuchter”, 1879; 
„Studienblätter”, 1881; 
„Blutschuld”, 1887; 
„Immortellen”, 1887; 
„Bismarck”, 1905; 
„Frauenlob”; 
trylogia „Jesus Christus-Judas Ischarioth-Die Zer-
störung Jerusalems”.

Robert Piotrowski

GIERLIŃSKI 
Parno Karol

Urodził się 12.03.1938 r.  
w Poznaniu. Studiował 
rzeźbę w WSSP w Pozna-
niu. Początkowo pracował  
w kamieniu, teraz rzeźbiar- 
stwo w drewnie traktuje ja- 
ko podstawową dziedzi nę  

Gierliński Parno Karol
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swojej wypowiedzi artystycznej. Przez pe wien 
czas mieszkał w Wojcieszycach (gm. Kło dawa). 
W 2002 r. do ołtarza tamtejszego późnoromań-
skiego kościoła z przełomu XIII i XIV wieku i do 
maryjnej kapliczki stojącej przed kościołem wy-
konał drewniane rzeźby. Również jego dziełem 
jest ołtarz w kościele w Barcinie na Pałukach. 
Jego rzeźba cygańskiej poetki Papuszy znajduje 
się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Gorzowie Wlkp.
Od 2001 r. jest posłem do Międzynarodowego 
Parlamentu Romskiego w Wiedniu i członkiem 
Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury 
Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Go-
rzowie Wlkp.
Od 1968 roku związany był z Kołem Korespon-
dencyjnym Młodych Pisarzy przy ZMW i w tym  
samym roku debiutował wierszem „Deszcz” na 
łamach tygodnika „Nowa Wieś”. Liczne publi-
kacje w prasie literackiej i w almanachach. Nale-
żał do grupy literackiej „Wiry”. Piotr Kunce wicz 
zaliczył go do wybitnych z grupy literatów mniej-
szości narodowych zamieszkujących i tworzących  
w Polsce, a notkę o nim oraz wiersz „Mamiori” za-
mieścił w książce „Agonia i nadzieja. Poezja pol-
ska od 1956 r.” t. III, Warszawa 1994.
Wydał dwie książki:
- „Xaratuno thuv - Odległy dym”, Bydgoszcz 
2001;
- „Meteory - Siłałe ćerhenia”, Szczecinek 2007.
Jego wiersze, a także utwory prozatorskie publi-
kowały pisma, jak „Pegaz Lubuski”, „Ziemia Go-
rzowska”, pisma romskie.
Myśli po cygańsku, ale pisze po polsku, bo - jak 
twierdzi - język cygański ma za mało pojęć abs-
trakcyjnych, dlatego trudniej w nim niż w języku 
polskim wyrazić treści poetyckie. Ponadto chce 
być zrozumiały przez swoich, głównie polskich 
odbiorców. 
W recenzji tomu wierszy „Xaratuno thuv - Odle-
gły dym” Bogdan Twardochleb napisał: Wiersze te 
charakteryzuje oszczędność słowa, szacunek dla  
niego, co w tym wypadku znaczy dla cygańskiej 
poezji. (...) W wierszach Parno-Gierlińskiego 
wers często równa się zdaniu, ważny jest dźwięk  
i rytm. Mówią one o kulturze, która wygasa, jest 
jak dym z coraz odleglejszych ognisk. W wier
szu „Zatańcz, Phabuj” jest jeszcze złudzenie, że 
„dom o kamiennych ścianach zadrży jak płótno 
namiotu”. Cyganie, bohaterowie wierszy Gier
lińskiego, oderwani od natury, z którą zawsze byli  
zrośnięci, muszą być samotni. „Jesteśmy łzami na  
twarzy” - pisze o swoim narodzie poeta. Skrzypce  

wiszące w betonowym mieszkaniu są jak obraz  
Męki Pańskiej. Inny wiersz kończy prośbą: „W go-
dzinę śmierci racz las wrócić, Panie”. („Kurier 
Szczeciński” z 13. XII. 2001 r.)

Krystyna Kamińska

GODON  
Margarethe

Urodziła się 23.12.1909 r.  
w Landsbergu a Warthe,  
zmarła w 2005 r. Utytu ło-  
wa na rzeźbiarka, po cząt-
kowo pro jektantka i gra fik  
użytkowy. Pierwsze le kcje  
sztuki odebrała u lands-

berskiego grafika reklamowego Maxa E.A. Rich- 
tera. W latach 1928-31 podjęła nieukończone stu-
dia w Szkole Rzemiosła Artystycznego w Berlinie. 
Przez ten czas, aż do 1934 r., utrzymywała się z pra-
cy w rodzinnym mieście jako projektantka i ry-
sownik. W latach czterdziestych rozpoczęła próby  
z pracami rzeźbiarskimi i filmem rysunkowym. 
W latach 1945-48 wspólnie z mężem Fritzem 
Godonem prowadziła fabrykę lalek własnej pro-
dukcji. Po tym podjęła ponownie studia u Karla 
Schmidt-Rottluffa. Od lat sześćdziesiątych, jako  
członkini berlińskiej korporacji artystycznej, nie-
przerwanie tworzyła i eksperymentowała, wysta-
wiała prace w wielu technikach: linorycie, batiku, 
materiałach rzeźbiarskich. W swych biografiach 
podkreślała związki z Landsbergiem i pracow-
nią Maxa Richtera.

Robert Piotrowski

GORDON  
Andrzej

Urodził się 15.12.1945 r.  
w Bydgoszczy. Zmarł nag- 
le 30.08.1992 r. w swo-
jej pracowni przy Wełnia- 
nym Rynku. Pochowany  
na cmentarzu komunalnym 
w Bydgoszczy.

W latach 1964-70 studiował w war szawskiej Aka- 
demii Sztuk Pięknych. Od trzeciego roku studiów 
otrzymywał stypendium artystyczne Ministra Kul-
tury i Sztuki dla wybitnie zdolnych studentów.  
W 1968 r. miał pierwszą wystawę autorską w Muze- 
um Okręgowym w Gorzowie, która zadecydowała  
o jego osiedleniu się rok później w Go rzo wie  

Gierliński Parno Karol
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w 1969 r. W 1970 r. uzyskał dyplom z wyróżnie-
niem z ma larstwa u prof. Dominika Studnickiego 
oraz specjalizację z grafiki u prof. Andrzeja Ru-
dzińskiego. Pracę teoretyczną poświęcił Andrze-
jowi Wróblewskiemu. Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków. 
Wystawy indywidualne: 
Miał ponad 40 wystaw indywidualnych, z czego 
najważniejsze to: 
1968 - Malarstwo w Muzeum Okręgowym w Go-
rzowie Wlkp.;
1970-76 - Wystawa sześciu cykli rysunków - 
klub MPiK w Gorzowie Wlkp.;
1975 - Malarstwo i rysunek w BWA, klubie 
MPiK i w WDK w Zielonej Górze;
1976 - Malarstwo w Muzeum w Gorzowie Wlkp.; 
Malarstwo w Galerii „Na Pięknej” w Warszawie;
1977 - Malarstwo i rysunek w „Galerie Junge 
Kunst” we Frankfurcie n. O.;
1979 - Malarstwo i rysunek w Galerii MDM 
SBWA w Warszawie;
1980 - Malarstwo „Ukrzyżowania” w Klubie PAX 
w Gorzowie Wlkp.; 
1987 - Wystawa jubileuszowa w 20-lecie twór-
czości w Muzeum Zakładowym ZWCh Stilon;
1993 - Wystawa pośmiertna w BWA w Gorzo-
wie Wlkp.
Udział w ważniejszych wystawach zbiorowych:
1971 - Okręgowa wystawa ZPAP w Zielonej Gó-
rze i Koszalinie;
1972-1992 - Udział we wszystkich Salonach Je-
siennych w Zielonej Górze i Gorzowie, gdzie otrzy-
mywał medale, liczne nagrody i wyróżnienia;
1976 - Udział w XVII Salonie International Pa-
ris-Sud Paryż;
1984 - Udział w I Biennale Sztuki Sakralnej w Go-
rzowie Wlkp.
Projekty graficzne:
1977 - Rysunki do tomu wierszy „Relief z betonu” 
Zdzisława Morawskiego, Zielona Góra; 
1978 - Teka grafik „Gorzów w grafice Andrzeja 
Gordona”, wyd. Wojewódzki Dom Kultury;
1983 - Teka grafik gorzowskich wydana w Ber-
linie Zachodnim;
1986 - Teka grafik do tomiku Papuszy „Pieśni 
mówione”, wyd. Wojewódzka Biblioteka Pub-
liczna Gorzów Wlkp.;
Teka grafik „Zielona Góra”.
Za dyrekcji Bohdana Mikucia (1978-84) opra-
cowywał graficznie programy do przedstawień  
i plakaty. Był autorem tzw. główki i koncepcji 
graficznej tygodnika „Ziemia Gorzowska”, który  

w tej typografii ukazywał się od 1980 do 2005 r. 
Opracowywał graficznie książki i exlibrisy. Za 
najciekawsze uznaje się graficzne opracowanie 
książki „Trafunek nieszczęśliwy” Herakliusza  
Lubomirskiego wydanej przez Pracownię Sztuk  
Plastycznych i Bibliotekę Główną Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Zielonej Górze (b. r. wyd.).
W 1976 roku Andrzej Gordon został uhonoro-
wany odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. 
W 1988 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.
Zdaniem krytyków i historyków sztuki znana 
spuścizna Andrzeja Gordona obejmuje około ty-
siąca prac - olejów, rysunków, grafik, pasteli, se-
rigrafii. Zdecydowana większość pozostaje w rę- 
kach prywatnych kolekcjonerów - część podaro-
wana przez samego artystę, część wyłudzona lub 
zagarnięta podczas kolejnych wizyt w gościnnej 
pracowni Gordona. Największy zbiór prac znaj-
duje się w Zielonej Górze. Autonomiczne kolekcje 
znajdują się w: Muzeum Ziemi Lubuskiej (przede  
wszystkim malarstwo), Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblio tece Publicznej im. Cypriana Kamila 
Norwida oraz bibliotece Uniwersytetu Zielono-
górskiego (tu przede wszystkim grafiki). W Go- 
rzowie niewielkie zbiory posiadają Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta, Wojewódzka i Miej-
ska Biblioteka Publiczna oraz Biuro Wystaw Ar-
tystycznych.
Renata Ochwat tak charakteryzuje szczytowy 
okres twórczości Andrzeja Gordona: Do konkre
tyzacji stylu artysta dochodzi w końcówce lat 70.  
Wtedy powstają „Postaci z dziwną głową” - za-
gadkowe, o niejasnej proweniencji, korpusy ludz
kie z głowami przyjętymi wprost z antycznych be
stiariów, kojarzącymi się z bożkiem Panem albo 
postaciami z orszaków boga Bachusa. Tajemni
cze postaci w fazie początkowej pozbawione są 
wyraźnych cech płciowych, często zamiast stóp 
mają kopyta, a szpony zastępują dłonie. Później 
dziwne postaci nabierają wyraźnych cech mę
skich, stają się demonami rozbuchanej męsko
ści. Następuje kolejna ewolucja palety - artysta  
wybiera gorące, niekiedy przechodzące w kar
miny czerwienie, pomarańcze, głębokie brązy 
idące w bardzo mocne fiolety, czerń kontrasto
waną przez biel.(...)
W 1980 roku dochodzi do głośnej i kontrower
syjnej wystawy. Artysta prezentuje „Ukrzyżowa
nia” - obrazy i rysunki z jednej strony odnoszące 
się do klasycznego ujęcia tego tematu w sztuce, 
a z drugiej eksplorujące aspekt do tej pory dość  
rzadki - krzyżowane kobiety. Samo przygotowa nie 

Gordon Andrzej
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wystawy było kłopotliwe - najpierw były proble
my z przygotowaniem katalogu, artysta odrzucił 
bowiem kilka wersji tekstu. Potem doszła kon
sternacja oglądających. Tak trudne w recepcji, 
nawet dla bywałych w salonach koneserów, oka
zały się te prace niezmiernie efektowne i działa
jące na różne emocje. (Andrzej Gordon - Malarz 
mistrzowskiej klasy”, „Lamus” 2005, nr 14)
Stanisław Krzysztof Stopczyk w książce „Ma-
larstwo polskie od realizmu do abstrakcjonizmu” 
uznał Andrzeja Gordona za jednego z najważ-
niejszych polskich przedstawicieli kierunku zwa-
nego „nową figuracją” i umieścił wśród takich 
twórców jak Antoni Fałat, Wiesław Szamborski 
i Marek Sapetto.
Gordon był jedną z najważniejszych postaci go -
rzowskiego środowiska artystycznego. Jego ma-
larstwo łączyło w sobie profesjonalną technikę  
i fantazję twórczą z odwagą w podejmowaniu 
tematów tabu. Jego obrazy i rysunki o tematyce 
erotycznej do dziś fascynują. Był mistrzem kres-
ki. Miał niezwykłą inwencję twórczą. Malo wał 
szybko, ale intensywnie przeżywał proces twór-
czy. Spalał się wewnętrznie. Zmarł w wieku 47 lat. 
W 2007 r. ukazał się opracowany przez Renatę 
Ochwat album, przypominający postać i dorobek 
twórczy Andrzeja Gordona.

Krystyna Kamińska

GREWLING 
Marek

Urodził się 27.10.1963 r.  
w Gorzowie Wlkp. Skoń-
czył Liceum Ogólno kształ-
cą ce w Kostrzynie oraz 
Studium Nauczycielskie  
w Gorzowie na kierunku  
historia. Przez rok praco-

wał w szkole w Mościcach, gm. Witnica. Choć 
lubił tę pracę, silniejsze okazało się powołanie.  
Po ukończeniu Semina rium Duchownego w Pa-
radyżu w roku 1990 został duchownym. Ukoń- 
czył także Papieski Fakultet Teologiczny we Wroc- 
ławiu na kierunku biblistyka. Pierwsze cztery lata  
pracował w Strzelcach Krajeńskich, potem na dwa  
lata (1994-1996) wrócił do Gorzowa. W latach  
1996-2001 był wikariuszem w Nowym Miastecz-
ku, następnie (lata 2001-2003) pełnił służbę dusz- 
pasterską w Gorzowie w kościele pw. Świętej Trój- 
cy przy ul. Kostrzyńskiej, a od września 2003 r. jest 
wikarym w kościele pw. św. Henryka w Sulęcinie.

Pisanie wierszy rozpoczął w połowie lat 80-tych.  
Z II Festiwalu Twórczości Maryjnej, który odbył 
się w maju 1995 r. w Great Meadows New Jersey, 
przywiózł dyplom z błogosławieństwem Ojca Św.
W latach 1991-1996 redagował dział dla dzieci  
w wydawanych w Gorzowie „Aspektach” oraz 
przez rok dodatek dla dzieci w ogólnopolskim 
tygodniku „Niedziela”.
Jest autorem bardzo wielu aforyzmów i wierszy, 
drukowanych m. in. w polonijnym „Dzienniku 
Nowojorskim”.
Członek Związku Literatów Polskich od kwietnia 
2003 r.
Wydał książki:
- „Bajeczki z niebieskiej książeczki” - książka dla 
dzieci, Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej 1993 (z własnymi ilustracjami); 
- „Przepraszam za ten pseudonim” - wiersze, Ofi-
cyna Współczesna, Wrocław 1994 (z własnymi 
ilustracjami);
- „Święci z niebieskiej książeczki” - książeczka 
dla najmłodszych, Wydawnictwo Piotra i Pawła, 
Poznań 1997;
- „Do nieba nie trzeba się spieszyć” - wiersze, 
wyd. Poeticon - Biała i Kolorowa Seria Poetycka 
pod red. Nikosa Chadzinikolau, Poznań 2003;
- „... i wtedy przyszedł kusiciel” - wiersze, ilustra-
cje Iwona Markowicz-Winiecka, Wydawnictwo 
Art.-Graf. „Arsenał” Gorzów Wlkp. 2004.
O swoich wierszach Marek Grewling napisał:  
To próba uporządkowania chaosu i odnalezienia 
swojego miejsca w życiu, które jest sumą zbiegu 
przypadków. Adresatem zaś jest człowiek, który 
tak jak ja stawia pytania ważne i próbuje na 
nie odpowiedzieć. Piszę do niego, aby z pokorą 
przyjmował lekcję od czasu i rozumnie wyko
rzystał ją dla własnego pożytku, by zdarzenia nie 
były dla niego zaskoczeniem.
Marek Grewling roztrząsa w wierszach rozliczne 
problemy współczesnego człowieka, a widzi ich  
wiele, bo humanistyczne wykształcenie i codzien-
na praca nad duchowością uczniów i dorosłych 
dostarczają mu wiele impulsów do rozmyślań nad 
egzystencją. Jednym z głównych jest pytanie o gra-
nice otwarcia się człowieka przed drugim czło-
wiekiem, przed rodzicami, przed zwierzchnikiem,  
przed Bogiem. Już tytuł pierwszego tomu „Prze-
praszam za ten pseudonim” sugeruje istnienie ja-
kiegoś „pseudonimu” w każdym człowieku, jakiejś  
prawdy pozornej, zasłony przed tym, co ważne.
Marek Grewling tropi uczucia ludzkie w wielkim 
labiryncie współczesności - jak to określił Nikos  

Gordon Andrzej
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Chadzinikolau, wydawca tomu „Do nieba nie 
trzeba się spieszyć”.
W tomie „...i wtedy przystąpił kusiciel” autor 
próbuje pojąć Boga. Przywołuje w tym celu sceny  
z Nowego Testamentu, wraca do ludzi, którzy wi-
dzieli Jezusa, ale konstatuje, że go nie zrozumieli. 
Szuka go we współczesności, ale właśnie wtedy 
przystępuje kusiciel. Taki kusiciel dopada każ-
dego, ale każdy rozsądny człowiek szybko poj-
muje jego blichtr. Gdzież zatem ten Bóg? Marek 
Grewling odkrywa Boga w nadziei, a wyraża to 
w wierszu, który zaskakuje oryginalnością meta-
fory: Nadzieja na Boga który / jednak jest / gryzie 
delikatnie / jak stary / wierny pies / bez zadrapań  
i bólu / dziękować Bogu / za instynkt.
Takiego argumentu na istnienie Boga nie da się  
podważyć. Ta pewność istnienia Boga daje całe-
mu tomowi wierszy metafizyczny spokój, którym 
poeta chce podzielić się z czytelnikami, co wyznał 
w swoim credo.

Krystyna Kamińska

GROSS  
Jan

Urodził się 21.01.1934 r.  
w Opatówku koło Kali-
sza. Ukończył technika  
budowlane w Łodzi (spe - 
cjalność wodociągi i insta-
lacje) i w Warszawie (spe-
cjalność instalacje i urzą-

dzenia sanitarne). Pracował w przedsiębiorstwach 
budowlanych, obecnie emeryt.
Debiutował fraszkami w tygodniku „Kaktus”  
w 1958 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Auto-
rów ZAIKS, Związku Autorów i Kompozytorów 
ZAKR oraz Związku Literatów Polskich. Posiada 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.
Uprawia małe formy literackie: najczęściej frasz-
ki, aforyzmy, limeryki. 
Wydał książki: 
- „Z przymrużeniem oka” - fraszki, Gorzów 1979;
- „Szczypta swawoli” - fraszki, Warszawa 1979; 
- „Małe zoo na wesoło” - wiersze dla dzieci, 
Szczecin 1982; 
- „Od biedronki do żyrafy” - fraszki, Bydgoszcz 
1987, 1989; 
- „Rodacy przy pracy” - fraszki, Warszawa 1987;
- „Szpetny szarak” - fraszki, Szczecin 1990; 
- „Z fraszką przez życie”, Łódź 1992; 
- „Ero-tyki” - fraszki i utwory satyryczne, Go-
rzów 1994;

- „Szkolna fraszko-teka”, Szczecin 1996; 
- „Uwypuklenia” - aforyzmy, Gorzów 1997;
- „Figle Amora” - fraszki, Szczecin 1997;
- „Uczniowskie zbytki” - fraszki, Szczecin 1998;
- „Zwierzątkowo na rymowo”, Gorzów 1999; 
- „Z fraszką na ryby”, Szczecin 1999;
- „Bez pardonu i bez tonu” - fraszki i aforyzmy, 
Zielona Góra 2000; 
- „Sportowe szusy”, Szczecin 2001;
- „W kilku wersach o nonsensach”, limeryki, 
Kraków 2005;
- „Łeb w łeb - turniej satyryków” - fraszki i afo-
ryzmy, wspólnie z Tadeuszem Szyferem, Gorzów 
2006.
Fraszki, aforyzmy i limeryki Jana Grossa we-
szły do antologii m. in.:
- „Aforyzmy o aforyzmach”, Opole 1991;
- „O miłości wszelakiej”, Wrocław 1995;
- „Wielka Encyklopedia Aforyzmów”, Wroc-
ław 1995; 
- „Z kobietą nie ma żartów”, Warszawa 2000;
- „Aforyzmy polskie”, Kęty 2001;
- „Księga aforystyki polskiej XXI wieku - Potęga 
myśli”, Katowice 2002; 
- „Wokół haiku”, Zielona Góra 2002; 
- „Fraszki polskie”. Kęty 2002;
- „Księga aforyzmów”, Warszawa 2004; 
- „Wielka księga myśli polskiej”, Warszawa 2005;
- „Z fraszką przez stulecia”, Kęty 2005.
Jego fraszki, limeryki i aforyzmy publikowane 
były w licznych czasopismach, m. in. w „Gaze-
cie Lubuskiej”, „Ziemi Gorzowskiej”, „Stilonie 
Gorzowskim”, „Pegazie Lubuskim”. Od 2005 r. 
Gross stale współpracuje z „Przekrojem”.
Najpopularniejszy - obok Tadeusza Szyfera - saty-
ryk gorzowski, twórca niezliczonej liczby fraszek  
i aforyzmów, ostatnio również limeryków. 
Alfred Siatecki (Daniel Sateck) w recenzji ksią-
żki „Bez pardonu i bez tonu” tak napisał o twór-
czości Jana Grossa: Ma doskonale rozwinięty  
zmysł obserwacji. Dostrzega wokół siebie nie tylko  
to, co przeciętnego rodaka denerwuje, ale i śmie
szy, obraża, znieważa, spędza sen z oczu. Z czym 
można żyć długo, bo w każdym człowieku kryje 
się jakaś słabość, ale i czego nie można się wy
zbyć. Gross wskazuje rodakom, czego ich oczy nie 
widzą lub czego oni nie mają odwagi wyszydzić, 
wyśmiać, skrytykować. Nie oznacza to, że Gross 
tylko wytyka i szydzi. On także wskazuje, jak 
postępować. Bywa filozofem i moralistą, a nawet  
biesiadnikiem, który staje się nauczycielem („Ostry 
dyżur”, „Gazeta Lubuska”, 2001 nr 91).

Gross Jan



38

Zdobył wiele nagród w konkursach literackich. 
Najważniejsze nagrody:
- Konkurs z okazji 100-lecia cyrku zawodowego 
w Polsce ogłoszony przez Zjednoczone Przedsię-
biorstwa Rozrywkowe, wyróżnienia za repryzę 
(rodzaj skeczu), Warszawa 1983 r.
- Konkurs z okazji jubileuszu 700-lecia Chosz-
czna, Choszczno 1984 r. 
- Konkurs na fraszkę zorganizowany przez re-
dakcję „Karuzeli” i Klub Młodych Pisarzy „Wia-
dukt” - III nagroda, Warszawa 1985 r.
- Konkurs na zestaw aforyzmów zorganizowa-
ny przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu  
i miesięcznik „Opole” - wyróżnienie (było sie-
dem równorzędnych wyróżnień, innych nagród 
nie przyznano), Opole 1987 r. 
- Konkurs „Śmiech na szachowisku”- III nagroda 
za aforyzm, Gorzów Wlkp. 1988 r.
- I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. St. Jerzego 
Leca na fraszki i aforyzmy, II nagroda za aforyzm, 
Nowy Targ 1999 r.
- Konkurs z okazji 15.000 numeru „Gazety Lu- 
buskiej” - wyróżnienie za wiersz satyryczny, Zie-
lona Góra 2000 r. 
- „Satyrbia” 2001 - Konkurs na aforyzmy i frasz-
ki ogłoszony przez Nauczycielski Klub Literacki 
oraz Zarząd Okręgu Podlaskiego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego - wyróżnienie za fraszki, 
Białystok 2001 r.
- „Satyrbia” 2002 - wyróżnienie za aforyzm, 
Białystok 2002 r.
- Konkurs satyryczny o Nowej Soli - I nagroda 
za fraszki, Nowa Sól, 2003 r. 
- „Satyrbia” 2005 - II nagroda za aforyzm, Bia-
łystok 2005 r.
- Konkurs o tematyce prawniczej ogłoszony przez 
czasopismo „Twój Dobry Humor” i organizacje 
prawnicze - I nagroda za fraszki i limeryki, War-
szawa 2005 r.

Krystyna Kamińska

Gross Jan
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HABDAS  
Roman

Urodził się 25.12.1956 r. 
w Mosinie k/Poznania. 
Z zawodu technolog ży-
wienia i kelner, z pasji  
wędkarz, z powołania fil-
mowiec i poeta. Nagra-
dzany w ogólnopolskich  

konkursach dla twórców filmów amatorskich, 
spinningowy Mistrz Polski w 1991 r., autor wier-
szy drukowanych w pismach związanych z RSTK  
i w czasopismach wędkarskich. Działacz Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, uczest-
nik i organizator Interdyscyplinarnych Warsztatów 
Artystycznych w Lubniewicach. Członek Klubu  
Literackiego ZLP w Gorzowie i w pewnym okre-
sie jego przewodniczący. Kandydat do Związku 
Literatów Polskich. 
Wydał książkę poetycką:
- „W ramionach Drawy”, Gorzów 1995. 
Pierwsze wiersze Romana Habdasa zrodziły się 
z jego pasji do wędkowania. Obserwacje przyro-
dy, prawa w niej rządzące, relacje między czło-
wiekiem a przyrodą - to jeden krąg tematyczny 
jego wierszy. Drugi - to relacje między ludźmi. 
Wszystkie wiersze to małe mity życia, a raczej 
kawałki życia. Są to zawsze konstrukcje złożo
ne z elementów realności, których spoiwem jest 
szczególna atmosfera tworzona przez poetę. Tę 
zaś uzyskuje autor przez osobliwą akcję, grę, 
jaka miedzy nimi zachodzi. (...) Małe mity życia 
budowane przez autora tchną pogodą i spoko
jem. Drugi krąg jego poetyckich zainteresowań 
to miasto z ludźmi zmęczonymi, zagubionymi, zło
śliwymi, świat, w którym poeta czuje się bezradny,  
traktuje go z dystansem. Jeśli w pierwszych mamy 
do czynienia z poczuciem tożsamości z przyrodą 
i człowieczym istnieniem, to tutaj nie. Tu wyła
niają się chropowatości i zadry świata. Ale tu  
i tam sączy się strużka poezji - napisał Jan Kurowi-
cki w recenzji „Małe mity codzienności” („Ga-
zeta Lubuska” z 26.11.1995 r.).

Krystyna Kamińska

H
HANDLOW 
Oscar

Żyjący w Landsbergu na przełomie XIX/XX w.  
„malarz akademicki”. Rekla mował się jako ma-
larz portrecista, dekora tor, pejzażysta i dokumen-
talista, projektant i rysownik. Jako grafik stworzył 
np. wiele motywów pierwszych pocztówek Lands-
berga, szczególnie dla wydawnictwa Waltera Me-
wesa. Jego atelier znajdowały się kolejno: przy 
(1894-95) Al. Konst. 3 Maja 2 (II piętro) i (1903) 
ul. Teatralnej 4.

Robert Piotrowski

HäNSELER 
August

Urodził się 23.04.1889 r.  
w Wieprzycach (Wepritz/ 
Neumark) obecnie dzielni-
ca Gorzowa, zmarł 14.07.  
1945 r. w Weesow. Syn wie- 
przyckiego chłopa z roz-
powszechnionego w tej wsi  

rodu Henselerów- Hänselerów-Henzelów Franza 
Hänselera i Luise z.d. Heese. Pierwsze wykształce-
nie odebrał w miejscowej Szkole Lu do wej. Wcześ-
nie zainteresowała go historia regionalna Nowej 
Marchii i za radą swego nauczyciela podjął naukę 
w Seminarium Nauczycielskim, prawdopodobnie  
w Strzelcach (Friedeberg/Neu mark). Rozpoczął 
pracę w szkole w Przynotecku (Netzebruch/Neu-
mark), nastepnie został przeniesiony do Santoka 
(Zantoch/Neumark) na stanowisko na uczy ciela 
podstawowego. Od samego początku pro wadzał 
uczniów na piesze wędrówki, barwnie opowiada-
jąc o wartościach otaczającego ich świata.
Był członkiem Towarzystwa Historii Nowej Mar-
chii, w którego wydawnictwach począł za mie-
szczać swoje opracowania. Innym ulubionym pe - 
rio dykiem był dodatek „Die Heimat” do „Lands-
berger General Anzeiger” pod red. Paula Dahmsa. 
Lista publikacji obejmuje kilkadziesiąt pozycji, 
w tym autorską monografię rodzinnych Wieprzyc 
z okazji 100-lecia pożaru wsi (1925). W związku 



40

ze spadkiem liczby uczniów w Santoku został 
służbowo przeniesiony do Friedland w Dolnych 
Łużycach. W czerwcu został aresztowany przez 
Armię Czerwoną i osadzony w obozie w Weesow,  
gdzie zmarł. Zasłużył się głównie opracowania-
mi, które umykały uwadze pochodzących z mia-
sta historyków, a dotyczyły rybołówstwa, życia 
mniejszych osad, dziejów kolonizacji itd.

Robert Piotrowski

HECHT  
Erich

Urodził się 4.12.1901 r.,  
zmarł 31.12.1982 r. W la - 
tach dwudziestych prze-
prowadził się z Berlina 
do Landsberga, gdzie od  
1928 r. pracował jako na- 
uczyciel w Zawodowej  

Szkole Handlowej, której w 1931 r. został dyrek-
torem. W tym samym roku został przewodniczą-
cym Sekcji Kajakowej „Męskiego Towarzystwa  
Gimnastycznego 1861” w Landsbergu. Po II woj- 
nie światowej był jednym z pierwszych, który 
podjął trud zgromadzenia rozproszonych lands-
berczyków. W latach 1956-73 był skarbnikiem 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe).
U samego początku organizacji byłych mie-
szkań ców miasta i powiatu wspólnie z Otto Ka-
plickiem tworzył Izbę Regionalną (Heimatstube  
Landsberg), początki dzisiejszego Muzeum Lands-
berga w Herford. Współredagował organ orga-
nizacji lands berczyków „Heimatblatt”, kalenda-
rium, bi bliografię itd. do trzytomowego zbioru  
history czne go „Landsberg an der Warte” (wydane-
go w II połowie lat siedemdziesiątych w Biele-
feld) oraz m.in. rys historyczny w towarzyszącym 
im albumie „Wege zueinander - Drogi ku sobie - 
Landsberg Gorzów Hereford” (1982). Angażował 
się także w kontynu ację tradycji landsberskiego 
sportu kajakowego.

Robert Piotrowski

HENNIG  
Erich Albert  
Wilhelm Johannes 

Urodził się 2.11.1875 r. w Landsbergu, zmarł 
1946 r. w Berlinie. Pochodził z kupieckiej rodzi-
ny, ojciec prowadził przy Bergstrasse 6 (ul. Drzy - 
mały) sklep kolonialny, matka Augusta z.d. Adam  

prowadziła dom, dziadek był malarzem pokojo-
wym. Rodzinaa Hennigów mieszkała przy Neu-
stadt 8 (ul. Dzieci Wrzesińskich). Po pierwszych 
krokach postawionych w berlińskiej Szkole Sztu-
ki i Rzemiosła Artystycznego w latach 1894-95 
podjął studia artystyczne w renomowanej mona-
chijskiej Akademii Sztuki. Zetknął się z pracow-
niami Hackela, Höckera, Hertricha, wystawiając 
w monachijskim Glaspalast (1907, 1911-12, 1914).  
W pierwszym okresie wykonywał głównie portre-
ty (np. pianisty Maxa Beckera), dekoracje wnętrz  
(np. projekt polichromii dla lokalu Elberfelder 
Ratskeller) czy martwe natury, jednak w latach 
1905-15 odnajdujemy go wśród nazwisk twór-
ców w katalogach Wielkich Berlińskich Wystaw 
Sztuki. 
Ostatecznie osiadł w stolicy Rzeszy, w dzielnicy  
Charlottenburg, gdzie pracował jako malarz, gra fik  
i ilustrator. Dla Landsberga stworzył niezacho-
wany do dziś portret profesora i dyrektora gimna-
zjum dr Reinholda Köpke, znane są także inne 
prace z motywami z miasta rodzinnego i okolic  
- widok z Santoka w Muzeum Landsberga w Her-  
ford i fragment Starego Miasta z murem miej-
skim i arsenałem z ok. 1917 r. w kolekcji Roberta 
Pio trowskiego. Większość takich prac pozostaje  
obecnie nieznana, świadczą jednak o silnych związ-
kach z Landsbergiem. 
Erich Hennig jest ważnym twórcą, szczegól nie, że 
jako monachijski akademik (w prze ci wień stwie 
do berlińskiego Warthmülera i podobnie do Hen-
selera) portretował strony rodzinne.

Robert Piotrowski

HENNING  
Friedrich

Nieznane są dokładne dane biograficzne. Hennig  
zapamiętany jest jako współautor pierwszej histo-
rii miasta, wydanej drukiem w 1857 r. na jubile-
usz 600-lecia Landsberga, wspólnie z Augustem 
Engelienem. W tym czasie mieszkał w mieście,  
choć trudno znaleźć wzmianki o nim w dostępnych  
źródłach, być może więc chodzi tutaj o pseudonim.
Jako autor rozdziałów od 1650 r. aż po opis ob-
chodów jubileuszowych wniósł ogromny wkład, 
szczególnie skrupulatnym odnotowaniem faktów  
z czasów mu bliższych. Za jego inicjatywą przewo-
dniczący gminy Benny Burchardt uporządko wał po  
raz pierwszy archiwalia landsberskiej synagogi.

Robert Piotrowski

Hänseler August
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HENSELER  
Ernst 

Urodził się 27.08.1852 r.  
w Wieprzycach (Wepritz)  
koło Gorzowa (pow. Lands- 
berg/Warthe). Zmarł 27.10.  
1940 r. w wieku 88 lat i zo- 
stał pochowany w Berlinie- 
Zehlendorf. Syn gospoda-

rza, właściciela stawów ryb nych. Kształcił się 
w Królewskiej Szkole Artystycznej (Königliche  
Kunstschule) w Berlinie (1870/1871) w praco wni 
Martina Gropiusa, a następnie - do 1877 roku 
- w Weimarskiej Szkole Malarskiej (Weimarer 
Malerschule), jednej z prestiżowych uczelni arty-
stycznych w ówczesnych Niemczech. 
W tym okresie osiągnął swój pierwszy sukces ar-
tystyczny olejnym obrazem zatytułowanym Po  
polowaniu (Nach der Jagd) z 1875 roku. Podczas  
studiów obejmujących malarstwo rodzajowe i por-
tretowe nabył pewności i dużej zręczności w rysun-
ku i malowaniu. Poznał tam słynnego poetę i pi-
sarza - Franza Hoffmanna von Fallersleben (zm.  
w 1874 r.), autora niemieckiego hymnu. W póź-
niejszych latach wykonał jego znakomite portre-
ty, a za jeden z nich, namalowany w 1892 roku,  
otrzymał wysokie honorarium, za które mógł 
rozpocząć budowę willi przy Querstrasse w Zeh-
lendorf pod Berlinem (od 1920 roku dzielnica  
Berlina), gdyż wcześniej przez kilka lat mieszkał  
w wynajmowanych mieszkaniach. W 1877 roku, 
po ukończeniu studiów artystycznych, powrócił  
do Berlina, został bowiem powołany przez pro fe-
sora Schallera na stanowisko asystenta oraz jego  
zastępcy w Szkole Artystycznej (Kunstschule) i Mu-
zeum Rzemiosł Artystycznych (Kunstgewerbe-
museum). W 1886 roku został powołany do Wyż - 
szej Szkoły Technicznej (Technische Hochschule)  
w Charlottenburgu, a dwa lata później otrzymał 
nominację na profesora. W 1932 roku został ho-
norowym senatorem tej uczelni. W latach 1888-
1939 był członkiem Stowarzyszenia Berlińskich 
Artystów (Verein Berliner Künstler).
W 1884 roku poślubił Annę Schiele, córkę lands-
berskiego kupca, z którą miał czwórkę dzieci. 
Odziedziczyły one talent po ojcu i kontynuowały  
zamiłowanie do sztuki. W roku 1894 zamieszkał  
w nowo wybudowanej willi, w której miał praco-
wnię. Wolny czas poświęcał malowaniu i swoim  
dzieciom. W latach 1877-1939 uczestniczył w Wiel-
kich Berlińskich Wystawach Sztuki (złoty medal  

w 1886 r.), a w latach 1880-1917 wystawiał w mo-
nachijskim Glaspalast. Ponadto prezentował swoje 
obrazy na wystawach międzynarodowych, na któ-
rych niejednokrotnie odznaczane były medalami. 
Dzieła te ceniono wysoko również na europejskim 
rynku sztuki. 
Ernst Henseler - malarz i pedagog, artysta o ugrun-
towanej sławie, często powracał do rodzinnych 
stron, uwieczniając je w swoich niezliczonych ry-
sunkach i obrazach. Widać to w scenach rodza jo-
wych z życia wsi i ich mieszkańców, dla których tło  
stanowiły malownicze pejzaże pełne nastroju lub  
w samodzielnych studiach krajobrazowych. Ma lo-
wał sceny rodzajowe z Wieprzyc, Jeży, Jeżyków,  
Niwicy, Jenina oraz Bogdańca. Pracując nad nimi,  
sporządził też wiele znakomitych szkiców. Do koń - 
ca pozostał w sztuce wierny realizmowi, dosko-
nale operując kolorem i światłem. Nie poszukiwał 
środków wyrazu do stworzenia nowej sztuki. Kom-
pozycje malowane w plenerze, czy też kończo ne 
w pracowni, zawsze zachowują świeżość i głębo-
kość ich przeżycia. 
Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzeów, 
m.in.: w Deutsches Historisches Museum, Natio-
nalgalerie i Stadtmuseum w Berlinie, Erfurcie, Fal - 
lersleben, Weimarze, Herfordzie, Bergen (Nor we-
gia), a także w Muzeum Lubuskim im. Jana De - 
kerta w Gorzowie Wlkp. (Stara Warta koło Niwicy  
(Gürgenau), studium olejne z 1872 r.) oraz w pry-
watnych kolekcjach, również polskich.
W 2004 roku, po likwidacji zapomnianego gro-
bu rodzinnego artysty na berlińskim cmentarzu  
w Zehlendorf, skromna pomnikowa płyta nagrob-
na z czerwonego granitu została sprowadzo na do 
Gorzowa Wlkp. i ustawiona na wydzielonym 
skwerze przy kościele parafialnym pw. Trójcy 
Świętej na Wieprzycach.

Janusz Michalski

HILDEBRANDT E.  
zob. Volger Fritz

HOBUS  
Felix Gottfried  
Ferdinand

Urodził się 26.01.1866 r.  
w Sławnie (Schlawe/Pom-
mern), zmarł 1.02.1941 r.  
w Deszcznie (Dechsel/ 
Neu mark). Syn asysten-
ta sądowego Ferdinanda 

Glose i Augusty z.d. Glose. Ukończył gimnazjum 

Hobus Felix Gottfried Ferdinand
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w Szczecinku (Neustettin/Pommern) i studia teo-
logiczne w Greifswaldzie oraz Berlinie, pisząc 
bardzo dobrą pracę o Schleiermacherze.
Ordynowany był 1.05.1898 r. W 1901 r. skiero-
wa no go do pomocy choremu proboszczowi lu te- 
 rańskiej parafii w Deszcznie - Rudolfowi Gensi-
chenowi, po którego śmierci przejął jego obowiąz-
ki w ośmiu wsiach i czterech świątyniach. Przez  
kolejne niemal 40 lat zasłużył się wieloma nowy-
mi obiektami, jak kościół w Ciecierzycach (Zet-
tritz/Neu mark), plebania w Karninie (Kernein/Neu- 
mark), remontami, adaptacjami, wspierając także 
okoliczne parafie podczas wakatów. Do obowiąz-
ków proboszcza należała także zwierzchność nad 
szkołami. Obok tych zadań, czy też zało żenia ro-
dziny, pastor Hobus znalazł czas na główne dzieło 
swego życia. Niemal od swych pierw szych chwil  
w Deszcznie zainteresował się przeszłością, z na-
ciskiem na tę najdawniejszą. Już pierwsze zebrane 
relacje czy próby eksploracji naprowadziły go na 
wiele ciekawych tropów. 
Podobnie jak wielu innych pasjonatów, podczas 
studiów w Berlinie tematyka ta zaprowadziła go  
na wykłady brandenburskich archeologów. Dość  
szybko obejmując deszczeńską schedę parafial-
ną, mógł rozpoznać jej zasoby, także zabytkowe.  
Najwięk szym odkryciem stała się antropomorficz-
na figurka zwana „bożkiem z Deszczna” (23.09. 
1901 r.), przekazana, podobnie jak wiele innych 
cen nych znalezisk, do zbiorów berlińskich. Pro-
wadzone niemal nieprzerwanie przez 40 lat eks-
ploracje dały temu fanatykowi przeszłości świetne 
wyniki. Pastorówka (dziś plebania w Deszczenie)  
szybko stała się profesjonalnie prowadzonym mu- 
zeum. Swą pasją pastor Hobus zarażał także mło-
dzież, kontakty utrzymywał ze wszystkimi sława-
mi ów  czesnej prehistorii - prof. Hoppe, Kossiną, 
Unverzagtem, którzy przybywali w nawarciań-
skie tereny z wycieczkami seminariów archeo-
logicznych.
W otoczeniu pastora Hobusa pojawiają się także 
landsberczycy Paul Dahms, Fritz Buchholz. At-
mosferę wiejskiej plebanii i jej pastora uwiecznił 
Otto Franz Gensichen („Pfarrhaussegen”). Jego 
ustalenia dotyczące obszarów archeologicznych 
w Santoku zostały naniesione na oficjalne mapy.  
Nazywany „Schliemannem Łęgów Warciańskich  
i Nowej Marchii” pastor-archeolog zmarł po cięż-
kiej chorobie w 1941 r. Spoczął przed wieżą swej 
świątyni, a zbiory przewieziono do Berlina, gdzie 
w 1945 r. uległy rozproszeniu.

Robert Piotrowski

HÖHNEMANN  
Eugen 

Urodził się 30.06.1862 r.,  
zmarł 29.04.1920 r., pro fe-
sor landsberskiego Gim na-
zjum Królewskiego w la- 
 tach 1886-1915, z wykształ-
cenia geograf, z pa sji re-
gionalista. Znany przede 

wszystkim jako autor pierwszego przewodnika  
po mieście, wydanego w 1910 r., do dziś kapital-
nego źródła i dokumentu miasta sprzed I wojny  
światowej. Warte uwagi są także dwa opracowa nia  
jego autorstwa na temat regionalizmu Nowej Mar-
chii czy Landsberga. Publikował także w wydawni-
ctwach własnych gimnazjum. Pierwszy nauczyciel 
i jeden ze sprawców pasji archiwisty miejskiego 
i opiekuna muzeum Fritza Buchholza. W ostatnich 
latach swego życia był dyrektorem Państwowego 
Gimnazjum w Kostrzynie.
Wybór:
„Zur Heimatskunde von Landsberg a.W”, 1896;
„Landeskunde der Neumark” (Schriften des Ve-
reins für Geschichte der Neumark 6) 1897; 
„Die physikalischen Schülerübungen am Gymna-
sium” (Programm des Königlichen Gymnasiums 
nebst Realschule) 1908.

Robert Piotrowski

Hobus Felix Gottfried Ferdinand



43

J
JAGIEŁŁO  
Augustyn

Urodził się 28.05.1931 r.  
w Maziarni na Podolu.  
Ukończył historię sztuki  
na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Po zna- 
niu. Przez 40 lat pracował 
w oświacie, był nauczy-

cielem plastyki i metodykiem przedmiotowym 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Go-
rzowie Wlkp. 
Od lat sześćdziesiątych uprawia różne dziedziny  
malarstwa (przede wszystkim sztalugowe malar-
stwo olejne i akrylowe), rzeźbę i ceramikę. Naj-
częściej podejmowane tematy to przyroda oraz 
pejzaże, szczególnie z Kresów Wschodnich. Przy-
gotował m. in. cykle: „Zamki kresowe”, „Zamki 
Po  dola”, „Wieże Lwowa”.
Swoje prace prezentował na wielu wystawach. 
W Gorzowie najczęściej w Klubie Nauczyciela,  
także w galerii klubu MPiK, w BWA, w Urzędzie  
Miasta, w Małej Galerii, Szkole Muzycznej, w ga-
lerii „Ars-Skoda”, w klubie „Jedynka” i wielu  
innych miejscach ekspozycji. Często jego obrazy  
towarzyszyły innym zdarzeniom, np. „Kresovia-
nie”, spotkaniom kresowiaków itp. Jego obrazy  
wystawiane były w wielu miejscowościach sąsie-
dnich: Strzelcach Kraj., Witnicy, Sulęcinie, Lubnie-
wicach, Barlinku, Drawnie, Dąbroszynie.
Od 1978 r. jest prezesem Stowarzyszenia Twór-
czego „Wena”, zrzeszającego przede wszystkim  
nauczycieli-plastyków. Zorganizował 58 krajowych  
i zagranicznych plenerów, był inicjatorem wielu 
plastycznych zdarzeń. 
Jest projektodawcą pomnika Orląt Lwowskich 
oraz projektodawcą i współtwórcą ceramicznej 
stajenki betlejemskiej ustawianej co roku na skwe-
rze przed Empikiem.
Za pracę artystyczną i pedagogiczną otrzymał: 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1989), Złotą Odznakę „Za zasługi dla woj. go-
rzow skie go” (1980), odznakę „Zasłużony Działacz 
Kultu ry” (1988), Nagrodę Kulturalną Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. - „Motyla” (2003).

Krystyna Kamińska

JAGIEŁŁO  
Bogusław 

Urodził się 20.03.1960 r.  
w Gorzowie Wlkp. W la- 
tach 1979-1984 studiował  
w Państwowej Wyższej 
Szko le Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu na wy-
dziale Malarstwa Grafiki  

i Rzeźby. Dyplom z grafiki warsztatowej w pra-
cowni technik metalowych prof. Tadeusza Jackow-
skiego (1984).
Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury  
i Sztuki. Zajmuję się grafiką warsztatową, malar-
stwem, rzeźbą i biżuterią artystyczną. Jako jeden 
z nielicznych stosuje szlachetne techniki warszta-
towe, jak suchą igłę, akwafortę, akwatintę i lito-
grafię. 
Udział w wystawach i konkursach m. in.: 
1983 - Konkurs Fotograficzny, Nowy Targ (wy-
różnienie),
1983 - International Student Poster Competi-
tion; Edmonton, Kanada,
1985 - Wystawa grafiki, Elbląg,
1986 - Wystawa grafiki, Frankfurt n \O,
- wystawa grafiki, Mała Galeria BWA w Gorzo-
wie Wlkp.,
- Małe Formy Grafiki, Łódź,
1987 - Małe Formy Grafiki, Łódź, 
1988 - III Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów 
Wlkp.,
1989 - Ogólnopolski Konkurs na Grafikę War-
sztatową, Łódź,
- V Wystawa „Petit Format de Papier”, Couvin, 
Belgia,
1991- Międzynarodowa Wystawa Grafiki „Mi-
niature 6” Norwegia,
- VI Wystawa „Petit Format de Papier”, Couvin 
w Belgii, 
1995 - International Print Exhibition Miniature - 6, 
Galleri Gamlebyen -Fredrikstad, Norwegia, 
1996 - Małe Formy Grafiki, Łódź, 
- Addictions - Międzynarodowa wystawa ma-
łych form graficznych, nagroda Certifikate of 
Merit - dyplom uznania, Sztokholm Szwecja,
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1999 - Małe Formy Grafiki, Łódź,
2004 - Wystawa w salonie „Art-Skoda” w Gorzo-
wie Wlkp., 
2005 - Wystawa w Klubie „Lamus” w Gorzowie 
Wlkp., 
2006 - XXI Festiwal Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie, nominacja do Grand Prix.
Brał udział w Salonach Jesiennych prezentowa-
nych na przemian w Zielonej Górze i w Gorzo-
wie, w wystawach sztuki sakralnej w BWA Go-
rzów i wystawach poplenerowych.
Jest autorem wielu ilustracji książkowych i pla-
katów. 
Książki z ilustracjami Bogusława Jagiełło:
Augustyn Bloch, „Piosenki dla dzieci na głos i for-
tepian”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kra-
ków 1986 r.;
Ewa Szelburg-Zarembina, „Legendy żołnierskie”, 
Wydawnictwo Piotra i Pawła, Poznań 1997;
Marek Grewling, „Święci z niebieskiej książecz-
ki”, Wydawnictwo Piotra i Pawła, Poznań 1997;
Teresa Borkowska, „Pamiętnik”, Gorzów Wlkp. 
2007.
Przygotował scenografię do przedstawień w Te-
atrze im. J. Osterwy w Gorzowie: 
1992 - „Coś w rodzaju miłości” i „Elegia dla pew-
nej pani” A. Millera, reż. Stanisław Kuźnik;
1993 - „Love and mariagge” Cononeya, reż. Jacek 
Koprowicz;
Prace znajdują się w zbiorach: 
- BWA Gorzów Wlkp.;
- Państwowej Galerii Sztuki w Łodzi;
- Musée du Petit Format, Cul-des-sorts (Couvin) 
Belgia;
- Galeria Gamlebyen-Fredrikstad Normany;
- w zbiorach prywatnych w USA, Kanadzie, 
Niemczech, Belgii, Francji, Szwecji i w Polsce.

Krystyna Kamińska

JANKOWSKI  
Kazimierz

Urodził się 12.05.1945 r.  
w Siedlcach. Zmarł 30. 06.  
1993 r. Pochowany w Go-
rzowie. Ukończył Techni-
kum Chemiczne w Gorzo - 
wie Wlkp. Pracował w Za- 

kładach Włókien Chemi cznych „Stilon” jako apa-
ratowy. W 1981 r. debiutował na łamach „Ziemi 
Gorzowskiej”. Związany był z Robotniczym 
Stowarzyszeniem Twórców Kultury, przyjęty do  

Związku Literatów Polskich na kilka miesięcy 
przed śmiercią.
Wydał książki: 
- „Apelacja”, wiersze, Gorzów 1983; 
- „Robotnicy”, poemat, Poznań 1987;
- „Słowa niekochane”, poemat, Poznań 1988;
- „Napięta struna czasu”, wiersze, Gorzów 1989;
- „Słowa w drelichu”, wiersze, Gorzów 1992; 
- „Przyjdź pod fabrykę”, wiersze, Gorzów 1996.
Wiele jego wierszy i artykułów publicystycznych 
ukazało się w „Stilonie Gorzowskim”, „Ziemi Go-
rzowskiej”, „Gazecie Lubuskiej” oraz w pismach 
RSTK, przede wszystkim we „Własnym Głosem”.
Prosił żonę, żeby mu zawsze kupowała koszule  
z kieszonką, w której nosił mały ołówek i kartkę 
pa pieru. Swoim drobniutkim pismem notował 
skojarzenia, pomysły, zasłyszane zwroty, które  
z czasem przybierały formę wiersza. W dniu śmier-
ci w kieszonce miał nowy, jeszcze nieukończony 
wiersz.
O sobie powiedział w wywiadzie „Nie jestem 
poetą” (Romuald Szura, „Nadodrze” 1984 nr 23): 
Są takie chwile, kiedy ludzie klną, płaczą, krzyczą, 
porzucają pracę albo po prostu piją. Ja w takich  
sytuacjach piszę. Jest to rodzaj samoobrony. Gdy
bym przestał pisać, chyba stałbym się człowiekiem 
chorym i wylądował w szpitalu. 
Kazimierz Jankowski czuł się robotnikiem, był 
członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robo tni - 
czej, a przy tym jednym z najsilniejszych poe ty- 
ckich oskarżycieli stosunków społecznych w dobie  
socjalizmu. W jego wierszach z tomu „Pęknięta 
struna czasu” pobrzmiewają demaskatorskie tony 
zniecierpliwienia i buntu znane z rewolucyjnych 
wierszy Władysława Broniewskiego, ale w jego 
wierszach nie ma rewolucji. Tego progu Jankow-
ski nie przekroczył. Nie przyłączył się także do 
„Solidarności”, gdyż zobaczył w tym ruchu ka-
rierowiczów, a nie ideowców. A on był człowie-
kiem idei. Przegranej idei. Stąd i jego przegrana. 
Wiedział, że jego „papierowe kule” świata nie 
zmienią, ale nie chciał ich zmieniać na ołowiane. 
Chciał pozostać poetą, nie przywódcą rewolucji. 
Jest autorem powieści „Oaza niepokornych”, z któ - 
rej opublikowano tylko fragment dotyczący wystą- 
pienia robotników z Radomia w 1976 r. („Ziemia 
Gorzowska” 2003, nr 27). Główny bohaterem uczy-
nił Andrzeja Zarębę, ale opisał tam swoje przeżycia  
i myśli. „Stilon” nazwał „Fachemorem”, bohate-
rom dał cechy wielu swoich przyjaciół i wrogów. 
Powieść ta jest dokumentem życia pracowników 

Jagiełło Bogusław 
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„Stilonu” w latach 1964-84. Jankowski pokazał,  
ile fizycznego wysiłku wymagała codzienna praca, 
w jak trudnych warunkach toczyło się zwyczajne 
życie poza zakładem, jakie małe były radości 
ludzi, a także jak ubezwłasnowolniano robotni-
ka w ustroju nazywanym socjalistycznym. Po-
wieść napisana jest żywym, barwnym językiem, 
z dużą literacką swobodą.

Krystyna Kamińska

JORCK  
Emil

Wydawca setek wzorów kart pocztowych Lands-
berga od około przełomu XIX/XX w. Księgarnia 
i skład papierniczy mieściły się przy Richtstrasse  
(ul. Sikorskiego) 62. Pierwszym wydawcą był 
Wilhelm Jorck (lata 90. XIX w.), już przed I woj-
ną światową firma sygnowała swe widokówki 
„E.J.N.” - Emil Jorck Nachfolger (Emil Jorck 
następcy), jednak od lat 20. zaprzestała wyda-
wania widokówek. Wydawnictwa filokartystycz-
ne tej oficyny należą do najciekawszych spo-
śród kolekcji sprzed 1945 r.

Robert Piotrowski

JUŚCIŃSKA 
Wanda 

Urodziła się 9.08.1947 r.  
w Żninie. W Gorzowie od 
końca lat sześćdziesiątych.
Z wykształcenia analityk  
medyczny. Od 2001 r. czło- 
nek Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków. Upra-

wia malarstwo sztalugowe i akwarelę. 
Uczestniczyła w ponad 40 wystawach w Polsce 
i zagranicą. Miała 10 wystaw indywidualnych. 
Nagrody na konkursach plastycznych: 
1988 - I nagroda na konkursie plastycznym w Pacz-
kowie,
1988 - Grand Prix w Przeglądzie PAR w Szczeci-
nie, nagrody w tym konkursie także w 1991, 1992 
i w 1995 r., 
1995 - II nagroda w Międzynarodowym Konkur-
sie Sztuki Miniaturowej w Toronto w Kanadzie,
1999 - Grand Prix na IX Międzynarodowym Sa- 
lonie Akwarel w Uckange we Francji, wystawa 
indywidualna w następnym roku jako nagroda. 
Nagrody na wystawach poplenerowych w Lubnie-
wicach.

Udział w ważniejszych wystawach między-
narodowych:
1989, 1990, 1995, 1996, 1999 - Międzynaro-
dowy Konkurs Sztuki Miniaturowej w Toronto 
w Kanadzie
1998 - V Międzynarodowe Biennale Sztuki Mi-
niaturowej w Gronij Milanovac w Jugosławii;
- V Międzynarodowe Biennale Akwareli w Any-
Martin- Rieux we Francji;
- IX Międzynarodowa Wystawa Akwarel 
„Treg’Aquarelle”w Tregastel we Francji;
1999 - IX Międzynarodowy Salon Akwarel w Uc-
kange we Francji;
2003 - I Międzynarodowa Wystawa Sztuki Mi-
niaturowej w Podgoricy w Czarnogórze.
W Polsce prezentowała swoje prace w Katowi-
cach, Szczecinie, Wrocławiu, Frankfurcie n. O.,  
Barlinku, Dębnie i kilka razy w Gorzowie Wlkp. 
W 1996 r. otrzymała medal „Za zasługi dla woje-
wództwa gorzowskiego”, a w 2006 r. dyplom od 
Ministra Kultury „Za szczególne zasługi w upo-
wszechnianiu kultury”.

Krystyna Kamińska

Juścińska Wanda
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K
KAPLICK  
Otto

Urodził się 23.11.1891 r.  
w Berlinie, zmarł 11.10. 
1967 r. w Fürth w Bawarii.  
Pochodził z rodziny chło-
pskiej z Teltow i Zauche,  
ojciec osiadł w Berlinie  
i pracował jako kolejarz. 

Po otrzymaniu wykształcenia nauczycielskiego  
został skierowany do Santocka (Zanzin/Neu mark),  
skąd w 1921 r. przeniesiono go do Landsberga. 
Obok kariery zawodowej od 1922 r. stał się ak-
tywnym członkiem Towarzystwa Historii Nowej 
Marchii, pnąc się od funkcji protokolanta, przez 
sekretarza, bibliotekarza, ostatecznie na stanowi-
sko ostatniego przed 1945 r. przewodniczącego.  
Kaplick stał się tym samym kluczową postacią 
miejscowego środowiska regionalistów, dzięki 
pro wadzeniu redakcji wydawnictwa towarzystwa,  
także osobą znaną poza miastem i regionem. Pu-
blikował w seriach towarzystwa, a także w dodat-
ku do „Landsberger General Anzeiger” pod red. 
Paula Dahmsa. Ukoronowaniem licznych włas-
nych opracowań historycznych stał się „Lands-
berger Heimatbuch” (1935) z podstawowym pa-
kietem wiedzy o mieście i powiecie. Ujawnił się 
w nim swoisty nonkomformizm rektora Liceum  
Żeńskiego, który po 1933 r. we własnej szkole nie 
godził się na szykany wobec lekcji religii.
Będąc przymusowo członkiem nazistowskiej or- 
 ganizacji nauczycielskiej, kierując nawet jej orga- 
 nizacją powiatową, nie miał obaw umieścić na 
stro nach swego podręcznika wiedzy regional-
nej wzmianek o żydowskich współobywate lach 
(Bernhardy, Boas). Decyzją Rejencji Frankfur-
ckiej książ ka została zablokowana w kolportażu,  
nie wypłacono także subwencji rządowej. Zacho-
wując jednocześnie zasadę niedrażnienia lwa, 
w 1940 r. Kaplick upamiętnił 50-lecie Towarzy-
stwa Historii Nowej Marchii na tytułowej stronie 
pisma organizacyjnego, wygłaszając chwalbę pod 
adresem Adolfa Hitlera.
Uwolnienie w 1945 r. od typowego pragmatycz-
nego balansowania w tej dramatycznej epoce  

oznaczało dla Otto Kaplicka także przymusową 
emigrację. Z walizką pełną materiałów archiwal-
nych wyruszył on z Landsberga tuż przed wej- 
ściem Rosjan. W RFN kontynuował pracę na-
ukową równolegle z karierą zawodową. W Alfeld 
został ponownie rektorem miejscowej szkoły śre-
dniej, udzielając się także w gronie konserwatyw-
nego Göttinger Arbeitskreis i placówki badawczej 
wschodnioniemieckich historyków. Wtedy opub-
likował swe opracowanie o historii Łęgów War-
ciańskich. Te kontakty nie przeszkodziły mu już 
w połowie lat pięćdziesiątych, przy powstaniu  
organizacji wypędzonych landsberczyków, tchnąć 
w nią ducha pojednania. W tym tonie mówił do  
nich w Herford przy uroczystości 700-lecia Lands- 
berga. Taki te sta ment szacunku dla nowych pol- 
skich mieszkańców nad Wartą pozostawił Hanso-
wi Beske oraz Ursuli Hasse-Dresing (swym następ- 
com) w przewodnictwie Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe). Ślady tego prekursor-
skiego nurtu znaleźć można w treściach czasopis-
ma landsberczyków - „Heimatblatt”.
Ostatnie 10 lat spędził na emeryturze, w całości 
poświęcając pracy historyka regionalisty. Dzięki 
prof. Hoppemu nawiązał kontakty ze środowi-
skiem berlińskich brandenburgistów (był człon-
kiem Landesgeschichtliche Vereinigung für die 
Mark Brandenburg 1884), opublikował w Herford  
dwutomowe nawiązanie do swego „Heimatbuch” 
z landsberskich czasów. Był najważniejszym z pro-
motorów powstania izby regionalnej w Herford, 
dzisiejszego Muzeum Landsberga. Zmarł otoczo-
ny szacunkiem landsberczyków i swej nowej ma-
łej ojczyzny.

Robert Piotrowski

KLAUS  
Marian 

Urodził się 17.06.1926 r.  
w Bydgoszczy. Skończył 
z wyróżnieniem klasę 
skrzypiec u prof. Kazimie-
rza Nowickiego. W czasie  
okupacji zesłany na przy-
musowe roboty do Pozna-
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nia i Łodzi. Od lipca 1946 roku do dziś mieszka  
w Gorzowie Wlkp. Wieloletni pedagog w szko-
łach i ogniskach muzycznych. Przez blisko 40 lat  
był aktywnym muzykiem. Grał w or kiestrach ka-
meralnych i rozrywkowych, kierował zespołami 
m.in. w Gorzowie, Poznaniu, Między zdrojach, 
Szklarskiej Porębie. 
Kompozycją Marian Klaus zajął się już w latach 
czterdziestych XX w. pod namową profesora Aka-
demii Muzycznej w Bydgoszczy Józefa Rezlera.  
Marian Klaus komponował głownie taneczną mu-
zykę rozrywkową. Autor ponad 70 utworów. Jego  
twórczość przedstawia syntezę muzyki jazowej 
opartej na klasycznym stylu swingowym z ciepłą  
balladową muzyką rytmów brazylijskich i kubań-
skich - bossa-novach. Utwory Mariana Klausa 
charakteryzują się świeżością, a przede wszystkim 
barwnością linii melodycznej. W twórczości znaj-
dziemy nie tylko bossa-novy i swingi, ale również  
pełne dynamizmu utwory stylu bebop. O tempe ra-
mencie kompozytora i niezwykłej inwencji melo-
dycznej świadczyć mogą komponowane czarda-
sze. Melodyjność tematów komponowanych przez  
Mariana Klausa dopełniają jego oryginalne aran-
żacje o ciekawych brzmieniach, pełne plastyczno-
ści materii dźwiękowej. 
Od lat siedemdziesiątych XX w. kompozytor 
związany jest ze stowarzyszeniem autorów i kom-
pozytorów ZAiKS. 22 najbardziej popularne utwo- 
ry Marana Klausa zostają objęte międzynaro-
dową ochroną ZAiKS-u. Najpopular niejsze me-
lodie to: „Gorzowski wieczór w Casa blance”,  
„Żółty kanarek”, „Nowy Swing”, „Akant”, „Fae-
ton”, „Pimpek”, „Rafał i Jacek”, „Jakie to znaki” 
czy „Bananowa spódnica”. Legendarną atmo-
sferę gorzowskiej „Casablanki” budowały czar- 
dasze Mariana Klausa np. „Zakochany Cygan”, 
„Cygański smak” czy „W rytmie czardasza”. Stand- 
ardem jazzowym nie tylko Gorzowa Wlkp. stał się  
„Błękitna bossa-nova” grana w różnych aranża-
cjach przez renomowanych pianistów jazzowych.
Szerokie zainteresowania muzyką objawiły się 
również w jego umiejętności korekcji oraz stroje-
nia fortepianów i akordeonów. Dyplom mistrzow-
ski zdobywał pod okiem producenta fortepianów 
J. Bettinga.
Z okazji 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy zawo-
dowej, w 2006 roku gorzowscy muzycy nagrali 
płyty oraz przygotowali serię koncertów po-
święconych twórczości Mariana Klausa.

Krystyna Kamińska

KLEMPERER  
Viktor

Urodził się 9.10.1881 r.  
w Landsbergu w rodzinie 
wielodzietnej rabina go-
rzowskiego, bydgoskie- 
go i berlińskiego. Jego oj- 
ciec, Wilhelm Klemperer  
(ur. w 1839 r.), pochodził 

z Czech. Zmarł 11.02.1960 r. i został pochowany 
na cmentarzu w Dölzschen. Okres młodzieńczy  
Viktor Klemperer spędził w Berlinie. Wielki wpływ 
na jego wychowanie miał jego starszy brat Georg 
Klemperer, który był znanym lekarzem w Ber-
linie.
Viktor Klemperer przez dłuższy czas nie miał  
skrystalizowanych poglądów dotyczących swoje-
go zawodu. Przerwał nawet naukę w szkole śred-
niej, aby terminować w domu handlowym, myślał 
o karierze kupca, a nawet podróżnika. Pod wpły-
wem swojej rodziny, a szczególnie brata - Georga  
Klemperera, zdecydował się zdać maturę. Od 
1900 r. do 1902 r. uczęszczał do Królewskiego 
Gimnazjum w Landsbergu nad Wartą, zdając ma-
turę w 1902 r. Jak wspomina Viktor Klemperer, 
w szkole średniej w tym czasie nie było anty-
semityzmu. Spotkał się z ówczesnym rabinem, 
dr Elsassem. Był zwolniony z uczęszczania na 
religię. Sam należał do wyznania mojżeszowe-
go zreformowanego, stąd nie chodził do syna-
gogi w Landsbergu. Sam uważał się za Niemca 
wyznania mojżeszowego.
Po zdaniu matury Viktor Klemperer podjął stu-
dia w Monachium, Berlinie i Francji. Nie miał  
większych kłopotów z rozpoczęciem kariery na-
ukowej. W l9l3 r. pisał pracę doktorską pod kie-
runkiem Franza Munckera i Hermanna Paula na 
temat: „Die Vorgänger Friedrich Spielhagens”. 
Pracę habilitacyjną na temat Monteskiusza napi-
sał pod kierunkiem Karla Yossiera w 1914 roku 
po swoim pobycie w Paryżu. Zajmował się także 
pracą dziennikarską i literacką w Berlinie (1905-
1912). 
Istotne znaczenie dla niego miało małżeństwo 
z Evą Schlemmer, zawarte 16 maja 1906 r. Viktor 
Klemperer, idąc śladami swoich braci Georga  
i Bertholda, przyjął chrzest i przystąpił do ko-
ścioła ewangelickiego w 1912 r. W lipcu 1916 r.  
został skierowany do urzędu kontroli prasy i ksią- 
żek Kwatery Głównej Ost Nr 3321 do Kowna 
(Hauptquartier Ost -Presseabteilung nr 3321).  

Klemperer Viktor
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Pracując jako cenzor wojskowy, poznał stosunki 
polsko-litewskie na terenach wschodnich. Jedno-
cześnie poznał także problematykę tzw. Żydów 
Wschodnich (Ostjuden). W Kownie przebywał 
w jadłodajniach (restuaracjach) niemieckich, pol-
skich, litewskich i żydowskich. Już pod koniec  
I wojny światowej został przeniesiony do wydziału 
cenzury w Lipsku (od 7.08.1917 r.). Gdy praco-
wał w cenzurze wojsko wej w Kownie i Lipsku, 
poznał szczegółowo problemy związane z uzyska-
niem niepodległości państwa polskiego po I woj- 
nie światowej, o czym pisze jednak bardzo ogólnie.
Po I wojnie światowej przez krótki okres Klem-
perer zostaje profesorem nadzwyczajnym w uni-
wersytecie w Monachium, a następnie od 1920 
r. do 1935 r. pracuje jako profesor zwyczajny na 
politechnice w Dreźnie (Technische Hochschule 
Dresden). W tym okresie, oprócz pracy ze stu-
dentami, wydaje liczne opracowania dotyczące 
literatury francuskiej. W latach 1925-1931 pu-
blikuje Historię literatury francuskiej w pięciu 
tomach. W 1933 roku publikuje Pierre Corneille. 
1 maja 1935 roku Viktor Klemperer został zwol-
niony z uczelni. Przeniesiono go w stan spoczyn-
ku. Przy naliczaniu renty nie uwzględniono jego 
służby wojskowej w czasie I wojny światowej. 
Od 1941 r. zobowiązany został do noszenia „gwiaz- 
dy żydowskiej”. Został zmuszony do podjęcia pra- 
cy. Pracował w firmie Willy Schlüter, Wormsers-
trasse 30c, potem w firmie Adolf Bauer (fabryka 
kartonaży), później w firmie Thiemig i Möbius 
(przeróbka papieru). Od 1936 r. zaczął robić no-
tatki dotyczące słownictwa, jak i używanego języ- 
ka propagandy. Udało mu się przedstawić zjawi- 
ska językowe charakterystyczne dla tego okre-
su historii Niemiec. W ten sposób powstała zna-
na książka pt. Linqua Tertii Imperii (LTI) -no-
tatnik filologa ,wyd. pol. Kraków 1983.
W 1939 r. zaczął pisać bardzo cenną książkę  
wspomnieniową dotyczącą całej rodzinny Klem-
pererów, głównie z okresu do I wojny światowej: 
Curriculum vitae. Erinnerungen eines Philologen 
1881-1918, wyd. 1989 r. Materiały-rękopisy do tej 
książki zachowały się dzięki ofiarności jego żony 
Ewy Klemperer, która przewoziła je do znajomej 
lekarki dr Annemarie Köhler do Pirny, aby nie do-
stały się do rąk policji - tym bardziej, że od 1940 r.  
miejsce pobytu Klemperera było wielokrotnie 
przeszukiwane, zarówno w domu w Dölzschen, 
a później już domach dla Żydów w Dreźnie. 
II wojnę światową przeżył w Dreźnie, dzięki mał-
żeństwu z Niemką - Ewą Schlemmer, chociaż pod 
koniec wojny groziła mu także deportacja do obozu  

kocentracyjnego. W końcu pojawił się u niego lęk  
o własne życie, z czasem przeradzający się w ob-
sesję śmierci. Ocalał tylko dlatego, że 13 lutego  
1945 r. zbombardowano Drezno. Udało mu się 
wydostać z miasta i jako uciekinier dostał się do 
Bawarii. Ucieczkę tę opisał w książce: Und so ist 
alles schwankend - dzienniki od czerwca do grud-
nia 1945, Berlin 1997 r. 
Wyjechał z Monachium 22 maja 1945 r. i 10 czerw-
ca 1945 r. powrócił do Drezna, do swego domu 
w Dölzschen. Następnie wstąpił do Komunistycz-
nej Partii Niemiec. W 1950 r. został deputowany  
do Izby Ludowej NRD, 1953 r. został członkiem 
Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie. Był profe-
sorem uniwersytetu w Greifswaldzie (1947-1948), 
w Halle (1948-1960), w Berlinie (1951-1954). 
W 1995 roku otrzymał pośmiertną nagrodę mia-
sta Monachium imieniem Rodzeństwa Scholl. 
Viktor Klemperer, historyk filozofii francuskiego 
oświecenia, wybitny humanista i baczny obser-
wator życia społecznego hitlerowskich Niemiec, 
na hitlerowcach zemścił się jedynie w ten sposób, 
że zwalczał pozostałości nazizmu w codziennym 
życiu, w języku i kulturze (na terenie NRD).

Jerzy Sygnecki

KMIECIK  
Zenon

Urodził się 16.10.1936 r.  
na Chwaliszewie w Pozna- 
niu. Tam przeżywał mło-
dzieńcze fascynacje, upra-
wiał wyczynowo sporty,  
m.in. szybownictwo i lot- 
nictwo. Do Gorzowa przy-

jechał w latach 60-tych. Członek Gorzowskiego  
Towarzystwa Fotograficznego. Laureat nagro-
dy kulturalnej prezydenta miasta Gorzowa Wlkp. 
w 1969 oraz statuetki Motyla w 2003 r.
Pierwszą wystawę otworzył w 1963 r. w klubie 
MPiK. Od tej pory prezentował ok. 25 wystaw 
indywi dualnych.
W latach 80-tych zainteresował się fotografią 
„jazzową”. Ma ogromny zbiór zdjęć wybitnych mu- 
zyków jazzowych. Do tradycji JazzClubu „Pod 
Filarami” weszło wręczanie muzykom albumów 
z ich zdjęciami podczas ponownego pobytu w Go-
rzowie. Jego prace złożyły się na sześć wystaw, 
które były wielokrotnie prezentowane w klubie 
Pod Filarami, pokazywano je także na wystawie 
w Warszawie, chętnie korzystał z nich miesięcznik  

Klemperer Viktor
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„Jazz Forum”, publikuje je „Ziemia Gorzowska”, 
„Arsenał Gorzowski”, „Lamus”
Wcześniej współpracował z „Nadodrzem” oraz 
z „Ziemią Gorzowską”, gdy jeszcze nie była tygo-
dnikiem. 
Od 1997 r. do 2005 r. w cyklu autorskich wy-
staw raz w roku prezentował jednego z przyja-
ciół - artystów. Zdjęcia Zenona Kmiecika po-
kazywano w Gorzowie, Poznaniu, Koszalinie, 
Wałbrzychu, Frankfurcie, Cottbus.
Nagrody w Dorocznych Wystawach GTF:
1964 - III nagroda za zestaw zdjęć;
1966 - Słoneczniki, I nagroda; xxx, II nagroda; 
Aby żyć, III nagroda;
1967 - Ciekawość, III nagroda; Igraszki słońca, 
wyróżnienie; 
Urwisy, nagroda za reportaż;
1968 - Las, I nagroda; xxx i Perkusista, III nagroda;
1969 - Spirala, nagroda specjalna za nowatorstwo;
1970 - Igraszki i Portowe światła, II nagroda; 
xxx, wyróżnienie;
1971 - Portret, I nagroda;
1972 - Retrospekcje, I nagroda; Podobieństwo, 
II nagroda;
1974 - Przemijanie, I nagroda.
Wystawy prezentujące gorzowskich ludzi kul-
tury:
1997 - Kazimierz Furman;
1998 - Bolesław Kowalski;
1998 - Hieronim Świerczyński;
1999 - Gustaw Nawrocki;
2000 - Mieczysław Rzeszewski;
2001 - „Gorzowianie 2000” - portrety 60 osób 
z kręgu gorzowskiej kultury; 
2002 - Tak widzę Magdę - portrety plastyczki 
Magdy Ćwiertni;
2003 - Tak widzę Alika - portret aktora Teatru 
im. J. Osterwy Aleksandra Maciejewskiego; 
2004 - 40 fotografii na 40-lecie pracy artystycznej  
z okazji jubileuszu pracy twórczej Zenona Kmiecika;
2005 - U Ani  wystawa zdjęć z kawiarni „Letniej”.

Krystyna Kamińska

KOCZEWSKI  
Jerzy

Urodził się 5.06.1941 r.  
w Wyszonkach Kościel-
nych na Podlasiu. W la-
tach 1962-68 studiował na  
Wydziale Rzeźby PWSSP 
w Gdańsku, dy plom z pro-
jektowania rzeźbiarsko-

architektonicznego u prof. Stanisława Horno-Po-

pławskiego. Po ukończeniu studiów na około 
dziesięć lat osiadł w Gorzowie Wlkp.
Uprawia rzeźbę monumentalną, kameralną, ple-
nerową (kamień, drewno, metal), także zajmuje się 
rekonstrukcją i konserwacją dawnych rzeźb.
Prace Jerzego Koczewskiego w Gorzowie i są-
siednich miejscowościach: 
- Pomnik II Armii Wojska Polskiego na Placu  
Nieznanego Żołnierza wykonany z białego sztucz-
nego kamienia przedstawia dwie dłonie wznoszą-
ce ku górze polskiego piastowskiego orła (1978),
- Pomniki II Armii WP w Deszcznie i Skwierzynie,
- Rzeźba do fontanny na Placu Grunwaldzkim, 
- Płaskorzeźby elewacyjne na budynku przy ul. 
Hawelańskiej, 
- Trzy akcenty rzeźbiarskie przy drogach wjaz-
dowych do Gorzowa, 
- Popiersia: Tadeusza Kościuszki w I LO i Karola 
Świerczewskiego w Gorzowie Wlkp. oraz prof. 
Moszyńskiego w Barlinku,
- Płyta i pomnik na grobie Włodzimierza Korsaka 
na cmentarzu w Gorzowie Wlkp., 
- Płaskorzeźby w Urzędach Stanu Cywilnego 
w Sulęcinie, Bledzewie i Torzymiu.
Wystawy indywidualne w tamtych latach:
1971 - Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.,
1975 - BWA w Zielonej Górze,
1976 - BWA w Gorzowie Wlkp.
W okresie zamieszkiwania w Gorzowie Wiel-
kopolskim otrzymał nagrodę kulturalną miasta  
Gorzowa Wlkp. (1971), I nagrodę i medal na Sa-
lonie Je sien nym za rzeźbę „Lot” w Zielonej Górze 
(1975), na grodę Urzędu Wojewódzkiego w Go-
rzowie Wlkp. (1978).
Od 1979 r. mieszka w Wałbrzychu-Szczawnie  
Zdroju. Kontynuuje pracę twórczą z dużymi suk-
cesami. Miał kilka wystaw indywidualnych w Za - 
mku Książ, Wałbrzychu, Szczawnie, Dzierżono-
wie, Warszawie i Salzburgu oraz retrospektyw-
ną w Muzeum w Wałbrzychu w 2004 r. Brał udział 
w ponad 30 wystawach zbiorowych. W omówie-
niu wystawy z 2005 r. Krystyna Smerd napisała:  
Ze szczególną estymą, wręcz uwielbieniem, rzeź-
biarz traktuje motyw kobiety, jest ona w jego 
oczach zawsze piękna. Na uwagę zasługuje mi
strzostwo warsztatowe twórcy, który z równym 
pro fesjonalizmem posługuje się jako tworzywem 
delikatną porcelaną jak metalem a nawet skałą  
(„Rzeźbiarz-obserwator”, „Tygodnik Wałbrzy
ski” 2005 nr 2). 
Zdobył I nagrodę w konkursie na pomnik „Sym-
bol morza” w Szczecinie. Jego rzeźby plenerowe 
stoją w Szczawnie Zdroju i Boguszowie-Gorcach. 
znajdują się w zbiorach Muzeum Medalierstwa  

Koczewski Jerzy
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we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Wałbrzy-
chu, BWA w Wałbrzychu, w galeriach w Niem-
czech, Danii, Francji Austrii i Belgii oraz w wielu  
kolekcjach prywatnych. Na liście osiągnięć Je-
rzego Koczewskiego nie może zabraknąć rekon-
strukcji i konserwacji portalu barokowego w Ka-
mieńcu Ząbkowickim, krucyfiksu barokowego 
w Nowej Rudzie oraz dwóch rzeźb w Niemczech. 
Przez dwie kadencje Jerzy Koczewski był pre-
zesem Oddziału Dolnośląskiego Związku Arty-
stów Rzeźbiarzy.

Krystyna Kamińska

KODŹ  
Józef

Urodził się 27.03.1955 r.  
na Syberii w Krasnojar-
sku, dokąd zostali zesłani 
jego rodzice. Od 1957 r.  
mieszka na stałe w Go-
rzowie Wlkp. 
Skończył Liceum Plasty-

czne w Szczecinie, studiował w Państwowej Wyż- 
szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, 
dyplom w 1980 r. na Wydziale Grafiki u prof. Jana  
Jaromira Aleksiu na. Po studiach wrócił do rodzin-
nego domu, tu tworzy i pracuje.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, małymi form-
ami rzeźbiarskimi oraz informacją wizualną. Wy-
stawia sporadycznie. Kolekcjonuje zabytkowe 
przedmioty. Posiada zbiór pojazdów konnych, 
które samodzielnie restauruje. Członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków.
Realizacje:
- Współautorstwo ołtarza plenerowego z okazji 
wizyty papieża Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. 
w 1997 r.;
- Instalacje w mieście z okazji Gorzowskich Spo-
tkań Teatralnych w latach dziewięćdziesiątych;
- Tablica Jana Korcza na budynku przy ul. Obo-
tryckiej 12b;
- Tablica Waldemara Kućki na budynku przy ul. 
Wełniany Rynek;
- Trzy obrazy w kościele w Witnicy (Matka Boska 
Nieustającej Pomocy w ołtarzu głównym, Święty 
Józef i Serce Jezusa w ołtarzach bocznych).
Prace Józefa Kodzia znajdują się w zbiorach Mu- 
zeum Lubuskiego im. Jana Dekerta i w Galerii  
BWA Miejskiego Ośrodka Sztuki. Wiele obra-
zów znajduje się w kolekcjach prywatnych, szcze-
gólnie u mi łośników koni i zaprzęgów.

Krystyna Kamińska

KÖNEKAMP  
Alfred Heinrich
Urodził się 13.11.1898 r. w Offenburg/Baden, zmarł  
31.01.1981 r. Absolwent gimnazjów w Strassburgu  
i Kolmarze, uniwersytetów w Bonn i Gies sen. Jako 
młody doktor nauk rolniczych przybył w 1929 r.  
do Landsberga na stanowisko profe sorskie tutej-
szych Pruskich Rolniczych Zakładów Badawczo- 
Doświadczalnych. Zajął się tematyką kultur ba-
giennych, gospodarką łąk, zabezpiecza niem pasz, 
melioracją. Spotykał się z dobrym od biorem wśród 
właścicieli majątków i chłopów powia tu lands-
berskiego.
Wykłady i studia wiodły go za granice Rzeszy, 
w tym do Polski, ZSRR, USA itd. Był autorem 
licznych opracowań, artykułów. Okres landsber-
ski opisał w monografii wydanej w 1968 r. (seria  
Göttinger Arbeitskreis), podkreślając wagę dla 
nauki i regionu tego ledwie ćwierćwiecznego 
okresu działalności sześciu instytutów tworzą-
cych zakłady badawcze w Landsbergu. Na eme-
ryturze osiadł we wschodnim Holsztynie.

Robert Piotrowski

KÖNIGK  
Gottlieb
Nieznane dane biograficzne. Rządowy Radca 
Budowlany, zatrudniony w Wyższym Urzędzie  
Budowlanym w Landsbergu, zaangażowany spo-
łecznie w prace historyczne. Königk jako członek 
i drugi w historii przewodniczący Towarzystwa 
Historii Nowej Marchii specjalizował się w tema-
tyce historii sztuki i genealogii. Z okazji zjazdu 
Brandeburskiego Związku Muzeów opublikował 
opracowanie nt. kościoła Mariackiego (katedry) 
z najwcześniejszą znaną analizą z zakresu historii 
architektury w serii pism towarzystwa w 1925 r. 
Ubolewał nad niszczeniem zabytków, m.in. wy-
burzeniem fragmentów muru miejskiego (1919).

Robert Piotrowski

KORCZ  
Jan

Urodził się 1.01.1905 r.  
w Samborze. Zmarł 16.03  
1984 r. Pochowany jest  
na gorzowskim cmentarzu  
w Zaułku Zasłużonych. 
W Samborze w 1925 r. uzy-

skał świadectwo dojrzałości, a w Brześciu nad  

Koczewski Jerzy
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Bugiem rozpoczął pracę zawodową jako nauczy-
ciel. W 1930 r. pojechał do Warszawy, by kształcić 
się artystycznie. Skończył Szkołę Sztuk Pięknych 
im. Wojciecha Gersona, uczył się także w Państwo- 
wym Instytucie Robót Ręcznych oraz w Szkole 
Malarstwa i Rysunku im. Konrada Krzyżanow-
skiego.
Do wybuchu II wojny światowej uczył rysun-
ku w Ośrodku Kształcenia Artystycznego Mło-
dzieży, w Towarzystwie Teatrów i Chórów Lu-
dowych. Odbył artystyczne podróże do Włoch 
i do Francji. 
Lata wojny spędził w Warszawie. W Gorzowie 
osiedlił się w 1945 lub w 1947 r., długo był je-
dynym artystą w mieście zdominowanym przez  
repatriantów ze wschodu, przeważnie ze wsi i ma-
łych miast, a przede wszystkim robotników. Pra-
cował w Domu Społecznym, potem w Państwo-
wym Koedukacyjnym Liceum Handlowym, ale  
zawsze czuł się tylko malarzem. W latach 70. sa-
mo rzutnie kształcił młodych uzdolnionych pla sty-
cznie w tzw. Akademii Pana Jana, z której wyszli  
m. in.: Juliusz Piechocki, Roman Piciński, Grze-
gorz Romanczenko, Janusz Michalski, artysta 
osiadły na Tasmanii.
Był postacią rozpoznawalną w mieście, popu-
larną i lubianą. Dużo malował, ale wobec braku  
w tamtych latach rynku sztuki, swoje prace naj-
częściej rozdawał. W wielu gorzowskich domach  
są jego pejzaże, które chętnie malował z natury. 
Był kolorystą. Kolor, a w późniejszym okresie  
twór czości także wzajemny układ płaszczyzn  
i geo me tryczne uproszczenie kształtów, uczynił  
głównym elementem konstrukcyjnym swoich 
obrazów. Większość obrazów Jana Korcza to oleje 
na płótnie, ale tworzył także akwarele i gwasze  
malowane na płycie lub tekturze. Farbę nakładał  
krótkimi pociągnięciami pędzla, czasem szpachlą  
i nożem. Jego obrazy miały intensywne kolory, ale  
z upływem czasu najczęściej matowiały, przede  
wszystkim z powodu pękania grubo kładzionych  
warstw farby, miejscowych zabrudzeń, ściem-
niałego werniksu lub stosowania słabych jakoś-
ciowo farb. Większość wymaga konserwacji. 
W 1977 r. uroczyście obchodzono jubileusz  
50-lecia pracy artystycznej Jana Korcza, w mu-
zeum odbyła się duża, retrospektywna wystawa.
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta posiada ko-
lekcję obrazów Jana Korcza (ok. 50 prac) prezen-
towaną na stałej wystawie w Spichlerzu. Malarz 

został upamiętniony płytą w Alei Gwiazd na Sta-
rym Rynku. Jego imię nosi gorzowskie Liceum 
Plastyczne. Na budynku przy ul. Obotryckiej 12b,  
gdzie miał pracownię wybudowaną specjalnie 
dla niego jako pierwszą w mieście, znajduje się 
tablica upamiętniająca artystę. 
O Janie Korczu Gabriela Balcerzakowa pisała:  
Korcz nie celebrował swojej twórczości, nie ota
czał jej nimbem tajemniczości; traktował swoje 
malarstwo jak kawałek chleba i dzielił się nim 
chętnie i często. Barwna legenda Korcza, wciąż 
żywa w Gorzowie, mówi, że malarz wcale nie
rzadko płacił swoimi obrazami rachunki za kon
kretne przysługi i za pomoc, jaka otrzymywał od  
rzemieślników, lekarzy i innych osób. Mogło tak  
być przede wszystkim dlatego, że te obrazy (szkice,  
rysunki) miały dla tych osób wartość. Akceptowa-
no je. Były nie tylko zgodne z gustem obdarowy-
wanych, ale spełniały ich aspiracje estetyczne. 
(„Dwa aspekty sztuki niemodnej”, „Czas i Prze-
strzeń” 2004 nr 9).

Krystyna Kamińska

KORNOWSKY  
Berthold

Urodził się 16.03.1890 r., zmarł 6.09.1970 r.  
w Berlinie, inżynier architekt Zasłynął udziałem  
w kon kursie na pomnik poległych w I wojnie świa-
towej mieszkańców Landsberga. Jego nagrodzona 
praca została zrealizowana w parku Quilitza (Sie-
miradzkiego) przez miejscową firmę kamieniar-
ską Batach. Pomnik poświęcono 8.10.1938 r. 
Mowę w czasie odsłonięca pomnika wygłosił 
proboszcz luterańskiej parafii Mariackiej Georg 
Wegner. Autor składający projekt (jako archi-
tekt z Berlina) chciał symbolicznym mieczem  
z granitu wbitym w ziemię dać symbol zakoń-
czonej wojny. Jednak wieńczący go żelazny 
krzyż i profile żołnierzy w stalowych hełmach 
na reliefach dały asumpt do powojennej dewa-
stacji pomnika. Inżynier Kornowsky jednak już  
wcześniej, bo 1921 r., zadebiutował jako autor  
(przypisany do Landsberga) opracowań nt. hi-
storii architektury i urbanistyki w pracy zbioro-
wej „Deutschlands Städtebau - Landsberg a.W.” 
.Zaangażowany był także po wojnie pono wnie 
jako mieszkaniec Berlina na łamach czasopi-
sma landsberczyków Heimatblatt, nie ogranicza-
jąc się do swej branży zawodowej.

Robert Piotrowski

Kornowsky Berthold
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KORSAK  
Włodzimierz

Urodził się 1.07.1886 r.  
w Anińsku na dalekiej Bia- 
łorusi. Zmarł 23.09.1973 r  
w Krakowie. W 1983 r. jego  
prochy zostały spro wa dzo-
ne do Gorzowa i złożone 
w Zaułku Zasłużonych na  

cmentarzu przy ul. Żwirowej. Pomnik zaprojek to-
wał Jerzy Koczewski.
Wzrastał w ziemiańskiej rodzinie o tradycjach pa-
trio tycznych, w otoczeniu bujnej, pu szczańskiej 
przyrody. Od najwcześniejszych lat chodził z ojcem 
na polo wania, a gdy miał 11 lat, dostał pierwszą  
strzelbę. Uczył się w Rydze, studiował w czeskim  
Taborze, zjeździł Europę, a także tereny obecnego  
Iranu i Afganistanu - głównie, by polować i badać  
przyrodę. Pierwszy wilk, pierwszy niedźwiedź, 
pierwszy tygrys - to były etapy myśliwskiej drogi  
Włodzimierza Korsaka. Swoje przygody i obser-
wacje opisywał w relacjach lub opowiadaniach 
od 1904 r. drukowanych na łamach specjalistycz-
nego pisma pt. „Łowiec Polski”. Także fotogra-
fował i rysował przyrodę, przede wszystkim, by 
propagować potrzebę jej ochrony. W „Nadodrzu” 
(1961 nr 5) pisał: W całej mej twórczości myślą 
przewodnią jest chęć zbliżenia człowieka do 
przyrody, ukazanie mu jej tajników i piękna oraz 
wpływów tych prze żyć na psychikę człowieka. 
Włodzimierz Korsak żył w trzech epokach, w trzech 
rejonach geograficznych, ale zmieniający się świat 
nie zmienił jego pasji - miłości do przyrody i tro-
ski o jej stan naturalny.
Od 1945 do 1970 r. mieszkał w Gorzowie, potem 
krótko w Żninie i w Krakowie. 
Najważniejsze osiągnięcia literackie: 
Przed wojną był członkiem Związku Zawodowe-
go Pisarzy, a od 1959 r. należał do Związku Lite-
ratów Polskich, najpierw w oddziale poznańskim, 
a od 1962 r. w oddziale zielonogórskim. Pierwszą 
jego obszerną gawędę o cietrzewiu opublikowało 
specjalistyczne pismo „Łowiec Polski” w 1904 
roku (nr 19-24).
Wydał książki literackie: 
- „Na tropie przyrody” - powieść, Poznań 1922, 
1924, 1925;
- „Ku indyjskiej rubieży” - opowieści myśliwskie, 
Poznań 1924, Warszawa 1957;

- „Pieśń puszczy” - powieść myśliwska, War-
szawa 1924, 1926;
- „Leśne ognisko” - opowieść, Wilno 1939, War-
szawa 1959; 
- „Na tropach przyrody”, powieść dla młodzieży, 
Olsztyn 1962; 
- „Las mi powiedział” - gawędy przyrodnicze, 
Zielona Góra 1969; 
- „Tamte polowania” - wybór gawęd, Gorzów  
1983.
Książki propagujące przyrodę i myślistwo: 
- „Rok myśliwego - rzecz dla myśliwych i mi-
łośników przyrody”, Poznań 1922; 
- „Venator - krótki zbiór wiadomości z zakresu 
myślistwa strzeleckiego wraz z dziennikiem my-
śliwskim, Warszawa 1924;
- „Cietrzew” - monografia gatunku, Warszawa 
1925;
- „Puszcza Rudnicka” Lwów.
Włodzimierz Korsak był także autorem bardzo 
wielu artykułów prasowych o charakterze popu-
larnonaukowym dotyczących przyrody i myśli-
stwa. Publikował swoje gawędy i opowiadania 
w „Łowcu Polskim”, „Trąbkach Myśliwskich”, 
„Dzienniku Wileńskim”, „Słowie”.
Najbardziej znaną jego książką był „Rok myśli-
wego”. Nie tylko propagowała ona piękno przy-
rody, ale stała się ówczesnym katechizmem my- 
śliwych, pierwszym podręcznikiem ochrony śro-
dowiska naturalnego. 
Najważniejsze osiągnięcia plastyczne: 
Większość swoich książek sam ilustrował rysun-
kami piórkiem lub kolorowymi tuszami. W „Roku 
myśliwego” znajduje się 250 jego rysunków.
Po raz pierwszy prace plastyczne zaprezentował  
publicznie w 1923 r. na Dorocznym Salonie Sztuk  
Pięknych w Zachęcie w Warszawie. Potem wielo-
krotnie wystawiał w Wilnie. Jego rysunki leśnej 
przyrody były w okresie międzywojennym bardzo  
popularne, zdobiły wszystkie leśniczówki, a każ-
dy myśliwy obok podstawowego podręczni ka, 
czyli „Roku myśliwego”, miał ambicję posia da-
nie kilku reprodukcji prac plastycznych Korsaka.
Najważniejsze osiągnięcia fotograficzne:
W końcu lat 20. Włodzimierz Korsak zaintereso-
wał się fotografią, był jednym z pierwszych foto-
grafów przyrody w Polsce. Pierwsze zdjęcia robił 
lustrzanką o formacie 9 x 12 cm, na szklanych kli-
szach, z migawką roletową i obiektywem o małej 
sile światła. Od 1933 r. fotografował tzw. Leiką 
(od skrótu Leitz-Camera). Aparat ten zabierał na  

Korsak Włodzimierz
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wszystkie polowania i w miarę upływu lat częś ciej 
robił zdjęcia niż strzelał. Bardzo dużo zdjęć pub-
likowanych było przede wszystkim w prasie dla 
myśliwych. Jego zdjęcia prezentowano także na  
wielu wystawach w Warszawie i w Wilnie. W arty-
kułach i w książkach adresowanych do młodych 
odbiorców uczył ich techniki robienia zdjęć i spo-
sobów podglądania przyrody. 
Po zawiązaniu Gorzowskiego Towarzystwa Foto-
graficznego w 1954 r. natychmiast włączył się do 
jego działań i choć już sam nie robił zdjęć, mło-
dym fotografom służył radami i pomocą. Mimo że 
miał bogaty dorobek fotograficzny, w deklaracji  
członkowskiej napisał skromnie: fotograf-amator.

Krystyna Kamińska

KOWALSKI  
Bolesław

Urodził się 14.09.1941 r.  
w Żytomierzu. Zmarł 11.04.  
2001 r. Pochowany został  
w Zaułku Zasłużonych. Ma  
swoją tablicę pamiątkową 
na Starym Rynku.

Ukończył Liceum Plastyczne w Szcze cinie i Pań- 
stwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych  
w Gdańsku. Dyplom z malarstwa w pracowni 
Krystyny Łady-Studnickiej. W Gorzowie mie-
szkał od 1969 r. do śmierci. Wypowiadał się 
przede wszystkim w olejnym malarstwie szta-
lugowym i w grafice. Był członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków. 
Ważniejsze wystawy:
1968 - Wystawa podyplomowa w Opolu;
1969, 1970 - Wystawy w klubie MPiK w Gorzowie;
1971 - Wystawy w Dębnie Lubuskim i w Teatrze 
im. J. Osterwy;
1972 - Wystawa autorska w Zielonej Górze;
1976 - Wystawa indywidualna w Dreźnia, udział 
w zbiorowych wystawach we Frankfurcie n. O. 
i w Prisztinie w Jugosławii;
1978 - Wystawa indywidualna w Gorzowie Wlkp.; 
1979 - Wystawa indywidualna we Frankfurcie n. O.; 
1983 - Wystawa indywidualna w Gorzowie Wlkp.; 
1984 - Wystawa indywidualna w Krakowie;
1985 - Wystawa indywidualna we Wrocławiu;
1999 - Równoczesne wystawy z okazji 30-lecia 
pracy twórczej w pięciu gorzowskich galeriach: 
Mała Galeria, Galeria Relax, Galeria Ars, Lamus, 
Jazz Club „Pod Filarami”;

2002 - wystawa w pierwszą rocznicę śmierci KMT 
Lamus.
Ponadto udział w: 
- Konfrontacjach Gorzowskich (od 1973 r.),
- Salonach Jesiennych - przeglądach plastycznych  
członków Oddziału Lubuskiego ZPAP (na prze-
mian w Gorzowie i w Zielonej Górze),
- Przeglądach Plastyki Gorzowskiej, 
- Biennale Sztuki Sakralnej,
- Wystawach zbiorowych środowiska gorzowskie-
go we Frankfurcie n. O. i w Woroneżu (Rosja),
- Wystawach poplenerowych m. in. w Kostrzy-
nie n. O. i we Włocławku.
W 1976 r. jego pracę „Ukrzyżowanie” zakupiło 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Watykanie. 
Wydał teki grafik o Gorzowie, Dębnie, Lwo-
wie i Wilnie. Był doskonałym portrecistą. Na 
olejnych obrazach sportretował m.in. Walde-
mara Kućkę, Jana Korcza, Andrzeja Gordona,  
Wojciecha Mako wieckiego, a także swoje dzieci  
Monikę i Grzegorza oraz żonę Halinę. Jest auto-
rem scra fitto na budynku przy ul. Obotryckiej 12a 
w Go rzowie.
Był barwną postacią w życiu kulturalnym miasta.  
Z Andrzejem Gordonem i Wiesławem Strebejką, 
którzy zamieszkali w Gorzowie w tym samym 
czasie, tworzyli zalążek artystycznego środowi-
ska. Najczęściej w czarnym berecie, a zawsze w za  
dużym swetrze i z wielkim wilczurem przy nodze, 
spacerował ulicami Gorzowa, łatwo nawiązując 
kontakty ze wszystkimi, którzy widzieli w nim 
artystę-malarza. 
O malarstwie Bolesława Kowalskiego Wojciech 
Makowiecki pisał we wstępie do jednego z kata-
logów do wystawy:
Jego akty czy martwe natury są wyrafinowanym 
studium kolorystycznej gamy, sprowadzonej do  
poematu na temat brązów, zieleni i szarości. Jed-
nocześnie każde płótno nasycone jest poetyką 
nostalgii, pełne psychologicznych treści. Ciała  
kobiet czy przedmioty martwych natur występują  
jako bezimienni bohaterowie świata owładniętego 
wibracją przemijania i trwałością losu. w którym 
każdy człowiek i każdy przedmiot jest uwięziony,  
(...) Jest to malarstwo, które swoją siłę czerpie  
z samego malarstwa, z wyobraźni i przeżyć twór
cy. Ten intymny stosunek do twórczości odnajdu-
jemy w cyklu portretów pełnych atmosfery ciepła 
i lirycznej zadumy nad losem.

Krystyna Kamińska

Kowalski Bolesław
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KREYHER  
Otto

Urodził się 2.06.1836 r.  
w Landsbergu (Gorzów 
Wlkp.). Zmarł 3.05.1905 r. 
we Wrocławiu. Pierwsze 
nauki rysunku pobierał  
u swego ojca. Od 1850 r.  
uczył się u prof. Johanna  

Heinricha Königa we Wrocławiu. Następnie od 
1853 roku studiował w Akademii Berlińskiej, 
a póź niej pracował u Karla Wilhelma Gropiusa, 
znanego scenografa teatralnego. Przez kilka lat 
działał jako nauczyciel rysunku. W 1859 roku na 
stałe zamieszkał we Wrocławiu i poświęcił się 
szczególnie malowaniu portretów (m.in. Portret 
poety Karla von Holtei, 1867). Najważniejsze re-
alizacje malarskie do 1945 roku znajdowały się 
w zbiorach Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu (Schlesisches Museum der Bil-
denden Künste). Obecnie dzieła Kreyhera znaj-
dują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie (Simplicissimus, 1876), w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Wrocławiu, a ostatnio w Muze um 
Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim (Sprze da
wca figur gipsowych, 1888) - dar dr Carli Müller 
z Rueil-Malmaison z okazji obchodów jubileuszu 
750-lecia Miasta Gorzowa.

Janusz Michalski

KUĆKO  
Waldemar 
Miłowid

Urodził się 19.06.1932 r. 
w Kalitach, pow. Wilno.
Zmarł 21.11.1981 r. w Go- 
rzowie. Jest pochowany na  
gorzowskim cmentarzu,  
ma tablicę w Alei Gwiazd 

na Starym Rynku.
W 1945 r. razem z rodziną przyjechał do Gorzo-
wa, gdzie skończył szkołę podstawową. W 1949 r. 
związał się z Harcerską Organizacją Podziemną,  
a w 1950 r. został aresztowany pod zarzutem dzia-
łalności antykomunistycznej. Śledztwo trwało dzie-
więć miesięcy i zakończyło się skazaniem go na 
półtora roku więzienia z zawieszeniem na dwa 
lata. Konsekwencją tego wyroku było skierowanie 
na czas służby wojskowej do kopalni węgla. 

W 1956 r. ukończył Technikum Fotochemiczne 
w Łodzi z tytułem technik-fotograf. W latach  
1956-1977 pracował w Zakładach Włókien Che-
micznych Stilon, współpracował z redakcją „Sti-
lonu Gorzowskiego”. Już od 1957 r. nawiązał kon-
takt z „Gazetą Lubuską”, z którą współpraco wał 
do końca życia. Jego zdjęcia zamieszczała „Zie - 
mia Gorzowska”, publikowały je również inne pis-
ma lubuskie, „Nadodrze” i „Tygodnik Zachodni”  
oraz ogólnopolskie - „Radar”, „Sztandar Młodych” 
i specjalistyczne: „Fotografia”, także pisma foto-
graficzne z Czechosłowacji i NRD.
Od 1956 r. członek Gorzowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, w latach 1960-1970 wicepre-
zes, a po 1972 r. przewodniczący Komisji Arty-
stycznej GTF.
W 1972 r. jako pierwszy gorzowianin został przy- 
jęty do Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków. Na egzamin przygotował cykl zdjęć „Po-
kolenia”. W interesująco skomponowanych uję- 
ciach pokazał zwoje i szpule, czyli produkty „Sti- 
lonu” żyjące jakby swoim życiem. Były to obrazy 
martwej natury i jednocześnie popis możliwości 
technicznych autora. Właśnie te zdjęcia dały mu  
Grand Prix w Poznaniu i wystawę w Brukseli.
Dzięki staraniom Waldemara Kućki w połowie 
lat 70-tych powołano w Gorzowie Delegaturę 
ZPAF.
Był twórcą idei i organizatorem Konfrontacji 
Fotograficznych. Jego zaangażowanie zdecydo-
wało, że impreza ta zyskała uznanie w kraju oraz 
u sąsiadów.
Jako fotografik i reporter najwięcej uwagi po-
święcał miastu, dlatego jest nazywany kronika-
rzem Gorzowa. Przez ponad 25 lat dokumentował 
przemiany we wszystkich sferach życia. Swoje 
credo wyłożył w wywiadzie udzielonym Mag-
dalenie Tomczak („Kronikarz naszego czasu”, 
„Nadodrze” 1980, nr 4): Od początku byłem re
portażystą i w tym, co robię, z pewnością bar
dziej jestem reporterem niż artystą. Ale uważam, 
że całe nieszczęście sztuki fotograficznej polega 
na tym, że zbyt często przykłada się do niej miar
ki plastyczne, a ona rządzi się przecież swoimi 
własnymi prawami. Jestem w tym względzie bar
dzo rygorystyczny i uznaję, że fotografią należy 
zajmować się w czystej formie, zgodnie z założe
niami techniki i warsztatu.
Prace jego pokazywane były na wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych w Poznaniu, Zielonej 
Górze, Berlinie, Cottbus, Eberswalde, Frankfur-
cie, Lipsku, Brukseli, Budapeszcie, Bukareszcie, 

Kreyher Otto
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a nawet w Vancouver. Otrzymał złoty medal na 
Foto-Expo w Poznaniu, nagrody na Dorocznych 
Wystawach GTF, wiele odznaczeń i dyplomów 
honorowych.
Jego zdjęcia włączono do kilku książek i albu-
mów. Wyrazem dużej odwagi było przygotowa-
nie w 1980 r. na zlecenie landsberskiego ziomko-
stwa zdjęć Gorzowa, które zostały opublikowane 
w Niemczech w książce „Wege zueinender - Dro-
gi ku sobie”. Pokazał na nich zdjęcia tych samych 
miejsc, które prezentowały widokówki sprzed 
wojny. Dla niego był to dowód przemian miasta 
i dobrego w nim polskiego gospodarowania, jed-
nak wydanie książki okupił wieloma polityczny-
mi przykrościami.
Ostatni cykl jego zdjęć to „Strajk” z 1981 r. - fo-
tografie pełne dramatyzmu i niepokoju, zaskaku-
jące w dorobku tego piewcy ujęć statycznych.
W 1985 r. Muzeum Lubuskie zakupiło ok. 30 tys.  
klatek negatywów o wymiarach 35 x 69 mm. Jego 
prace na papierze znajdują się w zbiorach Miej-
skiego Ośrodka Sztuki (dawna kolekcja BWA) 
oraz w archiwum Gorzowskiego Towarzystwa  
Fotograficznego (m. in. cykle „Opowieść o mie-
ście”, „Jak zginęła ulica Braniborska” oraz zdję-
cia prasowe).
W lutym 1984 r. w BWA odbyła się duża retro-
spektywna wystawa zdjęć Waldemara Kućki.  
W 1996 r., w 15 rocznicę śmierci, pokazano je go 
prace w Małej Galerii GTF, natomiast w 2001 r.,  
z okazji 20 rocznicy śmierci, jego zdjęcia moż-
na było oglądać w BWA. W listopadzie 2006 r.  
w 25. rocznicę śmierci, zaprezentowano dwie wy- 
stawy retrospektywne: w Muzeum Lubuskim im. 
Jana Dekerta i w Małej Galerii GTF.
W maju 1997 r. prezydent miasta Henryk Maciej 
Woźniak odsłonił tablicę poświeconą Waldema-
rowi Kućce w Alei Gwiazd na Starym Rynku. 
W ramach Konfrontacji Fotograficznych wybit-
nym fotografom przyznawana jest nagroda im.  
Waldemara Kućki za zasługi w rozwoju fotogra-
fii artystycznej, fundowana najpierw przez woje-
wodę gorzowskiego, a od 2000 roku przez pre-
zydenta miasta Gorzowa. 
11 maja 2002 r. podczas Konfrontacji Fotogra-
ficznych odbyła się premiera filmu o Waldema-
rze Kućce przygotowanego przez jego bratanka  
- Ryszarda Kućkę (Szymona). Film trwa 27 minut.
Wybrane nagrody w Dorocznych Wystawach 
GTF:
1960 - Koleiny, II nagroda; Katedra II, IV nagro-
da; Rybak, VI nagroda;

1961 - Portret chirurga, III nagroda;
1962 - Akt, II nagroda; Podwórko, Gorzowska 
jesień, III nagroda;
1963 - Szpak, Ulica Długa, Ich pierwszy prob
lem, III nagroda;
1966 - Jan Korcz, III nagroda; Zima, W plene
rze, wyróżnienie;
1967 - Sosna, I nagroda; Światło i cień, II nagroda;
1968 - Hokeiści, II nagroda; Most, II nagroda 
oraz nagroda za fotografię architektury;
1969 - Budowa, I nagroda oraz nagroda za re-
portaż i za zdjęcie architektury; Przednówek, 
II nagroda;
1970 - Podgorzowski pejzaż I, I nagroda oraz 
nagroda za pejzaż; Budowa I, III nagroda; Mur, 
nagroda za zdjęcie architektury;
1971 - Gorzów, II nagroda; Droga, III nagroda; 
Dachy, nagroda za zdjęcie architektury.
We wstępie do katalogu wystawy pośmiertnej 
w 1984 r. Bogdan J. Kunicki napisał: 
W powszechnej świadomości gorzowian Walde-
mar Kućko istnieje nade wszystko jako kronikarz 
naszego miasta. Gorzów - trudno mieć jakiekol
wiek wątpliwości - fascynował Waldka. Z tego  
miasta - wcale przecież nie urodnego, a raczej 
pospolitego - wydobyć potrafił tyle osobliwej 
poezji, ile wydobyć może jedynie artysta wraż
liwy, pełen sentymentu dla skrawka ojczyzny, 
którego dzieje współtworzy. (...) Oglądając foto-
grafie, wielokroć nie rozpoznajemy miejsc uchwy-
conych kamerą, często trudno nam uwierzyć, że 
to właśnie w Gorzowie znaleźć można porywa
jący pejzaż, kunsztowny detal architektoniczny, 
romantyczną uliczkę. Waldek odkrywa zupełnie 
nowe oblicze miasta, nadając mu niepowtarzal
ne wartości i interpretacje odmienne od tych, do 
jakich przywykliśmy. Pokazuje - bądźmy spra
wiedliwi - nie tylko rzeczy piękne, ale i wstydli
we. Ale takie przecież jest to miasto: po swojemu 
ładne i brzydkie.

Krystyna Kamińska

KÜNKEL  
Hans

Urodził się 7.05.1896 r. w Różankach (Stolzen-
berg), zmarł 17.11.1956 r. Syn rodziny dzierża-
wiącej majątek w Różankach, ale także w Jeni-
nie i Łupowie (od XVIII w.). Hans Künkel był  
absolwentem landsberskiego gimnazjum. Studio-
wał w Monachium i Anglii, po uzyskaniu upraw-
nień pedagogicznych pracował w gimnazjach we  

Künkel Hans
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Frankfurcie n.O. i Hamburgu. Po utracie stron 
rodzinnych osiadł jako pastor parafii w Wolfen-
büttel, kierując także tamtejszą szkołą.
Równolegle z kolejnymi stacjami swej biogra-
fii począwszy od lat 20 doskonalił swój warsztat 
pisarski. Część akcji swych opowiadań umieścił 
w stronach rodzinnych, im poświęcił także wy da-
ną pośmiertnie nakładem Göttinger Arbeitskreis  
bio graficzną opowieść o nowomarchijskiej ma-
łej ojczyźnie „Auf kargen Hügeln der Neumark” 
(1962). Za swą twórczość został uhonorowany 
już w 1936 r. nagrodą literacką.
Wbór: 
„Anna Leun. Die Geschichte einer langen Lie-
be”, 1932; 
„Laszlo: Die Geschichte eines Königsknaben”, 
1943; 
„Das Labyrinth der Welt. Der Roman des Co-
menius”, 1951.

Robert Piotrowski

Künkel Hans
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L
LIPNICKI  
Ludwik Ireneusz 

Urodził się 25. 08.1947 r. 
w Łubiance k. Gorzowa. 
Stopień doktora i dokto-
ra habilitowanego nauk 
biologicznych uzyskał na  
Wydziale Biologii UMK 
w Toruniu. Profesor, na-

uczyciel akademicki w Zamiejscowym Instytucie 
Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. 
W 1986 r. debiutował wierszem w piśmie „Przy-
roda Polska”. Od 1998 r. członek ZLP. Dwukrotny 
(w 2003 i 2006 r.) laureat II nagrody w katego-
rii prozy w Ogólnopolskim Konkursie Literac-
kim im. Zdzisława Morawskiego. 
Mieszka w Drezdenku. 
Wydał książki literackie: 
- „O tym ci powiem” - wiersze, Tuchola 1991, 
- „Zapięła się jesień” - wiersze, Kraków 1994,
- „Na niebie, na ziemi” - proza, Gorzów 2002,
- „Pan Iko” - powieść, Gorzów 2007.
Jego wiersze zostały także zamieszczone w an-
tologiach: 
- „Kulturotwórcza rola lasu”, Poznań 1996; 
- „Wyglądając poza zieleń” - Suwałki 1998; 
Wiersze i opowiadania publikowane są w cza-
sopismach.
Jest autorem czterech edycji Radiowej Książki 
Poetyckiej Radia Zachód. 
Opublikował ponad 100 artykułów i prac na-
ukowych oraz kilka książek. 
Najważniejsze książki naukowe: 
- „Porosty. Klucz - atlas do oznaczania najpospo-
litszych gatunków”, wspólnie z Hanną Wójciak, 
Warszawa 1995;
- „Kształtowanie się flor porostów na podłożach 
o cechach pionierskich”, Łódź 1998; 
- „Porosty Borów Tucholskich”, Charzykowy 
2003;
Był redaktorem naukowym i współautorem ksią-
żek związanych z przyrodą regionu, m.in: 
- „Porosty (Lichenes) Pszczewskiego Parku Kra-
jobrazowego”, Gorzów 1991;

- „Gospodarowanie zasobami naturalnymi wo-
jewództwa lubuskiego w kontekście europej-
skiej polityki ekologicznej”, Gorzów 2001;
- „Ochrona zasobów naturalnych województwa 
lubuskiego: walory przyrodnicze regionu”, Go-
rzów 2005;
- „Przyroda gminy Drezdenko”, Drezdenko 2006.
Na twórczość Ludwika Lipnickiego ogromny 
wpływ ma jego wykształcenie i wrażliwość na 
przyrodę. Wiersze zrodziły się przede wszystkim 
z podziwu dla przyrody, a także dla człowieka.  
Tom prozy „Na niebie, na ziemi” - w formie li-
stów datowanych tylko dniem i miesiącem, a nie  
rokiem - podkreśla coroczny cykl przyrody od-
działującej na człowieka. Związki między przy-
rodą a literaturą tworzoną przez Ludwika Lipni-
ckiego Zdzisław Łączkowski tak określił: 
Wiele jest w tej poezji dumy, pięknej dumy i ra
dości, że człowiek został powołany do istnienia, 
do życia, ale wiele też i pięknej pokory wobec 
istnienia innych, wobec otaczającej nas przyro
dy. I to świadczy o wielkości poezji Lipnickiego,  
to nadaje jej ogromnego wymiaru i czyni ją na  
wskroś humanistyczną, ludzką. Harmonijne wspó-
łżycie człowieka z przyrodą i radość, ogromna 
ra dość z tego współżycia. Jednym z piękniejszych  
wierszy Ludwika Lipnickiego jest „List do poety 
- księdza Jana Twardowskiego”. List ten świad
czy o twórczym powinowactwie obu poetów.

Krystyna Kamińska

LISOWSKA-
GAŁŁA  
Teresa

Urodziła się 21.01.1952 r.  
w Sławnie. Od 1970 r.  
na scenie. Przed osied-
leniem się w Gorzowie  
występowała w teatrach:  
Zielonej Góry, Rzeszowa,  

Opola, Cieszyna Polskiego, Kalisza, Wałbrzycha. 
W 1975 r. zdała egzaminy aktorskie, a podczas 
pracy w Wałbrzychu uzyskała uprawnienia in-
struktora teatralnego. Tam prowadziła zespoły 
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amatorskie i reżyserowała pierwsze małe formy 
teatralne. 
W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie pracuje od 
1979 r. Do najwyżej cenionych jej ról w gorzow-
skim teatrze należy Ania z Zielonego Wzgórza 
(nagroda za rolę sezonu w plebiscycie czytelni-
ków „Ziemi Gorzowskiej”), Ubica w „Królu Ubu”  
(nagroda Towarzystwa Przyjaciół Teatru), Rebe-
ka Nurs w „Czarownicach z Salem”, Podstolina 
w „Zemście”, Tytania w „Śnie nocy letniej” i wiele, 
wiele innych.
Bezpośrednio po podjęciu pracy w Gorzowie, 
równolegle z występami na scenie, Teresa Lisow-
ska zaczęła przygotowywanie z aktorami małych  
form scenicznych, przede wszystkim bajek lub 
scenicznych składanek, granych potem w przed-
szkolach, szkołach, klubach, świetlicach itp. Tak 
powstały przedstawienia:
1990 - „Tańcowały dwa Michały”;
1992 - „Oj, lenie, lenie”; 
1993 - „Szewczyk Dratewka” 
1994 - „Biały król”;
1996 - „Kolędować Małemu” - kolędy i pasto-
rałki, przedstawienie grane na Małej Scenie Te-
atru Osterwy; 
2001 - „Inspektor Psina” Pierre’a Gripariego, 
przedstawienie grane na dużej scenie. 
W 1993 r. Teresa Lisowska-Gałła rozpoczęła pra-
cę z młodzieżą w Studiu Teatralnym dla Dzieci  
i Młodzieży działającym przy Teatrze im. Ju-
liusza Osterwy. Z udziałem młodzieży i aktorów 
w 1995 r. przygotowała przedstawienie „Odlotu” 
wg Christiany J. włączone do repertuaru teatru.
Kolejne przedstawienia przygotowała wyłącznie 
z udziałem dzieci i młodzieży, a prezentowane 
były na dużej scenie teatru:
1996 - „Król Maciuś Pierwszy” Janusza Kor-
czaka,
1997 - „O krasnoludkach i sierotce Marysi” Ma-
rii Konopnickiej,
1998 - „Dziewczyna z zapałkami w krainie ba-
śni” Tadeusza Kwaśniewskiego,
1999 - „Kot w butach” wg Jana Brzechwy, Hanny 
Januszewskiej i Charlesa Perraulta,
2000 - „Śpiąca królewna” wg Charlesa Perraulta,
2001 - „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnolud-
ków” Marii Krüger,
2003 - „Kopciuszek” Ludwika Świeżawskiego.
Teresa Lisowska-Gałła była inicjatorką i reżyse-
rowała przedstawienia, w których obok słuchaczy 
Studia Teatralnego występowali aktorzy Teatru  
im. Osterwy, zazwyczaj w rolach drugoplano-

wych, co uznano za eksperyment oryginalny arty-
stycznie i bardzo korzystny z pedagogicznego 
punktu widzenia. W tej konwencji przygotowała:
1999 - „Kłamczucha” wg Małgorzaty Musiero-
wicz,
2000 - „Ten obcy” wg Ireny Jurgielewiczowej,
2001 - „Za minutę pierwsza miłość” wg Hanny 
Ożogowskiej, 
2006 - „Przygody Tomka Sawyera” wg Marka 
Twain’a.
Teresa Lisowska-Gałła do wszystkich wymienio-
nych przedstawień opracowała adaptację sztuk 
lub powieści, w niektórych także była autorką kon-
cepcji scenograficznej. 
Ponadto w ramach warsztatów pedagogicznych 
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny dla nauczycieli w 2000 r. przygo-
towała z uczestnikami kursu przedstawienie pt. 
„Bunt na scenie”, prezentowane także na dużej 
scenie Teatru im. Osterwy. 
Za pracę pedagogiczną z młodzieżą, za wieloletnie 
kształcenie przez sztukę, Teresa Lisowska-Gałła 
otrzymała medal Komisji Edukacji Na rodowej. 
Wyrazem uznania dla jej pracy, także z młodzie-
żą, było przyznanie jej w 1999 r. pierw szego 
„Pierścienia Melpomeny” - nagrody w plebis-
cycie widzów i czytelników lokalnej prasy. Jest 
cenionym pedagogiem kształcącym młodzież 
przez sztukę, a sama realizuje się przede wszyst-
kim w twórczej pracy reżysera teatralnego. 

Krystyna Kamińska

LÖFFLER  
Karl Valentin Immanuel 
pseudonim  
Dr. Tornow

Urodził się 10.10.1821 r. w Berlinie, zmarł 6.12. 
1874 r. w Koblencji. Syn pastora, w wieku trzech 
lat zamieszkał w Tarnowie (Tornow/Neumark), 
gm. Lubiszyn, uczeń Gimnazjum Królewskiego 
w Landsbergu, zdobył wykształcenie prawnicze, 
podróżował, publikował.
W latach 1851-1858. jako niespokojny duch zało-
żył czasopisma „Monatsrosen”, „Novellenflora”,  
„Belletrist” i „Berliner Gerichtszeitung”, w któ-
rych występował pod pseudonimem Dr. Tornow. 
Następnie skierował swe zainteresowania ku na-
ukom przyrodniczym, po studiach chemicznych  
pracował jako dyrektor fabryk cukru, m.in. w Rosji 
i USA. Po powrocie żył jako nauczyciel, redaktor  
i pisarz we Frankfurcie n. M., Berlinie i Koblencji, 
gdzie zmarł.

Lisowska-Gałła Teresa
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Zasłynął jako autor poezji pisanej w gwarze no-
womarchijskiej „Ut min Dischland”, „Ut’ Dörp”, 
„Dit und dat”, „De olle Nümärker”, „Van mienen 
Keenig Wilhelm”. Pisał także w języku górno-
niemieckim, jednak osadzając akcje opowiadań 
najczęściej Brandenburgii czy Berlinie - „Berlin 
ohne Dach”, „Diamantenraub”. Tworzył także 
nowele kryminalne, a w ostatnich latach redago-
wał uniwersalny leksykon dowcipu.

Robert Piotrowski

LÜDA Karl  
zob. Dahms Karl

Lüda Karl
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Ł
ŁAZARSKI  
Marian

Urodził się 3.02.1951 r.  
w Lisiej Górze (woj. zielo-
no górskie). Absolwent Po-
li techniki Szcze ciń skiej. 
Fo tografią zainteresował 
się od momentu wykona nia  
pierwszych zdjęć w 1965 r.  

W Gorzowie mieszka od 1972 r. W 1973 r., wstą-
pił do Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego, w latach 1975-83 był członkiem Zarządu 
GTF, w maju 1983 objął funkcję prezesa Towa-
rzystwa i pełni ją przez kolejne kadencje do chwili  
obecnej. W 1991 roku został przyjęty do Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików.
Jest kuratorem wystaw w Małej Galerii GTF 
oraz organizatorem i komisarzem Gorzowskich 
Konfrontacji Fotograficznych. 
W latach 1986-1992, czyli do rozwiązania, był 
we władzach Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Fotograficznych. Z jego inicjatywy zbiory foto-
grafii, biblioteka oraz archiwum Federacji prze- 
niesione zostały do Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gorzowie.
Ciągle inicjuje nowe formy działalności środo-
wiska fotograficznego, w centrum jego uwagi 
jest artystyczne (fotograficzne) kształcenie mło-
dzieży. Organizuje plenery i szkolenia, promując 
młodych autorów. Pomaga im uzyskać wojewódz-
kie i miejskie stypendia twórcze.
Od 1997 r. zajmuje się przekazywaniem wiedzy 
o fotografii artystycznej młodzieży szkół śred-
nich, gimnazjów, a także studentom i nauczycie-
lom w Młodzieżowym Domu Kultury, w Woje-
wódzkim Ośrodku Metodycznym, w LO nr 2,  
w Centrum Kształcenia Zawodowego. Nieustan-
nie realizuje projekty promocji polskiej fotografii. 
Był w 1997 r. pomysłodawcą, realizatorem i ko-
misarzem Międzynarodowego Pleneru Artystów  
Fotografików „Dziedzictwo i współczesność”, 
którego finał miał miejsce w czasie XXVIII Kon-
frontacji Fotograficznych w maju 1998 r. W ple-
nerze udział wzięli fotograficy z regionu gorzow-
skiego i z Niemiec. 

Wielokrotnie brał udział w konferencjach na-
ukowych organizowanych przez WSP w Czę-
stochowie i Muzeum Śląskie w Katowicach na  
temat archiwalnych unikatowych zbiorów foto-
grafii artystycznej.
Wybrane nagrody na Dorocznych Wystawach 
GTF:
1979 - II nagroda i nagroda za reportaż „Nad 
Wartą”;
1981 - III nagroda i wyróżnienie za reportaż 
„Kulturystyka”;
1982 - III nagroda za zdjęcia pejzaży;
1986 - I nagroda za całość propozycji i wyróż-
nienie za pejzaż - „Obrazki z Zamojszczyzny”;
1987 - II nagroda za zestaw „Kopy”;
1990 - I nagroda za zestaw „Karkonosze” i nagroda  
specjalna za zestaw satyryczny „Urynkowienie”;
1991 - II nagroda za zestaw „Maszty”.
Jest autorem wystaw prezentowanych w Go-
rzowie i Eberswalde (Niemcy):
- „Spotkania z Litwą”,
- „Karkonosze”,
- „Fotografia banalna”,
- „Romane Dyvesa”,
- „Wczoraj, dziś i jutro”.
W 1998 roku miał wystawę indywidualną w Bel-
gii w Lobbes, w miejskiej galerii z okazji święta 
regionalnego, a rok później - w tym mieście oraz 
w Ronchin/Lille we Francji, gdzie prezentował 
indywidualną wystawę „Wczoraj, dziś, jutro”. 
Wykonuje fotografie miasta do celów konserwa-
torskich. 
Albumy ze zdjeciami Mariana Łazarskiego: 
- „Zabytki sztuki sakralnej na ziemi gorzowskiej”, 
Gorzów Wlkp. brak r. wyd., 
- „Gorzów wczoraj i dziś”, Gorzów Wlkp. 2001, 
- „Kościół w Dąbroszynie. Panteon chwały rodów 
szlachty dąbroszyńskiej”, Gorzów Wlkp. 2003 
oraz w wielu opracowaniach przygotowanych 
w gorzowskiej Delegaturze Urzędu Ochrony 
Zabytków. 
W 2006 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
zakupiło 16 jego zdjęć z lat 60- i 70-tych z cyklu 
„Wieś polska”, które weszły do albumu opubli-
kowanego przez muzeum.
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Za działalność społeczną na rzecz kultury i sztuki 
odznaczony został w 1985 r. Brązowym Krzyżem 
Zasługi, w 1986 odznaką honorową za zasłu gi  
w rozwoju społeczno-gospodarczym i kultural nym  
m. Gorzowa Wlkp., a w 1994 odznaką Zasłużo-
nego Działacza Kultury. Za osiągnięcia w fotogra-
fii i na rzecz ruchu fotograficznego odzna czony  
złotą odznaką PFSF w 1988 r. oraz w 1992 r. me-
dalem za zasługi w rozwoju fotografii. Laureat 
nagrody im. Waldemara Kućki przyznanej przez 
wojewodę gorzowskiego w 1990 r.
W 2004 r. otrzymał nagrodę Kulturalną Prezy-
denta Miasta Gorzowa („Motyla”) za całokształt 
działalności na rzecz kultury miasta. W 2005 r. 
Walny Zjazd Członków Związku Polskich Arty-
stów Fotografików nadał mu honorowe człon-
kostwo Związku za wybitne zasługi dla polskiej 
fotografii.
W wywiadzie udzielonym Krystynie Kamińskiej 
(„Lamus” nr 15, 2006 r.) powiedział:
W fotografii najbardziej fascynuje mnie jej funk
cja dokumentacyjna. Czas płynie, świat się zmie-
nia, my nie pamiętamy, jak kilka lat temu wy
glądało nasze miasto, jak sami wyglądaliśmy 
w modnych wtedy ubraniach lub fryzurach. Za 
swój obowiązek uważam zachowanie i skata
logowanie jak największej ilości zdjęć o takim 
charakterze.

Krystyna Kamińska

ŁĄCKI  
Zbigniew

Urodził się 11.12.1917 r.  
w Gdańsku. Zmarł 15.08.  
1973 r., pochowany na 
gorzowskim cmentarzu.  
W 1935 r. ukończył Szkołę  
Wydziałową im. Karola  
Libel ta w Poznaniu i na  

ochotnika wstąpił do wojska. W 1937 r. skoń-
czył służbę jako telegrafista VII Batalionu Tele-
graficznego. W 1938 r. rozpoczął pracę w zakła-
dzie zegarmi strzowsko-jubilerskim. W 1939 r.  
otrzymał we zwanie do wojska, w kampanii wrześ-
niowej trafił do niewoli, ale udało mu się uciec 
i w grudniu 1939 r. przedostać się do Budapesztu.  
W czasie II wojny światowej przebywał na Wę- 
grzech, gdzie wyuczył się zawodu zegarmistrza  
i gdzie zainteresował się fotografią. Po wojnie  
osiedlił się w Gorzowie, prowadził zakład zegar-

mistrzowski przy ul. Sikorskiego, w budynku, 
na miejscu którego stoi Park 111. W latach sześć-
dziesiątych zdobył dyplom mistrzowski w zawo-
dzie fotografa. 
19 września 1954 r. z jego inicjatywy powoła-
no w Gorzowie oddział Polskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, przekształcony w lipcu 1961 r.  
w samodzielne Gorzowskie Towarzystwo Foto-
graficzne. Był pierwszym prezesem Oddziału PTF 
a potem GTF. Funkcję tę pełnił przez 16 lat, do 
jesieni 1969 r. Zrezygnował z powodu choroby. 
Był uznanym i cenionym fotografem zawodo-
wym, ale interesowała go przede wszystkim fo-
tografia artystyczna. Pozostawił znaczny doro-
bek będący w posiadaniu rodziny. W twórczości 
preferował akty i portret. Zainteresowanie foto-
grafią zaszczepił wielu młodym fotografikom. 
Był m.in. członkiem Społecznego Komitetu Bu-
dowy Pomnika Adama Mickiewicza, działaczem 
Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotografi-
cznych w Polsce, Gorzowskiego Towarzystwa 
Spo łeczno-Kulturalnego, radnym MRN. Jako 
pierw szy otrzymał nagrodę Gorzowskiego Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego. 
Na Dorocznych Wystawach GTF przyznawana 
jest nagroda za portret imienia Zbigniewa Łąckiego.
Włodzimierz Korsak podkreślał w pamiętniku, 
że Zbigniew Łącki z wielką chlubą prowadził To
warzystwo Fotograficzne, jednocząc liczne szeregi 
fotografów, przeważnie amatorów, którzy zawsze 
otrzymywali od swego prezesa rzetelne, facho
we wskazówki i porady. 
Nagrody w Dorocznych Wystawach GTF:
1955 - bez tytułu - III nagroda; 
1956 - Sukiennice  I nagroda;
1956 - Przystań - III nagroda;
1957 - Schody  I nagroda oraz II nagroda za 
całokształt twórczości;
1958 - Schody  II nagroda, Podwórko  IV na-
groda;
1959 - Kompozycja  I nagroda, Świetliki - II na-
groda, Armaty pokoju  III nagroda, Akt  IV 
nagroda;
1961 - Zakłócony lad i Kompozycja I - dwie II 
nagrody;
1961 - Portret aktorki Ludwiny Nowickiej - na-
groda specjalna;
1964 - bez tytułu - II nagroda;
1966 - Pejzaż zimowy - II nagroda, Akt  III na-
groda;
1967 - Pełnym wiatrem - II nagroda, Stary mur 
i Pan dyrektor  dwie III nagrody.

Krystyna Kamińska

Łącki Zbigniew
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M
MAJOR  
Ryszard

Urodził się 28.02.1948 r.  
w Krakowie, absolwent fi-
lologii polskiej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego (1971) 
i wydziału reżyserii dra-
matu PWST w Warszawie 
(1975). Założyciel słynne-

go studenckiego Teatru Pleonazmus, gdzie reży-
serował pierwsze sztuki.
Po studiach reżyserskich pracował jako reżyser  
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W latach 1982- 
1990 był dyrektorem artystycznym Teatru Współ-
czesnego w Szczecinie, a w latach 1990-93 kie-
rował Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. 
J. Słowackiego w Koszalinie. Od 1995 do 2002 
prowadził Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzo-
wie jako jego dyrektor i kierownik artystyczny.  
Przez następne dwa lata był tu zatrudniony jako 
reżyser.
Za swój debiut reżyserski uważa wystawienie 
„Teatru Pana Białoszewskiego” w Teatrze Ple-
onazmus (1971). W 1972 r., jako asystent Jerzego 
Jarockiego współuczestniczył w przygotowaniu  
„Aktów” według Wyspiańskiego, Witkiewicza 
i Mrożka, a w 1973 r. pod kierunkiem Jerzego Ja-
rockiego przygotował przedstawienie dyplomowe 
- „Teatr osobny” Mirona Białoszewskiego w Te-
atrze Wybrzeże.
Do końca 2006 r. reżyserował 135 sztuk na wielu 
scenach; oprócz teatrów, w których pracował, 
także w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Bydgosz-
czy, Jeleniej Górze.
W Gorzowie spod jego reżyserskiej ręki wyszły 
przedstawienia sztuk:
1986 - „Iwona, księżniczka Burgunda” Witol-
da Gombrowicza,
1993 - „Tango” Sławomira Mrożka,
1994 - „Ubu król” Alfreda Jarry’ego,
1995 - „Juwenilia” Stanisława Ignacego Witkie-
wicza,
1995 - „Księżniczka Turandot” Carlo Gozziego,
1996 - „Sen nocy letniej” Wiliama Szekspira,
1997 - „Teatrzyk „Zielona Gęś” przedstawia...” 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

1997 - „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Że-
romskiego,
1998 - „Poskromienie złośnicy” Wiliama Szek-
spira,
1998 - „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza,
1999 - „Taki nam się snuje dramat”, składanka 
fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskie-
go, „Matki” Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
„Tanga” Sławomira Mrożka i „Ślubu” Witolda 
Gombrowicza,
2000 - „Żegnaj, Judaszu” Ireneusza Iredyńskiego,
2000 - „Kolacja dla głupca” Francisa Vebera,
2000 - „Iwona, księżniczka Burgunda” Witol-
da Gombrowicza,
2001 - „Kasia z Heilbronnu” Heinricha von Klei-
sta,
2001 - „Bunia” Roberta Cossy,
2001 - „Odejście Głodomora” Tadeusza Róże-
wicza,
2002 - „Dekameron” Giovanniego Boccacia,
2004 - „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry.
W 2000 r. za reżyserię spektakli „Taki nam się 
snuje dramat” i „Żegnaj, Judaszu” otrzymał Na-
grodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa 
- „Motyla”.
Przygotował wiele sztuk z klasyki literackiej,  
a przecież - jak sam stwierdza - czuje się przede  
wszystkim twórcą znaczących przedstawień sztuk 
Witolda Gombrowicza. W Gorzowie dwukrotnie  
wystawił „Iwonę, księżniczkę Burgunda” i frag-
menty „Ślubu” w widowisku „Taki nam się snuje 
dramat”.
We wszystkich wystawianych sztukach podej-
mował tematy trudne, rozrachunkowe. Poprzez 
sztukę mówił o współczesności, choć nigdy nie 
wprost, a za pomocą teatralnej metafory. W każdej 
z reżyserowanych sztuk demonstrował niezwy-
kłą inwencję inscenizacyjną. Za znak firmowy  
sztuk Ryszarda Majora uznano swoiste parady 
postaci scenicznych, liczne przemarsze przez sce-
nę w zróżnicowanym rytmie. Przywiązywał dużą 
wagę do rytmu przedstawienia i jego wielobar-
wności, nie tylko w kolorze. Jego przedstawienia  
zostały uznane przez krytykę za kwintesencję tea-
tralności.

Krystyna Kamińska
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MANNHEIM  
Günter-Fritz
Nieznane dane biograficzne. Prowadził w Lands- 
bergu agencję reklamowo-wydawniczą (Verlag für 
Fach- und Werbedrucke) przy Richtstrasse 67-68, 
firmując też wydawnictwa dopiskiem Berlin-Gru-
newald. W 1927 r. pojawia się jako przedstawiciel 
wydawcy przewodnika po mieście do spraw zle-
ceń reklamowych. Znany jako autor dwóch wy-
dawnictw „Neumärkisches Wan derderbuch” (lata 
dwudzieste, II. wyd. 1997) oraz „Aus Landsbergs 
Vergangenheit” (1928). W pierwszej podaje 70 
tras turystycznych po Nowej Marchii, głównie  
w okolicach Landsberga. W drugiej z nich w ty-
tule nawiązuje do tytułu publikacji Eduarda Bo-
asa, przypominając z wielka sympatią tę postać 
żydowskiego literata i historyka. W zbiorach bi-
bliotecznych obie należą do rzadkości, co może  
świadczyć o niechęci do autora i wydawcy po 
1933 r. W latach dwudziestych Mannheim do-
starczał także fotografii do wydawnictw magistra-
tu („Deutschlands Städtebau - Landsberg a.W.”, 
przewodnik z 1927 r., sprawozdanie magistratu  
za lata 1914-24, własnych publikacji), w „Heimat-
buch” Kaplicka (1935) jego fotografie nie są pod-
pisane nazwiskiem.
Tworzył też krótkie utwory poetyckie o tematyce 
regionalnej. W drugiej połowie lat 30. pod adre-
sem firmowym pojawia się Julius Mannheim.

Robert Piotrowski

MARKOWICZ- 
WINIECKA  
Iwona
Urodziła się 6. 09.1956 r.  
w Szczecinie. Ukończyła 
Państwową Wyższą Szko łę  
Sztuk Plastycznych (obec-
nie Akademia Sztuk Pięk - 
nych) w Poznaniu. Studio-

wała pod kierunkiem Wacława Twarowskiego 
(malarstwo) i Andrzeja Załęckiego (grafika). Poza  
programem studiowała w pracowni litografii Lu-
cjana Mianowskiego. Dyplom uzyskała w 1986 r.  
Pracowała w Muzeum Zakładowym ZWCh „Sti-
lon” jako samodzielny plastyk ZWCh „Stilon”, 
następnie w oświacie na różnych szczeblach 
kształcenia z Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową włącznie. 
Od 1989 roku bierze udział w wystawach zbioro-
wych, a od 1996 roku wystawia indywidualnie.  

Od 1996 roku uczestniczy w malarskich ple-
nerach artystycznych. Tworzy w zakresie malar-
stwa, rysunku i projektowania graficznego.
W styczniu 2002 r. przyjęta do Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. 
Wystawy indywidualne:
1996 - Malarstwo - Galeria klubu „Pod Filarami” 
Gorzów Wlkp.;
1997 - Malarstwo - Galeria miejska WDK Skier-
niewice;
Malarstwo - Mała Galeria Gorzów Wlkp.;
Malarstwo - Zamek Książąt Pomorskich Szczecin;
1999 - Malarstwo i rysunek - Muzeum Ziemi 
Lubuskiej Zielona Góra;
2000 - Malarstwo - Galeria „Punkt” Zielona Góra;
- Malarstwo - Galeria Nowa Sól;
- Malarstwo i rysunek - Muzeum Etnograficzne 
Ostrowiec Świętokrzyski;
- Malarstwo - Borowy Młyn;
- Techniki własne - Muzeum „Spichlerz” Go-
rzów Wlkp.;
2001 - Malarstwo - Biblioteka Krzeszyce;
- Malarstwo - Wystawa poplenerowa Borowy 
Młyn;
- Malarstwo - Borowy Młyn;
2003 - Malarstwo - Klub Myśli Twórczej „La-
mus” Gorzów Wlkp.;
- Malarstwo - Galeria „Mustang” Lubniewice.
Udział w wystawach zbiorowych:
1989 - Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart” 
Poznań;
1994 - „Szprotawa 2000” Szprotawa;
- Pokonkursowa wystawa plakatu - Zamek Szcze-
cin;
1996 - „Sacrum’96” - Biennale Sztuki Sakralnej 
- BWA Gorzów Wlkp.; 
- Międzynarodowa wystawa poplenerowa „Sztu-
ka na granicy” Kostrzyn;
1998 - „Sacrum’98” - Biennale Sztuki Sakralnej 
- BWA Gorzów Wlkp.;
- Wystawa poplenerowa - Muzeum Barlinek;
- Wystawa poplenerowa - BWA Gorzów Wlkp.;
- „Prezentacje’98” - Muzeum Barlinek;
1999 - „Salon Jesienny” - BWA Zielona Góra;
- Wystawa poplenerowa - BWA Gorzów Wlkp.;
2000 - „Sacrum’2000” - Biennale Sztuki Sa-
kralnej - BWA Gorzów Wlkp.;
- Wystawa poplenerowa - Biblioteka Krzeszyce;
- Wystawa poplenerowa - BWA Gorzów Wlkp.;
- „Salon Jesienny” - BWA Gorzów Wlkp.;
2001 - Wystawa poplenerowa - DK Dębno;
- „Salon Jesienny” - BWA Zielona Góra;

Markowicz-Winiecka Iwona
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2002 - „Sacrum’2002” - Biennale Sztuki Sa-
kralnej - BWA Gorzów Wlkp.;
- Wystawa poplenerowa Sulęcin;
- „Salon Jesienny” - BWA Gorzów Wlkp.;
2003 - Wystawa poplenerowa Łagów;
- Wystawa poplenerowa Białystok;
- Wystawa poplenerowa Frankfurt n/O;
- „Salon Jesienny” - BWA Zielona Góra;
2004 - Wystawa poplenerowa Dębno;
- „Sacrum’2004” - Biennale Sztuki Sakralnej 
- BWA Gorzów Wlkp.;
-„Salon Jesienny” - BWA Gorzów Wlkp.;
2005 - Wystawa poplenerowa Sulęcin;
- Wystawa poplenerowa Łagów;
- Wystawa poplenerowa Marianowo;
- „Salon Jesienny” - BWA Zielona Góra;
2006 - Wystawa poplenerowa Sulęcin;
- Wystawa poplenerowa - Galeria XIII Muz 
Szczecin;
- „Salon Jesienny” - BWA Gorzów Wlkp.
Ważniejsze realizacje stałe: 
- Loga: „Radio Zachód”, „Radio Go”, „CON-
STANS”, Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie 
-„Pola Nadziei”,
- 1992 - projekt zagospodarowania terenu ziele-
ni przed Muzeum ZWCh „Stilon” w Gorzowie 
Wlkp. (obecnie MOS), 
- 1998 - 2001- projekt zagospodarowania terenu 
i zieleni - patio w II LO w Gorzowie, 
- projekt reprezentacyjnej ściany w II LO w Go-
rzowie Wlkp., 
- portret popiersia patronki II LO w Gorzowie 
Wlkp. Marii Skłodowskiej-Curie, 
- projekty medalu i płyty pamiątkowej na 50-lecie 
II LO w Gorzowie Wlkp., 
- malarstwo monumentalne - fresk - scena „Roze-
słanie” w kaplicy przy kościele Pięciu Braci Mę-
czenników przy ul. W. Pluty w Gorzowie Wlkp.
Nagrody:
1993 - Ogólnopolski Przegląd Plakatu „Soli-
darność - Wybory’93” - I nagroda;
1994 - Konkurs na znak graficzny „Radio Za-
chód” - I nagroda;
1994 - Ogólnopolski konkurs na plakat „Szpro-
tawa 2000” - I nagroda;
1994 - Konkurs na znak graficzny „Radio GO” 
- I nagroda. 
O twórczości Iwony Markowicz-Winieckiej na-
pisali:
Uprawia malarstwo zbudowane na tonalnych de
likatnych zestawieniach barwnych. Nie chodzi tu  

o czystą grę formalną, a raczej o znaczenie i war
tość symbolu. (Paweł Lasik, wstęp do katalogu 
wystawy w „Lamusie” w 2003 r.).
Obraca się w tematyce wzniosłej, bo nie ma nic 
bardziej wzniosłego jak odnajdywanie coraz to 
nowych zjawisk i uzależnień we współczesności:  
człowiek-przyroda, przyroda-człowiek. W technice  
olejnej, akrylu, jak i technice indywidualnej wypo
wiada się w kolorycie wyszukanym i szlachetnym. 
(S.Mazuś, wstęp do katalogu do wystawy w Os-
trowcu Świętokrzyskim, 2000). 
Artystka jak mało kto potrafi zwykłe zdarzenia 
nasycić własną emocjonalnoscią i wznieść do 
rangi dzieła sztuki (Andrzej Haegenbarth, „Po-
znań - Panorama”, 2000).
Jedna z ciekawszych gorzowskich artystekma
larek. Autorka intrygującego cyklu ezotery cznych 
rysunków, ciepłych portretów małych dzieci i świet- 
nych pejzaży. Autorka najciekawszej indywidual
nej wystawy plastycznej 2000 roku (R. Ochwat, 
„Who is who”, Gazeta Wyborcza, 5 X 2001). 
Pozornym paradoksem tej twórczości pozosta
je równolegle uprawiana twórczość graficzna.  
Pojedynczy znak graficzny rozpoznawalny i syn
tetyczny ujawniający wielotorowość tej ciągle po- 
szukującej artystki. (Irena Filipczuk, Informator 
Kulturalny Woj. Lubuskiego, kwiecień 1999).

Krystyna Kamińska

MAZUŚ  
Stanisław

Urodził się 7.11.1940 r.  
w Lublinie. Od 1961 r. stu-
diował w Akademii Sztuk  
Pięknych w Warszawie na  
Wydziale Ma larstwa, dy - 
plom w 1967 r. w pracow-
ni Eugeniusza Eibischa. 

W latach 1968 i 1969 był stypendystą Minister-
stwa Kultury i Sztuki. Przez wiele lat mieszkał 
na Śląsku, w Tychach. Z Gorzowem związany 
od 1994 r. Członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków. 
Od ukończenia studiów dużo maluje i bardzo 
często wystawia swoje prace. Miał ponad 200 
wystaw indywidualnych, w tym w kraju w ga - 
le riach BWA i w muzeach: m. in. w Warszawie, 
Kra kowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Zie-
lonej Górze, Sopocie, Rzeszowie, Tarnowie, Za-
mościu, Lublinie, Nowym Sączu, Nowym Targu, 
Bielsku Białej, Kielcach, Szczecinie, Olsztynie.

Markowicz-Winiecka Iwona
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Za granicą prace Stanisława Mazusia prezentowa-
ne były w galeriach Instytutu Polskiego: w Sofii,  
Pradze, Lipsku, Sztokholmie, Wiedniu, Komarnie.  
Miał wystawy w galeriach miejskich m. in. Me-
diolanu i Aix les-Bains oraz w galeriach „Nowego 
Dziennika” w Nowym Jorku i w Waszyngtonie.
Udział w ważnych prezentacjach sztuki pol-
skiej zagranicą: 
1967 - Festiwal Młodych Grafików, Bayreut 
(Niemcy);
1969 - Wystawa Katowickiego Okręgu ZPAP 
- Miszkolc (Węgry);
1973 - Międzynarodowe Biennale „Sport w sztu-
kach pięknych” Madryt i Barcelona (Hiszpania);
1974 - Polskie malarstwo realistyczne - Ułan 
Bator (Mongolia);
1975 - Wystawa Katowickiego Okręgu ZPAP 
w Ostrawie (Czechosłowacja);
1976 - „Plastyka na zamówienie społeczne” - 
Sofia (Bułgaria);
1982 - Wystawa poplenerowa - Zagorie (Słowenia);
1984 - Wystawa ZPAP - Miszkolc (Węgry);
- Wystawa „Kraków stary i Kraków nowy” - Bra-
tysława (Czechosłowacja);
- Wystawa Sztuki Polskiej - Moskwa (Związek 
Radziecki);
1985 - Polski portret współczesny - Praga (Cze-
chosłowacja);
- „Kwiaty polskie w malarstwie” Budapeszt 
(Węgry);
1986 - Wystawa Katowickiego Okręgu ZPAP 
w Karlovych Warach (Czechosłowacja);
1992 - Prezentacje Mikołowskie - Paryż (Francja);
1999 - Prezentacje Mikołowskie - Beuningen 
(Holandia);
2000-2005 - aukcje w Konsulacie Polskim w No-
wym Jorku (Stany Zjednoczone).
Zdobył bardzo wiele nagród i wyróżnień w licz-
nych konkursach plastycznych w całej Polsce. 
Jego prace znajdują się w zbiorach: Minister-
stwa Kultury i Sztuki, Muzeum Wojska Polskie - 
go w Warszawie, Lubuskiego Muzeum Wojska  
w Drzo nowie, Ministerstwa Obrony Na rodo wej,  
Mu zeum Historycznego Miasta Krakowa, Mu ze-
um Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górno-
śląskiego w Bytomiu, Muzeum Miasta Katowice, 
Muzeum Okręgowego w Radomiu, w zbiorach 
obrazów klasztoru oo. paulinów na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie, w Kurii Metropo litalnej, 
w in stytucjach państwowych i kolekcjach prywat-
nych w kraju i zagranicą, m. in. w Galerii Uffizi 
we Florencji. 

Na przełomie 2005 i 2006 r. Stanisław Mazuś 
prezentował swoje prace gorzowskiej publiczno-
ści na trzech wystawach jednocześnie: w salonie 
Skody, w galerii „Pod Pocztową Trąbką” i w ga-
lerii BWA w Miejskim Ośrodku Sztuki. Bierze 
udział w plenerach organizowanych w Gorzowie 
i w regionie gorzowskim, a jego prace włączane 
są do wystaw poplenerowych. 
Swoje artystyczne przesłania Stanisław Mazuś 
tak formułuje: 
- Ulegać fascynacji nieuchwytnego piękna w dzie-
le Wielkiego Mistrza;
- Nieustannie doskonalić warsztat;
- Dążyć do perfekcji, jaką posiedli mistrzowie 
starożytności, renesansu i baroku;
- Iść za głosem swojego serca;
- Wznosić się na tolerancję dla nietolerancyjnych.
O Gorzowie powiedział: Gorzów na pozór wy
daje się mało malowniczy, ale przy głębszym 
wchodzeniu w miasto trudno nie napotkać za
skakujących motywów malarskich - samograjów. 
Zachwycają mnie urokliwe kamienice, podwór
ka, skwery z ciekawymi rzeźbami, parki z rzeczką 
Kłodawką, romantyczne alejki przy wspaniałych 
pałacach i bulwar nad Wartą, z którego podzi
wiałem gorzowskie Zawarcie. Gorzów to jednak 
miasto o niepowtarzalnym pięknie (w katalogu 
do wystawy poplenerowej 7. Pleneru Malarskie-
go w 2006 r.).

Krystyna Kamińska

MEWES  
Walter

Popularny i wielce kreatywny wydawca kart pocz-
towych Landsberga około przełomu XIX/XX w.  
Jego firma wydawnicza i papiernicza mieściła się  
przy (1903) Küstrinerstrasse 87 i (1909) Richts-
trasse 36 (ul. Sikorskiego). Wiele motywów wido-
kówek projektował grafik Oscar Handlow. 

Robert Piotrowski

MIKUĆ  
Bohdan

Urodził się 24.10.1930 r.  
w Wilnie. Ukończył Wy-
dział Aktorski Państwo-
wej Wyższej Szkoły Tea- 
tralnej w Łodzi. Po zako ń-
czeniu studiów w 1955 r.  
został zatrudniony jako 

ak tor w Teatrze Nowym w Łodzi. Pracował tam  

Mikuć Bohdan
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do 1977 r., a od 1968 r., równolegle zatrudniony 
był jako wykładowca w PWST w Łodzi. W la-
tach 1977-84 był dyrektorem naczelnym i arty-
stycznym Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzo wie 
Wlkp. Następnie powrócił do łódzkiego Te atru 
Nowego, gdzie jako aktor pracował do 1991 r. 
W Teatrze im. J. Osterwy wyreżyserował sztuki:
1977 - „Słoń” Aleksandra Kapkowa, 
1978 - „Egzamin” Jana Pawła Gawlika,
- „Dziewczyna z dzbanem” Lope de Vegi,
1979 - „Lekkomyślna siostra” Włodzimierza 
Perzyńskiego,
- „Czapa, czyli Śmierć na raty” Janusza Kra-
sińskiego,
1980 - „Proces o cień osła” Friedericha Durren-
matta,
- „Ludzie energiczni” Wasylija Szukszyna, 
1982 - „Barbara Radziwiłłówna” Alojzego Fe-
lińskiego,
- „Notatki z podziemia” wg Fiodora Dostojew-
skiego,
1983 - „Sonata Belzebuba” Stanisława Ignace-
go Witkiewicza,
- „Ciemności kryją ziemię” wg Jerzego Andrze-
jewskiego,
1984 - „Interpretacje” wg własnego scenariusza, 
- „Przygody dobrego wojaka Szwejka” wg Jaro-
slawa Haszka. 
Okres dyrekcji Bohdana Mikucia przypadł na 
prze łomowe lata we współczesnej historii Polski,  
ale przełomu tego nie widać ani w repertua rze, ani  
we własnej reżyserii dyrektora. Bardziej niż na 
obecność teatru w życiu poli tycznym Bohdan Mi- 
kuć dbał o sceniczną urodę przedstawień i róż-
norodność tematyczną wystawianych sztuk. Dzięki  
temu osiągał zadowa lające wyniki ekonomiczne,  
ale osiągnięć arty stycznych teatr od notował raczej 
niewiele. Natomiast dobrze zapisał się Bohdan 
Mikuć jako aktor, szczególnie w „Notatkach z pod-
ziemia” Fiodora Dostojewskiego.

Krystyna Kamińska

MORAWSKI 
Zdzisław

Urodził się 6.09.1926 r.  
w Aleksandrowie Kujaw- 
skim. Zmarł 28.10.1992 r.  
Pochowany na gorzow-
skim cmentarzu, ma tabli- 
cę w Alei Gwiazd na Sta- 
rym Rynku.

Podczas wojny przy musowo pracował m. in.  
w Poznaniu, Berlinie i Bielawie. W 1947 r. skiero-
wany został do pracy w aparacie partyjnym w Go- 
rzowie. Po konflikcie z władzą został aresztowany 
i odesłany do pracy w kamieniołomach w Gęb-
czycach. Tam w wypadku stracił nogę. Wrócił do  
Gorzowa w 1956 r. Studiował filozofię w Wyż-
szej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. 
Debiutował trzema wierszami w 1957 r. w „No-
wych Sygnałach”. W 1958 r. zdobył III nagro-
dę w konkursie Związku Literatów Polskich.  
W 1961 r. był członkiem założycielem oddziału 
ZLP w Zielonej Górze, którego w latach 1981-1983  
był prezesem. Przez wiele lat był członkiem Ko-
misji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZLP. 
Działał społecznie, uczestniczył w wielu inicja-
tywach kulturalnych i społecznych: był współ-
organizatorem i sekretarzem Lubuskiego Towa - 
rzystwa Kultury w Zielonej Górze, działał w Go - 
rzowskim Towarzystwa Społeczno-Kulturalnym  
i Gorzowskim Towarzystwie Kultury, był człon-
kiem redakcji dwutygodnika „Nadodrze”, współ-
pracował z „Ziemią Gorzowską”. Pod koniec 
życia zainicjował powołanie pisma „Die Färe/
Prom” i organów je wydających: Polsko-Niemie-
ckiego Biura Literackiego i Stowarzyszenia Lite-
rackiego „Prom”. Pierwszy numer pisma ukazał 
się już po jego śmierci.
Wydał zbiory wierszy: 
- „Pejzaż myśli”, Poznań 1959; 
- „Graniowe powietrze”, Zielona Góra 1963; 
- „Konopne sploty”, Zielona Góra 1985; 
- „Płaskorzeźby”, Katowice 1965; 
- „Rejs przez ciche źródła”, Zielona Góra 1970; 
- „Obecność”, Katowice 1974; 
- „Relief z betonu”, Zielona Góra 1977; 
- „Wektory”, Katowice 1979; 
- „Strofy o dzierżawie”, Gorzów 1982; 
- „Słowa w drewnie i kamieniu”, Gorzów 1987; 
- „Pieśń moich rzeczy”, Gorzów 1990; 
- „Spadkobiercom (Przyjaciołom)”, Gorzów 1993;
- „Kassja”, Gorzów 1993;
- „Zagrajmy w szachy”, po polsku i po niemiecku, 
Gorzów 1995; 
- „Dwa poematy”, Gorzów 1995; 
- „Odrą pisane”, Gorzów 2004.
Wydał powieści: 
- „Kwartał bohaterów”, Łódź 1965; 
- „Nie słuchajcie Alojzego Kotwy”, Warszawa 
1979; 
- „Klątwa na stacji Krzyż”, niedokończona, publi-
kacja na łamach „Ziemi Gorzowskiej” w 1998 r.

Mikuć Bohdan
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Wystawione utwory dramatyczne: 
- „Pejzaż otwarty” - widowisko poetyckie, Go-
rzów 1964; 
- „Wilcze doły”, Gorzów 1968; 
- „Baśń o zaczarowanym chlebie”, sztuka dla 
dzieci, Gorzów 1970; 
- „Maria Preta, czyli Życie nie znosi żałoby”, 
Gdańsk 1971; 
- „Żarty moich dni”, Gorzów 1971; 
- „Technik księstwa Donderów”, Zielona Góra 
1974; 
- „Rzymska łaźnia”, Łódź 1977. 
Zrealizowane słuchowiska radiowe: 
- „Baśń o zaczarowanym chlebie”, Zielona 
Góra 1970; 
- „Przewoźnik”, Zielona Góra 1971; 
- „Kominiarz”, Zielona Góra 1972; 
- „Opowieść wieczoru”, Zielona Góra 1974; 
- „Dzień teścia”, Zielona Góra 1974; 
- „Zegary”, Zielona Góra 1976;
- „Ćwiczenia w kwartecie”, Szczecin 1980. 
Przekłady: 
- Włodzimierz Gordiejew, „Ciche liryki”, Go-
rzów 1989. 
Jego utwory były tłumaczone na język rosyjski, 
niemiecki, serbski, gruziński. 
Otrzymał: Nagrodę Kulturalną Miasta Gorzowa 
(1968), nagrodę Gorzowskiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego (1975), Nagrodę Wojewody 
Gorzowskiego (1980), Lubuską Nagrodę Kul-
turalną (1970), nagrodę tygodnika „Nadodrza” 
(1985).
Zenon Łukaszewicz w „Moim alfabecie” tak 
scharakteryzował Zdzisława Morawskiego: 
Był osobowością na tyle barwną i interesującą, 
że bez niego miasto straciłoby swój koloryt lo
kalny. Był przy tym znakomitym gawędziarzem, 
urokliwym i błyskotliwym kompanem wszelkich 
biesiad rozrywkowo-literackich (s. 121).
Bardzo wcześnie Zdzisław Morawski wypraco-
wał własną koncepcję wiersza. Chciał, aby jego 
poezja nie była tkliwa, nie wyrastała z sentymen-
tu, lecz aby w niej oddać cześć rzeczom, pokazać 
ich urodę i znacznie dla człowieka, Poezja ta win- 
na w założeniu autora bardziej trafiać do rozumu 
niż do serca. Najdobitniej sprecyzował swoją teorię 
wiersza w tomie „Pieśń moich rzeczy”. Z fascy-
nacji rzeczami wyrósł jego światopogląd, system  
moralny, stosunek do życia, koncepcja słowa. In- 
teresuje go nie rzecz typowa, a taka, na której 
odbija się ślad działalności człowieka. Jego świat 
rzeczy jest pełen optymizmu i ruchu, bo z nich 
rodzi się postęp. A jeśli po brzmiewa tam nuta 

pesymizmu, to tylko dlatego, by budzić zastano-
wienie, refleksję. 
Choć ten nurt poeta uznawał za swój najwięk-
szy wkład w rozwój poezji, z czasem zszedł on  
na dalszy plan, a dominujące miejsce zajęły  
wiersze późniejsze. Szczególnie ważne są dwa  
poematy: „Ziemia dla żywych” z 1981 r. i „Ka-
mień częścią ziemi” napisany w sierpniu 1992 r.,  
a więc trzy miesiące przed śmiercią. W pierw-
szym poeta przeciwstawia się wprowadzeniu sta-
nu wojennego, czyni to w tonie wręcz elegijnym. 
W drugim - sprzeciwia się nowemu porządkowi 
polskiego świata, po przemianach 1989 r. Choć 
zasadniczo akceptuje kierunek przemian, widzi, 
ile krzywd niesie zmiana ustroju, jak młody kapi-
talizm niszczy człowieka i buntu je się przeciw-
ko takiej formie przeobrażeń ustro jowych.
Od późnych lat 80-tych dążył do nawiązania bli-
skiej współpracy z pisarzami zza Odry. Chciał 
powołać polsko-niemieckie stowarzyszenie pisa-
rzy, tak powstały dwa stowarzyszenia blisko z sobą 
współpracujące: Niemiecko-Polskie Biuro Lite-
rackie we Frankfurcie n. Odrą i Stowarzyszenie 
Literackie „Prom” w Gorzowie. We współdzia-
łaniu wydawały one pismo „Prom/Die Fähre”, 
w którym publikowano utwory literackie pisarzy  
zamieszkałych po obu stronach pasa nadodrzań-
skiego w dwóch języ kach: po polsku i po nie-
miecku. Z nowych kon taktów Polaków, w tym 
autora, z Niemcami zrodził się ostatni tom wier-
szy - „Odrą pisane”, wydany dopiero w 12 lat po 
śmierci poety. 
Zdzisława Morawskiego upamiętnia Ogólnopol-
ski Konkurs Literacki prowadzony przez Klub 
Myśli Twórczej „Lamus” i Wojewódzką i Miej-
ską Bibliotekę Publiczną

Krystyna Kamińska

MÖRNER Adolf  
zob. Fischer Adolf

MOSKALUK  
Agnieszka

Urodziła się 13.04.1973 r.  
w Zielonej Górze. Stu-
dio wała w zielonogór-
skiej WSP, następnie  
w Zespole Kolegiów Na- 
 uczycielskich w Go rzo-
wie. Debiutowała wier - 

szem w 1992 r. w „Gazecie Nowej”. Od 1998 r.  

Moskaluk Agnieszka
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jest kandydatką do Związku Literatów Polskich.  
I dziennikarką. Rozpoczynała pracę w rozgłoś-
niach radiowych, później pracowała w redak-
cjach lokalnych pism, obecnie w „Ziemi Gorzo-
wskiej”. Mieszka w De szcznie koło Gorzowa.
Wydała tomiki poetyckie: 
- „Ze światłem w kieszeni” - (pod nazwiskiem 
Kopaczyńska), Zielona Góra 1993, 
-„Codziennie” - (pod nazwiskiem Kopaczyńska-
Moskaluk), Gorzów 1997. 
Jej wiersze z pierwszego tomu ukazują podmiot 
liryczny na progu dojrzałości, podmiot poszu-
kujący, tak jak poszukującą była jego autorka.  
Bo w życiu nie chodzi - jak to określiła - „ o po-
ściel w kwiatki”, ale o coś znacznie ważniejszego.  
Z „Codziennie” wyłania się obraz kobiety znacz-
nie dojrzalszej. Prowadzi ona swoje monologi 
wokół doświadczeń, jakie przyniosło jej życie:  
a były tam: miłość, lęk, samotność, nadzieja, a tak-
że zwykła codzienność, z pozoru szara, ale stano-
wiąca treść życia. Dyskurs osoby mówiącej z wy- 
obrażeniami i wspomnieniami ma charakter py
tań zadawanych sobie samej, pytań o sens i zna
czenie istnienia i związanych z nim doznań roz
paczy, buntu, niezrozumienia czy osamotnienia 
we wro gim wszechświecie - pisał Jarosław Naus 
w recenzji tomu „Codziennie” („Kołysanie wy-
obraźni”, „Arsenał Gorzowski” 1998, nr 3).

Krystyna Kamińska

MOSKALUK  
Andrzej

Urodził się 11.03.1960 r.  
w Gorzowie Wlkp. Ukoń- 
czył Wydział Sztuk Pię-
knych Uniwersytetu im.  
Mikołaja Kopernika w To-
runiu. W 1986 r. otrzy-
mał tytuł magistra sztuki  

w zakresie rzeźby w pracowni prof. Hanny Brzusz- 
kiewicz. Specjalizuje się rzeźbie kameralnej i mo- 
numentalnej. Jego ulubionym tworzywem jest 
metal, choć nie stroni i od innych materiałów, np. 
drewna, kamienia czy gliny. 
Wystawy:
1994 - Wystawa rzeźby w Centrum Promocji 
„Stilonu” w Gorzowie Wlkp.;
2004 - Wystawa rzeźby w Salonie BWA w Go-
rzowie Wlkp. oraz w Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze.
W pierwszym okresie twórczości Andrzej Mo-
skaluk analizował człowieka. 

Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk tak pisze 
o tym okresie twórczości: Na cząstki rozbierał 
jego (człowieka) anatomię i jego duszę. Ale czło
wiek ten nigdy nie był zdobywcą, uzurpatorem, 
niszczycielem. Raczej szamanem, nawiedzonym 
magiem szukającym siły w naturze, Wiedział, bo 
czerpał z wiedzy minionych pokoleń. 
Na wystawie w 2004 r. pokazał cykl rzeźb „Le-
śne igraszki”. O nich Agnieszka Kopaczyń ska-
Moskaluk: Z dojmującą wyrazistością dostrzegł 
pierwotną siłę świata. Jej witalność, szla chetną 
prostotę. Ujęty tym wrażeniem ożywił niezwykłe 
istoty. Jakby od niechcenia ulepione z mchu i błota 
toporne, mocne stwory są cudownie niejedno
znaczne. Zachwycają formą, strukturą, wymową. 
Bo oto człowiek staje się wreszcie nie dominan
tą wykreowanego świata, a tylko maleńką jego 
cząstką wpisaną w złożony obraz świata (kata-
log do wystawy w BWA 2004).
Sam autor powiedział o nich: Moją intencją nie 
było straszenie widzów. Tworząc te prace chcia
łem pokazać zwierzę, które istnieje w nas („Pazu-
rem i kłem”, „Gazeta Lubuska” z 12.01.2004).
Ważniejsze realizacje w Gorzowie Wlkp.:
- Pomnik „Pionierom Gorzowa” na bulwarze 
nad Wartą,
- Rzeźba plenerowa - „Szymon Gięty” przy ul. 
Sikorskiego 111,
- Rzeźba plenerowa - „Edward Jancarz” na ul. 
Chrobrego przy Strzeleckiej,
- Płyty w Alei Gwiazd na Starym Rynku obok 
Fontanny Pauckscha upamiętniające zmarłych 
ludzi kultury,
- Rzeźba plenerowa z piaskowca „Żaba” na skwe-
rze przy ul. Estkowskiego, na przeciw AWF,
- Rzeźby ruchome na bulwarze nad Wartą,
- Rzeźby metalowo-ceramiczne - „Motyle” - 
nagrody Prezydenta Miasta Gorzowa dla ludzi 
kultury (co roku nieco inne),
- Statuetki dla laureatów Przeglądu Amator-
skiego Ruchu Artystycznego, 
- Statuetki dla laureatów Memoriału im. Edwarda 
Jancarza,
- Medal wybity z okazji 50-lecia Gorzowa,
- Plakiety gordonowskie,
także płyty w Alei Gwiazd w Zielonej Górze.

Krystyna Kamińska

MÜLLER  
Ferdinand
Nieznane są bliższe dane biograficzne, nauczy-
ciel i konrektor landsberskich szkół, bibliote-

Moskaluk Andrzej
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karz Towarzystwa Historii Nowej Marchii, pu-
blikował na łamach wydawnictw Towarzystwa. 
Przygotował wstęp do opracowania o kościele 
Mariackim (katedrze) Königka (1925). W 1917 r.  
własnym nakładem wydał opracowanie o histo-
rii reformacji w Nowej Marchii. Mieszkał przy  
ul. Łokietka (Bismarckstrasse) 38.
Publikacje:
„Die Reformation in der Neumark”, 1917; 
„Kleinarbeit in der Heimatfroschung”, Schriften 
des Vereins für Geschichte der Neu mark 1921, 
Aus der Vergangenheit der Osthälfte des Kreises 
Soldin (recenzja), Schriften 1921; 
spisy zbiorów i zestawienia nabytków Biblioteki 
Naukowej Towarzystwa Historii Nowej Marchii.

Robert Piotrowski

MUSZER  
Dariusz

Urodził się w 1959 roku  
w Gorzowie Wlkp. Skoń-
czył I LO w Gorzowie  
i Wydział Prawa na Uni-
wer sytecie im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu. Po stu-
diach, w latach 1983-88, 

mieszkał i pracował w Strzelcach Krajeńskich.  
Był tam organizatorem Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literackiego „O prawdziwek Dobiesława”, 
prowadził Klub Literacki „Silva Rerum” i Teatr 
Ochotniczy „Ad-1”. 
W 1988 r. wyjechał do Niemiec, mieszka w Ha-
nowerze.
Debiutował w 1981 r. na łamach „Ziemi Gorzow-
skiej” opowiadaniem „Łódki”. W następnych la-
tach publikował nie tylko teksty literackie, ale 
reportaże i felietony. Na początku lat osiemdzie-
siątych jego wiersze i opowiadania czytane były 
na antenie Radia „Zachód”.
Po osiedleniu się w Niemczech podejmował się  
różnych zajęć, ale po dobrym opanowaniu języ- 
 ka niemieckiego utrzymuje się wyłącznie z twór-
czości literackiej. Pisze po polsku i po niemie-
cku wiersze, nowele, powieści, sztuki teatralne,  
słuchowiska, felietony, eseje, recenzje i reporta że,  
tłumaczy powieści, wiersze i baśnie, także upra-
wia krytykę literacką.
Jest członkiem Związku Pisarzy Niemieckich. 
W 1995 r. otrzymał stypendium twórcze w dzie - 
dzinie literatury Kraju Związkowego Dolnej Sak-
sonii, w 1997 r. stypendium wyjazdowe do Norwe-
gii Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. 

Książka „Die Freiheit riecht nach Vanil le” zosta-
ła wyróżniona w 1999 r. nagrodą miasta Bremy  
i Kra ju Związkowego Dolnej Saksonii. Zalicza ny 
do najlepszych pisarzy polskich piszących po nie-
miecku lub niemieckich polskiego pochodzenia.
Wydał książki po polsku: 
- „Zatrzymane wersy” - wiersze, Gorzów 1987,
- „Cudowny świat zepsutych mrówek” - wiersze, 
Warszawa 1987, 
-„Pestki i ogryzki” - wiersze, Warszawa 1989, 
- „Dzieci krótszej nogi Syzyfa”, wiersze, War-
szawa 1991,
- „Ludziojad” - powieść, Hanower 1993, 
- „Panna Franciszka, pomylony akordeon i inne 
wiersze z lat 1983 - 1987, Hanower 1995, 
- „Księga zielonej kamizelki” - liryczne zapiski 
z wędrówek po Norwegii w latach 1992 -1994, 
Sopot - Hanower 1996, 
- „Wszyscy moi nieznajomi” - wiersze, Szczecin 
2004, 
- „Jestem chłop” - wiersze, Szczecin 2004, 
- „Niebieski” - powieść, Szczecin 2006. 
Wydał książki po niemiecku: 
- „Die Geliebten aus R. und andere Gedichte”, 
1990,
- „Die hungrigen Walfische” - sztuka teatralna, 
Hanover 1991,
- „Die Freiheit riecht nach Vanille” - powieść, 
Monachium 1999, 
- „Der Eschenmann - powieść, Hanower 2001.
Przetłumaczył dwie powieści Corinne Hofmann:  
„Biała Masajka” (wyd. Świat Książki, 2006) i „Że-
gnaj, Afryko” (2005). 
Wiele jego wierszy włączonych zostało do anto-
logii polskich i niemieckich, wiersze, opowiada-
nia, fragmenty powieści, artykuły publikowały 
pisma literackie: „Poezja”, „Twórczość”, „Tygo-
dnik Kulturalny”, „Pismo Literacko-Artystyczne”, 
„Nurt”, „Topos”, „Pogranicze”, „Pro Libris”, „Pe-
gaz Lubuski”, „Zapis”.
Dariusz Muszer jest znakomitym obserwatorem  
i krytycznym interpretatorem otaczającej go rze- 
czywistości. Ma przy tym wrażliwość poety. 
Zmysł obserwacji, wrażliwość, a także łatwość 
wyrażania myśli i pracowitość decydują o jego 
pozycji w polsko-niemieckim krajobrazie lite-
rackim. Muszer podejmuje rozmaitą tematykę 
swoich powieści.
Bohater „Die Freiheit riecht nach Vanille” to 
żyjący w Hanoverze pochodzący z Polski włó-
częga o polsko-niemiecko-łużycko-żydowskich 

Muszer Dariusz
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korzeniach, którego niemiecka krytyka porów-
nywała do Oskara Matzratha z „Blaszanego bę-
benka” Güntera Grassa. Nie mogąc odnaleźć się  
w żadnej kulturze, nie będąc przypisanym do żad-
nej nacji, z ciążącą świadomością bardzo poplą-
tanych, niekoniecznie chlubnych rodzinnych lo- 
sów, nie oszczędza w swojej ostrej krytyce żadnej 
strony. Dokonuje rozrachunku szczególnie z pol-
ską i niemiecką rzeczywistością. 
„Niebieski” zaś to utrzymana w konwencji ab - 
surdu, pełna humoru i sarkazmu powieść o po-
now nym przybyciu Zbawiciela na Ziemię; współ- 
czesny apokryf, legenda o próbie uratowania ludz- 
kości, opowiedziana z punktu widzenia samego 
wysłannika niebios. Powieść zawiera w sobie po-
kaźną dawkę mitów i baśni mocno osadzonych  
w kulturze europejskiej: jest przewrotną grą z tra-
dycją, w tym również religijną. „Niebieski” bawi, 
zastanawia i zmusza do refle ksji, ale nie należy 
do lektur łatwych i przyje mnych. 
Dwa jednocześnie wydane tomy poezji - „Wszy-
scy moi nieznajomi” i „Jestem chłop” są świado-
mie skonstruowanym dyptykiem. Wiersze z tomu 
„Wszyscy moi nieznajomi” ułożone są w ten spo- 
sób, że kolejne dwa lub trzy opowiadają histo-
rię życia dwojga lub trojga bohaterów, przy czym  
te same zdarzenia pokazane są z punktów widze-
nia każdego z bohaterów, wzajemnie się komen-
tując. Tom „Jestem chłop” można uznać natomiast 
jeden wielki komentarz „Wszystkich moich nie-
znajomych”, jako że prezentuje stanowisko doj-
rzałego mężczyzny na przedstawione w pierwszej 
książce rozliczne relacje międzyludzkie. 
Dariusz Muszer nie zapomina o gorzowskich 
korzeniach, wraca w rodzinne strony, spotyka 
się z czytelnikami w Gorzowie i Strzelcach Kra-
jeńskich.

Krystyna Kamińska

Muszer Dariusz
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N
NAWROCKI 
Gustaw

Urodził się 25.12.1961 r.  
w Gorzowie Wlkp. W la - 
tach 1981-1986 studio-
wał w Państwowej Wyż-
szej Szko le Sztuk Pla sty - 
cznych w Poznaniu. Dy - 
plom z wychowania pla-

stycznego i ry sunku zrobił w pracowni prof. Woj-
ciecha Müllera. Wypowiada się przede wszystkim 
w malarstwie olejnym; wszystkie jego wystawy 
prezentowały ten rodzaj sztuki. Od 2006 r. kura-
tor wystaw plastycznych w Galerii BWA w Miej-
skim Ośrodku Sztuki. Długoletni członek Zarzą-
du Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków. 
Wystawy indywidualne:
1987 - Galeria „Interlibros” Gorzów Wlkp.;
1993 - „Mała Galeria” w Gorzowie Wlkp.; 
1993 - Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.; 
1994 - Muzeum Regionalne w Myśliborzu;
1997 - Centrum Promocji ZWCh Stilon w Go-
rzowie Wlkp.; 
1998 - Galeria „Okna” w Kostrzynie n. Odrą;
1999 - Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze; 
2004 - „Spichlerz” Gorzów Wlkp.
W Niemczech:
1999 - Wystawa - „Nawrocki i maski” w Galerie 
im Schloss w Altranft;
Udział w wystawach zbiorowych, plenerach i sym-
pozjach w Zielonej Górze, Głogowie, Warszawie, 
Poczdamie i Frankfurcie nad Odrą. 
Przygotował scenografię do następujących 
przedstawień w Teatrze im. J. Osterwy w Go-
rzowie Wlkp.:
1994 - „Ósmy dzień tygodnia”, Marka Hłasko, 
reż. Robert Boczkowski; 
1995 - „Zbrodnia i kara” - wg Fiodora Dostojew-
skiego, reż. Stanisław Kuźnik; 
1999 - „Placówka 0-23” - Kabaret „Biała mysz”, 
scenariusz i reż. Cezary Żołyński i Przemysław 
Kapsa;

1999 - „Baśń o zaklętym kaczorze” - Marii Kann, 
reż. Cezary Żołyński; 
2004 - „Malutka czarownica” - Otfrieda Preus-
slera, reż. Cezary Żołyński; 
2005 - „Księżniczka o zielonych włosach” - sce-
nariusz i reż. Cezarego Żołyńskiego; 
2005 - „Dziwaczek” - scenariusz i reż. Cezary 
Żołyński;
2006 - „Koziołek-Matołek” - Kornela Maku-
szyńskiego, reż. Cezary Żołyński;
Scenografia przygotowana w innych teatrach:
1996 r. - scenografia do sztuki „Gignol w tara-
patach” w reż. Cezarego Żołyńskiego w Teatrze 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

Krystyna Kamińska

NAWROCKI  
Wojciech

Urodził się 20.04.1942 r.  
w Ostajowie w Święto-
krzyskiem. Studiował na  
Wydziale Rzeźby w Pań-
stwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Po-
znaniu, dyplom z wyróż-

nieniem w 1970 r. w pracowni prof. Magdaleny  
Więcek-Wnuk. Stypendysta Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki w 1970 r. 
W Gorzowie mieszka od 1980 r. Jest nauczy-
cielem rzeźby w Liceum Plastycznym im. Jana 
Korcza.
Wystawy indywidualne:
1966 - Wystawa rzeźby, Poznań;
1967 - Wystawa rysunków, Poznań;
1970 - Wystawa rzeźby, Elbląg;
1972 - Wystawa rysunków, Poznań, Gniezno, 
Piła, Kalisz;
1972 - Wystawa rysunków, Wągrowiec;
1975 - Wystawa rysunku i rzeźby, Poznań;
1979 - Wystawa rzeźb, Gorzów Wlkp.; 
1992 - Wystawa projektów rzeźb plenerowych, 
Seelow (Niemcy).
Udział w wystawach zbiorowych:
1970 - Ogólnopolska wystawa rzeźby młodych, 
Legnica;
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1971 -Wystawa rysunków, Poznań, Gniezno, 
Piła, Kalisz;
1972 - Grafika Okręgu Poznańskiego, Bydgoszcz;
1972 - I Czyszczenie Sztuki, Warszawa;
- Wystawa Plastyki Poznańskiej, Brno (Czecho-
słowacja);
1973 - Pokonkursowa wystawa rysunków, Po-
znań, Piła, Gniezno, Kalisz;
- Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Twórców, 
Konin;
1974 - Festiwal Sztuk Plastycznych, Sopot;
- Wystawa Młodych Twórców, Poznań;
1975 - Plastyka Poznańska, Warszawa;
1976 - Gorzowskie Konfrontacje Plastyczne, 
Gorzów Wlkp.;
- Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Twórców, 
Poznań;
- Wystawa Projektów Rzeźb, Zielona Góra;
1977 - IV Ogólnopolskie Spotkania Młodych 
Twórców, Piła;
- Wystawa Projektów Rzeźb, Leszno;
1978 - XXXII Ogólnopolski Salon Zimowy, Ra-
dom;
- Wystawa Projektów Rzeźb, Zamość;
- Rzeźba dla architektury, Poznań;
1979 - Gorzowskie Konfrontacje, Gorzów Wlkp.; 
1980 - Wystawa środowiska plastycznego, Go-
rzów Wlkp.; 
- Wystawa Plastyków Okręgu Poznańskiego, 
Poznań;
- Wystawa laureatów, Poznań;
1986 - Przegląd Plastyki Gorzowskiej, Gorzów 
Wlkp.; 
- Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów Wlkp.; 
1988 - Przegląd Plastyki Gorzowskiej, Gorzów 
Wlkp.; 
- Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów Wlkp.; 
1989 - Przegląd Plastyki Gorzowskiej, Gorzów 
Wlkp.; 
- Pokaz rzeźb, Zielona Góra;
1991 - Przegląd Plastyki Gorzowskiej, Gorzów 
Wlkp.; 
1992 - Przegląd Plastyki Gorzowskiej, Gorzów 
Wlkp.; 
2001 - „Salon Jesienny” - wystawa plastyki lu- 
buskiej, Zielona Góra;
2004 - Wystawa prac nauczycieli Liceum Pla-
stycznego, Gorzów Wlkp. 
Ponadto prace Wojciecha Nawrockiego prezen-
towane były na wystawach w Czechosłowacji, 
Danii, Szwecji i w Niemczech. 

Nagrody:
1965 - III nagroda za plakat we Wrocławiu;
1967 - III nagroda za plakat, Poznań;
1971 - I nagroda za scenografię, Poznań;
1971 - Wyróżnienie za rysunek, Poznań;
1972 - I nagroda za rysunek, Poznań; 
1980 - II nagroda na przeglądzie plastyki, Go-
rzów Wlkp.; 
1982 - III nagroda na przeglądzie plastyki, Go-
rzów Wlkp.;
1988 - Nagroda im. Edwarda Borowskiego, Go-
rzów Wlkp. 
Realizacje plenerowe w Gorzowie Wlkp.: 
„Serce” na skwerze przez klubem Empik;
- „Kontrast” na skwerze przy ul. Wybickiego; 
- tzw. Witacz na ul. Kostrzyńskiej, rzeźba z be-
tonu i ceramiki.
Ponadto realizacje rzeźbiarskie w Legnicy, El-
blągu, Poznaniu, Warszawie, Zamościu i Seelow  
w Niemczech.

Krystyna Kamińska

NIEDŹWIECKI 
Witold

Urodził się 15.06.1929 r.  
w Sieńkańcach na Wileń- 
szczyźnie. Zmarł 15.11. 
2005 r. Pochowany w Zauł-
ku Zasłużonych na cmen- 
tarzu komunalnym w Go-
rzowie.

Jako 14-la tek wstąpił do Armii Krajo wej i w jej  
oddziałach walczył z Niemcami. Z Wileńszczy-
zny wyjechał dopiero w końcu 1946 r. Zamiesz-
kał w Kamiennej Górze. W 1956 r. ukończył studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Pracował jako dziennikarz, najpierw w „Odrze”, 
potem jako redaktor naczelny kolejno trzech  
pism: w latach 1969-76 „Nowin Jeleniogórskich”, 
w latach 1976-78 „Nadodrza” w Zielonej Górze  
i w latach 1979-81 - „Rolniczej Warty” w Gorzo-
wie. Wiele jego reportaży, szczególnie z zagranicz-
nych podróży, publikowały ogólnopolskie pisma 
i gazety.
W 1959 r. debiutował opowiadaniem w „No-
winach Jeleniogórskich”. Członkiem Związku 
Literatów Polskich został w 1971 r. Od 1979 r. do 
śmieci mieszkał w Gorzowie. 
Wydał książki: 
- „Kręte ścieżki” - opowiadania, Wrocław 1969; 

Nawrocki Wojciech
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- „Droga do Samosierry” - opowiadania, Wrocław 
1970; 
- „W pobliżu raju” - relacja z podróży do Syrii, 
wspólnie z Aliną Niedźwiecką, Wrocław 1976; 
- „Odnaleźć siebie” - opowiadania, Wrocław 1978;
- „Dowódca umarłych okrętów” - powieść, Wroc-
ław 1983; 
- „Sahra” - opowieści arabskie, Szczecin 1985; 
- „Brama Pomorska” - powieść, Szczecin 1988; 
- „Apokryf szósty” - opowieść, Gorzów 1994; 
- „Sodoma, czyli Apokryfy Starego Testamentu”, 
Gorzów 2004. 
Jego utwory były tłumaczone na języki niemie-
cki, rosyjski, czeski, litewski, łotewski, a nawet 
na górnoałtajski.
W trzech pierwszych książkach, czyli w „Krętych 
ścieżkach”, „Drodze do Samossiery” i w „Odna-
leźć siebie” przedstawił swoje doświadczenia 
młodości spędzonej na Wileńszczyźnie, udział 
w walkach AK, życie w wiecznym niebezpie-
czeństwie czyhającym z różnych stron i wpływ 
takich warunków na kształtowanie osobowości 
młodych żołnierzy. 
Kilka książek wyrosło z jego fascynacji świa-
tem arabskim. Odbył liczne podróże do krajów 
północnej Afryki i Azji Mniejszej, napisał wie-
le reportaży publikowanych w prasie ogólnopol-
skiej, z których kilka weszło do książki „W pobli-
żu raju”. Arabska sceneria, religia mahometańska 
i mentalność ludzi wpłynęły także na literacki 
kształt „Sahry” oraz „Sodomy”. 
Problemem głównym „Sahry” jest deprawacja  
człowieka pod wpływem posiadanej przez niego  
władzy, a bohaterem subtelny, wrażliwy młody 
człowiek, który zajmuje coraz wyższą pozycję, dys-
ponuje pieniędzmi, wojskiem i wła dzą, a przez to 
ulega deprawacji.
„Dowódca umarłych okrętów” to opowieść o Mi- 
kołaju Deppiszu, który przed Rewolucją Paź-
dziernikową był adiutantem głównego admirała  
carskiej floty, w czasie II wojny dowódcą nisz-
czyciela na wodach Pacyfiku, a na polecenie ge-
nerała Sikorskiego uprowadził z Maroka dwa in- 
ternowane polskie okręty - „Iskrę” i „Wilię”. Lek- 
tura biografii tego wilka morskiego pozwala czy-
telnikom lepiej poznać historię i przeżyć czytel-
niczą przygodę. 
„Brama Pomorska” jest powieścią historyczną, 
której akcja rozgrywa się w 1410 r., już po bitwie 
pod Grunwaldem i traktuje o zgubnych skutkach 
wojen wszelakich. Książka zdobyła nagrodę wy-
dawnictwa „Albatros” w Szczecinie.

Na ostatni zbiór opowiadań „Sodoma, czyli Apo-
kryfy Starego Testamentu” złożyły się trawesta-
cje biblijnych historii z dostosowaniem ich do 
mentalności człowieka przełomu XX i XXI wie- 
ku. Za tę książkę Witold Niedźwiecki dostał „Lu- 
 buski Wawrzyn Literacki”. Jury uznało ją za naj- 
lepszą książkę literacką wydaną w woj. lubuskim 
w 2004 r.
Mimo różnorodnej tematyki, odmiennych miejsc 
akcji i rozrzucenia w czasie, Witolda Niedźwie-
ckiego interesowała zawsze uniwersalna moty-
wacja ludzkiego postępowania. 
Czesław Markiewicz tak pisał o jego twórczo-
ści: Niedźwiecki jest dokumentalistą ludzkiej 
moralności, człowieczej kondycji w procesie 
ni co wania się czasu we wszystkich jego pokła-
dach. Jego pisarstwo jest na wskroś współczesne,  
cią gle aktualne, nie mówiąc już o tym, że jest 
też ra sową literaturą najprzedniejszego gatun
ku („Miedzy marzeniami a rzeczywistością”, 
„Nadodrze” 1985, nr 25).

Krystyna Kamińska

NOWAKOWSKI 
Wiesław

Urodził się 15.01.1956 r.  
Absolwent Państwowej 
Wy  ższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu, 
stu dia ukończył w 1982 r.  
w pracowni prof. St. Teis-
seyre’a. Specjalność ma-

larstwo i rysunek. 
Od 1983 r. związany z Gorzowem. 
Ważniejsze indywidualne wystawy:
1984 - wystawa malarstwa w Biurze Wystaw Ar-
tystycznych w Gorzowie; 
1986 - wystawa rysunku w galerii Inter Libros  
w Gorzowie; 
1991 - wystawa malarstwa i rysunku w Galerii 
Art. w Zielonej Górze; 
1993 - wystawa malarstwa w Bremen (Niemcy);
1998 - wystawa malarstwa portretowego w Biu-
rze Wystaw Artystycznych w Gorzowie.
W latach 80-tych i 90-tych brał udział w regio-
nalnych wystawach zbiorowych: 
- Salon Jesienny - II nagroda w 1986 r. i dwa 
wy różnienia w następnych latach;
- Ogólnopolska wystawa malarstwa „Bielska 
Jesień ’91” z wyróżnieniem; 
- Wystawa zbiorowa w Conegliano we Włoszech.

Nowakowski Wiesław
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Wiesław Nowakowski jest malarzem ceniącym 
ustronną ciszę własnej pracowni. Tworzy tam na-
strojowe obrazy w obrębie tradycyjnych tematów  
oraz technik malarskich i rysunkowych. Specja-
lizujący się głównie w portrecie, martwej natu-
rze i szeroko pojętym pejzażu. Jego prace olejne, 
pastelowe oraz rysunki znaleźć można w wielu 
polskich i zagranicznych domach.

Krystyna Kamińska

NOWOGÓRSKA 
Władysława

Urodziła się 18.07.1933 r.  
w Grodnie. Od 1945 r. mie-
szka w Gorzowie. Przez  
40 lat pracowała w Zakła-
dach Włókien Chemicz-
nych „Stilon”, gdzie doku-
mentowała pracę fabryki.

Członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotografi-
cznego od 1962 r. i Związku Polskich Artystów 
Plastyków od 1978. Ulubione tematy: zabytki ar-
chitektury, ginący pejzaż wiejski, przyroda, a także 
przemysł. 
Ważniejsze wystawy lub cykle zdjęć: 
- „Gorzowska starówka” - 1966, 
- „Wieś” - 1969, 1970, 
- „Paradyż - architektura baroku” - 1973, 2001, 
- „Nad Wartą i Notecią” - 1973, 1974, 
- „Las” - 1973, 1974, 1982, 
- „Pejzaż gorzowski” - 1973, 1974, 
- „Etiuda o stali” - 1977, 1978, 
- „Studium twarzy” - 1977, 
- „Wieś i dzieci” - 1980, 
- „Z perspektywy 30 lat” - 1981, 
- „Santok w obiektywie” - 1982,
- „Miejsca pamięci” - 1983,
- „Poligon i kwiaty” - 1985,
- „Nad Wartą i Notecią” - 1987,
- „Ginący krajobraz” - 1988,
- „Album rodzinny” - 1989,
- „Drezno” - 1991,
- „Stara architektura Bułgarii” - 1994,
- „Zabytki Gorzowa” - 1995,
- „Dziedzictwo i współczesność” - 1998,
- „Bramy” - 1999,
- „Mechanicy” - 2000,
- „50 lat Stilonu” - 2001,
- „Zima” - 2004, 
- „Wędrując przez las” - 2005.

Wystawy prezentowane były najpierw w Go-
rzowie, a także w Bydgoszczy, Gdańsku, Toru-
niu, Zamościu i w Zielonej Górze. 
W grudniu 1996 r. Władysława Nowogórska 
miała jubileuszową wystawę swoich zdjęć w ga-
lerii BWA. 
Prezentacje zagraniczne:
W latach 1971, 1973, 1975, 1977 - udział w Mię-
dzynarodowym Salonie Fotografii Artystycznej 
w Bukareszcie, 
1973 - udział w wystawach w Niemczech, 
1976 - udział w międzynarodowej wystawie „Jak 
żyć lepiej” w Vancouver w Kanadzie organiza-
tor - ONZ. 
Nagrody w Dorocznych Wystawach GTF:
1971 - III nagroda za „Człowiek i stal”, nagroda 
za pejzaż - „W zimowej szacie”, nagroda za re-
portaż - „Na postoju”;
1972 - III nagroda za „Noc” i wyróżnienie za 
architekturę - „Rytmy”;
1973 - III nagroda - „Ballada o cysorzu”;
1973 - II nagroda i nagroda za pejzaż za zdjęcie 
„Pejzaż”, także nagroda za reportaż za zestaw 
„Godz. 21.30”;
1974 - IV nagroda za zestaw „Ludzie morza”;
1976 - IV nagroda za „Grande valce brillante”;
1978 - III nagroda za całość prac. 
Wiele zdjęć Władysławy Nowogórskiej publi-
kowanych było w prasie lokalnej i krajowej. Jej  
zdjęcia wykorzystywane były w folderach o Go-
rzowie oraz informatorze o muzeach w woje-
wództwie gorzowskim. 
Współuczestniczyła w organizacji Gorzowskich 
Konfrontacji Fotograficznych. 
Otrzymała odznaki m. in.: Za zasługi dla woje-
wództwa zielonogórskiego, Zasłużony Działacz 
Kultury i Złotą Odznakę Fotoreportera nadaną 
przez ministra przemysłu chemicznego.
Bogdan J. Kunicki we w wstępie do katalogu 
wydanego z okazji wystawy w BWA w 1996 r. 
napisał: 
Przez wiele lat Władzia pracowała w Stilonie: 
rejestrowała życie przemysłowego kolosa, spo
rządzała kronikarski zapis takich sobie zwyczaj
nych zdarzeń i podniosłych uroczystości, utrwa
lając i niepozornych bohaterów, i osoby bardzo 
ponoć ważne. Ten świat zapełniały piony i pozio
my metalowych konstrukcji, bezduszne potwory 
automatyki, monotonne szeregi maszyn, pomiędzy 
którymi uwijał się gdzieś człowiek - spracowany,  
brudny od kurzu, spocony od wysiłku, myślący  
w rytm doglądanych przez niego mechanizmów. 
To nie był świat pociągający dla osoby wrażliwej.  

Nowogórska Władysława
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Za progiem zakładu odrzucała atmosferę inżynie
rii i w tym, co fotografowała nie z dyrektorskiego 
nakazu, ale z potrzeby własnej, konsekwentnie 
uciekała w obszary bardziej ludziom przyjazne. 
W jej fotografiach jest jakieś szczególne, osobi
ste ciepło wewnętrzne, jakieś serde czne widzenie 
otoczenia i adresowany do odbiorcy apel o tę ser
deczność.

Krystyna Kamińska

NÜRNBERGER  
Joseph (Christian)  
Emil

Urodził się 25.10.1779 r.  
w Magdeburgu, zmarł  
6.02.1848 r. w Landsber- 
gu. Uczęszczał do Szkoły  
Katedralnej w Magde bur- 
gu, nie podjął studiów uni- 

wersyteckich. Rozpoczął karierę pruskie go urzęd-
nika pocztowego. W 1801 r. jako sekre tarz pocz-
ty przybył do Landsberga. W 1813 r. ponownie 
przeniesiono go służbowo do Halle i Lip ska, zaś 
w 1816 r. do Żar (Sorau) w Łużycach. W 1829 r.  
ponownie trafił do Landsberga, gdzie osiągnął sta- 
nowisko Pocztmistrza, Dyrektora Poczty, Nad-
dyrektora Poczty i otrzymał tytuł Tajnego Radcy 
Dworu. We wszystkich fazach swego życia da-
wał dowody niezwykłego talen tu naukowego i li-
terackiego. Za swe zasługi jako matematyk został 
przez Uniwersytet Fryderyka w Halle uhonorowa-
ny tytułem doktorskim (honoris causa). 
W Żarach parał się literaturzą klasyczną. Opubli-
kował tłumaczenia Horacego, Owidiusza, Tibuli- 
 sza i Wergiliusza. W Landsbergu, w swej podmiej-
skiej posiadłości - domu, który nazwał „Stilleben” 
(obecnie ul. Drzymały 13) - rozwinął ponownie in-
tensywną działalność pisarską. Zajmował się także  
astronomią i naukami o nieśmiertelności. Jego pi-
sma oddają wyjątkowo plastycznie obraz miesz-
czańskiego życia między epokami romantyzmu  
i biederme iera. Liberalni literaci krytykowali jego 
konser watywne pojmowanie zagadnień państwa  
i spo łeczeństwa. Ojciec i syn Nürnbergerowie, 
Eduard Boas, August Bornitz tworzyli salon in-
telektualny XIX-wiecznego Landsberga. 
Wielokrotnie odznaczony, członek wielu towa-
rzystw naukowych. Zmarł w wieku 69 lat w Lands- 
bergu i został pochowany na Ewangelickim Cmen-
tarzu Mariackim (park Kopernika). W ogrodzie 
przy ul. Drzymały 13 w 1998 r. posadzono dąb na 
pamiątkę obu Nürnbergerów.

Wybór:
„Astronomische Reiseberichte oder Skizzen der 
Topographie des Himmels und planetarischen 
Metempsychose”, 1837; 
„Ernste Novellen und Skizzen. Sehnsuchts-Klän-
ge nach der Heimath”, 1839; 
„Still-Leben, oder Ueber die Unsterblichkeit der 
Seele. Briefe an eine Freundin”, 1839; 
„Ernste Dichtungen”, 1841; 
„Populäres astronomisches Hand-Wörterbuch 
(...)”, 2 tomy, 1846/1848.

Martin A. Völker

NÜRNBERGER 
Woldemar
pseudonim 
M. Solitaire 
Solitar

Urodził się 1.10.1817 r.  
w Żarach (Sorau), zmarł  
17.04.1869 r. w Lands-

bergu. Początkowo kształcił go ojciec - Joseph 
Emil Nürnberger. W 1829 r. prze niósł się z ro-
dziną do Landsberga. Od 1832 r. uczęszczał do 
Gimnazjum w Szczecinie, między 1838 a 1842 r. 
studio wał w Berlinie medycynę i w 1843 r. otrzy-
mał tytuł doktora medycyny. W tym samym roku 
osiadł w Landsbergu jako praktykujący lekarz. 
W książce adresowej z 1863 r. określony jest jako 
lekarz ubogich. Rozległe podróże wiodły go już 
podczas studiów przez Niemcy, Holandię, Istrię, 
Włochy i Szwajcarię. W 1840 r. po raz pierwszy 
drukiem ukazały się jego wersy w „Album der 
Boudoirs”, dodatku do czasopisma „Europa”, które  
wydawane było przez Augusta Lewalda. W nich  
opiewa Nürnberger żal po stracie ukochanej. Nada-
remne dążenie do szczęścia i bezpieczeństwa  
ukazuje w niezwykle barwnych relacjach z po-
dróży, balladach, nowelach i powieściowych opo-
wiadaniach. Atakował „mechanizmy wypierania”  
człowieka epoki mieszczańskiej i piętnował entu-
zjazm z postępu podczas rewolucji przemysłowej. 
Jego forma nosi cechy wielkoświatowe. Byłoby  
jednak nietrafionym nazwać Nürnbergera mizan-
tropicznym pesymistą, jak to czyniono. Nakre-
ślony weltszmerc - ból egzystencji - jest częścią  
jego twórczości, metodą, jaką chciał sprowoko-
wać reprezentantów biedermeiera. Już jego pierw-
sze utwory, przypadające na czasy gimnazjalne, 
dają się widzieć jako zagrożenie dla idealizmu po-
przedniego pokolenia. Nürnbergerowska, często  

Nürnberger Woldemar
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nieposkromiona siła zarozumiałości oponowała 
przeciw reakcyjnemu rozwojowi społecznemu po  
1848 r. Groteskowi protagoniści w jego opo wia-
daniach są karykaturą życia przejętych mieszczan  
i głoszą upadek wolnomyślicieli. Pseudonim jego,  
Solitar/M. Solitaire, daje (być może) także wska-
zówkę do humanisty Francesco Petrarki i jego 
pism „De contemptu mundi” (1342/43, O pogar-
dzia dla świata) czy „De vita solitaria” (1346-56, 
O samotnym życiu). Nürnberger, podobnie jak 
Petrarka, w swej epoce konstruuje jednolitą me-
todę pojmowania i odczuwania świata, by zro-
zumieć kompleksowość i głębię doznań coraz to 
bardziej stechnicyzowanego społeczeństwa.
Nürnberger zmarł 17.04.1869 r. i pochowany 
został w rodzinnym grobowcu na Ewangelickim 
Cmentarzu Parafialnym (park Kopernika). 
Wybór: 
„Faust. Ein Gedicht”, 1842; 
„Das braune Buch. Novellen, Phantasiestücke 
und Historien”, 1858; 
„Erzählungen bei Licht. Novellen”, 1860; 
„Diana-Diaphana. Phantastischer Roman”, 3 to- 
my 1863.

Martin A. Völker

NÜTTGENS  
Theodor 

Twórca monumentalne-
go malarstwa religijne go,  
urodził się 5.09.1875 r.  
w Akwizgranie (Aachen). 

Pochodził z rodziny malarzy, w której kultywowa-
no tradycje kato lickie. Na terenie Nadrenii Północ-
nej-Westfalii osiedliła się cała rodzina Nüttgens. 
Jego młodszy brat Heinrich również był mala-
rzem kościelnym. Theodor w latach 1898-1902 
odbył studia w Akademii Sztuki w Düsseldorfie. 
Następnie wiele po dróżował, bywał m.in. na Ślą-
sku, Pomorzu i Bran denburgii, gdzie realizował 
zlecenia kościelne. Na stałe osiadł w Berlinie. Od  
roku 1946 był członkiem berlińskiego Związku  
Artystów Sztuk Plastycznych (Berufsverband Bil-
dender Künstler). Zajmował się również malar-
stwem ołtarzowym i tablicowym, tworząc kom-
pozycje religijne. 
Leksykografowie niemieccy w swoich wiado-
mo ściach biograficznych Nüttgensa podają in-
formacje o różnych jego realizacjach (dotyczy 
polichromii) głównie w kościołach katolickich  

m.in.: w Go rzo wie Wlkp. (Landsberg a. W.), Wi - 
toszynie Dolnym na Śląsku (Niederhartmanns-
dorf in Schlesien), Słupsku (?) (Stolp in Pom - 
mern), Berlinie-Span dau (kościół pw. Najświęt-
szej Marii Panny), Berlinie-Moabit (kościól pw.  
św. Wawrzyńca), Düsseldorfie (kościół Maksa 
/ Maxkirche), w kościele Zbawiciela w Akwiz-
granie, Nowomiejskim kościele w Heiligenstadt, 
w kościele Św. Trójcy w Dortmundzie i kościele 
św. Bernarda we Frankfurcie nad Menem. W tym 
spisie figurują także obrazy: tryptyk Ukrzyżo
wanie w kościele św. Agnieszki w Magdeburgu  
i obraz ołtarzowy w kościele św. Karola w Berli-
nie - Grunewald. Należy dodać jeszcze dwa obra-
zy w tym tablicowy Pietà wykonany dla kościoła  
pw. Św. Krzyża w Gorzowie Wlkp. (obecnie za-
gi niony) oraz obraz ołtarzowy dla kaplicy św. 
Feliksa (dawniej św. Anny) w Głogowie. Obok 
wy mie nionych miejsc i prac do interesujących 
jego re alizacji wykonanych po śmierci berliń - 
skiego prof. Stummela należą również wyko-
nane w 1921 roku malowidła w prawej bocznej 
nawie bazyliki Różańcowej w Berlinie-Steglitz.
Malowidła ścienne dla kościoła pw. Św. Krzyża  
wybudowanego w latach 1905-1907 były ufun-
dowane przez gminę katolicką w Landsbergu. 
Dekoracja malarska figuralna i geometryczna 
została zrealizowana przez Theodora Nüttgensa  
w 1919 roku. Polichromia figuralna zdobi ścia-
ny prezbiterium, transeptu i empory organowej. 
Na sklepieniu absydy prezbiterium i jej ściany 
znajdują się: 1. Dobry Pasterz; 2. Rząd postaci  
świętych z atrybutami: św. Bonifacy - Winfryd;  
św. Agnieszka; św. Piotr; św. Andrzej; św. Helena  
(cesarzowa); św. Alojzy Gonzaga. 3. Ukrzyżo
wanie (zach. ściana prezbiterium). Polichromie 
na ścianach transeptu przedstawiają następują-
ce sceny: 1. Ofiarowanie w świątyni (pn. ściana  
tran septu od wsch.); 2. Odpoczynek w czasie 
ucieczki do Egiptu (pn. ściana od zach.); 4. Maria  
Magdalena namaszcza nogi Jezusa (zach. ściana  
transeptu); 5. Powrót syna marnotrawnego (wsch.  
ściana transeptu). Na ścianie empory or ganowej 
przedstawiono dwie grupowe sceny z te atralnie 
ustawionymi postaciami papieża Grzegorza I 
Wielkiego z muzykującymi aniołami i świętej 
Cecylii z aniołami.
Dokładna data śmierci Theodora Nüttgensa nie  
jest znana. W źródłach pojawiają się nie do koń-
ca wiarygodne informacje.

Janusz Michalski

Nüttgens Theodor
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O
OBERHEIM  
Ludwig Heinrich Otto

Urodził się w 1808 r. w Berlinie, zmarł w 1863 r.  
Luterański duchowny student teologii m.in. w Ber- 
linie i Bonn, także uczeń Schleiermachera. W la- 
tach 1836-43 archidiakon kościoła Mariackiego 
(katedra), od 18.06.1843 r. superitendent lands-
berskiego okrę gu kościelnego. Zasłużył się dla 
miasta i okolic, szczególnie w rozwiązywaniu pa-
lących problemów socjalnych. Brał czynny udział 
zarówno w akcjach charytatywnych (Bratnia Po-
moc Gusta wa Adolfa) jak i społecznych. Stał się  
inicjatorem przebudowy prezbiterium kościoła 
Mariackiego, gdzie poświęcił ołtarz z obrazem 
„Ostatnia wieczerza” pędzla berlińskiego prof. 
Begasa (6.07.1845). Kazanie z tej uroczysto ści 
wydał drukiem, podobnie jak opracowane przez 
siebie dzieje marchijskiego luteranizmu („Die 
Einführung der Reformation in der Mark Bran-
denburg”, 1839) z oka zji jubileuszu 300-lecia. 
W 1848 r. podjął wspólnie z komitetem (m.in. 
Nürnberger, Boas) dzieło budowy pomnika Schlei-
ermachera przy kościele Zgody (biały kościół). 
Wiele zawdzięcza ma mu także oświata. Ks. Lu-
dwig Oberheim jest autorem podręcznika szkol-
nego historii („Geschichte des bran denburgisch-
preussischen Staates”) zalecanego w nauczaniu 
ówczesnego „patriotyzmu”.

Robert Piotrowski

OLCHOWIK  
Zbigniew  
Franciszek 

Urodził się 17.02.1957 r.  
w Wołowie. Studia w Pań-
stwowej Wyższej Szkole  
Sztuk Plastycznych we 
Wro cławiu. Dyplom uzy-
skał w 1985 r. na wydzia - 

le Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemy-
słowego. Po studiach zajmował się projektowa-
niem graficznym i wystawiennictwem, ale jed-
nocześnie współpracował z awangardową grupą  
wrocławskich malarzy i performerów „Luxus”, 

co trwale wpłynęło na jego twórczość. W latach 
1987-1990 mieszkał i pracował w Paryżu. 
O tym okresie Gabriela Balcerzakowa pisała:  
Droga Olchowika wiodła przez formy estetyczne
go buntu lat osiemdziesiątych, będące odbiciem 
kryzysu wartości ogólnych, jaki był wówczas na
szym udziałem. W sztukach plastycznych reflek
sem takich tendencji była poetyka „uboga”, do  
głosu dochodziły „szybkie” techniki (spray, szab- 
lon) i publicystyczne formy wyrazu. Ożyła w tam - 
tym czasie technika i program dawnego, histo
rycznego ekspresjonizmu spod znaku Kirchnera 
i Noldego. To korzenie sztuki Olchowika. („Zie-
mia Gorzowska” 2000, nr 34 z 24 VIII)
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Od 1990 r. mieszka w Gorzowie. Podstawowy-
mi formami jego wypowiedzi są rysunek i ma-
larstwo. Chętnie zajmuje się karykaturą, projek-
towaniem graficznym i ilustrowaniem książek.  
Od 1994 r. jest członkiem Stowarzyszenia Pol - 
skich Artystów Karykatury w Warszawie. Uczest-
niczył w wielu środowiskowych wystawach i kon-
kursach satyrycznych. Miał kilka wystaw indy-
widualnych karykatury w Gorzowie, Stargardzie, 
Pile. W prasie krajowej i regionalnej opubliko-
wał ponad 600 karykatur. 
W gorzowskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w 2005 r. otwarto stałą ga-
lerię karykatur Zbigniewa Olchowika, w której 
eksponowane są karykatury twórców kultury, 
przede wszystkim literatów. 
Opracował graficznie i zilustrował ok. 50 ksią-
żek. Jest stałym autorem rysunków lub grafik do  
pisma literacko-artystycznego „Lamus” (wyda-
wca: Klub Myśli Twórczej „Lamus”). Jest auto-
rem plakatów do sztuk teatralnych, m.in. Kono-
pielka, Ubu Król, Sen nocy letniej, Przypowieści  
kryminalne, Juwenilia, do wydarzeń artystycz-
nych w BWA i Międzynarodowych Spotkań Ze-
społów Cygańskich „Romane Dyvesa”.
Dla Teatru im J. Osterwy w 1995 r. przygotował 
scenografię do „Juweniliów” Stanisława Igna-
cego Witkiewicza, w reż. Ryszarda Majora.
Najważniejsze wystawy indywidualne: 
1992 - rysunek i malarstwo, Mała Galeria, Go-
rzów;
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1992 - wystawa malarstwa, Kleine Galerie, Se-
elow, Frankfurt n. O., Niemcy;
1993 - wystawa malarstwa, Muzeum, Barlinek;
1994 - „Karykatury”, Centrum Promocji ZWCh 
„Stilon”, Gorzów;
1994 - „Tylko rysunek”, Muzeum, Myślibórz;
1995 - „Persony”, Klub Pod Filarami, Gorzów;
1996 - „Karykatury”, BWA Piła, „Rysunek”, 
Galeria MCK, Gorzów;
1998 - wystawa malarstwa, Galeria Relax; wy-
stawa rysunku, Muzeum Spichlerz, Gorzów;
1999 - wystawa retrospektywna „Iluminacje”, 
BWA Gorzów;
2001 - malarstwo, Galerie Empore, Buchholz/
Hamburg, Niemcy;
2003 - „Karykatury ludzi kultury”, Klub Lamus, 
Gorzów;
2005 - inauguracja Regionalnej Galerii Grafiki 
Współczesnej, WiMBP, Gorzów.
W latach 1991-2006 brał udział we wszystkich 
przeglądach plastyki - „Salonach Jesiennych” na 
przemian w BWA Gorzów i Zielonej Górze.
Udział w wystawach zbiorowych i plenerach: 
- w kraju: Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, 
Gorzów, Legnica, Łagów, Santok, Garbicz, Lub-
niewice, Paradyż, Zamość,
- w Niemczech: Dortmund/Waltrop, Fuersten-
berg, Heimbach, Halle/Saale, Seelow, Bad Frei-
enwalde, Bremen/Vegesack, Poczdam „Potsda-
mer Sommerkunst”, Alt-Toeplitz, Oberhausen, 
Buchholz/Hamburg, Mullrose, Frankfurt,
- w Danii: Aalborg, 
- w Belgii: Eupen.
Stale współpracuje z wydawcami w Bad Freien-
walde i Kassel w Niemczech.
W katalogu do wystawy w gorzowskim BWA  
w 1999 r. Gabriela Balcerzakowa napisała: W ma
larstwie Olchowika wciąż odnajduję żarliwość 
publicysty, który prowadzi widzów swoich prac 
wprost ku przyjętej wcześniej tezie. Jedynym spo
sobem zmiękczenia tej bezpardonowej sytuacji  
jest nuta ironii, jaką zawsze wplata do swoich 
obrazów, przydając im cechę kpiny lub uszczy
pliwości. Olchowik ściśle przestrzega reguł tej 
ironicznej gry, a kpina jest formą miłosierdzia, 
jaką autor okazuje widzom swoich prac.
Ma stronę internetową: http://www.olchowik.
republika.pl
Od 2007 r. pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., od-
powiada za kształt plastyczny wszystkich dzia-
łań biblioteki. 

Krystyna Kamińska

OLECHNOWICZ 
Leonard

Urodził się 3.05.1957 r.  
w Lidzie. Z zawodu geo-
deta, pracuje w Urzędzie 
Miejskim. 
Fotografuje od kiedy z oka- 
zji pierwszej komunii do-
stał aparat fotograficzny  

- Druh. Od 1977 r. należy do Gorzowskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego. Uczestniczył w wielu  
wystawach w Gorzowie Wlkp.i w kraju. Jego zdję-
cia włączane są do ekspozycji organi zowanych 
przez Międzynarodową Fede rację Sztuki Foto-
graficznej FIAP, m. in. w 1998 r. w Saragossie, 
w 2002 r. w Rovnij w Chorwacji. W 2005 r. jego 
zdjęcia włączono do międzynarodowej ekspozy-
cji w Serbii, w 2006 r. prezentowane były w Ar-
gentynie. W 2002 r. po XV Międzynarodowym  
Konkursie Fotograficznym w Luksemburgu otrzy-
mał dyplom i błękitną wstęgę honorową. 
Jest uznawany za mistrz fotografii nastrojowej, 
nostalgicznej. Najczęściej wypowiada się jednym 
zdjęciem wyważonym i przemyślanym w kom-
pozycji.
Nagrody w Dorocznych Wystawach GTF:
1984 - Struktura piasku, nagroda za pejzaż; 
1986 - Lód, wyróżnienie;
1989 - Świebodzin, nagroda za zdjęcie archi-
tektury;
1990 - Melancholia, III nagroda;
1996 -Kuźnia i Wejście, wyróżnienie za zdjęcia;
1998 - dwa zdjęcia bez tytułu, III nagroda;
1999 - Architektura i Pod słońce, wyróżnienie 
za zdjęcia; 
2002 - reportaż, wyróżnienie; 
2003 - Jestem sama, Czuję to wszystko, Moja 
ulica, III miejsce za trzy zdjęcia socjologiczne;
2005 - Głęboki sen, Morski brzeg, Okienny na
strój, Szarość dnia, I miejsce za cztery zdjęcia. 
Wystawy indywidualne:
1998 - Mała Galeria, Gorzów Wlkp.;
2002 - Mała Galeria, Gorzów Wlkp.; 
2007 - Mała Galeria, Gorzów Wlkp. 

Krystyna Kamińska

Olchowik Zbigniew Franciszek
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P
PAPUSZA  
zob. Wajs Bronisława

PAULEMANN von Kladowteich  
zob. Dahms Paul

PIECHOCKI
Juliusz
Urodził się 10.04.1948 r.  
w Zielonej Górze. Od 14  
roku życia mieszka w Go-
rzowie Wlkp. Był uczniem  
Jana Korcza w tzw. Aka-
demii Pana Jana, pod ko-
niec życia opiekował się 

swoim Mistrzem.
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu. Dyplom w pracowni prof.  
Stanisława Teisseyre’a otrzymał w 1979 r. Upra-
wia rysunek i malarstwo. Jest nauczycielem ry-
sunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Go - 
rzowie Wlkp.
Wystawy malarstwa:
1973 - Gorzów Wlkp., Muzeum - Uczniowie 
artysty Jana Korcza;
1979 - Gorzów Wlkp. - indywidualna wystawa 
malarstwa;
1980 - Poznań - Ogólnopolski Konkurs im. J. Spy-
chalskiego;
1980-2006 - udział w dorocznych Salonach Je-
siennych - Gorzów Wlkp., Zielona Góra, War-
szawa, Elbląg, Poznań;
1980 - Gorzów Wlkp., BWA - indywidualna wy-
stawa malarstwa; 
1985 - Gorzów Wlkp. - indywidualna wystawa 
malarstwa;
1985 - Gorzów Wlkp. - indywidualna wystawa 
rysunku;
1988 - Eberswalde-Finow i Frankfurt n/Odrą, 
Niemcy - zbiorowa wystawa malarstwa;
1988 - Gorzów Wlkp. - indywidualna wystawa 
- Szkice do autoportretu;
1988-2000 - Gorzów Wlkp. - udział w Ogólno-
polskiej Wystawie Sacrum;

1990 - Szczecin - Festiwal Malarstwa Współ-
czesnego;
1990 - Butzbach, Niemcy - wystawa malarstwa;
1991 - Aalborg, Dania - wystawa malarstwa;
1991 - Conegliano, Włochy - wystawa malar-
stwa;
1992 - Castres, Francja - wystawa malarstwa;
1992 - Bad Nauheim, Niemcy - wystawa ma-
larstwa;
1993 - Ferden, Niemcy - wystawa malarstwa;
1993 - Gorzów, KMPiK - indywidualna wysta-
wa malarstwa;
1994 - Paryż, Francja - wystawa malarstwa;
1994 - Bad Nauheim, Niemcy - wystawa malar-
stwa;
1995 - Gorzów Wlkp., BWA - Przegląd Plastyki 
Gorzowskiej;
1996 - Gorzów Wlkp., BWA - wystawa retro-
spektywna; 
1997 - Gorzów Wlkp., Lamus - indywidualna wy-
stawa malarstwa;
1997 - Zielona Góra, Galeria Punkt - indywidu-
alna wystawa malarstwa;
1997 - Strausberg, Niemcy - indywidualna wy-
stawa malarstwa;
1997 - Radom - II Triennale Autoportretu;
1999 - Nowa Sól, Galeria M - indywidualna wy-
stawa malarstwa;
2000 - Kostrzyn, Galeria Dialog - indywidualna 
wystawa malarstwa; 
2002 - Bad Nauheim, Niemcy - indywidualna 
wystawa malarstwa;
2002 - Gorzów Wlkp., Galeria Szkolna Liceum 
Plastycznego - indywidualna wystawa malarstwa;
2004 - Zielona Góra, Galeria „U Jadźki” - indy-
widualna wystawa malarstwa
2005 - Gorzów Wlkp., Lamus - indywidualna wy-
stawa malarstwa;
2006 - Sulęcin - indywidualna wystawa malar-
stwa;
2007 - Gorzów Wlkp., WiMBP Filia nr 3 - Por-
trety i autoportrety - pastele, malarstwo.
Prace Juliusza Piechockiego znajdują się w zbio - 
rach Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Go- 
 rzowie Wlkp. oraz w prywatnych kolekcjach  



80

w Niemczech, Danii, Szwecji, Francji, Włoszech, 
Australii i Stanach Zjednoczonych.
Artysta brał udział w plenerach ogólnopolskich 
i międzynarodowych oraz w wystawach poplene-
rowych w latach 1994-2006. 
W roku 1997 został uhonorowany Medalem im. 
Andrzeja Gordona - nagrodą wojewody gorzow-
skiego w dziedzinie plastyki. 
Córka, Anna Piechocka, tak scharakteryzowała 
ojca-artystę: Zadumany, przyglądający się cze
muś daleko na horyzoncie, pochylony w skupie
niu nad paletą lub nutami, z gitarą na kolanach.  
Zawsze trochę pachnący terpentyną, farbami olej-
nymi. Z suchymi, szorstkimi dłońmi od zmywania  
farby. Ten zewnętrzny spokój może zmylić. To 
artysta, który nieustannie poszukuje, nie tylko 
w pracy zawodowej, ale i życiu duchowym. Dla 
jednych Julek, Julo, dla innych pan Juliusz, pan 
profesor Piechocki. Dla mnie przez wiele lat po  
prostu tata. Jednak im jestem starsza, tym bar dziej 
zaczynam w nim dostrzegać przede wszystkim 
człowieka, którego podziwiam za ciszę, równo-
wagę i to nieustanne poszukiwanie („Ziemia Go-
rzowska” 2006, nr 36)

Krystyna Kamińska

PIOTROWSKI  
Grzegorz Leon

Urodził się 12.05.1976 r.  
w Dębnie Lubuskim. Ab-
solewnt Akademii Sztuk  
Pięknych w Poznaniu. Dy - 
plom z wyróżnieniem uzy-
skał w 2004 r. w pracowni  
prof. Piotra C. Kowalskie-

go. Stypendysta prezydenta miasta Gorzowa w la- 
tach 2001, 2002 i 2003. Główna dziedzina jego 
wypowiedzi artystycznej to malarstwo olejne,  
także zajmuje się książką artystyczną, obiektem, 
akcjami plenerowymi, prowadzi warsztaty arty-
styczne. Jest częstym uczestnikiem międzyna-
rodowych plenerów malarskich „Sztuka na gra-
nicy” w Kostrzynie nad Odrą oraz wielu innych 
przedsięwzięć artystycznych. 
W latach 2003-2007 Gorzowie przy ul. Sikorskie-
go prowadzi galerię sprzedażną „13 Ram”, gdzie 
organizował wystawy prac plastycznych. 
Najważniejsze wystawy malarstwa:
2000 - Kostrzyn n. O. - Galeria „Dialog” - indy-
widualna;

- Gorzów Wlkp. - Galeria „Azyl-Art”;
2001 - Gorzów Wlkp. - SMS Salon Młodej Sztuki;
- Gorzów Wlkp. - Muzeum Spichlerz - indywi-
dualna;
2002 - Gorzów Wlkp. - Stolarnia - indywidualna;
2003 - Gorzów Wlkp. - Galeria „16 Ram”;
2004 - Gorzów Wlkp. - Galeria „Pod Pocztową 
Trąbką” - indywidualna;
- Poznań - ASP;
- Gorzów Wlkp. - Spichlerz - indywidualna;
2005 - Barlinek, Gorzów Wlkp. Toruń - wystawa 
poplenerowa;
- Gorzów Wlkp. - Salon Jesienny;
2006 - Warszawa - Galeria Farbiarnia (dwie wy-
stawy indywidualne);
- Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych. 
Wybrane działania i akcje plenerowe:
2000 - „Wieża Casttelerra” - Hiszpania;
2001 - „Oko rzeki” - Kraków, Gorzów Wlkp.;
- „Serce łąki” - Brzeg, Gorzów Wlkp.; 
- „Ślady dłoni” - Moście, Gorzów Wlkp.; 
- „Były Mościce, będą Mościce” - Gorzów Wlkp.; 
2002 - „Obraz malowany z większą lub mniejszą 
pomocą moich przyjaciół”;
2003 - Warsztaty malarsko-ceramiczne - Skwie-
rzyna;
2004 - „Toreador” - Moskwa, Dubaj;
- Plener ceramiczny - Barlinek;
2005 - Międzynarodowy plener „Sztuka na gra-
nicy” - Kostrzyn n. Odrą;
2006 - „Torba” - Żagań, Gorzów Wlkp.; 
- „Cyrylica” - Moskwa.
Moje malarstwo to obrazy oszczędne; często ma
larstwo traktuję jako ciągłe poszukiwanie zachwy
tu prostotą - stwierdził Grzegorz L. Piotrowski  
w folderze do wystawy w Spichlerzu w 2004 r. 
Źródłem inspiracji dla Piotrowskiego jest przede 
wszystkim przyroda. Pejzaż jest zawsze obecny 
w jego obrazach. Towarzyszył mu od dzieciństwa, 
które spędził na wsi, gdzie, jak sam wspomina  
- z ogrodu oglądał horyzont - szeroką linię lasu 
dzielącą świat na połowę. Obrazy Piotrowskie-
go wyróżniają się dużymi formatami, na które 
artysta laserunkowo nakłada farby. Czasem na 
kilku warstwach położony zostaje czysty kolor, 
stając się głównym komponentem obrazu. Artysta 
zrywa z zasadami przedstawiania natury i per-
spektywy, maluje nowe przestrzenie dalekie od 
naturalizmu, prawie abstrakcyjne.

Krystyna Kamińska

Piechocki Juliusz
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PLEWIŃSKA  
Stanisława

Urodziła się 4. 08. 1925 r.  
w Złotej koło Koła. Przed  
wybuchem wojny ukoń-
czyła szkołę podstawo - 
wą. W czasie wojny zosta-
ła ze słana na przymuso-
we roboty najpierw do 

Berlina, a później do pobliskiego Schönefeld. 
Po wojnie wróciła do rodzinnej wsi pod Kołem, 
a już dwa tygodnie później osiedliła się w sąsie-
dztwie Gorzowa: początkowo w Maszewie, póź-
niej w Deszcznie, gdzie wraz z rodziną praco-
wała na 10 ha ziemi. 
W 1950 r., po przeżyciach zrodzonych z rodzinnej  
tragedii napisała, pierwszy wiersz - „Żywy wie-
niec” poświęcony matce. Dopiero 20 lat później 
odważyła się pokazać swoje wiersze Zdzisławowi 
Morawskiemu, który odkrył jej talent i zachęcił 
nieznaną nikomu prostą kobietę z Deszczna do 
pisania. W 1971 r. debiutowała wierszem na ła-
mach „Ziemi Gorzowskiej”. W 1985 r. została  
kandydatem na członka Związku Literatów Pol-
skich, w 2006 r. otrzymała tytuł członka ZLP.  
W chwilach wolnych od pracy nie tylko pisze wier- 
sze, a także maluje i rzeźbi. Mieszka w Desz cznie.
Wydała tomy wierszy: 
- „Polny kwiat”, Gorzów 1976; 
- „Kłosy”, Gorzów 1981; 
- „Mój dom wapnem malowany” - wiersze i pa-
miętnik, Lublin 1988;
- „Przyloty, odloty”, Gorzów 2005.
Jej wiersze i utwory prozatorskie, najczęściej  
w formie pamiętnika, publikowane były w „Nad- 
 odrzu”, „Ziemi Gorzowskiej”, „Gazecie Lubu-
skiej”, „Pegazie Lubuskim”, „Rolniczej War-
cie” oraz w antologiach, np. „Okruchy chleba” 
- antologia liryki polskiej z motywem chleba, 
Wrocław 1992.
Twórczość Stanisławy Plewińskiej wyrasta z jej  
przeżyć i doświadczeń, z trudnego życia, pełne-
go cier pień i niepokojów. Wyrasta z plebejskiej 
tradycji literackiej, w której poezja towarzyszyła  
pracy w polu, w gospodarstwie. Poetka wyraża 
prostą, chłopską wrażliwość, moralność, obycza jo-
wość, a tym samym utrwala odchodzący w prze- 
 szłość i zmieniający się model kulturowy, w któ-
rego centrum było umiłowanie ziemi, domu ro-
dzinnego oraz wartości religijnych. W wierszach  
Stanisławy Plewińskiej jest powaga, troska o bieg  

powszednich rzeczy, rytm natury, prośba i mod-
litwa. Źródeł jej poetyckiej refleksji należy szukać  
w ciągłym obcowaniu z naturą i pracą rolnika. Po-
dobne inspiracje wykorzystuje również w swojej 
prostej i nieco naiwnej plastyce: w malowanych 
obrazach i w rzeźbach.

Krystyna Kamińska

PLUST  
Wojciech

Urodził się 10. 06. 1958 r.  
w Poznaniu, ale od naj-
młodszych lat jest miesz-
kańcem Gorzowa Wlkp.  
W 1992 r. ukończył Pań-
stwową Wyższą Szkołę  
Sztuk Plastycznych w Po- 

znaniu. Członek ZPAP. W 1997 r. otworzył pierw-
szą w Gorzowie autorską galerię, ale po pięciu 
latach uznał, że ta piewsza w Gorzowie inicjaty-
wa artystyczna się nie powiodła.
Indywidualne wystawy malarstwa:
1992 - Opalenica;
1993 - Klub „Lamus” w Gorzowie Wlkp.; 
1994 - Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta - Spi-
chlerz w Gorzowie Wlkp.; 
1995 - Galeria Promocji „Stilonu” w Gorzowie 
Wlkp.;
1997 - Biuro Wystaw Artystycznych w Gorzo-
wie Wlkp.;
- Altrenft - Brandenburgisches Freilichtmuseum 
w Niemczech - wystawa wspólna z Juliuszem 
Piechockim; 
1998 - Galeria „Relax” w Gorzowie Wlkp.; 
1999 - Muzeum Regionalne w Myśliborzu;
- Biuro Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp.; 
2000 - Tourques (Francja) - wystawa w Koście-
le Św. Piotra;
- Galeria „Dialog” w Kostrzynie nad Odrą;
2000 - Kolonia (Niemcy) - wystawa w Między-
narodowym Centrum Promocji;
2001 - Biuro Wystaw Artystycznych w Gorzo-
wie Wlkp.; 
- Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze;
2002 - Galeria „Pod Pocztową Trąbką” w Go-
rzowie Wlkp.;
2006 - Klub Myśli Twórczej „Lamus” w Gorzo-
wie Wlkp.:
2007 - Galeria Biblioteki PWSZ w Gorzowie 
Wlkp.
W latach 2003-2006 uczestniczył w wielu plenerach 
plastycznych i prezentował prace na wystawach  

Plust Wojciech
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poplenerowych, m. in.: Rogi, Glisno, Dębno, Poł-
czyn, Sianożęty, Gołuchów.
Udział w wystawach zbiorowych:
- BWA Gorzów Wlkp. 1993, 1995, 1996, 1998 
(wy różnienie) - Salony Jesienne i Biennale Sztu-
ki Sakralnej;
- BWA Zielona Góra - 1997, 1999, 2001 - Salo-
ny Jesienne.
we Francji: 
1993-98 - Sainte Maure de Touraine - 4. Salon 
Malarstwa i Rzeźby;
1994 - Vaugourdon - 32. Salon Ripault (nagroda);
1994 - Joué-Les Tours - 19. Salon Sztuki (nagroda);
- Veigné (nagroda);
1995 - 97 Etampes, Maisse, Thouars; 
1997 - Descartes - Malarstwo-Rysunek-Rzeźba;
1998 - Descatres (nagroda);
2000 - Maisse;
- Descartes - Malarstwo-Rysunek-Rzeźba;
2001 - Descartes - 25. Salon Malarstwa;
2004 - Sainte Maure de Touraine (nagroda).
w Niemczech
- Norymberga - 24. Salon Malarstwa z Europy 
i Ameryki; 
Prawie wyłącznie maluje obrazy olejne na płótnie.
Pierwszy okres twórczości Wojciecha Plusta cha- 
rakteryzowała dynamika malarska. Gabriela Balce-
rzakowa tak wspominała jego wy stawę z 1997 r.  
w BWA w Gorzowie: Rozległe skale walorów ko
lorystycznych zdawały się rozsadzać powierzchnie 
płócien i skakać wprost w oczy widzów, nie pozwa- 
lając im pozostać obojętnym wobec ekspansji plam 
barwnych wymykających się uporządkowaniu. 
Około 2000 r. malarstwo Wojciecha Plusta prze-
szło zdecydowaną przemianę. Jest spokojniejsze, 
bardziej wyważone, obok motywów pejzażowych 
na obrazach pojawiają się przedmioty, a także lu-
dzie, natomiast skala kolorystyczna ulega wyraź
nemu skurczeniu i ewoluuje w stronę malarstwa 
walorowego (cytaty z katalogu towarzyszącego 
wystawie w BWA w Gorzowie Wlkp. w 2001 r.). 
Malarstwo Wojciecha Plusta jest łatwo rozpozna-
walne, co określa jego osobowość twórczą. 
O swoich obrazach powiedział: 
Zawsze maluje szybko, niecierpliwie. Nie lubię 
dłbubaniny, po prawiania. Obrazy to zapis emo
cji, stanów psy chicznych. One nie mogą być wy
męczone wiecznymi poprawkami. Musi pozostać  
w nich niedopowiedzenie i dlatego tytuły ich są  
umowne, właściwie całkiem niepotrzebne. (Han-
na Ciepiela, „Pejzaż z rozmachem”, „Gazeta Lu- 
buska” 16 XII 1998).

Krystyna Kamińska

PREUß  
Johann David Erdmann 

Urodził się 1.04.1785 r. w Landsbergu, zmarł 
25.02.1868 r. w Berlinie. Studiował na Branden-
burskim Uniwersytecie Krajowym Viadrina we  
Frankfurcie n.O. Historyk, kronikarz państwa pru- 
skiego, zaprzyjaźniony z Humboldtami. W latach 
1832-34 stworzył 9-tomową monografię Fry-
deryka Wielkiego, a w latach 1846-57 wydał na 
zlecenie królewskie w imieniu Akademii Nauk 
edycję 31 tomów dzieł króla Fryderyka Wilhel-
ma IV. Do swego wielotomowego opracowania  
dziejów Prus użył opracowań współziomka Edu-
arda Boasa i w III tomie (1836) na stronie 45 znaj-
dziemy rozdział poświęcony Landsbergowi. 
Wybór: 
„Blüthen aus guten deutschen Schriften gesammelt 
zu Denksprüchen”, 3 tomy, od 1812; 
„Die schönen Redekünste”, 1814-1816; 
„Lebensgeschichte des großen Königs Friedrich 
von Preußen”, 1834; 
„Friedrich der Grosse als Schriftsteller”, 1837; 
„Friedrich der Grosse mit seinen Verwandten und 
Freunden”, 1838;
„Friedrichs des Grossen Jugend und Thronbeste-
igung, eine Jubelschrift”, 1840.

Robert Piotrowski

PROŃKO  
Krystyna

Urodzona w 1947 r. w Go- 
rzowie Wlkp. Karierę wo-
kalną rozpoczęła w rodzin-
nym mieście w zespole 
„Refleks” z udziałem bra-
ci - Wojciecha i Piotra.  
W 1973 r. wystąpiła na 

Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Lublinie i na 
Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, 
gdzie I nagrodą uhonorowano jej interpretacje 
piosenek „Po co ci to chłopcze” i „Umarłe krajo-
brazy”.
W 1975 r. powtórzyła swój pierwszy sukces opol-
ski, otrzymała główną nagrodę za utwór „Niech 
moje serce kołysze ciebie do snu” (J. Koman,  
M. Dutkiewicz). Interpretacja ta zdobyła nadto 
tytuł piosenki roku 1975 w plebiscycie maga-
zynu „Non Stop”.

Plust Wojciech
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W tym samym 1975 r. roku rozpoczęła studia na 
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii  
Muzycznej w Katowicach, które ukończyła z wy- 
różnieniem i w 1979 r. otrzymała tytuł magistra 
sztuki. W okresie studiów brała udział w pre- 
 stiżowych festiwalach i koncertach oraz w na- 
gra niach kolejnych płyt i kaset, w nagraniach 
licznych programów TV. Piosenki w jej wyko-
naniu były stałymi pozycjami najróżniejszych 
list prze bojów i plebiscytów, np. radiowej listy 
przebojów „Trójki” czy telewizyjnego „Studia 
Gama”, a także Listy Przebojów I programu 
Polskiego Radia. Śpie wała kilkakrotnie na Jazz  
Jamboree. Występowała też na Praskim Festi-
walu Jazzowym, w So pocie, w Cas tlebar (Irlan-
dia), Dreźnie. Na Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu najwyższe trofea zdobywała w latach: 
1973, 1975, 1979 i 1987 oraz nagrody w latach:  
1980, 1981 i 1986. W 1980 r. została uhono-
rowana tytułem Piosenkarki Roku. Najbardziej 
znane jej piosenki to: „Modlitwa o miłość praw-
dziwą”, „Małe tęsknoty”, „Deszcz w Cisnej”, 
„Firma ty i ja”, „Czekamy na wyrok”, „Senna 
Kołysanka”, „Złość”.
W swym dorobku ma również udział w dużych  
formach muzycznych; najbardziej znana jest jej  
rola Kobiety z Osiedla w oratorium „Kolęda Noc-
ka” (Wojciech Trzciński, Ernest Bryll), gdzie śpie-
wała między innymi „Psalm stojących w kolejce”.  
Brała też udział w polskich edycjach Good News 
Festiwal w 1990 i 1991 r. w Katowicach i w 1991 r.  
w Częstochowie. Pozycję Krystyny Prońko po-
twierdzają zaproszenia do udziału w imprezach 
zagranicznych: USA, Niemcy, Kanada, Szwecja. 
Norwegia, Austria, Anglia, Australia, Czechy, 
Słowacja, Kuba, Bułgaria, Grecja, kraje byłego 
ZSRR: Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, 
Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Mołdawia. 
Oprócz interpretacji piosenek, Krystyna Prońko 
zajmuje się także ich komponowaniem. Napisa-
ła muzykę do piosenek m. in.: „W samotności”, 
„Subtelna gra”, „Złość” „Opadają mi ręce”. „Bo-
żek gorzelny”, „Akcja spekulacja”, „Kto nam dał  
deszcz”, „Uratuj mnie, uratuj siebie”, „Tłukę odbi-
cie w szkle”, „Może pisać to palcem na wodzie”,  
„Prośba powszednia”, „Byle do brzegu”, „Re szt ki 
piór”, „Pocałuj na dobranoc”, „Pieśń V”, „Okruch 
opłatka”.
W latach 1992-95 zajmowała się publicysty-
ką muzyczną i prowadziła autorskie programy 
radiowe w radiu Kraków, Białystok, Szczecin, 

Zielona Góra, Gdańsk (programy nocne), a także 
w radiu „Go” i w radiu „Gorzów” w Gorzowie 
Wielkopolskim. Miała też autorskie programy 
w TV Szczecin p.t. „Fono”. Od 1991r. prowadzi 
własną Agencję Artystyczną P.M.
Krystyna Prońko nagrywa, koncertuje, produku-
je muzykę i imprezy artystyczne (np. festiwal 
Warta-Rock-Reggae w 1994 r. w Gorzowie Wlkp.) 
oraz wydaje płyty pod znakiem POWER MU-
SIC. W 2007 r. z młodymi muzykami z Gorzowa 
uczestniczyła w nagraniu płyty „Moje miasto”.
Jej dyskografia obejmuje ponad 50 pozycji. 
Najbardziej reprezentatywne wykonania znala-
zły się na płytach wydanych w cyklu „Osobista 
kolekcja”. 
Obecnie mieszka w Warszawie.
Strona http://www.krystynapronko.pl lub http://
www.pronko.pl zawiera wiele innych informa-
cji związanych z działalnością artystyczną wo-
kalistki i jej dorobkiem artystycznym.

Krystyna Kamińska

PRZYBYLAK  
Maria

Urodziła się 5.07.1929 r.  
w Nowosielu pod Miń- 
skiem. Zmarła 29.12. 
2005 r. Pochowana na 
gorzowskim cmentarzu 
komunalnym.
Od 1953 r. mieszkała  
w Gorzowie. Przez całe 

zawodowe ży cie pracowała w „Stilonie”. W 1976 r.  
debiuto wała wierszem na łamach „Ziemi Gorzow-
skiej”. Była członkiem Korespondencyjnego Klu- 
bu Młodych Pisarzy, działała w Gorzowskim To-
warzystwie Kultury, a w 1981 r. zainicjowała po-
wołanie gorzowskiego Robotniczego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury, gdzie przez pierwsze 
dwie kadencje pełniła funkcję prezesa. Zasiadała 
także w Radzie Krajowej RSTK. Organizowała  
i uczestniczyła w wielu imprezach RSTK, m. in.  
w Interdyscyplinarnych Warsztatach Artystycz-
nych, w cykli cznych programach „Obrazy - słowa 
- dźwięki”, odbyła ok. 250 spotkań z czytelnika-
mi. Była członkiem Związku Literatów Polskich 
od 2000 roku.
Wydała tomy poezji: 
- „Polimer granulowany”, Gorzów 1980;
- „I jeszcze ciągle jestem do nazwania”, War-
szawa 1984; 

Przybylak Maria
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- „Radość z rozdawania”, Gorzów 1996; 
- „Takie szczęście”, Zielona Góra 2001;
- „Cerowane lata”, Gorzów 2003. 
Publikowała wiersze w „Stilonie Gorzowskim”, 
„Kulturze”, „Argumentach”, „Twórczości Robot-
ników”, „Bez przesłony”, „Własnym Głosem”,  
jej wiersze czytano na antenach radiowych, pre-
zentowano w TVP (recytowali: Wojciech Sie-
mion, Sławomira Łozińska, Maciej Starzewski  
i inni). Teksty publikowane były w wielu antolo-
giach, głównie w Oficynie Wydawniczej MAK 
prezentującej utwory autorów z kręgu RSTK, np. 
„Księga Poetów - Księga Przyjaciół”. Kilka z nich 
przetłumaczono na język niemiecki.
Maria Przybylak była laureatką licznych nagród  
w konkursach poetyckich, a także: Srebrnego 
Krzyża Zasługi, Medalu im. Jakuba Wojciechow-
skiego (od Rady Krajowej RSTK), odznaki Za-
służony Działacz Kultury, Nagrody Wojewody 
Gorzowskiego. 
Maria Przybylak tworzyła wiersze proste i szcze-
re, a przecież pełne autentycznej poezji. Roman 
Śliwonik we wstępie do jej książki „Radość z roz- 
dawania” pisał: Autorka zaprasza nas wiersza
mi na rozmowę. Poważną, bo jest to rozmowa  
po trosze o wszystkim, czyli o życiu. O nadziei, 
o Bogu, o dzieciach, pracy, zwątpieniu, bólu, cho
robach, biedzie i o chwilach jasnych i pięknych, 
które zdarzają się w ży ciu każdego człowieka. 
(...) Powaga, z jaką Maria Przybylak traktuje 
sprawy świata, sprawia, że lektura staje się my
ślącym przeżyciem. 
Przez całe życie czuła się robotnicą „Stilonu”  
i identyfikowała się z tym kręgiem społecznym. 
Pierwszemu tomikowi swoich wierszy nadała 
tytuł „Polimer granulowany”, a polimer to suro-
wiec służący do wyrobu sztucznego włókna. Ten 
„produkcyjny” tytuł okazał się jednak mylący: 
tylko jeden wiersz mówił o pracy, pozostałe zaś 
o tym, co dla każdego człowieka najważniejsze: 
o rodzinie, miłości, szacunku, prawości.
Maria Przybylak przez całe życie integralnie łą-
czyła etos robotnicy z etosem prawego człowie-
ka. Jej wiersze znajdowały powszechną akcepta-
cję, bo traktowały o tym, co ważne dla każdego 
człowieka. Autorka umiejętnie operowała cel-
nym i oszczędnym zapisem, skrótem, który rów- 
 nocześnie odsłaniał szczegół i ujawniał całość 
pojęcia wzmocnionego obrazem.

Krystyna Kamińska

PUKLICZ 
Michał
 
Urodził się 10.02.1934 r.  
w Iwanówce (pow. Skałat, 
województwo tarnopol-
skie). Zmarł 28.05.2002 r.,  
pochowany jest na gorzow-
skim cmentarzu. 
W 1955 r. ukończył Li-

ceum Plastyczne we Wrocławiu i w tym samym 
roku rozpoczął pracę w Zakładach Włókien 
Sztucznych „Stilon” w Gorzowie Wlkp. jako pla- 
styk. Od początku współpracował z redakcją 
„Stilonu Gorzowskiego”, dla której rysował wi-
niety, ozdobniki i rysunki. 
W 1960 r. Michał Puklicz rozpoczął pracę w Pań-
stwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy, który 4 li - 
stopada tego roku uroczyście otwarto pod dyr. 
Zbigniewa Szczerbowskiego. Objął kierowni-
ctwo pracowni plastycznej. Już 1 stycznia 1961 r.  
odbyła się premiera pierwszej sztuki ze sceno-
grafią podpisaną przez Michała Puklicza. Był 
to „Kopciuszek” St. Płonki-Fiszera w reż. Ta-
deusza Kosudarskiego. W tym samym 1961 r. 
przygotował scenografię do następnych sztuk:  
„Królewna Śnieżka” (18 II, reż. Manuela Kier-
nikówna), „Śpiąca królewna” (16 IV, reż. Manu-
ela Kiernikówna), „Syrena” (8 XII - reż. Bogdan 
Zieliński). Michał Puklicz był autorem sceno-
grafii do 99 przedstawień, przede wszystkim do 
bajek i sztuk dla dzieci wystawianych nie tylko 
w gorzowskim teatrze, a także w Warszawie, Zie-
lonej Górze, Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Po-
znaniu, Jeleniej Górze i Kielcach.
W Gorzowie przygotowywał również scenogra-
fie do przedstawień adresowanych do dorosłych.  
Za dyrekcji Ireny Byrskiej i w jej reżyserii: „Pano-
piticum transcendentalne” Tytusa Czyżewskie go 
(16 II 1964), „Drugi pokój” i „Jaskinia filozo fów” 
Zbigniewa Herberta (3 XII 1964), „Rosmer-
sholm” Henryka Ibsena (2 IV 1965), „Lekarz 
mimo woli” Moliera (11 XI 1965), „Jutro” Jose-
pha Conrada (8 VI 1966). Za dyrekcji Jana Błe-
szyńskiego: „Ladacznica z zasadami” Jeana Paula 
Sartra (1 X 1966, reż. Teresa Żukowska), „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego (17 IX 1967, reż. 
Jan Błeszyński), „Wilcze doły” Zdzisława Mo-
rawskiego (18 V 1968, reż. Jan Błeszyński). Jego 
projekty zyskiwały zawsze uznanie publiczności, 
a częste zaproszenia od reżyserów przedstawień 
dla dzieci, też były wyrazem akceptacji.

Przybylak Maria



85

W 1992 r. zrezygnował z pracy w teatrze, a zaj-
mował się wyłącznie realizacją zamówionych 
prac plastycznych, najczęściej do kościołów. 
Projektował i wykonywał całe wnętrza, ołtarze, 
prezbiteria, jak i detale. Wiele z tych prac zrobił 
bardzo lubiana przez niego, a zapomnianą tech-
niką repusacji, polegającą na kuciu w miedzi lub 
w mosiądzu.
Najważniejsze realizacje sakralne: 
- wystrój kościoła garnizonowego w Gubinie,
- elementy wystroju kościoła pw. Chrystusa Kró-
la przy ul. Woskowej w Gorzowie Wlkp., w tym 
3,5 m figura Chrystusa i Droga Krzyżowa,
- ołtarz papieski zbudowany przy kościele pw. 
Pierwszych Męczenników Polskich przy ul. Wil-
helma Pluty z okazji przyjazdu Ojca Św. Jana Pa-
wła II w 1997 r.,
- prezbiteria w katedrze i w kościele pw. NMP 
Królowej Polski przy ul. Żeromskiego w Gorzo-
wie Wlkp.,
- prezbiterium i tabernakulum w kościele para-
fialnym w Jeninie,
- Droga Krzyżowa na cmentarzu przy ul. War-
szawskiej w Gorzowie Wlkp.,
- krata w sanktuarium Matki Boskiej Rokit-
niańskiej w Rokitnie,
- tabernakulum w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego przy ul. Warszawskiej w Go-
rzowie Wlkp.
Tablice i inne realizacje świeckie:
- brama-pomnik na cmentarzu ofiar faszyzmu 
w Słońsku, 
- płaskorzeźba poświęcona Włodzimierzowi Kor- 
 sakowi na budynku przy ul. Hawelańskiej 9 w Go-
rzowie Wlkp.,
- tablica upamiętniająca Stanisława Kirkora na 
budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Go-
rzowie Wlkp., 
- tablica Juliusza Osterwy w Teatrze im. J. Oster-
wy w Gorzowie Wlkp.,
- tablica Ireny i Tadeusza Byrskich w Teatrze 
im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., 
- tablica Nikołaja Bierzarina w Parku im. Siemi-
radzkiego w Gorzowie Wlkp. 
Wojciech Sadowski tak napisał o nim: Pozostawił 
nadzwyczaj wszechstronny dorobek plastyczny  
i niezmiernie wiele niezrealizowanych projek
tów i pomysłów odnotowanych w zapiskach. Wśród  
gorzowskich plastyków zajmuje zaszczytne miej
sce. Był bowiem twórcą z potrzeby serca, pracowi
tym, honorowym i pilnym. Dbał więcej o akcep
tację i prestiż niż o dobra materialne. Bardziej 

troszczył się o wysoką jakość dzieła niż o hono
rarium. Był wzorowym kolegą, chętnie niósł po
moc przyjaciołom i znajomym. Twarz jego o ła - 
godnych rysach i przenikliwych oczach łączyła 
w sobie dziwną powagę i zadumę. Jednała mu 
cześć i szacunek (Nadwarciański Rocznik Ar-
chiwalno-Historyczny, nr 12/2005, s. 295-296).

Krystyna Kamińska

Puklicz Michał
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R
RAMINIAK 
Przemysław

Urodził się 10.02.1977 r.  
w Gorzowie Wlkp. Ukoń-
czył Szkołę Muzyczną II  
stopnia w Warszawie na  
Wydzia le Jazzu w klasie  
Andrzeja Jagodzińskie-
go oraz Akademię Mu-

zyczną w Katowicach - na Wydziale Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej w klasie Wojciecha Niedzieli  
(z wyróżnieniem, 2004 r.). Komponuje, jest człon-
kiem tria jazzowego RGG, prowadzi klasę impro-
wizacji w SM I stopnia przy ul. Teatralnej w Gorzo-
wie Wlkp. 
Jest kompozytorem muzyki do dwóch przed-
stawień muzycznych wystawionych na scenie 
Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 
w reżyserii Artura Nełkowskiego: 
- w 2001 r. „Leonard” - w którym obok muzyki 
ilustracyjnej było 10 piosenek z tekstami,
- w 2005 r. „Krwawe gody” - w którym domi-
nowały etiudy baletowe na fortepian, a były także 
piosenki. Za tę działalność Przemysław Raminiak 
otrzymał nagrodę tygodnika „Ziemi Gorzowska” 
przyznawaną młodym twórcom. 
W Gorzowie współpracuje również z Adamem 
Bałdychem, tworząc różnego rodzaju produk-
cje muzyczne. Na 750-lecie Gorzowa przygoto-
wali oni płytę „Moje miasto”, na której znalazły 
się także piosenki autorstwa P. Raminiaka, a jedną 
zaśpiewała Krystyna Prońko.
W 2003 r. otrzymał II nagrodę za kompozycję 
„Three for Brad” na Międzynarodowym Konkur-
sie Kom pozytorskim im. Krzysztofa Komedy.
Razem z Maciejem Garbowskim i Krzysztofem 
Gradziukiem Przemysław Raminiak tworzy trio 
RGG, które wydało płyty: 
- „Scandynavia” - wydawca „Jazz Forum” 2002 r.;
- „Straight Story” - wydawca BCD Records, 
2005 r.;
- „For You” - wydawca BCD Records, 2007 r.
Na wszystkich znajdują się kompozycje Prze-
mysława Raminiaka, a także jego kolegów z tria 
RGG.

Z zespołem RGG zdobył szereg nagród na fe-
stiwalach i konkursach jazzowych w kraju i za-
granicą m.in.:
- nagrodę dla najlepszego uczestnika Warsztatów 
Jazzowych, Puławy 1996;
- I nagroda na Spotkaniach Jazzowych - Sieradz 
2002;
- I nagrodę na festiwalu Bielska Zadymka Jazzo-
wa 2002;
- II miejsce oraz nagroda publiczności na Inter-
national Jazz Festival, Getxo (Hiszpania) 2003;
- „Klucz do Kariery” Pomorskiej Jesieni Jazzo-
wej - Gorzów Wielkopolski 2003.
Przemysław Raminiak współpracował z czoło-
wymi muzykami jazzowymi w Polsce, m. in.: 
Janem Ptaszynem Wróblewskim, Zbigniewem 
Lewandowskim, Adamem Wendtem, Maciejem 
Strzelczykiem. Zespół RGG udanie koncertuje 
ze znanym szwedzkim saksofonistą Thomasem 
Gustavssonem.
Przemysław Raminiak często zapraszany jest 
jako muzyk sesyjny do współpracy w różnych 
formacjach, nie tylko jazzowych.

Krystyna Kamińska

RICHTER  
Max E. A. 

Urodził się 1.04.1894 r.,  
zmarł 26.03.1957 r. Stu di-
ował w Berlinie w Zjed-
noczonej Szkole Wolnych  
i Stosowanych Sztuk, mię-
dzy innymi u Emila Orli-
ka. Dobrze przygotowany  

i wszechstronny grafik. Odegrał ogromną rolę 
w życiu kulturalnym i artystycznym miasta przed  
1945 r. Jego zakład reklamy przy ul. Sikorskiego 
(Richtstrasse 44, nieistniejąca zabudowa) miał 
wypracowaną markę i renomę. Trudno zliczyć,  
ile nagłówków, reklam gazetowych, książkowych, 
logo firm i innych elementów wizualnych stwo-
rzył własnoręcznie. Czasem można je odkryć  
dzięki monogramowi „M.E.A.R.” ukrytemu gdzieś 
w niewidocznym miejscu. Tworzył także ekslibi-
risy, oraz niezwykle rzadkie grafiki lub akwarele  
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„pod szkło” na ściany landsberczan i gości mia-
sta. Jego kunszt doceniono w 1927 r., zlecając mu  
oprawę graficzną przewodnika po Landsbergu  
(red. Fritz Buchholz i Otto Gerloff, II wyd. 1995) 
czy zapraszając do licznych ważnych miejskich 
rozstrzygnięć, jak np. konkursu na pomnik pole-
głych w I wojnie światowej.
Pamięć do dziś zapewniają mu nieistniejące, ale  
zapisane w historii miasta, autorskie rekonstruk-
cje historycznego Landsberga. Znalazły się one  
w liczbie dziewięciu jako wielkoformatowe ma-
lowidła na ścianach restauracji Weinberg, poło-
żonej tuż obok góry Kozackiej i przedstawiały 
kolejno: miasto lokacyjne ok. 1257 r., kościół 
Mariacki z Rolandem ok. 1485 r., widok na mia-
sto z szańca szwedzkiego ok. 1630 r., Landsberg  
ok. 1650 r., winnicę (Weinberg) ok. 1700 r. z wido-
kiem na miasto, panoramę warciańską Landsberga 
z ok. 1750 r., odwach i Rynek ok. 1840 r., ratusz  
z wieżą trębacką ok. 1850 r., pierwszy po ciąg Ko-
lei Wschodniej w 1857 r. Niestety, przepadły one 
wraz z budynkiem restauracji i znane są jedynie  
z fotograficznych przekazów. Po 1945 r. przeby-
wał i pracował w zachodniej części Niemiec.

Robert Piotrowski

ROBAK  
Aldona 

Urodziła się 11.04.1958 r.  
w Poznaniu. Ukończyła 
Kolegium Teologiczne 
w Zielonej Górze. Pra-
cuje jako nauczycielka.  
W 1985 r. debiutowała  

wierszem na łamach „Nadodrza”. Od 1998 r, na-
leży do ZLP. Mieszka w Gorzowie. 
Wydała tomiki poezji:
- „Moje wołania”, Gorzów Wlkp. 1993, 
- „Moje ogrody”, Gorzów Wlkp. 1996,
- „W dolinie czasu”, Gorzów Wlkp. 2002.
Aldona Robak jest poetką stricte liryczną. W swo-
ich krótkich wierszach, jakby poetyckich mu-
śnięciach, zawiera wrażenia z obserwacji przyrody, 
doznań literackich, refleksje nad życiem. W jej 
wierszach dużo dobrego malarstwa i klasycznej  
muzyki - obie te dziedziny sztuki rodzą w niej 
wrażenia domagające się poetyckiego kształtu. 
Cały dorobek kulturowy ludzkości i bogactwo 
przyrody służą Aldonie Robak do szkicowania 
widoków, jakie zapamiętała lub chce zatrzymać, 

do określenia sytuacji lirycznej, do poetyckiej kon-
statacji urody świata. 
Dwa pierwsze tomy miały w tytule „Moje”, wy-
raźnie podkreślając subiektywny punkt widzenia. 
W trzecim świat jest bardziej zobiektywizowany, 
choć także zawężony, co autorka podkreśla mot-
tem - słowami św. Pawła: „Po części tylko pozna-
jemy”. Tu silniej dochodzą do głosu przemyślenia 
na temat przemijania życia i następstwa pokoleń. 
Oddzielny ton wnoszą wiersze zrodzone z fascy-
nacji religią i wiarą w Boga. Wszystkie wiersze 
wyróżnia wysmakowane poetyckie obrazowanie 
i często zaskakujące metafory. 
Świat Aldony Robak zawarty jest w poetyckiej 
przestrzeni łagodności zrodzonej z zasobów kul-
tury światowej, z kontemplacji koloru i dźwięku, 
ze spokojnego poddania się Bogu.

Krystyna Kamińska

ROZHIN  
Andrzej 

Urodził się 5.05.1940 r.  
we Lwowie. Ukończył fi- 
lologię polską w Uniwer-
sytecie im. Marii Skłodo-
wskiej-Curie w Lublinie  
oraz reżyserię w Państwo-
wej Wyższej Szkole Te-

atralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. 
W okresie studiów założył, a następnie przez 14 lat  
(1960-1974) prowadził Akademicki Teatr „Go-
ng-2”, jeden z najważniejszych teatrów stu-
denckich tamtych lat. Był organizatorem festi-
wali teatrów studenckich - Lubelskiej Wiosny 
Teatralnej. 
W 1974 r. odszedł z ruchu studenckiego i rozpo-
czął pracę w teatrach profesjonalnych. Był dyrek-
torem: 
- Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 
(1974-1977),
- Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (1977-
1978),
- Teatru im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie 
(1979-1981),
- Teatru Polskiego w Szczecinie (1981-1983),
- Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1985-
1993). 
Reżyser wielkich koncertów i widowisk plenero-
wych, m. in. na festiwalach kultury studenckiej  
„Fama” w Świnoujściu, koncertów galowych 
w Teatrze Wielkim w Warszawie i innych. Jako 
reżyser przygotował ponad 170 sztuk granych 

Rozhin Andrzej
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poza wymienionymi teatrami w: Warszawie (Ate-
neum, Powszechny, Kwadrat, Ochoty, Komedia, 
Narodowy), Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy, 
Torunia, na Węgrzech w Debreczynie i Egerze, 
na Słowacji w Preszow.
W Teatrze im. Juliusza Osterwy reżyserował: 
1974 - „Karabiny” Stanisława Grochowiaka,
1975 - „Łaźnia” Włodzimierza Majakowskiego,
1975 - „Dewajtis” Marii Rodziewiczówny,
1976 - „Rozstanie w czerwcu” Aleksandra Wam-
piłowa,
1977 - „Przebudzenie wiosny” Franka Wedekinda,
1977 - „Protokół z pewnego zebrania partyjnego” 
Aleksandra Helmana, 
1998 - „Obrażeni” Ewy Lachnit,
2006 - „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego.
Po przejściu z teatru studenckiego w 1974 r. do 
Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, An-
drzej Rozhin wniósł tu nowoczesną formułę tea-
tru, zapraszał młodych twórców, m.in.. Bogdana 
Cybulskiego, Wojciecha Müllera, Izabelę Gu-
stowską, Agnieszkę Holland (reżyserski debiut 
teatralny), Marcina Jarnuszkiewicza, Lidię Zie-
lińską, Edwarda Lutczyna, Andrzeja Pągowskie-
go, Jacka Kasprzyka, którzy razem z dyrektorem  
tworzyli znakomite przedstawienia z zaintere-
sowaniem obserwowane przez ogólnopolską kry-
tykę teatralną. Sam miał odwagę pokazać „Łaź- 
nię” zdecydowanie krytykującą socjalistyczny 
model władzy i życia, a wkrótce potem przygo-
tował sielankowy obraz na podstawie „Dewajti-
su”, mocno przy tym akcentując wartości patrio-
tyczne, wówczas mało popularne. Bardzo ważne 
było też wprowadzenie na scenę „Przebudzenia 
wiosny” Franka Weedekinda. Trzy sezony An-
drzeja Rozhina w Teatrze im. Juliusza Osterwy 
traktowane są jako ważne dla teatru ze względu 
na talenty dyrektora zarówno jako twórcy, jak i do-
brego menadżera. 
Chętnie wracał do Gorzowa. Za dyrekcji Ry-
szarda Majora wystawił „Obrażonych” Ewy Lach-
nit i za dyrekcji Jana Tomaszewicza „Wyzwo-
lenie” na jubileusz 60-lecie teatru. Jeszcze raz 
pokazał się jako mistrz widowiska, wyreżyse-
rował przedstawienie mądre i piękne.

Krystyna Kamińska

RUDNICK  
Wilhelm

Urodził się w 1850 r., zmarł 1927 r. w Legnicy  
(Liegnitz). W latach 1878-91 był organistą koś- 
cioła Mariackiego (katedra), nauczycielem w gim-

nazjum, kierownikiem chóru mieszanego i No- 
wego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego, chóru 
gimnazjalistów. Kompozytor muzyki kościel-
nej (szczególnie oratoriów) i lekkiej (we współ-
pracy z Eckertem, Volgerem, Gensichenem). Obaj 
synowie Otto Rudnick i Walter Rudnick zasłużyli 
się dla życia muzycznego przed i po wojnie.

Robert Piotrowski

RZESZEWSKI  
Mieczysław

Urodził się 1.01.1931 r.  
w Pakości. Zmarł 27.06. 
2005 r. Pochowany jest  
w Zaułku Zasłużonych na  
gorzowskim cmentarzu,  
ma tablicę w Alei Gwiazd 
na Starym Rynku.

Ukończył Wy dział Sztuk Pięknych Uni wersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizo-
wał się w projektowaniu wnętrz. W Gorzowie 
zamieszkał w 1957 r. W latach 1957-1970 praco-
wał jako wykładowca w Liceum Pedagogicznym  
i następnie w Studium Nauczycielskim w Gorzo-
wie, potem zajmował się wyłącznie pracą twór-
czą i działalnością na rzecz miasta jako radny 
oraz w wielu stowarzyszeniach o profilu kultu-
ralnym. W Radzie Miasta Gorzowa zasia dał blisko 
30 lat, był prezesem gorzowskiej części zielono-
górskiego oddziału Związku Polskich Artystów 
Plastyków, działał w Gorzowskim Towarzystwie  
Kultury, był delegatem do Narodowej Rady Kul-
tury, troszczącył się o kulturę miasta uczestnicząc 
we wszystkich gremiach. Był duszą elitarnego 
„Stolika nr 1”, nieformalnej grupy mającej de-
cydujący wpływ na życie kulturalne w mieście. 
Z jego opiniami liczyły się władze wszystkich 
szczebli lokalnych. 
Zrealizowane projekty wnętrz: 
- kawiarnia „Letnia”,
- ośrodek wypoczynkowy „Stilonu” w Lubnie-
wicach,
- klub NOT (obecnie klub „Magnat” w Miejskim 
Centrum Kultury),
- restauracja „Pegaz”,
- restauracja „Słowiańska”,
- restauracja hotelu „Stilon”,
- restauracja „Woroneż”,
- Biuro Wystaw Artystycznych,
- Centrum Promocji „Stilonu”,
- Klub Myśli Twórczej „Lamus”,

Rozhin Andrzej
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- ośrodek wypoczynkowy „Ustronie Leśne”,
- restauracja „Polonia” we Frankfurcie n. O.,
- ośrodek wypoczynkowy „Stilonu” w Między-
zdrojach,
- wnętrza w budynkach wznoszonych przez „Prze-
mysłówkę” („Gobex”) w Polsce i w Niemczech,
- wnętrza domów prywatnych. 
Najbardziej lubił metaloplastykę. Często wyko-
rzystywał metal we wnętrzach, a także projek-
tował liczne bramy, kraty, ogrodzenia ważnych 
miejsc itp., potem precyzyjnie wykonywane przez 
artystów-rzemieślników z tej branży, najczęściej 
braci Karniów. 
Inne ważniejsze realizacje: 
- brama do Pałcu Biskupiego przy ul, 30 Stycznia,
- ogrodzenie przy fontannie na Starym Rynku, 
- mostek w Parku Wiosny Ludów,
- fontanna w Parku Kopernika,
- elementy metaloplastyki w kościele w Dębnie. 
Zaprojektował scenografię do sztuki „Anioł na 
dworcu”, wystawionej w 1966 r. w gorzowskim 
teatrze w reż. Krystyny Tyszarskiej-Skołudy. 
Mieczysław Rzeszewski uprawiał dziedzinę sztu-
ki, w której nie ma wystaw ani wernisaży, nie moż- 
na kolekcjonować tego typu prac. Ale to właśnie 
one najczęściej ulegają destrukcji niszczone przy  
najbliższym remoncie wnętrza. Niewiele prac Mie- 
czysława Rzeszewskiego pozostało nadal w kra-
jobrazie Gorzowa, choć to one wyznaczały ory-
ginalność miasta (wycieczki zatrzymywały się, 
aby obejrzeć wystrój restauracji „Słowiańskiej”) 
i miały wpływ na upodobania plastyczne miesz-
kańców.

Krystyna Kamińska

Rzeszewski Mieczysław
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SAJKOWSKI  
Sławomir

Urodził się 7.05.1966 r.  
w Gorzowie Wlkp. Absol- 
went Studium Fotografii  
Profesjonalnej w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Po- 
znaniu i Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Po-

znaniu. Fotografią zajmuje się od 1986 r. 
Od 1988 członek Gorzowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego.
W latach 1993-2003 fotoreporter „Gazety Wy-
borczej”. W latach 2004-2005 współpracował 
z „Gazetą Lubuską”. Wiele jego fotografii było  
publikowanych w ogólnopolskich i zagranicz-
nych czasopismach, m.in.: „Financial Times”, 
„News week”, „Polityka”, „Przegląd”, „Ozon”, 
„Fakt”, „Foto”.Od 1990 r. kierownik pracowni 
fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury w Go-
rzowie. Od 2001 r. prowadzi pracownię fotografii 
w Grodzkim Do mu Kultury. 
W 2006 r. współautor projektu „Gorzowianie 
XXI wieku” (razem z Przemkiem Wiśniewskim). 
Projekt polegał na fotografowaniu mieszkańców 
miasta oraz krótkiej prezentacji tych osób. Co- 
dziennie do kolekcji dochodzi jedna, zaś wszyst- 
kie można poznać na stronie internetowej pro-
jektu - www.gorzowianie.art.pl. Zdjęcia wyko-
nane w ramach tego projektu zaprezentowane zo-
stały w sześciu galeriach jednocześnie w marcu  
2007 r., a autor otrzymał „Motyla” - nagrodę pre-
zydenta Gorzowa za najciekawsze wydarzenie 
sezonu artystycznego 2006/2007.
Od 2005 r. zajmuje się fotografią reklamową,  
przygotowuje katalogi produktów różnych firm, 
także fotografuje modę. 
Wystawy indywidualne:
1991 - Klub Myśli Twórczej Lamus, Gorzów 
Wlkp.;
1992 - Stara Słodownia, Regensburg (Niemcy);

S
1992 - Mała Galeria, Gorzów Wlkp.;
1993 - Galeria Brama, Szczecin;
1994 - Gąsiora opowiadanie o mieście, Empik, 
Gorzów Wlkp.;
1995 - Galeria Pod Bocianem, Szczecin;
1996 - Mała Galeria Fotografii Kontrast, Obor-
niki Śląskie;
1997 - Jazz Klub Pod Filarami, Gorzów Wlkp.;
1997 - Twarze Gorzowa, Klub Myśli Twórczej 
Lamus, Gorzów Wlkp.;
1998 - Wystawa fotografii prasowej Na 5, BWA, 
Empik, Gorzów Wlkp.;
1998 - Dotyk cienia, OSK, Londyn (Anglia);
1999 - Miejsce Sztuki Officyna, Szczecin;
1999 - Podróże, Galeria F, BWA, Gorzów Wlkp.;
2002 - Panie, panowie, Galeria Azyl Art, Go-
rzów Wlkp., 
- Klub 13 Muz, Szczecin;
2003 - Portret, Galeria Fotografii i Nowych Me-
diów, Gorzów Wlkp.;
2006 - Gorzowianie XXI wieku - Hotel „Mieszko” 
Gorzów Wlkp.;
2007 - Gorzowianie XXI wieku, w sześciu gale-
riach Gorzowa Wlkp. 
Wybrane wystawy zbiorowe:
1989-2001 - Ogólnopolskie Konfrontacje Fo-
tograficzne;
1989-1996 - Doroczne Wystawy GTF;
1992-1997 - Ogólnopolski Salon Fotografii Ar-
tystycznej; 
1996 - Różne oblicza portretu, Zamek Książąt 
Pomorskich, Szczecin;
1996 - Wystawa studentów ASP - Opawa, Ostra-
wa (Czechy); 
1998 - Wydarzenia - Gorzów 97, Mała Galeria 
Gorzów;
1999 - Wydarzenia  Gorzów 98, Mała Galeria 
Gorzów.
Nagrody:
1989 - wyróżnienie i dyplom Polskiej Federacji 
Stowarzyszeń Fotograficznych, Konfrontacje Fo-
tograficzne;
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1989 - III nagroda, Doroczna Wystawa GTF, 
Gorzów Wlkp.; 
1990 - II nagroda i srebrny medal PFSF, Ogól-
nopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bo-
lesławiec;
1991 - I nagroda, Doroczna Wystawa GTF, Go-
rzów Wlkp.;
1992 - II nagroda i srebrny medal PFSF, Kon-
frontacje Fotograficzne; 
1992 - I nagroda, Doroczna Wystawa GTF, Go-
rzów Wlkp.; 
1992 - wyróżnienie, Krajowy Salon Fotografii 
Artystycznej, Żary 
1993 - I nagroda, Ogólnopolski Konkurs Foto-
reporterów; 
1993 - II nagroda i srebrny medal PFSF oraz II 
nagroda w konkursie Reportaż’92, Konfronta-
cje Fotograficzne; 
1993 - II nagroda, Doroczna Wystawa GTF, 
Gorzów Wlkp.;
1993 - I nagroda, Krajowy Salon Fotografii Ar-
tystycznej, Żary;
1994 - wyróżnienie, Konfrontacje Fotograficzne;
1994 - nagroda za portret, Doroczna Wystawa 
GTF, Gorzów Wlkp.; 
1995 - wyróżnienie, Konfrontacje Fotograficzne; 
1995 - nagroda za reportaż, Doroczna Wystawa 
GTF, Gorzów Wlkp.;
1995 - II nagroda, Krajowy Salon Fotografii 
Artystycznej, Żary; 
1996 - II nagroda, Krajowy Salon Fotografii 
Artystycznej, Żary; 
1996 - nagroda za portret, Doroczna Wystawa 
GTF, Gorzów Wlkp.; 
1997 - wyróżnienie, Krajowy Salon Fotografii 
Artystycznej, Żary; 
1998 - wyróżnienie, Konfrontacje Fotograficzne.
W katalogu wystawy Dotyk cienia prezentowa-
nej w Londynie w 1998 prof. Grzegorz Przy-
borek napisał:
Sajkowski nie zamyka się w jednym gatunku fo
tografii: jest dokumentalistą, czasami fotorepor
terem, inscenizatorem, portrecistą, a zawsze pro
fesjonalistą.
W zestawie portretów „Twarze Gorzowa” nie 
znajdziemy gloryfikacji portretowanych osób.  
W fotografiach Sajkowskiego widzimy często 
może „śmiesznych” ludzi, ale przez ten komizm 
są naprawdę autentyczni, swojscy - są nam bliscy.  
Sajkowski nie tylko pokazuje świat przez „krzywe 

zwierciadło”, każe się nam zastanowić nad naszą 
kondycją, zadając pytanie tak, jak Paul Gauguin 
- skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmie
rzamy?
W fotografiach zatytułowanych „Kiedy miałem  
6 lat”, „Wniebowzięci” czy „Piękności” Sajkow
ski dotyka istotnych stron naszego życia - prze
mijania, zniszczenia i zapomnienia. W „Pięknoś
ciach” fotografia niszczy twarze pięknych kobiet, 
bo przecież fotografia jest symbolem czasu. Tak 
samo silnie czujemy znikanie i wygasanie życia 
oglądając fotografię pt. „Kiedy miałem 6 lat”.
Fotografia w rękach Sajkowskiego nie jest tyl
ko narzędziem, jest przede wszystkim posłusz
nym tworzywem, którym odkrywa dla nas sens 
życia tam, gdzie trudno nam go dostrzec.

Krystyna Kamińska

SCHAEFFERS  
Willy
pseudonim 
Willi Schäffers 
Schäfers

Urodził się 2.09.1884 r. w Landsbergu, zmarł 
10.08.1962 r. w Monachium. Potomek rodziny 
księgarzy i wydawców prowadzących w Lands-
bergu od 1821 r. znaną firmę Schaeffers & Co. 
(od 1897 r. w rękach Wilhelma Ogoleita i Hansa 
Scharfa). Uczęszczał do landsberskiego gimna-
zjum. W 1910 r. porzucił klasyczne wykształ-
cenie na rzecz profesji aktorskiej. Dodanie do 
nazwiska „-s” miało dać mu poczucie indywidu-
alizmu. Znany jako kabarecista zagrał w ponad 40 
filmach. Poszukiwany także jako konferansjer, 
współautor komedii. Syn został wydawcą mu-
zycznym i producentem.
Wybór filmów: 
Reigen - Ein Werdegang, Cocain (1921);
Ein Tag, (1928);
Ich heirate meine Frau (1934);
Alle Tage ist kein Sonntag (1935);
Patentkunstschloss (1936);
Der Lachdoktor, (1937); 
Narren im Schnee (1938);
Müller contra Müller (1939);
Anonyme Briefe (1949);
Schlagerparade (1953),
Das Glück liegt auf der Straße, (1957).

Robert Piotrowski

Schaeffers Willy
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SCHäFERS 
SCHäFFERS Willi 
zob. Schaeffers Willy
SCHARF  
Kurt
Urodził się 21.10.1902 r. w Landsbergu, zmarł 
28.03.1990 r. w Berlinie. Syn landsberskiego 
księgarza i wydawcy Hansa (Johannesa) Schar-
fa (księgarnia, oficyna wydawnicza i antykwa-
riat Fr. Schaeffer & Co., wspólna z Wilhelmem  
Ogoleitem). Młodość spędził w rodzinnym mie-
ście, tu ukończył Gimnazjum Królewskie (ma-
tura 1921 r., jako najlepszy prymus w roczniku). 
W latach 1921-28 studiował teologię w Halle/Sa-
ale, Jenie oraz Tybindze, nawiązując do rodzin-
nych tradycji (w 1925 r. I egzamin kościelny, po 
tym wikariat, 1928 r. II egzamin kościelny oraz 
ordynacja). Pierwszą samodzielną parafią kie-
rował we Friesack/Mark (1928-33), następnie do  
1946 r. (z przerwą na służbę wojskową w Weh-
rmachcie 1941-45) w Oranienburgu. Od 1933 r.  
uczestniczył w oporze Kościoła Ewangelickiego  
wobec reżimu nazistowskiego w ramach orga-
nizacji „Księża w Zagrożeniu” (Pfarrernotbund), 
którego był współzałożycielem i wiceprezesem.  
Wspierał ofiarnie duchownych luterańskich i ich  
rodziny, w sytuacjach prześladowań politycz-
nych. Stał się także aktwistą Kościoła Wyznają-
cego i prezesem jego „Rady Braterskiej” w Ber-
linie i Brandenburgii, a także przewodniczącym 
zarządów terenowych Kościoła Wyznającego. 
Wcielenie go do wojska z jednej strony urato-
wało go od większych represji (był już siedmio-
krotnie aresztowany), z drugiej strony stanowiło 
poważną szykanę. Po powrocie z alianckiej nie-
woli jenieckiej zaangażował się już latem 1945 r.  
w odbudowę ewangelickich struktur kościelnych  
w Berlinie i Brandenburgii. Uczestniczył w pierw-
szych powojennych gremiach - Synodzie Wyzna- 
nia, został zwierzchnikiem Kościoła w Branden-
burgii w ramach Konsystorza Berlina-Branden-
burgii. Udał się także w październiku 1945 r. do 
Gorzowa by przeprowadzić przez Odrę swego 
ojca i ojca chrzestnego Wilhelma Ogoleita z ro-
dzinami. W latach 1951-61 pozostał na terenie 
Berlina Wschodniego, by lepiej móc opiekować 
się wiernymi z radzieckiego sektora. W latach  
1957-61 był członkiem i przewodniczącym Rady 
Ewangelickiego Kościoła Unii. Po wybudowa-
niu Muru Berlińskiego został usunięty z Berlina 

Wschodniego. W latach 1961-67 został prezesem 
nowo zorganizowanego Kościoła Ewangelickiego  
w Niemczech. Ogromny wkład wniósł w chrześci-
jańską refleksję nad następstwami wojny, a nade  
wszystko czerpiąc z własnej biografii i postawy  
landsberczyków, położył fundament pod pojed-
nanie polsko-niemieckie. Wydany pod jego redak- 
cją oficjalny dokument niemieckiego luternizmu  
w kwestii wypędzeń i niemieckiej granicy wschod-
niej przeszedł jesienią 1965 r. do historii jako Me-
morandum Wschodnie. O działaniach „Braci Ewan- 
gelików” jest mowa w liście polskiego Episko-
patu do biskupów niemieckich z 1966 r. Biskup 
Kurt Scharf wspierał także osobiście organiza-
cję „Znak Pokoju”, w ramach której m.in. mło-
dzież z RFN przybywała do obozu Auschwitz, 
podejmując tam np. prace porządkowe. Był nie 
tylko częstym gościem na Zjazdach Federalnych  
Landsberczyków, ale także w polskim Gorzo-
wie. W wywalczonej dla tutejszych ewangeli-
ków dawnej kaplicy cmentarnej (Kościół Ewan- 
gelicki św. Trójcy ul. Walczaka) odprawił nabo-
żeństwo. Utrzymywał bliskie relacje np. z arcy-
biskupem Kominkiem. Zmarł nagle w Berlinie w 
autobusie miejskim w drodze do odwiedzin chorego. 
Po jego śmierci przekazane mu przez Wilhelma 
Ogoleita pamiątki jego kolekcji Goethego i Schil-
lera (do 1945 r. druga co do wielkości prywatna 
kolekcja w Niemczech) trafiły do gorzowskiego 
muzeum. Jest autorem licznych publikacji np.: 
„Für ein politisches Gewissen der Kirche”, 1972; 
„Brücken und Breschen” 1977, a także artyku-
łów (np. w landsberskim „Heimatblatt”) oraz re- 
daktorem licznych edycji (w tym podziemnych 
organów Kościoła Wyznającego). Za swe działa-
nia na rzecz pojednania i ekumenii został uhono-
rowany tytułem doctora honoris causa Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Ursula Hasse-Dresing, 
 Robert Piotrowski

SCHLEIERMACHER 
Friedrich Ernst Daniel

Urodził się 21.10.1768 r. 
we Wrocławiu (Breslau),  
zmarł 12.02.1834 r. w Ber-
linie. Syn kalwińskiego  
pa stora Gottlieba Schlei-
ermachera. Zgodnie z ży - 
czeniem ojca, kóry sym-
patyzował z ruchem Br aci 
Czeskich z Herrnhut, Fry-
deryk ukończył braterskie  

Schäfers
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szkoły w Niesky i Barby. Studia teologiczne od-
był w Halle, gdzie mieszkał i wykładał jego wuj,  
ks. prof. Samuel Stubenrauch. Kiedy w 1788 r. wuj  
Stubenrauch powołany został na proboszcza pa-
rafii reformowanej w Ośnie (Drossen/Neu mark),  
młody Schleiermacher po raz pierwszy poznał No- 
wą Marchię. U wuja przygotowywał się do egza-
minu, który zdał z wyróżnieniem (1789). Poznał 
także wówczas Landsberg, gdyż tutejszą parafią 
reformowaną (kościół Zgody, dziś „biały kościół”) 
kierował szwagier Stubenraucha ks. Johann Schu-
mann. 
Świeżo upieczony absolwent udał się na trzy lata 
do Słobit (Schlobitten/Ostpreussen) jako guwer-
ner dzieci hrabiostwa von Dohna. Ponownie wró-
cił do Landsberga jako kaznodzieja pomocniczy 
(wikary) schorowanego proboszcza Schumanna. 
Niemal z marszu Fryderyk objął rozległe obowiązki 
wśród parafian, młodzieży, garnizonu. Równolegle 
oddał się upragnionej pracy naukowej pośród spar-
tańskiego wyposażenia mieszkania w domu wdów 
duchownych kalwińskich przy Schloss-Strasse 4 
(ul. Obotrycka, nieistniejący). Opracował wtedy 
pierwsze zbiory kazań tłumaczenia angielskiego 
duchownego Blacka itd. Doskonale zżył się tak-
że z miejscową elitą mieszczańską. 
W czerwcu 1795 r. zmarł ks. Schumann, jednak 
mimo usilnych próśb parafian Schleiermacher 
został powołany na proboszcza parafii Charite 
w Berlinie. Pełnił tu także funkcję nadwornego 
kaznodziei, odegrał ważną rolę przy powstawa-
niu uniwersytetu (1811), następnie wyjechał do 
Halle, gdzie działał jako profesor uniwersytecki. 
Pod naciskiem Francuzów udał się do Berlina, 
gdzie pozostał aż do śmierci. 
Zasłynął swymi traktatami filozoficznymi i teo - 
logicznymi, tłumaczeniami, wykładami i kaza-
niami, klasyczna postać hermaneutyki i pedago-
giki. Był jedną z najważniejszych postaci ówczes- 
nych Prus. Nie zapomniał jednak swego lands-
berskiego okresu (1794-96), o czym świa dczą 
zbiory listów, dedykacje w zbiorach kazań kiero-
wane do ks. Stubenraucha - swego wuja i następ cy  
w probostwie parafii reformowanej (1796-1807)  
w Landsbergu. Parafię, mieszczan i miasto wspo-
minał w ciepłych słowach. Pozostał tu niezapo-
mniany i w 1848 r. jego student landsberski su per-
intendent Oberheim wystawił mu pomnik przy  
kościele Zgody (niezachowany). W 1882 r. na bu- 
dynku, który zamieszkiwał odsłonięto marmuro-
wą tablicę pamiątkową, usuniętą na fali odniem-
czania po 1945 r.

Dziś pobyt Schleiermachera upamiętnia w Go-
rzowie wiśniośliwa zasadzona w 1998 r. na dzie-
dzińcu przedszkola przy ul. Obotryckiej.

Robert Piotrowski

SCHNAUSE 
Carl

Urodził się 10.02.1862 r.  
w Berlinie, zmarł 8.05. 
1937 r. w Landsbergu.  
Czterdziestoletni mistrz 
rzeźbiarski Carl Schnau-
se przybł wraz z rodziną 
do Landsberga ściągnię-

ty z Berlina przez radcę handlowego Gustawa 
Schroedera i otrzymał swe pierwsze zlecenie 
- prace przy nowobudowanej willi Schroederów.  
Schnause stał się wykonawcą z pewnością stiu-
ków na stropach rezydencjonalnych kondygnacji 
oraz wystroju rzeźbiarskiego bramy wjazdowej,  
czy można mu przypisać także całość kamieniar-
skiego garnituru willi trudno jest orzec Wykonanie 
było o tyle ułatwione, że Schnause umieścił swe 
atelier na posesji znanej palarni kawy Schettlera 
- także przy ulicy Warszawskiej (Zechower Stras-
se) blisko willi. Z biegiem lat stał się on znaną  
w mieście postacią obdarzaną zaufaniem i autorem 
prac kamieniarskich, takich jak: plakieta z portre-
tem radnego seniora Egometa Brahtza (zm. 1918)  
na głazie narzutowym znalezionym w parku Sło-
wiańskim (Zanziner Wäldchen) w 1922 r., reliefu 
z podobizną proboszcza dr Theodora Grühlinga, 
w kościele katolickim przy ulicy Warszawskiej. 
Schnause był także autorem piaskowcowej fi-
gury zatytułowanej „Drachentöter - zabijającego  
smoka św. Jerzego, na jednym ze skwerów ko-
szar Generała von Strantza (ulica Chopina, dziś 
klomb między Wyższą Szkołą Zawodową a Są-
dem Grodzkim) z ok. 1936 r. Prawdopodobnie on 
także wykonał postacie putt z rogami obfitości, 
które zdobiły wejście do nowego ratusza (Stad-
thaus) z 1923 roku przy ulicy Obotryckiej, które  
zdobią dziś park muzeum przy ulicy Warszawskiej. 
Jednak najbardziej znaną rzeźbą dłuta Schnause-
go był pomnik wystawiony 18.05.1930 r. na grobie 
kompozytora Carla Teikego (zm. 1922 w Lands-
bergu). Ta pokaźna kompozycja rzeźbiarska wy-
konana ze sztucznego kamienia była jedną z naj- 
piękniejszych realizacji sztuki nagrobnej na Ewan-
gelickim Cmentarzu Mariackim (park Kopernika). 
Na tym cmentarzu wykonał on jeszcze kolejne 
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nagrobki. Większość jego dzieł jednak uległa 
zniszczeniu. Oprócz Landsberga prace Schnau-
sego znalazły poklask w Monachium, Lubece, 
Dreźnie i Berlinie. Na wystawie sztuki w Mona-
chium za portret swego ośmioletniego syna otrzy-
mał odznaczenie. Schanuse ukochał także wysi-
łek sportowy, jako jeden z najaktywniejszych 
członków Towarzystwa Gimnastycznego był 
także aktywnym wędrowcem. Swemu przywią-
zaniu do wybranej nowej małej ojczyzny dał wy-
raz w „Neumarklied” - pieśni o Nowej Marchii 
(opublikowanej w 2005 r. przez Jörga Lüderitza 
w „Neumärkisches Lesebuch”). Zmarł w Lands- 
bergu 8 maja 1937 r. i pochowany został na Cmen-
tarzu Mariackim niemal na przeciw grobu Tei-
kego. Jego grób nie pozostał bez odpowiedniej 
oprawy - kolega Kohlhoff wykonał mu wraz  
z klasą mistrzowską berlińskiej Akademii Sztu-
ki nagrobek według projektu profesora Karla 
Fürstenberga.

Robert Piotrowski

SCHULZ  
Eduard

Urodził się 13.01.1813 r. w Landsbergu, zmarł 
23.10.1842 r. w Berlinie. Syn landsberskiego urzę-
dnika miejskiego, wszechstronny literat i epik, 
jego utwory wydawane były najczęściej w formie 
kieszonkowej i w zbiorkach poezji. Po śmierci 
ojca, w 1825 r., przeniósł się z matką do Berlina, 
gdzie odebrał obszerne wykształcenie. Począt-
kowo kierowano go w stronę ekonomii, dopiero 
w późniejszym czasie mógł poświęcić się swej  
prawdziwej pasji. Wspólnie z Kosserskim i Bru-
noldem był współzałożycielem Towarzystwa 
Młodszych Berlińskich Poetów.
Wybór:
„Die Freimüthigen”, 1831;
„Gedichte”, 1834; 
„Nachklänge”, 1834;
„Novellen”, 1835;
„Erlebnisse des Herzens”, 1839;
„Lyrisches”, 1839;
„Liebesnovelletten”, 1839;
„Reliquien”, 1845.

Robert Piotrowski

SCHULZE-BERGHOF  
Paul 

Urodził się 16.04.1873 r. w Landsbergu, zmarł 
28.03.1947 r. Dzieciństwo spędził w Świerkocinie 

(Fichtwerder/Neumark). Pracował jako nauczyciel  
nauczania początkowego w Drzewicach (Altdre-
witz), Reitwein i Wandsbeck. Jako literat zamiesz-
kał w Monachium, czerpiąc obszernie z historii 
stron rodzinnych. Najsławniejsze utwory to trylo-
gia o młodości Fryderyka Wielkiego „Die König-
skerze-Der Königssohn-Die schöne Sabine” oraz 
„Warthebruchzauber” (1944).
Wybór:
„Hochwildfeuer. Eine Welstendeschau”, 1919; 
„Kattes letzte Stunden”, 1925; 
„Der gefesselte Goethe”, 1932; 
„Schiller der Geopferte”, 1933.

Robert Piotrowski

SEJWA  
Zbigniew

Urodził się 25.11.1952 r.  
Absolwent Wyższej Szko- 
ły Pedagogicznej w Zielo-
nej Górze, Wyższego Stu-  
dium Fotografii MKiS/
ZPAF w Warszawie oraz  
Wydziału Operatorskiego  

i Realizacji Telewizyjnej PWSTiF im. Leona 
Schillera w Łodzi.
Członek Związku Polskich Artystów Fotogra-
fików. Od 2003 r. do 2007 r. kurator Galerii No-
wych Mediów w Miejskim Ośrodku Sztuki w Go- 
rzowie Wlkp. Laureat nagrody kulturalnej pre-
zydenta miasta Gorzowa Wlkp. w 1998 i 2004 r. 
(statuetka „Motyla”).
Przez wiele lat pracował również jako fotore-
porter, obecnie zajmuje się fotografią ekspery-
mentalną, instalacją z udziałem fotografii, tworzy 
video-arty i filmy oświatowe. Jego prace zakupiła 
Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej. 
Wielokrotnie brał udział w dorocznych wysta-
wach Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego i Gorzowskich Konfrontacjach Fotograficz-
nych.
Wystawy indywidualne:
1981 - Fotografia na chodniku, centrum miasta, 
Gorzów Wlkp.;
1982 - Fotografia II, Klub MPiK, Gorzów Wlkp.;
1986 - Fotografie: Ściana; Zakaz fotografowania, 
Galera FF, Łódź; 
1994 - Okruchy pamięci, Mała Galeria BWA-
GTF, Gorzów Wlkp.,
Galeria Św. Łukasza, Głogów;
1996 - Ślady zwykłych ludzi, Mała Galeria BWA-
GTF, Gorzów Wlkp.,
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Grodigalerie, Bad Freienwalde (Niemcy);
1996 - Fotografia prasowa, Galeria w Magistra-
cie, Gorzów Wlkp.;
1998 - Fotografia prasowa, Mała Galeria GTF, 
Gorzów Wlkp.; 
1998  Relikwiarz, Galerie im Schloß, Branden-
burgisches Freilichtmuseum, Altranft (Niemcy);
Relikwiarz, Mała Galeria BWA-GTF, Gorzów 
Wlkp.;
1998 - Ślady zwykłych ludzi, Miejska Galeria 
Fotografii, Rzeszów;
1999 - Motywy banalne, Galeria ARS, Gorzów 
Wlkp.;
2000 - Ślady zwykłych ludzi, Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, Zielona Góra;
- Ślady zwykłych ludzi, Galeria Dialog, Kostrzyn 
n/Odrą;
2005 - Screenphotography, Muzeum Lubuskie, 
Gorzów Wlkp.,
2006 - Galeria FF, Łódź.
Wybrane wystawy zbiorowe i projekty arty-
styczne:
1978 - Fotografia studencka (wystawa absolwen-
tów fakultetu fotograficznego), Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna, Zielona Góra;
1998 - I Forum Form Fotograficznych Pinhole 
Camera (wystawa poplenerowa), Bastion Filip, 
Kostrzyn n/Odrą;
1998 - Dziedzictwo i współczesność, BWA, Go-
rzów Wlkp.;
1999 - Wydarzenia - Gorzów’98, Galeria GTF, 
Gorzów Wlkp.;
2000 - Homoclonus, Sztuka na Granicy, Bastion 
Filip, Kostrzyn n/Odrą;
2000 - Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum 2000”, 
BWA, Gorzów Wlkp.;
2000 - Salon Jesienny, BWA, Gorzów Wlkp.;
2001 - Dialog rzeczy, międzynarodowy projekt 
artystyczny, Muzeum Regionalne, Myślibórz;
2001 - Salon Jesienny, BWA, Zielona Góra;
2004 - Dialog Loci, międzynarodowy projekt 
artystyczny, Kostrzyn n/Odrą;
2004 - Salon Jesienny, BWA, Gorzów Wlkp.;
2004 - Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum 2004”, 
BWA, Gorzów Wlkp.;
2005 - Salon Jesienny, BWA, Zielona Góra;
2006 - Salon Jesienny, Galeria BWA Gorzów 
Wlkp. 
Autor zdjęć do albumów: 
Gorzów Wielkopolski miasto parków i ogrodów, 
Gorzów Wlkp. 1999, 2000;

Pomniki przyrody Gorzowa Wielkopolskiego, 
Gorzów Wlkp. 1997; 
oraz wydawnictw reklamowych. 
Współautor filmów dokumentalnych 
 Wspomnienia z miasta L. Gorzów Wlkp. 2005, 
w którym Niemcy mówią o Landsbergu - mie-
ście swojego dzieciństwa, które musieli opuścić 
w 1945 r. (film zrealizowany z Moniką Kowalską 
i Grzegorzem Kowalskim);
 Wspomnienia z miasta G.  Gorzów Wlkp. 2007, 
w którym Polacy mówią o Gorzowie, mieście swo-
jego dzieciństwa, w którym zamieszkali w 1945 r. 
(film zrealizowany z Moniką Kowalską). 
Zbigniew Sejwa swą przygodę artystyczną roz-
począł od fotografowania, wiele lat pracował w re-
dakcjach gazet i pism, ale reporterski charakter 
takiej pracy nie pozwalał na ujawnienie jego 
plastycznego myślenia i poszukiwań twórczych. 
W polu jego widzenia zdjęcie istniało nie jako 
pojedyncze dzieło, a zawsze w zestawie niosąc  
inne, dodatkowe znaczenia naddane. Takie były  
wystawy „Ślady zwykłych ludzi” czy „Relik wiarz” 
W wywiadzie udzielonym Gabrieli Balcerzako-
wej w 1994 r. („Ziemia Gorzowska” 1994, nr 35) 
powiedział: Dziś fotografia w sztuce związana 
jest raczej z rozmaitymi działaniami artystyczny
mi z budową przestrzeni, której jest elementem, 
albo którą dokumentuje, z postmodernistycznym 
„naśladownictwem”. Staje się językiem sztuki, spo
sobem i środkiem wyrazu. 
Z taką świadomością, Zbigniew Sejwa drąży różne 
problemy współczesności i mówi o nich plastycz- 
nymi znakami, mającymi swoje korzenie w fo-
tografii, choć już fotografią one nie są. Przykła-
dem mogą być fotografie naturalnej wielko ści 
drzwi wmontowane w istniejące progi do znisz-
czonych domów w Starym Kostrzynie. Pracę tę 
pokazał w 2004 r. w ramach międzynarodowego 
projektu artystycznego Dialog Loci w Kostrzy-
nie nad Odrą. Na wystawę „Screenphotography” 
złożył się zbiór 144 obrazów z pulpitów kompu-
terowych różnych ludzi. Obraz, który wybiera-
my na pulpit swojego komputera, mówi o nas 
więcej niż sami sobie uświadamiamy - twierdzi 
Zbigniew Sejwa i udowadnia to prezentując ob-
raz z informacją o zajęciu i wieku użytkownika 
komputera z tym obrazem. 
Ostatnim obszarem poszukiwań Zbigniewa Sej-
wy są video-arty, czyli wiersze zapisane obra-
zem, krótkim filmem. Pierwsze zaprezentował  
w 2006 r.

Krystyna Kamińska
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zamieszkania - z ul. Warszawskiej na ul. Kostrzyń- 
ską. Po przeprowadzce kompozytor odzyskał swo-
ją energię i tak jak dawniej intensywnie pracował 
dążąc do stawianych sobie celów.
Ostatnie lata jego życia przypadły na czas wzrostu 
znaczenia ruchu nazistowskiego. Silwedel opo-
wiedział się za narodowymi socjalistami, kom-
ponując utwór dla oddziału SA „Standarte 48. 
voran”, wykonany przez 32 osobową orkiestrę 
pod jego kierownictwem w ogrodach restauracji  
„Victoriagarten”. Ta postawa kompozytora u schył-
ku życia w stosunku do całokształtu twórczości 
nie powinna przekreślać jego dokonań.
Hermann Silwedel umarł nagle, mając 59 lat, po-
chowany został w rodzinnym grobowcu na Ewan-
gelickim Cmentarzu Mariackim przy Friedeber - 
gerstrasse (ul. Walczaka) w Landsbergu. Po wojnie 
utwory Hermanna Silwedela znalazły się w reper-
tuarach różnych orkiestr, w tym np. Orkie stry Re- 
prezentacyjnej Akademii Wojskowej Stanów Zjed- 
noczonych. Zapomniany przez landsberczan i nie-
znany gorzowianom.

Ryszard Bronisz

SKORUPSKA-
RACZYŃSKA 
Elżbieta

Urodziła się w 1955 r. 
w Skwierzynie, dzieciń-
stwo i młodość spędziła 
w Trzebiszewie, tam też  
mieszka obecnie. Debiu-
towała w 1983 r. na ła- 

mach „Zielonego Sztandaru”, publikowała wier-
sze w „Tygodniku Kulturalnym”, „Zarzewiu”, 
„Nadodrzu”, „Ziemi Gorzowskiej” „Pro Libris” 
i „Pegazie Lubuskim”. Laureatka znaczących 
nagród w wielu konkursach literackich, m.in.  
im St. Grochowiaka w Radomiu i im. Jana Pocka 
w Lublinie. Od 2004 r. członek Związku Lite-
ratów Polskich. 
Wydała tomy poezji: 
- „Nim dojdę”, Gorzów 1987;
- „W drodze”, Gorzów - Skwierzyna 1994;
- „Krople”, Gorzów 2005. 
W 1999 r. uzyskała tytuł doktora nauk humani-
stycznych na podstawie pracy pt. „Progresywne  
zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w pol-
szczyźnie XIX wieku”, zaś w 2004 r. tytuł dokto-
ra habilitowanego za pracę „Dykcjonarz Michała 
Amszejewicza na tle nowopolskich słowników 

SILWEDEL  
Gustav Hermann 

Urodził się 19.03.1877 r.  
w Wysokiej Gorzowskiej 
(Hohenwalde/Neumark), 
zmarł 10.05.1936 r. w Ber- 
linie. Syn Gottlieba Silwe-
dela i Albertine z.d. Lange. 
W wieku 16 lat przepro-

wadził się razem z rodzicami do Landsberga. Bę-
dąc kapelmistrzem rozwijał swe talenty, założył 
instytut, w którym nauczał młodych ludzi muzy-
ki i gry na instrumentach muzycznych. W 1900 r. 
roku rozpoczął własną działalność wydawniczą  
jako „Hermann Silwedel - Musikalien-Verlag und  
-Druckerei”, tworząc liczne przedstawicielstwa 
handlowe w Europie. Był wszechstronnym kom-
pozytorem i aranżerem, tworzył dla orkiestr dę-
tych i symfonicznych, a także muzykę taneczną  
i popularną. Utwory skomponowane bądź zaaran-
żowane przez Hermanna Silwedela były umiesz-
czane w programach koncertów muzycznych gry- 
wanych w tym czasie na terenie całych Nie miec. 
Właściciel wyposażył wydawnictwo w najnowo-
cześniejsze maszyny drukarskie, które w roku 1925 
(roku jubileuszu 25-lecia wydawnictwa) miało  
w swojej ofercie ponad 2000 dzieł. Wydawnictwo 
mieszczące się przy obecnej Zechowerstrasse 23 
(ul. Warszawskiej) ze względu na konfigurację  
terenu nie mogło się rozwijać. Silwedel kupił nową 
działkę w Wieprzycach przy ul. Kostrzyńskiej (daw-
niej Wepritz - Landsberger Strasse 44) i w 1928 r. 
wybudował tu firmę i mieszkanie. 
Herman Silwedel 18 kwietnia 1901 r. poślubił Cla- 
rę Augustę Mittelstaedt, która urodziła mu dzieci 
równie uzdolnione muzycznie. Najstar szy syn, 
Carl Hermann Silwedel, w latach dwu dziestych 
wyjechał do USA, gdzie pracował jako organista 
i prowadził chóry. Drugi syn, Gerhard Gustaw 
Silwedel, po uzyskaniu gruntownego wykształ-
cenia muzycznego był najsłynniejszym niemiec-
kim wiolonczelistą. Utwory w jego aranżacji i wy- 
konaniu uważane są w dzisiejszych czasach za  
klasykę gry na wiolonczeli. Trzeci syn, Kurt Julius 
Silwedel, przejął po ojcu wydaw nictwo i odtwo-
rzył je po II wojnie w miejscowości Neuwied nad  
Renem, gdzie przez kilkadziesiąt lat wydawał 
albumy nutowe z utworami swojego ojca. Naj-
młodszy syn, Joachim, zmarł w wieku 15 lat. 
Śmierć syna była wielkim dramatem rodziny 
Silwedelów i jedną z przyczyn zmiany miejsca  

Silwedel Gustav Hermann
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wyrazów obcych”. Prace te zostały opublikowa-
ne pod tytułami:
- „Dziewiętnastowieczne latynizmy progresyw-
ne w polszczyźnie XX wieku”, Gorzów 2001;
- „Progresywne zapożyczenia pochodzenia ła-
cińskiego w polszczyźnie XIX wieku”, Gorzów 
2000;
- „Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle no-
wopolskich słowników wyrazów obcych”, Go-
rzów 2005.
Pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Gorzowie oraz w Uniwersytecie Szczeciń-
skim. W PWSZ organizuje konferencje naukowe 
„Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego” 
i przygotowuje do druku książki z referatami tam 
wygłoszonymi. Ukazały się dwa tomy pod jej 
redakcją, w 2003 i 2005 r. Jest także redaktorką 
innych książek wydawanych przez Wojewódzki 
Ośrodek Metodyczny i PWSZ. 
W jej debiutanckim tomie „Nim dojdę” Janusz 
Koniusz, redaktor książki, dostrzegł krzyżujące 
się dwa źródła inspiracji: Skorupska nie jest poet
ką ludową, gdyż korzysta z doświadczeń poetów 
profesjonalnych, ale jeszcze nie jest poetką pro
fesjonalną, jeszcze dużo w jej wierszach z poezji 
ludowej, chłopskiej. To swoiste „między” dało po
etycko interesujące efekty. 
Drugi tom utrzymany jest w podobnym zawie-
szeniu, choć przewagę uzyskuje „poetka profe-
sjonalna”. W trzecim tomie wydanym 18 lat po 
debiucie i po uzyskaniu przez Elżbietę Skorup-
ską-Raczyńską najwyższego tytułu naukowego, 
nie ma już ludowych inspiracji, a są rozważania 
dojrzałej kobiety zapisane z dużą kulturą literacką. 
Czesław Sobkowiak tak określił ten tom: przy
kład poezji delikatnych wzruszeń, które uwzględ
niają wymiar kobiecego widzenia świata. Mamy 
tu tonację kon fesyjną, klimat rozmowy z samym 
sobą o tym wszystkim, co niesie doświadczanie 
wieku średniego („Książki wydane w Gorzowie”, 
„Pro Libris” 2006 nr 1).

Krystyna Kamińska

SŁOMKA  
Bronisław

Urodził się 1.09.1937 r.  
w Nowym Targu. Zmarł  
3.06.2007 r., pochowany 
jest na cmentarzu komu-
nalnym w Barlinku, gdzie 
mieszkał 
W 1959 r. debiutował opo- 

wiadaniem pt. „Zakochani z ulicy Kamiennej” na 
łamach „Gazety Spółdzielczej”. W latach 1960-
1964 był nauczycielem Szkoły Ćwiczeń przy Li- 
ceum Pedagogicznym w Myśliborzu, krótko kie- 
rował domem kultury, następnie do 1967 był pra-
cownikiem Wojewódzkiego Zarządu Kin w Szcze- 
cinie. Od 1 lutego 1967 r. do września 1980 pra-
cował jako dziennikarz w „Głosie Szczecińskim”  
i ty godniku „Morze i Ziemia”. Potem w „Ziemi 
Gorzowskiej”: od 1981 jako sekretarz redakcji  
a od 1986 do 1989 jako redaktor naczelny. Kolej-
ną jego redakcją była „Gazeta Lubuska”, gdzie 
od 2000 do 2004 r. był kierownikiem oddziału  
w Barlinku. Następnie wrócił do Szczecina, do re-
dakcji „Kuriera Szczecińskiego”. Przez 9 lat (od  
1992 do 2000) był prezesem Stowarzyszenia Li- 
terackiego „PROM” w Gorzowie Wlkp. i redak-
torem naczelnym polsko-niemieckiego pisma li-
terackiego „Prom/Die Fähre”.
Członek Związku Literatów Polskich od 1969 r.  
 Wydał książki: 
- „Karuzela” - powieść, Poznań 1969; 
- „Trzy kroki do nieba” - powieść, Poznań 1973; 
- „Guliwer” - powieść, Poznań 1975; 
- „Cygan na ślepym koniu” - opowiadania, Po-
znań 1976;
- „Mrówka” - powieść, Szczecin 1980; 
- „Talizman” - powieść, Szczecin 1987;
- „Woźnica z ptakiem na ramieniu” - proza poe-
tycka, Gorzów 1995. 
Autor słuchowisk wyemitowanych w Polskim 
Radiu (obok tytułu miejsce i rok emisji): 
- „Złoty zegar”, Szczecin 1963;
- „Ten, który przyszedł”, Szczecin 1964;
- „Tylko pan, kapitanie”, Szczecin 1965; 
- „Babcia”, Zielona Góra, 1979;
- „Tu na ciebie poczekam”, Szczecin 1966; 
- „Duży chłopiec, który wie, co robi”, Zielona Góra; 
- „Komin”, Zielona Góra;
- „Błądzi się tylko w złą pogodę”, Zielona Góra 
1979.
Na podstawie słuchowiska „Ten, który przyszedł” 
w 1982 r. powstał film telewizyjny w reżyserii  
Jana Chodkiewicza z udziałem Franciszka Trze-
ciaka i Zygmunta Malanowskiego. 
Jego utwory tłumaczono na niemiecki, rosyjski 
i łotewski. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Woje-
wody Gorzowskiego.
Bronisław Słomka przez całe zawodowe życie 
związany był z dziennikarstwem w jego formu-
le podstawowej: pracował w terenie, rozmawiał  

Słomka Bronisław
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cięca, ale równocześnie ostra w sprawach erotyki,  
wiec jakby młodzieńcza. Jest to styl Sło mki, 
wyraźnie odczuwany przez Maciąga jako war-
tość sympatyczna („Ziemia Gorzowska” 1980, 
nr 48).

Krystyna Kamińska

SOLITAIRE M. 
SOLITAR  
zob. Nürnberger Woldemar

STEINBERG  
Curt Carl Ernst 

Urodził się 12.12.1880 r.  
w Koblencji, zmarł 13.12. 
1960 r. w Hanowerze. Syn  
radcy budowlanego Gu-
stava Steinberga, studio-
wał architekturę na Poli - 
technice w Berlinie-Cha- 

rlottenburgu oraz malarstwo w Berlińskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. W 1907 r. uzyskał tytuł 
doktora politechniki w Dreźnie. Po zakończe-
niu nauki pracował u prof. Cäsara jako asystent  
przy jego katedrze architektury wiejskiej w ber-
lińskiej politechnice, a także jako prywatny ar - 
chitekt, malarz i grafik. Członek Związku Archi - 
tektów i Inżynierów. Od grudnia 1907 r. do 31 
sierpnia 1909 r. pracował w Wyższym Urzędzie 
Budowlanym Berlina-Schöneberg. W 1915 r.  
został kierownikiem Kościelnego Urzędu Budo-
wlanego przy Ewangelickim Konsystorzu Ber-
lina-Brandenburgii. Od 1938 r., do przejścia na  
emeryturę w 1953 r. nosił tytuł Kościelnego Nad-
radcy Budowlanego. 
W swej twórczości projektowej Steinberg począt-
kowo zwrócił się ku historyzmowi, projektując 
kościoły o formach neobarokowych, mocno osa-
dzone w tradycji protestanckiego budownictwa, 
jak i związanych z ówczesnym ruchem „Heimat-
schutz”, (m.in. kościoły w Halbe (1913-14), 
Altdöbern (1918-21). Kolejne realizacje Stein-
berga z lat dwudziestych były wyrazem wpływu 
i podchwycenia przez architekta tendencji mo-
dernistycznych, jak również silnego osadzenia 
jego twórczości w tradycji, poprzez odwoływa-
nie się głównie do form baroku (niezachowana  
kaplica cmentarna na Ewangelickim Cmentarzu 
Mariackim w Landsbergu, 1926 i kościół św. Je-
rzego we Frankfurcie n. O., 1928) oraz Kościół 

z ludźmi, gromadził informacje, pisał reportaże. 
Ten rodzaj pracy dawał mu okazję do poznania 
wielu ludzi, do wniknięcia w ich kłopoty i rado-
ści, roz czarowania i marzenia. Jego znakomite 
reportaże rozsiane są po szpaltach starych gazet 
szczecińskich i lubuskich, ale ważniejsze, że zgro- 
madzone do nich materiały stały się podsta wą  
książek. W książkach tych realny świat małych 
miasteczek zachodniej Polski ma wymiar ba-
śniowy, bo - jak powiedział - zawsze wydawało mi  
się, że świat, który oglądam zasługuje na opisa
nie albo skomentowanie z punktu widzenia poety 
podpatrującego ludzi i zdarzenia przez jakieś 
szczególne pryzmaty, przez szkła, które pewne 
rzeczy przejaskrawiają, zaś inne tonują tak, że 
zapis świata jest jakby nierealny (Magdalena 
Tomczak, „Niewykluczone, że nas wygwiżdżą”, 
„Ziemia Gorzowska” 1987, nr 52). 
Wszystko, co surowe, realistyczne, zwykłe i po-
wszednie, Bronisław Słomka przenosił w sferę 
poetycką. Czasami wyraża się to w żartobliwym 
uwzniośleniu obrazu, czasem przydaniu mu gro-
teski, stworzeniu aury baśniowości, ale zawsze 
świat w jego książkach jest jasny i pogodny, nawet 
mimo rozlicznych nieszczęść, jakie spotykają bo-
haterów. Ten sposób pisania Czesław Markiewicz 
przyrównuje do tzw. realizmu magicznego cha-
rakterystycznego dla prozy iberoamerykańskiej 
(„Pro Libris” 2006, nr 2). Zdaniem krytyka Bro-
nisław Słomka stworzył polską odmianę takiego 
realizmu. Motywacje i działania nadrealistyczne, 
wizja dosyć Chagallowata - skwitował krótko ten 
sposób pisania Piotr Kuncewicz w „Leksykonie 
polskich pisarzy współczesnych”, s. 231. 
Akcja „Mrówki”, uważanej za najlepszą powieść 
Słomki, dzieje się w późnych latach siedemdzie-
siątych w podobnej, półrealnej, półpoetyckiej 
scenerii wsi, którą pożera pobliska fabryka. Boha-
terka, tytułowa Mrówka, przedziera się przez ży-
cie, a choć otacza ją rzeczywistość degradująca 
jej świat, ona sama jest pełna poezji. Kontynuacją  
„Mrówki” i dziejów tej samej bohaterki jest „Ta-
lizman”, z akcją w 1981 ro ku. Głównym tematem  
staje się konflikt Mrówki-Urszuli z mężem, dzia- 
łaczem „Solidarności” w przededniu wprowadze-
nia stanu wojennego. Konflikt racji polity cznych 
nakłada się tu na opozycję realizmu i poe tyckości. 
Dla Włodzimierza Maciąga w książkach Słomki 
najważniejsza jest aura narracyjna, która nie po-
wtarza ani Redlińskiego, ani Trziszki, ani Pilota, 
ani Drzeżdżona. Jest inna, własna, trochę dzie-

Słomka Bronisław
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W latach 70-tych stawał do konkursu w ramach 
Dorocznych Wystaw Gorzowskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego i otrzymał nagrody:
1974 - II nagroda za zestaw „Od 1 do 12”;
1977 - III nagroda za „ETC”;
1978 - I nagroda za „Nous sommes en marché”.
Przygotował scenografię do ok. 30 sztuk (za-
zwyczaj razem z Ewą Strebejko), wystawianych 
w Go rzowie, Zielonej Górze, Szczecinie, Wał-
brzychu, Katowicach, Wrocławiu. 
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie wystawiał na-
stępujące sztuki ze scenografią Wiesława i Ewy 
Strebejków:
1985 - „Hollywood, czyli Święty las”, reż. Antoni 
Baniukiewicz;
1985 - „Wariat i zakonnica”, reż. Wiesław Górski; 
1985 - „Tamerlan Wielki”, reż. Wiesław Górski; 
1986 - „Iwona, księżniczka Burgunda”, reż. Ry-
szard Major;
1987 - „Wesele”, reż. Wiesław Górski;
1987 - „Pułapka”, reż. Janusz Kozłowski;
1989 - „Stachuriada”, reż. Marek Mokrowiecki;
1990 - „Yo - yo”, reż. Leszek Czarnota; 
1990 - „Pastorałka”, reż. Leszek Czarnota;
1991 - „Madame de Sade”, reż. Leszek Czarnota; 
1991 - „W małym dworku”, reż. Jacek Pazdro; 
1991 - „Niech żyje Wilno, wiwat Lwów”, reż. 
Halina Dzieduszycka; 
1992 - „Sługa dwóch panów”, reż. Leszek Czar-
nota; 
oraz ze scenografią wyłącznie Wiesława Stre-
bejki:
1993 - „Tango”, reż. Ryszard Major.
Podejmował także próby reżyserii, np. „Poko-
jówki” Geneta w Lubuskim Teatrze im. Leona 
Kruczkowskiego w Zielonej Górze w 1992 r.. 
W 1992 roku odbyła się w BWA w Gorzowie 
jubileuszowa wystawa retrospektywna z okazji 
25. lat pracy artystycznej Wiesława Strebejki.
Gabriela Balcerzakowa w artykule „Przypadek: 
Strebejko” („Lamus” 2005 nr 14) tak sumuje do-
robek artystyczny Wiesława Strebejki: W prze
biegu twórczości tego artysty nie następowały 
gwałtowne przemiany. Zawsze było to szukanie 
drogi „na skróty”: od substancji do esencji, od
rzucanie literackości i celowanie w sens ogólny, 
spinający odległe znaczenia. Taki sposób my
ślenia plakacisty jest darem, który nazywamy 
talentem. Wiesław Strebejko był nim szczodrze 
obdarowany.

Krystyna Kamińska

Lutra (obecnie Chrystusa Króla) w Landsbergu 
(poświęcony 16.12.1930 r). Późniejsze ko ścioły  
o formach czysto modernistycznych, głównie eks - 
presjonistycznych (Bekenntniskirche w Berli-
nie, 1930/31 r.), zawierających też elementy cha- 
rakterystyczne dla propagandowej „architektury 
III Rzeszy” (Martin-Luther-Gedächtnis-Kirche 
w Be rlinie, 1935 r.). Jego syn, Matthias Steinberg, 
także uzyskał tytuł Nadradcy Budowlanego. 
Gorzów zawdzięcza dr inż. Steinbergowi jeden 
z niewielu ambitnych, autorskich projektów ar-
chitektonicznych, co warte podkreślenia sakral-
ny i w pomijanej zawarciańskiej części miasta. 
Rotundowy kościół Chrystusa Króla należy do 
najciekawszych obiektów architektury I połowy 
XX w. w regionie Nadodrza.

Anna Jodko

STREBEJKO  
Wiesław

Urodził się 27.03.1945 r.  
w Bydgoszczy. Zmarł 
23.04.1994 r. w Gorzo-
wie. Pochowany na tu- 
tejszym cmentarzu ko- 
munalnym w Zaułku Za- 
służonych, ma tablicę 

w Alei Gwiazd na Starym Rynku.
Absol went Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgo-
szczy. W Gorzo wie mieszkał od 1974 r. do śmier-
ci w 1994 r. 
Jego główną specjalnością były plakaty, które 
wyróżniały się skojarzeniami rodem z surreali-
zmu. Znak plastyczny stanowił w jego pracach  
opowieść o wydarzeniu, a jednocześnie był syn- 
tetycznym komentarzem do tego wydarzenia lub  
do problematyki, np. sztuki tea tralnej. Zaprojek-
tował ok. 250 plakatów, przede wszystkim do zda- 
rzeń kulturalnych w Go rzo wie oraz wielu mia-
stach Polski. 
Miał wystawy indywidualne swoich plakatów 
w Gorzowie, Zielonej Górze, Wrocławiu, a także  
kilka we Francji, gdzie jego twórczość cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. 
Jego prace znajdują się w Muzeum Plakatu w Wi-
lanowie, w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta 
w Gorzowie, w archiwach instytucji kultury, z któ-
rymi współpracował, w zbiorach prywatnych. 
Zajmował się także artystyczną fotografią, którą 
często wykorzystywał w plakatach. 

Strebejko Wiesław
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SZALBIERZ  
Jerzy

Urodził się 24.02.1947 r.  
w Gorzowie Wlkp. Zmarł 
16.12.1997 r. Pochowa - 
ny na gorzowskim cmen-
tarzu w Zaułku Zasłużo-
nych, ma tablicę pamiat-

kową w Alei Gwiazd na Starym Rynku. 
Absol went Studium Nauczycielskiego w Gorzo-
wie (kierunek: biologia). Czło nek Gorzowskie-
go Towa rzy stwa Fotograficznego od listopada 
1974 r. W 1977 r. przyjęty do Związku Polskich 
Artystów Fotografików, gdzie pełnił funkcję kie-
rownika lubuskiej delegatury. Po śmierci Walde-
mara Kućki w 1981 r. przejął funkcję przewod-
niczącego Komisji Artystycznej GTF. 
Pracował zawodowo jako reporter najpierw w re-
dakcji „Celulozy” w Ko strzynie, a od 1981 r. „Zie-
mi Gorzowskiej”. 
Miał dziewięć wystaw indywidualnych, pięć po-
kazów autorskich, brał udział w 24 wystawach 
zbiorowych w kraju i zagranicą. W 1991 r. laureat 
nagrody im. Waldemara Kućki przyznanej przez 
wojewodę gorzowskiego. 
Jego zdjęcia publikowane były w albumie Pol
ska (wyd. Arkady, 1980) oraz w pismach Teatr, 
Interpress, Neuer Tag, Gazeta Lubuska. 
Prace Jerzego Szalbierza znajdują się w zbio-
rach GTF, Galerii BWA w Miejskim Ośrodku 
Sztuki, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
oraz Bibliotece Narodowej w Warszawie. 
Większość negatywów Jerzego Szalbierza za-
ginęła. Artysta nie przywiązywał do nich wagi. 
Pozostały tylko te, które ocalił i przekazał do 
BWA jego kolega - Maciej Perliński. 
W styczniu 1998 Jerzy Gąsiorek zorganizował  
pośmiertną wystawę prac Jerzego Szalbierza  
w Centrum Promocji Stilonu, a podczas Gorzow-
skich Konfrontacji Fotograficznych jego prace 
eksponowano w Ma łej Galerii. 
Nagrody w Dorocznych Wystawach GTF:
1974 - III nagroda;
1974 - Gorzów 4.07. godz. 4.00, nagroda za 
pejzaż;
1976 - Nowy produkt, I nagroda;
1976 - Bocznica, III nagroda;
1977 - Historia lokomotywy, I nagroda i nagro-
da za portret;

STREBEJKO-
HRYNIEWICZ  
Ewa

Urodziła się 28.10.1952 r.  
w Złotowie. Studia w Pań-
stwowej Wyższej Szkole  
Sztuk Plastycznych w Po - 

znaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeź-
by. Dyplom ze scenografii u prof. Zbigniewa 
Bednarowicza. 
Przygotowała scenografię i kostiumy do ok. 50 
sztuk wystawianych w teatrach w: Poznaniu, 
Wro cławiu, Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Gó-
rze, Olsztynie, Białymstoku, Legnicy, Katowi-
cach, Wałbrzychu, Płocku, we Frankfuncie n. O.  
i do dwóch przedstawień w Lille we Francji 
(do 1992 r. wspólnie z Wiesławem Strebejko).  
Najczęściej współpracowała z reżyserami Wal- 
demarem Matuszewskim i Krzysztofem Rości-
szewskim. Za najlepsze swoje projekty sceno-
graficzne uznaje prace do „Ślubu” Gombrowi-
cza w Zielonej Gó rze (1995) i Poznaniu (1999) 
oraz do „Don Juana” w Poznaniu (1988). 
Razem z Wiesławem Strebejką przygotowała  
scenografię do 13 przedstawień w Teatrze im. 
J. Osterwy (wykaz w biogramie Wiesława Stre-
bejki) oraz samodzielnie w 1992 do baśni „Jaś  
i Małgosia” w reżyserii Leszka Czarnoty.
Jest współautorką scenografii do cyklu insceni-
zowanych filmów dokumentalnych „Receptury 
klasztorne” przygotowanych dla TVP 1.
Inną dziedziną artystycznej działalności Ewy 
Strebejko jest aranżacja wnętrz. Z obiektów uży-
teczności publicznej wystrój według jej projektów 
mają: 
- Pałac Ślubów w Gorzowie Wlkp.; 
- Dwie restauracje „Auto-Port”;
- Sala Marszałkowska PAN w Warszawie;
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu;
- Urząd Wojewódzki w Poznaniu;
- wiele mieszkań prywatnych.
Maluje obrazy olejne, wykonuje pastele i rysun-
ki chętnie kupowane w wielu galeriach. W latach 
80-i 90-tych miała kilka wystaw, m. in. we Francji, 
w następnych latach zrezygnowała z tego typu 
ekspozycji.

Krystyna Kamińska

Strebejko-Hryniewicz Ewa
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1977 - Portret J.K, Taxi Polskich Artystów Pla
styków, III nagroda.
Inne nagrody i wyróżnienia:
1976 - Grand Prix w ogólnopolskim konkursie 
fotografii abstrakcyjnej Wyobraźnia i fotografia 
i dyplom za indywidualność;
1983 - nagroda specjalna Złotego Jantara w Gdań-
sku;
1978 - stypendium twórcze Ministra Kultury  
i Sztuki;
1981 - Nagroda RSW Prasa za działalność foto-
reporterską.
Jeden z najbardziej twórczych ludzi Gorzowa, 
niekonwencjonalny artysta. 
W katalogu do wystawy w 1998 r. Jerzy Gąsio-
rek tak go wspominał:
Jurek robił wiele rzeczy: uczył w szkole biologii, 
łowił ryby, grał na gitarze, głównie jednak foto
grafował. W tej wielości zajęć był nieco roztar
gniony, mijały mu pomysły i zapały. Jedynie do 
fotografii miał cierpliwość. Tu był profesjonali
stą. Chciał być zawodowcem: zdawał na wydział 
operatorski Wyższej Szkoły Filmowej. Kiedy mu  
się nie powiodło, za namową Waldka Kućki za- 
pisał się do GTF, a wkrótce wystartował do ZPAF.  
Został przyjęty bez problemów, mając w do robku 
szereg wystaw i nagród. Na wielu pracach byłem  
modelem Jurka. Prześcigaliśmy się w pomy słach.  
Zabieraliśmy do samochodu kilka dziwnych przed- 
miotów, wyjeżdżaliśmy w plener i aranżowali
śmy scenkę zupełnie niekiedy surrealisty czną. 
Ale w tych scenach zawsze było jakieś przesła
nie. Potem następowało najważniejsze: wywo
ływanie i obróbka filmu. Ja wolałem pozostać 
modelem Jurka - artysty fotografika. Był nim 
rzeczywiście. Obraz właściwie skadrowany, do
brane ziarno i najważniejsze - montaż obrazu. 
Piszę montaż, bo Jurek wielokrotnie posługiwał 
się techniką kolażu. Te wielkoformatowe prace 
sztywno oprawione robiły wrażenie. (...) Rów
nolegle z kreacyjnym nurtem Jurek uprawiał fo- 
tografię prasową, najpierw w „Celulozie” w Ko-
strzynie, potem w „Ziemi Gorzowskiej”. Znako-
micie ilustrował zamieszczane tam artykuły. Był 
w tym rozpoznawalny 
Ocenę prac z podkreślenim ich walorów artysty-
cznych przedstawił Ryszard Gajewski w katalo-
gu do wystawy w Zakładowym Domu Kultury 
„Chemik” (brak roku):
To, co przedstawia nam Jerzy Szalbierz, jest 
próbą ukazania zjawisk ulotnych, istniejących 
poza obrazami fotograficznymi, które są jedy

nie mediami wywołującymi te zjawiska. Nie jest  
to tylko naciśnięcie migawki i obróbka labo ra - 
toryjna. Jest to kreacja podporządkowana wła
snej koncepcji widzenia świata. Jeśli zdjęcia te ze
chcemy traktować dosłownie, na pe wno zobaczy
my podział kompozycji „na pola” z powta rzanym 
stale motywem lub ciągi zdjęciowe po rów namy 
do reklamowych gablot, sek wencji filmowych czy 
historyjek komiksowych. Ale nie o to tu chodzi.  
Jest to przede wszystkim fotografia czasu. Czasu  
zawartego pomiędzy pierwszymi archaicznymi 
dagerotypami a współczesnymi kompozycjami 
pop-artu. Kompozycje te nie są jednoznaczne. Su
gerują pewne treści, nie wyjaśniając ich do koń
ca, aby każdy oglądający mógł znaleźć własny  
system ich odczytywania, gdyż najważniejszy jest 
obraz, jaki powstaje w nas samych. 

Krystyna Kamińska

SZMIDT  
Ireneusz  
Krzysztof

Urodził się 16.09.1935 r.  
w Zgierzu. Od 1954 r.do  
1991 r. mieszkał, studio-
wał i pracował w Szcze-
cinie. Tam założył i pro- 
wadził Akademicki Teatr 

Satyryczny „Skrzat” (1956-60), Kabaret Literacki 
„Okaryna” (1958-61), Studio Pantomimy Poli-
techniki Szczecińskiej (1960), Międzyszkolne 
Studio Małych Form Teatralnych „Zielone Ta-
rcze” (1963-70), w 1970 przekształcone w Studio 
ZET”, Kabaret „Wyrodek” (1968-1993). Jego 
zespoły zdobyły ponad 50 najważniejszych na-
gród i wyróżnień na ogólnopolskich festiwalach 
teatrów amatorskich. W 1967 r. ukończył reży-
serię teatrów nieprofesjonalnych w warszawskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Swoje 
doświadczenia w tym zakresie zawarł w książ-
ce „Mój warsztat teatralny” (Warszawa, 1971). 
Od 1991 r. związał się osobiście i twórczo z Go-
rzowem, najpierw jako recenzent teatralny „Ga-
zety Nowej”, a od 1994 „Ziemi Gorzowskiej”. 
W 1994 wraz z żoną Krystyną Kamińską założył 
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne „Arsenał” 
i w miesięczniku kulturalno-informacyjnym „Ar-
senał Gorzowski” publikował wiersze, felietony 
oraz recenzje literackie i plastyczne. Był także se-
kretarzem redakcji i red. naczelnym polsko-nie-
mieckiego pisma literackiego „Prom/Die Fahre”.

Szmidt Ireneusz Krzyszto
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Członek ZLP od 1965 r. Przez kilkanaście lat  
pełnił wiele znaczących funkcji, m. in. przez kilka  
ka dencji był prezesem lub sekretarzem szcze-
cińskiego Oddziału ZLP oraz członkiem Zarzą-
du Główne go. Od listopada 2003 r. był wice- 
przewodniczą cym Zielonogórskiego Oddziału  
Związku Lite ratów Polskich. W grudniu 2004 r.  
wybrano go prezesem nowo powołanego go-
rzowskiego Oddziału ZLP. Od 2003 r. jest reda- 
ktorem naczelnym pisma warsztatowego „Pe-
gaz Lubuski”. Od 2003 r. prowadzi warsztaty 
literackie w Grodzkim Domu Kultury.
W 1954 r. debiutował wierszem w piśmie stu-
dentów Politechniki Szczecińskiej „Razem”. 
Wydał książki:
- „Kreska na twarzy” - wiersze, Poznań 1961,
- „Człowiek, ziemia i morze” - wiersze, War-
szawa 1964, 
- „List z zimy” - wiersze, Warszawa 1966, 
- „Tata ma fiata” - wiersze dla dzieci, Szczecin 
1989, 
- „Spoza milczenia” - wiersze, Gorzów 1999, 
- „Ludzkie pojęcie” - wiersze, Gorzów 2005.
Jest także autorem dramatu: 
„Medea - kameralna tragedia rodzinna niewier-
nie przepisana z Eurypidesa” (realizacja w Te-
atrze im. J. Osterwy w Gorzowie - 2000 r. w jego 
reżyserii).
Przekłady wierszy na języki: niemiecki, rosyjski, 
łotewski, czeski. 
Piosenki do jego wierszy skomponował Miko-
łaj Pańkowski i wydał na trzech płytach CD pt. 
„Piosenki z tekstem”. 
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim, Złotym  
i Srebrnym Krzyżem Zasługi a także Medalem 
„Gryfa Pomorskiego” i Odznaką Zasłużonego 
Działacza Kultury.
Jest laureatem Nagrody Wojewody Szczecińskie-
go za twórczość i upowszechnianie kultury. Po-
siada godność honorowego członka Towarzystwa 
Kultury Teatralnej oraz szereg innych honorów 
w postaci dyplomów ministrów kultury i oświaty.
Za tom wierszy „Ludzkie pojęcie” otrzymał Lu- 
buski Wawrzyn Literacki za 2005 rok dla naj-
lepszej książki wydanej w woj. lubuskim.
Wiersze Ireneusza K. Szmidta z pierwszych to-
mów - jak określiła Anna Szóstak w szkicu po-
świeconym poecie - to poezja intymnych wyznań 
i osobistej refleksji („Pro Libris 2006 nr 3). 

Wiele tam erotyków, które Marian Yoph-Żabiń-
ski uznał za najlepsze w twórczości Szmidta: 
Cechuje je oryginalność wyznań intymnych, wie
lość metafor, uniezwyklenie języka, a także szcze
rość wypowiedzi poetyckiej. Poeta Szmidt po pro
stu posiadł umiejętność pisania poezji erotycznej. 
(...) W erotykach opisuje wszystkie możliwe sytu
acje i przeżycia miłosne, jednak ich mnogość nie 
nuży, albowiem wątki erotyczne zostały mocno 
zindywidualizowane, choć jednocześnie mają ce
chy typologiczne. W rezultacie tego zabiegu poeta 
przedstawia czytelnikowi utwory miłosne zawsze 
pogłębione psychologicznie, choć nigdy niepozba-
wione erotycznej pikanterii („Poeta spoza milcze-
nia”, „Lamus” 2000, nr 1). 
Ale już w tomie „Spoza milczenia”, obok tema-
tyki osobistej, bardzo wyraźny był nurt społecz-
ny, rozrachunek z czasem, w którym przyszło 
poecie żyć. Właśnie ten ton dominować będzie 
w tomie „Ludzkie pojęcie”. Czesław Sobkowiak  
tak o nim pisał: Jego (Szmidta) spojrzenie cechu je 
dojrzałość i krytycyzm. Potrafi łączyć w swoich  
wierszach osobiste doświadczenia z obserwa cja-
mi ogólnymi, co sprawia, że jego poezję cechuje 
dramatyzm. Znaleźć można wiersze będące gorz
kim świadectwem trzech epok. Pisze z nerwem,  
w tonie przestrogi, by poeci, zwłaszcza młodzi, 
nie dali się zwieść hasłom i złudzeniom. Wska
zuje na potrzebę uwzględnienia kontekstu poli
tycznego i tematu społecznego. I jest w tym sporo 
racji, gdy się zważy, jak rzadko i mało w najnow
szych dokonaniach właśnie tego typu refleksji 
(„Książki wydane w Gorzowie”, „Pro Libris” 
2006 nr 1).

Krystyna Kamińska

SZYFER  
Tadeusz

Urodził się 2.07.1938 r. 
w Hrubieszowie na Lu-
belszczyźnie. Studiował  
w Wyższej Szkole Wycho-
wania Fizycznego w Po- 
znaniu. W 1964 r. debiu-
tował fra szkami w „Stilo-

nie Go rzowskim”. W 1978 r. zdobył I nagrodę  
w ogólnopolskim konkursie na wybór fraszek  
ogłoszonym przez Bibliotekę Narodową i Wy da- 
wnictwo „Iskry”, w którym nagrodą było wyda nie  
książki. Nagrodzona książka „Parę gaf i paragraf”  

Szmidt Ireneusz Krzyszto
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była debiutem Tadeusza Szyfera. Członek Związ-
ku Literatów Polskich od 1998 r. W latach 2001- 
2003 r. wiceprezes Zarządu Oddziału Lubuskiego, 
a od 2004 r. do 2007 r. wiceprezes gorzowskiego 
Oddziału ZLP.
Wydał książki: 
- „Parę gaf i paragraf” - fraszki i myśli, War-
szawa 1980;
- „Moje wyboye, czyli prawdy małe dla dojrza-
łych” - fraszki, Gorzów 1992;
- „Leśny dziadek” - bajka dla dzieci, Gorzów 1996; 
- „Wolne igraszki na 102 fraszki”, Gorzów 1999;
- Fraszka prawdę ci powie, czyli Prawie biała księ-
ga”, Gorzów 2004; 
- „Łeb w łeb - turniej satyryków” (wspólnie z Ja-
nem Grossem), fraszki i aforyzmy, Gorzów 2006. 
Fraszki i aforyzmy i limeryki Tadeusza Szy-
fera weszły do wielu antologii, m. in.: 
- „Żądło i miód mądrości”, Wrocław 1990, 
- „Dwa wieki fraszki polskiej”;
- „Fraszki z rząd(ł)em, Warszawa 1996; 
- „Aforyzmy polskie”, Kęty 2001;
- „Fraszki polskie”, Kęty 2002;
- „Potęga myśli - księga aforystyki polskiej XXI 
wieku”, Katowice 2002; 
- „Księga aforyzmów”, Warszawa 2004.
Fraszkami podpisywał wystawy plastyków - gra- 
fik Bolesława Kowalskiego (katalog „Ja tek-
sty, a seks ty”) oraz do karykatur ludzi kultury 
Zbigniewa Olchowika. Jego fraszki i aforyzmy  
publikowane były w licznych czasopismach, m. in.  
w „Gazecie Lubuskiej”, „Ziemi Gorzowskiej”, 
„Stilonie Gorzow skim”, „Pegazie Lubuskim”, 
długo współpracował z „Głosem Gorzowa”.
Ma niezwykłą łatwość celnego formułowania my - 
śli w formie fraszek lub aforyzmów. Szacuje, że  
stworzył ok. 12 tysięcy fra szek, z których opubli-
kowano niespełna pięć tysięcy. Inne czekają na 
dopracowanie. Takie podejście świadczy o kry- 
tycyzmie autora, który kieruje do druku tylko te  
najlepsze. Zarówno fraszki, jak i aforyzmy Tade- 
usza Szyfera wyróżnia warsztatowa nienagan-
ność. Jest człowiekiem towarzyskim, w rozmo-
wach sypie swoimi fraszkami jak z rękawa. Zenon  
Łukaszewicz napisał, że Szyfer podejmuje tema
ty tak oczywiste, że aż niedostrzegalne. Trzeba 
oczu satyryka, aby nam wszystkim uzmysłowić 
wiele tragedii dziejących się wokół („Mój alfa-
bet”, s.180).

Krystyna Kamińska

SZYMANEK  
Anna

Urodziła się 26.03.1937 r.  
w Starodworcach na Wi- 
leńszczyźnie. Studiowa-
ła w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu na Wydzia-
le Ceramiki. Dyplom uzy-

skała w 1964 r. W Gorzowie mieszka od 1979 r.  
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Pla-
styków. 
Od 1964 r. uczestniczy w konkursach, wystawach 
i plenerach organizowanych w kraju, zagranicą,  
a przede wszystkim w woj. lubuskim. Do połowy 
lat 80. podstawową dziedziną jej wypowiedzi arty-
stycznej była ceramika. Ze względów zdrowo tnych 
musiała z niej zrezygnować, teraz wypo wiada się 
głównie w rysunku i w ma larstwie pastelami. Zdo-
bywała nagrody i wyróżnienia w konkursach pla-
stycznych.
Wystawy indywidualne: 
1968 - Ceramika i rysunek - BWA Zielona Góra; 
1970 - Rysunek - klub MPiK Gorzów Wlkp.; 
1974 - Ceramika i rysunek - BWA Zielona Góra;
1977 - Rysunek - BWA Włocławek;
1978 - Rysunek - Muzeum w Głogowie;
1980 - Ceramika i rysunek - BWA Kłodzko;
1981 - Ceramika i rysunek - MPiK Gorzów Wlkp.; 
- Ceramika i rysunek - Wałbrzych;
1988 - Ceramika - BWA Gorzów Wlkp.; 
1989 - Ceramika - BWA Szczecin;
- Ceramika - Zielona Góra;
1990 - Ceramika - Bordeaux (Francja);
1992 - Rysunek - klub MPiK Gorzów Wlkp.;
1993 - Malarstwo i rysunek - klub „Lamus” Go-
rzów Wlkp.; 
- Malarstwo - Muzeum Stilonu Gorzów Wlkp.; 
1994 - Ceramika i rysunek - Seelow (Niemcy);
- Malarstwo i rysunek - Barlinek;
- Malarstwo i ceramika - Sulechów;
1996 - Malarstwo i rysunek - Zielona Góra;
1997 - Malarstwo, ceramika i rysunek - BWA 
Włocławek;
1998 - Malarstwo i ceramika - Barlinek;
1999 - Ceramika i rysunek - Tychy;
2002 - Retrospektywna Wystawa Jubileuszowa 
- BWA Gorzów Wlkp.;
2003 - Wystawa Jubileuszowa w Zielonej Górze, 
Sierakowie i Pile;

Szymanek Anna
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- Ceramika i rysunek - Bolesławiec;
2004 - Malarstwo i ceramika - Krzeszyce;
- Malarstwo - Dębno Lub.; 
- Malarstwo - Żary;
2005 - Malarstwo - Galeria „Skoda Art” Gorzów 
Wlkp.;
2006 - Malarstwo - Dębno. 
W latach 1964-2006 prace Anny Szymanek były  
pokazywane na ponad 80 wystawach zbioro wych. 
Systematycznie uczestniczy w wystawach Zielo-
nogórskiego Okręgu ZASP, „Salonie Jesiennym”, 
wcześniej „Złotym Gronie”, w Przeglą dach Pla-
styki Gorzowskiej. Jej ceramiki pokazywane były  
na prestiżowych wystawach w Niemczech (Frank- 
furt n. O., Eisenhüttenstadt, Müllrose, Po czdam) 
Jugosławii (Belgrad), Łotwie (Jurmała), Belgii 
(Eupen). Także w ośrodkach ważnych dla pol-
skiej ceramiki, m. in. Bolesławiec, Książ, Wro-
cław. W ostatnich latach zapraszana jest na Impre-
sje Mikołowskie, Beskidzkie Integracje Sztuki,  
Triennale z Martwą Naturą, Jurajską Jesień. Wy-
stawy po tych zdarzeniach prezentowane są za-
zwyczaj w kilku salonach i miastach. Bardzo waż-
ne było dla niej zaproszenie do elitarnej wystawy 
„Łąka” dedykowanej Bolesławowi Leśmianowi,  
a zorganizowanej przez Muzeum Zamojskie w Za-
mościu (2006), po którym dostała zaproszenia na 
wystawy w tamtym regionie (Zwierzyniec, Hru-
bieszów). 
Prace ceramiczne Anny Szymanek i jej obrazy 
włączone zostały do zbiorów: Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze, Muzeum Okręgowego w Wał-
brzychu, Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Go- 
rzowie Wlkp., BWA w Gorzowie Wlkp., BWA 
w Szczecinie i BWA w Sieradzu, są w zbiorach 
urzędów miast w Tychach, Mikołowie, Gorzowie  
Wlkp. we Frankfurcie n. O. i Rydze na Łotwie 
oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagrani-
cą: w Anglii, Francji, Holandii, Szwecji, Niem-
czech, Rosji, na Węgrzech, w Japonii i USA. Dwu-
krotnie była stypendystką Ministerstwa Kultury  
i Sztuki. 
Anna Szymanek zorganizowała ponad 60 inter-
dyscyplinarnych plenerów artystycznych z udzia- 
łem plastyków z Polski i zagranicy, m. in. Ogól- 
nopolskie Spotkania Twórców „Rezerwat ma-
larskiej uważności” na zlecenie Urzędu Miejskie-
go w Gorzowie Wlkp. (od kilku lat odbywają się 
one w Gliśnie). Prace z tych plenerów prezen-
towane są na dorocznych wystawach a najlep-
sze wchodzą do miejskiej kolekcji sztuki. 

Była inicjatorem i kustoszem wystaw w Gale-
rii Sztuki „Pod Pocztową Trąbką” mieszczącej 
się na poczcie głównej przy ul Jagiellończyka 4  
w Gorzowie Wlkp. 

Krystyna Kamińska

SZYMANOWICZ  
Maciej Andrzej

Urodził się 4.04.1975 r. 
w Gorzowie Wlkp. Jest ab-
solwentem Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeu - 
sza Kościuszki w Gorzo-
wie Wlkp. Ukończył histo-
rię sztuki na Uniwersytecie 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2004 r.  
obronił pracę doktorską „Miejsce piktoralizmu  
w historii polskiej fotografii dwudziestolecia mię-
dzywojennego”. W latach 1999-2001 był wykła- 
dowcą w Studium Reklamy w Gorzowie Wielko-
polskim, a od 2002 r. do 2004 r. prowadził kursy  
fotografii dla nauczycieli w Wojewódzkim Ośrod-
ku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Pracuje na  
stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki 
oraz w Zakładzie Komunikacji Międzykulturo-
wej UAM. Historię fotografii polskiej i świato-
wej wykłada również na poznańskiej ASP i we 
wrocławskiej Szkole Fotografii „Kwadrat”. 
Od stycznia 2005 r. jest kustoszem Galerii Foto-
grafii „pf” w Centrum Kultury „Zamek” w Po- 
znaniu. W ostatnich latach przede wszystkim zaj- 
muje się pisaniem o fotografii, jest stałym współ-
pracownikiem kwartalnika „Fo tografia”. Publiko-
wał też m.in. w: „Piśmie Arty stycznym Format”, 
„Gazecie Malarzy i Poetów”, „Pozytywie”, a tak-
że w książkach: „Przestrzenie Fotografii. Anto-
logia tekstów” (Łódź 2005) i „Punkt widzenia. 
Fotografia miasta” (Kraków 2004). 
Był kuratorem wielu wystaw fotografii, m.in.: re-
trospektywnej wystawy Bolesława Gardulskie-
go (1885-1961) prezentowanej w Muzeum Hi-
storii Fotografii w Krakowie (VII 2003), a także  
ekspozycji w Galerii Fotografii „pf” w Poznaniu: 
„Poznań w fotografii Romana Stefana Ulatowskie-
go” (X/XI 2004), „Interior/Exterior. Współcze sna  
fotografia fińska” (IX 2005) oraz „Australijska 
kolekcja Władysława Zamoyskiego ze zbio rów 
Biblioteki Kórnickiej” (XII 2005) i wielu innych.  
Współpracuje z Muzeum Narodowym w War-
szawie przy organizacji wystawy retrospe ktyw-
nej Jana Bułhaka oraz z National Gallery of Art  

Szymanek Anna
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w Waszyngtonie przy wystawie: „Foto: Moder-
nity in Central Europe, 1918-1945”
Członek GTF od 1993 r. Jesienią 2001 r. został 
przyjęty do Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. Od 2001 do 2005 r. był wiceprezesem 
GTF. Często uczestniczy w komisjach powoła-
nych przez GTF do oceny zdjęć nadsyłanych  
na Doroczne Wystawy GTF-u i Konfrontacji Fo-
tograficznych. 
Nagrody w Dorocznych Wystawy GTF: 
1996 - Wyróżnienia za zdjęcia „Zima” i 3 zdjęcia 
bez tytułu; 
1997 - Nagroda za zdjęcia architektury z cyklu 
„Poznań - Gorzów - Kraków”;
1998 - II nagroda za zestaw pt. „Światła świą-
tyni” 3 zdjęcia i 1 zdjęcie bez tytułu;
1999 - I nagroda za dwa zestawy zdjęć (razem 
12 fotografii) bez tytułu.
Konfrontacje Fotograficzne:
1999 - wyróżnienie za zestaw 6 zdjęć bez tytułu. 
Wystawy indywidualne:
1996 - Mała Galeria GTF; 
1998 - Łódź, galeria Pegaz;
2001 - Krasiczyn, galeria ARP - „Sceny przy-
drożne”; 
2001 - Mała Galeria „Sceny przydrożne” (wraz 
z Marcinem Andrzejewskim i Cezarym Tym-
czukiem);
2002 - Mała Galeria GTF „Sceny przydrożne - 
ciąg dalszy” (wraz z Marcinem Andrzejewskim, 
Waldemarem Śliwczyńskim i Ireneuszem Zjeż-
dżałką).

Krystyna Kamińska

SZYMOŃSKI 
Przemysław

Urodził się 28.04.1963 r.  
w Darłowie, od 1990 r.  
mieszka w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Z wykształ ce-
nia ichtiolog, z zawo du tłu- 
 macz z języka niemiec kie-
go z pasji i fotograf przyro- 

dy. Fo tografuje przede wszystkim ptaki, ale tak-
że zwierzęta, rośliny oraz pejzaże. Jest członkiem 
Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Pierwsze kroki czynił samodzielnie, na stałe ze  
środowiskiem fotografików przyrody związał się  
od 1991 r., gdy po raz pierwszy uczestniczył w ple-
nerze fotograficznym w Słońsku. Specjalizuje się 
w fotografowaniu ptaków, a szczególnie lubi bo-

ciany. Chętnie pokazuje piękno dzikiej przyro-
dy oraz niepowtarzalne, nostalgiczne pejzaże. 
Albumy ze zdjęciami Przemysława Szymoń-
skiego: 
- „Bociany i boćki” (współautor Zbigniew Jaku-
biec) Wrocław 2000.
- „Park Narodowy „Ujście Warty”, przewodnik 
turystyczny z serii „Spotkania z przyrodą”, War-
szawa 2002 (także współautor tekstu). 
- „Królestwo dzikich gęsi” - album zdjęć (współ-
autor - Artur Tabor), Piła 2004.
- „Przyroda gminy Drezdenko” praca zbioro-
wa pod red. Ludwika Lipnickiego, Drezdenko 
2006. 
W 2004 r. w galerii BWA, oraz w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim pokazano wystawę pt.  
„Tam, gdzie Warta kończy swój bieg”, ze zdję-
ciami które złożyły się na album „Królestwo dzi-
kich gęsi”. 
Prace Przemysława Szymońskirego z Parku Na-
rodowego „Ujście Warty” były wielokrotnie dru- 
kowane w kraju i zagranicą oraz wystawiane  
w Pradze, Wiedniu, Madrycie i Brukseli, a także 
wykorzystywane w folderach, katalogach, kalen-
darzach, itp. Obecnie wraz z żoną Ewą, którą za-
raził fotograficzną pasją, pracuje nad zdjęciami 
do albumu o Puszczy Gorzowskiej. 

Krystyna Kamińska

Szymoński Przemysław
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T
TEIKE  
Karl Albert  
Hermann 

Urodził się 5.02.1864 r.  
w Dąbiu koło Szczeci na 
jako syn kowala a póź- 
niej ślusarza. Zmarł 28.05. 
1922 r. Wychowywał się 
w rodzinie wielodzietnej  

(14 rodzeństwa). Tuż po narodzinach Karla ro-
dzina Teike przeprowadziła się do miejscowości 
Züllchow na północ od Szczecina, tam mały Karl 
uczęszczał do szkoły. Od najmłodszych lat inte-
resował się muzyką wojskową. Często wyjeżdżał 
do Szczecina, aby posłuchać muzyki wojskowej, 
bo myślał o zawodzie muzyka. Jako chłopiec chęt- 
nie szedł za orkiestrą wojskową i wsłuchiwał się 
w rytm marszów. 
W 1878 r. w wieku 14 lat przystąpił do konfirma-
cji. Następnie rozpoczął naukę gry na instrumen-
tach dętych u słynnego nauczyciela Paula Bött- 
chera. Jako zdolny uczeń grający na kilku instru-
mentach występował w orkiestrze, często jako so-
lista, grając pięknie na waltorni (rogu). 
W 1883 r. Karl Teike zgłosił się dobrowolnie do 
trzyletniej służby wojskowej do 123 Regimentu  
Grenadierów w Ulm (nad Dunajem), gdzie prze-
bywał od 1883 do 1890 roku. Pragnął zostać dy-
rygentem orkiestry wojskowej.
W 1885 roku skomponował swój pierwszy marsz 
„Am Donaustrand”. W 1887 r. poznał młodą dziew-
czynę Rosinę-Bebette z domu Loser, z którą się 
ożenił.
W 1895 r. otrzymał propozycję objęcia posady 
policjanta w Poczdamie, gdzie służył w Królew-
skiej Policji (Die königliche Polizei in Potsdam) 
od 1 września 1895 r.
W 1903 r. napisał szereg marszów związanych  
z uszanowaniem cesarza i króla Prus: „Prinz -Al-
brecht -Marsch”, „Prinz -Wilhelm-Marsch”, „Für 
Thron und Reich”, zwany także „Hohenstaufen  
Marsch”, „In Treue fest”, „Kaiser -Parole”, „Kron- 
prinzen -Marsch”, „Observier Marsch”. Najbar-

dziej znane były marsze: „In Treue fest” oraz 
„Alte Kameraden”. W związku z rozwojem lot-
nictwa i pojawieniem się pierwszych „balonów 
latających”, zwanych cepelinami, skomponował 
marsze: „Graf Zeppelin” oraz „Ein Hoch der 
Aviatik”.
Rozwój sportu, a szczególnie gimnastyki, miał 
wpływ na Karla Teikego - dlatego napisał marsze 
związane z tą dziedziną i poświęcone wychowa-
niu młodzieży w duchu sportowym. Marsze te 
były grane w czasie rozpoczęcia zawodów spor-
towych lub wyprowadzania zawodników. Były to: 
„Grosser Sport -Marsch”, „Ein Hoch dem Sport”.  
Dla młodzieży napisał takie marsze, jak: „Jung 
Deutschland”, „Jugend heraus”.
1 lutego 1909 r. Karl Teike wyjechał z Poczda-
mu, udając się do Landsberga. Szybko poznał kie- 
rownika orkiestry miejskiej i kapelmistrza orkie-
stry wojskowej. Jego utwory były grane na kon-
certach w lokalu „Eldorado”. W Landsbergu spo-
tkał kompozytora Ludwiga Siedego, który został 
wcielony do wojska w 1915 r. Za namową tego 
kompozytora przystąpił do Towarzystwa (Zakła-
du) ochrony praw autorskich - AMMRE (Anstalt  
für mechanisch-musikalische Rechte), bez więk-
szego skutku, jego utwory rozpowszechniały głów-
nie wydawnictwa muzy czne - takie, jak: Verlag 
Priedrich MBrike w Szcze cinie, Verlag Bellmann 
und Thümer w Waldheim, Sachsen oraz towarzy-
stwo wydawnicze Hensa Sikorskiego w Hambur-
gu, które wydało i rozpowszechniło słynny marsz 
„Graf Zeppelin”. 
W okresie I wojny światowej Teike organizował 
także koncerty dla chorych i rannych żołnierzy.  
Z okazji zwycięstwa Niemiec w I wojnie Świato-
wej chciał napisać marsz podkreślający to wydarze-
nie - „Siegesfestmarsch”. Do takiego zwycięstwa 
jednak nie doszło i powstał marsz: Festmarsch, któ-
re miał zupełny inny wydźwięk, było to requiem.
W Landsbergu skomponował: „Friedensbanner”, 
„Friedensf anf are”, „Friedensfeier”, „Die Frei-
heit kommt”, „Internationaler Marsch”, „Schlecht 
und recht”, „Neue Zeiten und Wieder daheim”.
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W 1916 r. przeprowadził się do nowego miesz-
kania przy Lindenplatz (pl. Staromiejski) w cen-
trum miasta. Później nazwano to miejsce jego na-
zwiskiem - Teikeplatz. Gdy był już bardzo chory, 
przybył do niego sam Starosta Hrabia Clairon 
d’Haussonville z listem i propozycją, aby napisał  
jakiś marsz dla wojska francuskiego. Karl Teike  
nie miał już na to sił. Żył cały czas bardzo skrom-
nie, rodzina uzyskała pomoc finansową ze strony  
Urzędu Powiatowego (Landratsamt), aby pocho-
wać go godnie na Ewangelickim Cmentarzu Ma- 
riackim (park Kopernika). Grobem zaopiekowało 
się Stowarzyszenie Urzędników Urzędu Powiatu 
w Gorzowie Wlkp. (Kreisbeamten -Verein) i przez 
8 lat zbierało pieniądze na zbudowanie pomnika 
dla Karla Teikego.
18 maja 1930 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika 
poświeconego kompozytorowi autorstwa Carla 
Schnause. Przemawiał superintendent Harder  
z Landsbergu, który podkreślił, że tak, jak wielu  
przed nim, Teike nie doczekał się zebrania owo-
ców ze swojej pracy. Pozostały jego dzieła, jego 
muzyka dla przyszłych pokoleń.

Jerzy Sygnecki

TOMASZEWICZ 
Jan

Urodził się 21.07.1956 r.  
w Wiktoryszkach na Wi- 
leńszczyźnie. Ukończył  
Studio Wokal no-Aktor- 
 skie przy Tea trze Muzycz- 
nym w Gdy ni, Wy dział  
Dziennikarstwa na Uni-

wersytecie Warszawskim oraz po dyplomowe stu-
dium na SGH o specjalności me nadżer kultury. 
W Teatrze Muzycznym w Gdyni występował na  
scenie jako aktor od 1979 do 1983 r., grał m. in. rolę 
Zbójnika w śpiewogrze „Na szkle malowane” oraz  
rolę Browna w „Operze za trzy grosze”. Przez 
dwa kolejne lata (1983-1985) wchodził w skład 
zespołu aktorskiego Teatru Polskiego w Bydgosz-
czy, a ważniejsze role z tego okresu to m. in. Sawa  
we „Śnie srebrnym Salomei”, An tonio w „Wieczo-
rze Trzech Króli”, Antoni w „Panu Damazym”, 
W pracy nad tą ostatnią sztu ką był asystentem 
reżysera. W 1985 r. Jan Tomasze wicz rozpoczął 
pracę w Teatrze Syrena w Warszawie, gdzie wy-
stępował na scenie do 1992 r., przede wszystkim  
w komediach reżyserowanych przez Witolda Fil-
lera, Zdzisława Le śniaka, Janusza Bukowskiego, 

Zbigniewa Korpolewskie go. W 1992 r. zdecydo-
wał o zmianie swo jego miejsca w teatrze i razem  
z Waldemarem Matuszewskim objął dyrekcję 
Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego  
w Zielonej Górze. jeszcze występował na sce-
nie, m. in. jako Łopachin w „Wi śniowym sadzie”, 
Krupp w „Zabawie jak nigdy”, ale obok pełnie-
nia funkcji dyrektora rozpoczął reżyserowanie 
przedstawień.
Od 2002 r. jest dyrektorem Teatru im. Juliusza 
Osterwy w Gorzowie Wlkp., w 2007 r. po raz 
drugi wygrał konkurs na dyrektora podczas 5-let-
niej kadencji. Jan Tomaszewicz odnosi sukcesy 
w ożywieniu oferty teatralnej, uruchomieniu Te-
atru Letniego i Sceny Kameralnej, pozyskiwa-
niu do współpracy znanych reżyserów i akto-
rów, a także w samodzielnej pracy reżyserskiej. 
W tej dziedzinie specjalizuje się w komediach, 
czym zyskuje sobie pełną akceptację widzów. 
Najważniejsze prace reżyserskie:
- „Czego nie widać” Michaela Frayna w Lubu- 
skim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego (1994), 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza 
Słowackiego w Koszalinie (2004), w Teatrze im. 
Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2005);
- „Stosunki na szczycie” Edwarda Taylora w Bał-
tyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Sło-
wackiego w Koszalinie (2007);
- „Bez seksu proszę” Anthony Marriotta i Ali-
stair Foot w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Go-
rzowie Wlkp. (2007).
Jan Tomaszewicz jest aktorem często zaprasza-
nym do filmów, zarówno fabularnych jak i seriali 
telewizyjnych. Jego filmografia od 1988 r. obej-
muje 22 pozycje. Najważniejsze filmy fabularne, 
w których wystąpił to: „Komornik” (2002), „Vir-
tuti” (1989), „Jeniec Europy” (1989). Był obecny 
chyba we wszystkich serialach produkowanych 
dla różnych stacji telewizyjnych: dla Telewizji 
Polskiej „W labiryncie” (1988-1990), „Dom” 
(1990-2000), „Na dobre i na złe” (2001), „M jak  
miłość” (2001), „Klan” (1997-2007), „Zaginio-
na” (2003), „Wiedźmin” (2002), „Oficerowie”  
(2006), dla Polsatu: „13 posterunek” (1998), 
„Adam i Ewa” (2000-2001), „Samo życie” (2002-
2007), dla TVN: „Magda M.” (2005). 
Odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, medalem Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis”, w 2006 r. otrzymał nagrodą prezydenta 
Gorzowa „Motyla”.

Krystyna Kamińska

Tomaszewicz Jan
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TOMCZUK  
Ryszard

Urodzony w 1935 r. w Ha- 
liczu (woj. stanisławow-
skie). Zmarł 31.07.2002 r. 
Jego grób znajduje się na 
cmentarzu w Drezdenku, 
gdzie mieszkał od 1945 r. 
Z wykształcenia był che-

mikiem. Od 1972 r. należał do Gorzowskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, gdzie pełnił wiele 
funkcji, m.in. wiceprezesa.
W fotografii artystycznej debiutował w 1970 r. 
W 1972 r. otrzymał drugą nagrodę i dwa wy-
różnienia na I Wojewódzkim Konkursie Ama-
torskiej Fotografii Artystycznej.
Wielokrotnie brał udział w Dorocznych Wysta-
wach GTF. Od 1976 do 1991 r. organizował i pa-
tronował dorocznym plenerom fotograficznym 
w Drezdenku. Był promotorem i opiekunem mło-
dych fotografików z Drezdenka: Piotra Perczyń-
skiego, Tomasza Tupalskiego, Jarosława Klim-
czoka, Marcina Seweryna Andrzejewskiego.
Przygotowywał zdjęcia do drezdeneckich wy-
dawnictw, m.in. Drezdenko i okolice (1977).
Ulubione tematy prac Ryszarda Tomczuka to pej-
zaże, szczególnie leśne oraz portrety ludzi pro-
stych, starych, na twarzach których widoczne jest 
całe ich życie.
Jego prace wystawiane były w wielu galeriach  
w Polsce, a także w ramach współpracy GTF 
- na wystawach w Niemczech, w Czechach i na  
Litwie.
Od 1992 r. zaczął wyjeżdżać w świat, skąd przy-
woził niezwykłe zdjęcia. Fotografował Wileń-
szczyznę (1992), Lwów i Halicz (1994), Stany 
Zjednoczone (1997) i Australię (2000).
W lutym 2002 r. został przyjęty do Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. Jako zestaw egza-
minacyjny pokazał 15 fotografii zamglonych pej- 
zaży lasów z okolic Drezdenka, pól i rozjeżdżo-
nych dróg.
Odznaczony srebrną i złotą odznaką „Za Zasługi  
dla Województwa Gorzowskiego”, srebrną odzna-
ką Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotogra-
ficznych w Polsce, odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury i Medalem 40-lecia PRL.
Nagrody w Dorocznych Wystawach GTF:
1973 - Opowieści dziadka, I nagroda i nagroda 
za reportaż;

1977 - Ich dwoje, II nagroda i wyróżnienie za 
reportaż;
1978 - Szewska pasja, III nagroda;
1983 - Pejzaże, I nagroda;
1985 - Perspektywa, Grand Prix;
1987 - III nagroda za całość prac;
1991 - Da capo al fine, III nagroda;
1993 - Las, nagroda za pejzaż;
1994 - xxx, nagroda za pejzaż;
2000 - nagroda za pejzaż i nagroda specjalna 
Studia Fotografii Barwnej; 
2001 - Wydmy, nagroda za pejzaż.
Wystawy indywidualne w Gorzowie Wlkp.:
1988 - „Akt” (razem z Mirosławą Granops) w Ma-
łej Galerii GTF;
1998 - „Pejzaż leśny” w Małej Galerii GTF;
2002 - „Australia” w Małej Galerii GTF;
2003 - Wystawa pośmiertna w Małej Galerii GTF.
Wybrane wystawy zbiorowe:
1976 - Abstrakcja w fotografii, Zielona Góra;
1977 - Raport o stanie przyrody, Gorzów Wlkp.;
1977 - Dziś ziarno - jutro chleb, Mrocza;
1978 - Dziecko w obiektywie, Zielona Góra;
1980 - Wieś polska, Gorzów;
1980 - Piękno krajobrazu leśnego, Warszawa; 
Krosno;
1985 - Wieś polska w obiektywie, Warszawa;
1985 - III Biennale Plakatu Fotograficznego, 
Płock;
1986 - II Salon Zaproszonych, Łódź;
1988 - III Salon Zaproszonych, Łódź.

Krystyna Kamińska

TORNOW DR.  
zob. Löffler Karl Valentin Immanuel

TRAWIŃSKA 
Barbara

Urodziła się 30.06.1938 r.  
w Wągrowcu. W Gorzo-
wie mieszka od 1945 r.  
Przez wiele lat pracowa- 
 ła w kulturze, m. in. kiero- 
rowała klubem „Pogodna 
Jesień”. W latach 1985-86 

pełniła funkcję prezesa Klubu Literackiego przy 
Gorzowskim Towarzystwie Kultury, a w 1999 r. 
była wiceprezesem Oddziału Lubuskiego ZLP.
W 1977 r. debiutowała wierszem w „Nadodrzu”. 
Członek Związku Literatów Polskich od 1994 r.

Tomczuk Ryszard
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Wydała tomy wierszy:
- „Wyciszenia”, Gorzów 1980; 
- „Postarzał się czas”, Gorzów 1992; 
- „Maluję popiołem ognia”, Gorzów 1992; 
- „Ogrody codzienności”, Gorzów 1999;
- „A może jestem inną trawą”, Warszawa 2006.
W 1984 r. otrzymała II nagrodę w konkursie na 
słuchowisko radiowe, ogłoszonym przez Polskie 
Radio w Zielonej Górze. Emisja nagrodzonego 
słuchowiska „Za późno” odbyła się w Polskim 
Radiu w 1985 r. W 1990 r. otrzymała stypendium 
Ministerstwa Kultury i Sztuki z Funduszu Lite-
ratury. W 1998 r. brała udział w Międzynarodo-
wym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu. 
Wiersze Barbary Trawińskiej publikowane były  
we wszystkich czasopismach regionalnych, a wie-
le z nich w pismach o zasięgu krajowym. Weszły 
także do kilku antologii.
Wszystkie wiersze z pierwszego tomu zrodziła  
miłość, rozstanie, tęsknota i choć to wieczne te - 
maty poezji, Barbara Trawińska umiała ciekawie  
nazwać stany emocjonalne towarzyszące miło ści. 
Ton ten ukształtował przekonanie, że Trawińska 
tworzy wyłącznie „poezję kobiecą”. W 1992 roku  
niemal jednocześnie ukazały się dwa tomy wier-
szy, z których drugi, „Postarzał się czas” zdecy- 
dowanie poszerzył krąg tematów i doznań emo-
cjonalnych zaprezentowanych w wierszach. Spo-
ro w tym tomie rozważań o kondycji człowieka, 
dużo odwołań do wiary, do Boga.
Następny tom - „Ogrody codzienności” - wnosi 
jeszcze inny ton: autorka otworzyła się na dru-
giego człowieka, wiele wierszy dedykuje bliskim 
jej osobom, podejmuje dyskurs z głosicielami in-
nych prawd, często sama zastanawia się nad zna-
czeniem swojej twórczości. Z wiekiem i z ba- 
ga żem życiowych doświadczeń Barbara Tra-
wińska dookoła siebie widzi znacznie więcej niż 
w czasach nieszczęśliwej, młodzieńczej miłości.
Tom „A może jestem inna trawą” kontynuuje 
zatrzymanie się nad człowiekiem. Autorka szu-
ka u wielkich i sławnych źródeł ich wielkości, 
takie same pytania stawia Bogu, zastanawia się 
nad miejscem poety i funkcją poezji. Barbara 
Trawiń ska wypracowała własny styl poezjowa-
nia, pozwalający w lapidarny sposób, przy uży- 
ciu precyzyjnego skrótu myślowego, celnej me- 
tafory, sięgać do problemów najważniejszych 
dla człowieka.

Krystyna Kamińska

TROJAN  
Janina

Urodziła się. 5.06.1918 r.  
w Swojatyczach (woj. no- 
wogrodzkie). Od 1945 r.  
mieszka w Gorzowie. 
W 1954 r. była członkiem 
założycielem gorzowskie-
go Oddziału Polskiego To- 

warzystwa Fotograficznego, przekształconego 
w samodzielne Gorzowskie Towarzystwo Foto-
graficzne. Przez wiele lat pełniła różne funkcje 
w Zarządzie GTF: gospodarza, członka Zarządu, 
sekretarza, wiceprezesa.
Lubi fotografię klasyczną, nastrojową. Jej ulu-
bione tematy to: dzieci, portret, pejzaż, przyroda. 
Realizowała je w kolejnych wystawach autor-
skich prezentowanych najczęściej w Małej Ga-
lerii GTF. 
Wystawy indywidualne: 
1960 - „Dziecko”, 
1972 - „Drzewa”, 
1974 - „Portret”, 
1979 - „Nasze dzieci”, 
1982 - „Teatr”, 
1983 - „Kwiaty”, 
1987 - Wystawa retrospektywna, 
1994 - „Gorzów 1989-1990”, 
1995 - „Portrety kobiet”, 
1998 - „Drzewa”, 
2004 - „Portret” i „Kwiaty”,
2006 - „Teatr” i „Pejzaż”. 
Wystawy Janiny Trojan pokazywane były także 
w Gorzowie, Słubicach, Zielonej Górze, Myślibo-
rzu, Poznaniu, w Cottbus i we Frankfurcie n. O. 
Najważniejsze nagrody na Dorocznych Wy-
stawach GTF:
1958 - VI nagroda za „Dziecko”;
1967 - Nagroda za portret „Wanda”;
1970 - III nagroda za „Spojrzenie” (także nagro-
da za portret), nagroda za reportaż - „Wnętrze 
ziemi”;
1974 - I nagroda oraz nagroda PTF za zestaw 
„Ruiny zamku I-IV”, nagroda za portret - zestaw 
„Dziewczyna”;
1976 - II nagroda za zestaw „Portret” oraz wy-
różnienia za pejzaż i za przeźrocza barwne „Czar-
dasz”;
1977 - II nagroda za „Witraż II” i nagroda za 
pejzaż - „Na turystycznym szlaku”;
1978 - II nagroda za całość prac, nagroda za 
pejzaż „Krajobraz nadmorski I i II”;

Trojan Janina
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1979 - I nagroda i nagroda za „Portret pszcze-
larza”;
1980 - III nagroda za całość prac oraz nagroda 
specjalna za zdjęcie z cyklu „Wielka woda”;
1984 - III nagroda za zestaw „Kwiaty”;
1995 - Nagroda za portret - „Portret pani A.”;
1998 - Nagroda za portret - 3 zdjęcia bez tytułu;
2001 - Nagroda za zdjęcie architektury - „Ma-
tejki 18/2 - czas” - 4 zdjęcia;
2005 - Nagroda publiczności za zdjęcie „Sabat 
Czarownic”
2007 - I nagroda.
Otrzymała medale: „Zasłużony Działacz Kultury”, 
„Za zasługi dla województwa gorzowskie go”, 
złotą odznakę Federacji Amatorskich Stowarzy-
szeń Fotograficznych w Poznaniu. W 1989 r. 
za osiągnięcia w fotografii artystycznej uhono - 
rowana została „Medalem 150-lecia fotografii”.  
W 1994 r. wręczono jej prestiżową Nagrodę Wo - 
jewody Gorzowskiego im. Waldemara Kućki. 
W 1995 r. otrzymała medal „Za szczególne zasłu-
gi w rozwoju Gorzowa”. Ma także medal miasta 
Cottbus za współpracę w dziedzinie fotografii.
Oto opinia Anny Piechockiej (na portalu www.
giik.pl) o pracy Janiny Trojan nagrodzonej I na-
grodą na Dorocznej Wystawie GTF w 2007 r., 
świadcząca o ciągłej aktywności artystycznej  
88-letniej autorki: Mimo wysokiego poziomu, zde- 
cydowanie jedna praca przyciąga wzrok. To na
grodzony pierwszym miejscem fotomontaż Janiny 
Trojan. Praca zwraca uwagę ciszą, jaka z niej 
bije. Nie ma tu nic zbędnego. Tu wygrywa doj
rzałość i doświadczenie, nie tylko zawodowe. To 
czysta kompozycja i jasny przekaz. Fotomontaż  
przedstawia, jak powiedziała sama autorka, „lu
dzika”, który idzie pod górę i napotyka różne pro
gi. Droga pod górę to życie z wszystkimi jego 
przeciwnościami, a „ludzik” to każdy z nas. Ta 
praca ma wymiar większy niż tylko estetyczny 
czy techniczny, to praca niosąca treść i wynika
jące z życiowego doświadczenia. 

Krystyna Kamińska

TRZISZKA  
Zygmunt

Urodził się 10.12.1936 r.  
w Wełdirzu koło Stani-
sławowa. Zmarł tragicz-
nie, popełnił samobój - 
stwo, 9.08.2000 r. w War- 
szawie.
Od 1945 r. mie szkał w Ja- 

strzębniku gm. Santok. W latach 1951-55 uczęsz-

czał do Liceum Pedagogicznego w Gorzo wie 
Wlkp., a następnie był nauczycielem w szkołach 
podstawowych w powiecie gorzowskim, m.in.  
w Ulimiu, Kłodawie i w Lipkach Wielkich. Stu-
diował polonistykę na studiach nauczycielskich,  
zaocznie w Zielonej Górze, stacjonarnie w Szcze-
cinie, a ukończył studia w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Opolu.
W 1957 r. wstąpił do Związku Młodzieży Wiej-
skiej, z ramienia którego w 1960 r. założył w Go- 
rzowie Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy 
- pierwszą organizację skupiającą twórców litera-
tury w Gorzowie. Do 1970 r. był jego przewod-
niczącym, w ostatnim okresie raczej formalnym. 
Debiutował w 1961 r. opowiadaniami „Jesień”  
i „Smak pióra” w „Nadwarciu”, dodatku literackim  
do „Stilonu Gorzowskiego”, który ukazywał się 
pod jego redakcją. 
Od 1961 r. należał do Zjednoczonego Stronni-
ctwa Ludowego (ZSL), karierę dziennikarską i li- 
teracką związał z tą partią. W 1962 r. przeniósł się  
do Zielonej Góry, by tam przez dwa lata kiero-
wać oddziałem „Gazety Chłopskiej”. Następnie 
do 1969 r. pracował jako publicysta w „Ga zecie 
Zielonogórskiej”. W 1969 r. zamieszkał w Warsza-
wie, pracował lub współpracował z wie loma pis- 
mami o charakterze kulturalnym: w latach 1969-
70 był redaktorem działu literackiego „Tygodni- 
ka Kulturalnego”, w którym publikował artyku ły, 
felietony i prozę. Współredagował ogólnopolskie 
pismo KKMP „Regiony”, publikował reportaże w 
„Dzienniku Ludowym”, pisywał do „Faktów”, był 
członkiem zespołu redakcyjnego „Argumentów”. 
Od 1983 r. należał do członków założycieli grupy 
literackiej Ruch Artystyczny „Świat” i działał tam 
do 1993 r. W 1982 r. został kierownikiem działu 
prozy w „Miesięczniku Literackim”.
W latach 1968-1989 był członkiem Związku Li-
teratów Polskich, z którego wystąpił, by w 1990 r.  
założyć efemerydę - Związek Twórczy Pisarzy 
Polskich, którego był prezesem.
Na początku lat 90-tych miał stały felieton na 
łamach „Ziemi Gorzowskiej”.
Wydał książki: 
- „Wielkie świniobicie” - opowiadania, Warsza-
wa 1965, 
- „Żylasta ręka ojca” - opowiadania, Poznań 1967, 
- „Dom nadodrzański - opowiadania, Łódź 1968, 
- „Romansoid” - powieść, Warszawa 1969, 1973, 
- „Dopala się noc” - powieść, Warszawa 1971,
- „Drewniane wesele” - romans, Poznań 1971,
- „Przedmiotowy pejzaż” - opowiadania, Po-
znań 1975,

Trojan Janina
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- „Dobra nowina” - opowiadania, Poznań 1976, 
- „Happeniada” - powieść, Kraków 1976, 
- „Z dołu w górę” - opowiadania, Warszawa 1977, 
- „Już niedaleko” - powieść, Warszawa 1978, 
- „Mój pisarz” - szkice, Warszawa 1979, 
- „Oczerety” - powieść, Poznań 1979, 
- „Podróże do mojej Itaki” - wspomnienia i szkice 
literackie, Warszawa 1980, 
- „Piaszczysta skarpa” - opowiadania, Poznań 1981, 
- „Wrastanie albo zapiśnik samouka” - powieść, 
Warszawa 1982, 
- „Dać drapaka” - opowiadania, Poznań 1983, 
- „Stan skupienia” - powieść, Warszawa 1983, 
- „Korzenie plebejusza” - szkice, Warszawa 1984, 
- „Według Filipa” - apokryf - powieść, Bydgoszcz 
1985, 
- „Leopold Buczkowski” - monografia, Warsza-
wa 1987, 
- „Wędrówka” - powieść, Warszawa 1987, 
- „Żywe dialogi” (razem z L. Buczkowskim) , 
Bydgoszcz, 1989, 
- „Na pohybel” - powieść, dokument, Zielona 
Góra 1993. 
Odznaczony Złotą Odznaką ZMW (1967). Za 
książkę „Romansoid” otrzymał liczącą się na-
grodę im. Stanisława Piętaka. W 1980 r. otrzy-
mał nagrodę literacką CRZZ.
We wszystkich utworach, jakie napisał, drążył  
ście ranie się wzorców kulturowych, co było konse-
kwencją wojny i migracji ludności polskiej z Kre- 
sów na zachód, potem także migracji ze wsi do 
miasta. Debiutem literackim „Wielkie świniobi-
cie” zwrócił na siebie uwagę krytyków - za równo 
tematyką, jak i oryginalną narracją. Tema tyka tej 
i następnych książek wynikała z życio wych do-
świadczeń autora, przede wszystkim dzieciństwa 
spędzonego w rusińskiej rodzinie wy rwanej z ko-
rzeni nad Prutem i Czeremoszem, a przeniesionej 
w nadwarciańskie rozlewiska pod gorzowskiej wsi. 
Wszystko, co napisał i zamierzał napisać, brało 
się z naszych okolic geograficznych. Z Jastrzęb
nika, Cigacic, Kłodawy, Gorzowa, Zielonej Góry, 
Skwierzyny... (...) Chodził ulicami stolicy, ale tak 
naprawdę nie rozumiał wielkiego miasta. Prawie  
wszystko, co stworzył w okresie warszawskim, 
było przesiąknięte historią przywiezioną znad 
Prutu i Czeremoszu, sośnianym zapachem lu
buskich wiosek, śpiewną mową kresową - na-
pisał Alfred Siatecki w artykule „Dał drapaka” 
(„Gazeta Lubuska” z 26-27 VIII 2000). 
Pod koniec życia chętnie wracał w rodzinne strony. 

Krystyna Kamińska

TYSZARSKA-
SKOŁUDA  
Krystyna

Urodziła się w Ostrowi  
Mazowieckiej, ale dzie-
ciństwo spędzała z rodzi-
cami na Polesiu, bardzo 
dotkliwie doświadczając  

wojny i politycznych zmian w tamtych stronach. 
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie 
Warszawskim i reżyserię teatralną w Wyższej 
Szkole Teatralnej w Warszawie. Dyplom uzy-
skała za „Kaprys” Musseta wystawiony w Te-
atrze Kameralnym w Warszawie. Debiutowała 
jako reżyser w 1958 r. wystawiając „Głupiego 
Jakuba” Tadeusza Rittnera w Teatrze Wybrzeże  
w Gdańsku. Pracę reżyserską rozpoczęła w Gnieź-
nie. Spośród tam wystawionych sztuk za najciekaw-
szą uważa realizację „Balladyny”. W Gnieźnie 
kierownikiem literackim był Celestyn Skołuda. 
Pobrali się w 1961 r.
W kolejnych latach w różnych teatrach reżyse-
rowała sztuki, głównie z klasyki, ale także współ-
czesne. Dwa lata współpracowała z Teatrem im. 
Jaracza w Olsztynie, następnie w Zielonej Górze.
W 1967 r. Krystyna Tyszarska-Skołuda jako dy - 
rektor, Celestyn Skołuda jako kierownik litera-
cki objęli dyrekcję Teatru w Wałbrzychu. Za naj - 
lepsze swoje przedstawienia z tamtego okresu  
Krystyna Tyszarska uważa „Hamleta” i „Czapa-
jewa”. W 1970 r. zakończyli pracę w Wałbrzychu 
i w takiej samej konfiguracji objęli dyrekcję go-
rzowskiego teatru w sezonie 1970/71. Po roku 
nastąpiła zmiana: stanowisko dyrektora objął Ce- 
lestyn Skołuda, a Krystyna Tyszarska została kie-
rownikiem artystycznym.
Pracę w Gorzowie zakończyli w 1974 r. następ-
nie Krystyna Tyszarska pracowała w Szczeci- 
nie oraz współpracowała z teatrami z całej Polski.  
Po 1980 r. odeszła z państwowych teatrów, a zwią- 
zała się z teatrem wolnym od cenzury, umoż-
liwiającym swobodę wypowiedzi. W Poznaniu  
przy zakonie dominikanów powstał Teatr Rap- 
sodyczny im. Andrzeja Jawienia. Tam Krystyna  
Tyszarska-Skołuda i Celestyn Skolu da opra co-
wali literacko i reżysersko ok. 100 programów. 
Przedstawienia z udziałem aktorów z różnych  
teatrów grane były na początku w kościołach, 
potem w ośrodkach kultury, w uczelniach wyż-
szych, w szkołach w Poznaniu i całej Wielkopolsce. 

Tyszarska-Skołuda Krystyna
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Ponadto przygotowywali programy poetyckie w 
Piwnicy Farnej prowadzonej przez Klub Inteli-
gencji Katolickiej. 
Sztuki w reżyserii Krystyny Tyszarskiej-Skołu-
dy grane były w: Białymstoku, Gnieźnie, Pozna-
niu, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Opolu, Olszty-
nie, Elblągu, Lublinie, Szczecinie, Wałbrzychu, 
Zielonej Górze, Łodzi, Legnicy, Grudziądzu. 
W 2002 r. obchodziła 45-lecie pracy artystycznej. 
W Teatrze im. J. Osterwy reżyserowała sztuki: 
1966 - „Anioł na dworcu” Jarosława Abramowa;
1970 - „Kordian” Juliusza Słowackiego;
1971 - „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa;
1971 - „Rodeo” Aleksandra Ścibora-Rylskiego;
1971 - „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego; 
1972 - „Kot w butach” Mariana Borzykowskiego;
1972 - „Antygona” Sofoklesa;
1972 - „Czapajew” Dymitra Furmanowi;
1973 - „Róża” Stefana Żeromskiego;
1973 - „Wieczór trzech króli” Wiliama Szekspira; 
1973 - „Pierwszy dzień wolności” Leona Krucz-
kowskiego;
1974 - „W małym dworku” Stanisława Ignacego 
Witkiewicza.
Krystyna Tyszarska-Skołuda preferowała teatr  
zaktualizowanej klasyki. W okresie dyrekcji w Go-
rzowie tylko z rzadka wystawiała sztuki współ-
cześnie napisane, a wolała inscenizować klasykę,  
ale w taki sposób, że można było w sztukach zna-
leźć krytyczne odniesienia do współczesności. Za  
najważniejsze dla tego nurtu uznano przedsta wie - 
nia „Wyzwolenia” i „Kordiana”. Swoim insceni-
zacjom nadawała wymiar polityczny, na tyle ostry, 
na ile dało się w tamtych warunkach, przy cenzu-
rze, dyskutować o polityce. Za jej dyrekcji gorzo-
wianie mieli okazję poznać podstawowy kanon 
dramaturgii polskiej i światowej, także w reżyse-
rii Celestyna Skołudy i innych współpracujących 
z nimi reżyserów.

Krystyna Kamińska
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U
UECHTRITZ  
(ÜCHTRITZ-
STEINKIRCH) 
Cuno von

Urodził się w 1856 r. w Breslau (Wrocław), zmarł 
w 1908 r. w Berlinie. Uczeń Carla Echtermayera 
i Ernsta Hähnelsa w Dreźnie oraz Victora Tilgnera 
w Berlinie. Od 1887 r. mieszkał w Berlinie, od 
1899 r. był profesorem Akademii Berlińskiej, nale-
żąc do najznamienitszych twórców stolicy Prus. 
Jego główne dzieła to wrocławski pomnik Mol-
tkego (nieistniejący), figura elektora Georga Wil - 
helma (przeniesiona) w dawnej Alei Zwycięstwa  
oraz fontanna Gänseliesel w Berlinie (Wilmers-
dorf). Dla Landsberga stworzył w latach 1896-97  
monumentalną kompozycję rzeźbiarską na Starym 
Rynku, nazwaną od nazwiska fundatora Fontanną 
Pauckscha [Hermann Paucksch, radca handlowy, 
fabrykant 1816-1899, przeznaczył 10.000 marek 
w złocie na fontannę miejską w miejscu ratusza],  

przedstawiającą postać kobiety na wyniosłej skale,  
otoczonej trójką dzieci. Tryskająca ze skały woda  
symbolizuje rzekę Wartę, kobieta (zwana „Marią  
od Pauckscha”) to trud codzienny mie szkańców, 
zaś dzieci dzierżą symbole ówczesnego przemy-
słu (zakład budowy maszyn, stocznia rzeczna oraz 
fabryka sieci), dodatkowo przedstawiono reali-
styczne żółwie (żółwie błotne żyjące w Warcie 
i jej dopływach). W XX w., obok sylwetki koś-
cioła Mariackiego (katedry), fontanna stanowi 
autentyczny symbol miasta. Brązowe ele menty 
zdemontowane w 1942 r. zaginęły, odtworzyła je  
w 1997 r. Zofia Bilińska (fundacja dawnych miesz-
kańców i władz Gorzowa na 740 lecie miasta). 
Drugą pracą Cuno von Üchtritza, jaka znajdowa-
ła się w Landsbergu, był pomnik nagrobny Her - 
manna Pauckscha, wykonany w białym marmu-
rze, przedstawiający obelisk ze śpiącym lwem 
z atrybutami zawodu zmarłego i ekspresyjnym 
aniołem. Pomnik ten został zniszczony przy li-
kwidacji cmentarza Mariackiego (park Koper-
nika) i we fragmencie odnaleziny w 2006 r.

Robert Piotrowski
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V
VOLGER  
Adolf 

Urodził się 21.01.1843 r., w Landsbergu, zmarł 
po 1905 r. w Hildesheim. Księgarz i syn księga-
rza Eduarda Volgera, okresowo prowadził ojcow-
ską firmą księgarsko-wydawniczą Volger & Kle-
in (zał. 1840) w Landsbergu (róg ul. Obotryckiej  
i Pionierów). Podobnie jak sześcioro rodzeństwa 
wszechstronny literat, liryk, autor tekstów do mu-
zyki (m.in. oratoria kompozytora Wilhelma Rud-
nicka) i dramatopisarz.
Wybór:
„Die Erstürmung Magdeburgs”, 1875; 
„Von Kolin bis Leuthen”, 1878; 
„Märchenbilder”, 1897; 
„Fiedericus Rex, unser König und Herr”, 1884, 
1895; 
„Vom Fels zum Meer”, 1886; 
„Fahnen weihe”, 1890; 
„Ginevra”; 
„Wogenbraut”; „Herthas sage”; 
„Der König rief alle, alle kamen”; 
„Leier und Schwert”; 
„Das Vold steht auf, der Sturm bricht los!”; 
„Marschall vorwärts”; 
Der Hohenzollernaar oder Kaisers Geburtstag”, 
1906; 
„Viel Feinde - viel Ehr. Gedichte aus der Zeit 
des Weltkrieges 1914”; 
„Otto der Schütz”.

Robert Piotrowski

VOLGER  
Eduard

Urodził się 23.08.1847 r. w Landsbergu, nie-
znana data śmierci. Syn landsberskiego księga-
rza, Eduarda Volgera seniora (nestor założonej  
w 1840 r. w Międzyrzeczu firmy księgarsko-wy-
dawniczej Volger & Klein), jeden z rodzeństwa  
sześciu księgarzy-literatów. Uczęszczał do lands-
berskiego gimnazjum, zamieszkał w Lipsku jako 
wolny autor - prozaista i dramaturg, tworzył w sty- 
lu zbliżonym do braci Adolfa, Franza, Fritza, 

Paula i Georga Volgerów. Ojciec prof. Bruno Vol-
gera, również utalentowanego literacko.
Wybór:
„Auf diesem nicht mehr ungewöhnlichem Wege”, 
1875; 
„Leonore”, 1876; 
„Ludwigs XIV. Jugendliebe”, 1876; 
„Die junge Frau”, 1882; 
„Allerhand Dummheiten”, 1893.

Robert Piotrowski
VOLGER  
Franz

Urodził się 2.11.1848 r. w Landsbergu, nieznana 
jest data śmierci. Tak jak pięciu pozostałych braci  
Folgerów, przyuczony do zawodu księgarza. Jed-
nak od lat 70. XIX w. działał jako dziennikarz  
w Anklam, Trewirze i Wesel. Od 1879 r. przejął 
prowadzenie „Altenburger Zeitung” i pisma roz - 
rywkowego „Am häuslichen Herd”. Podobnie 
jak bracia Fritz, Adolf, Eduard, Georg i Paul 
Folger, pisał niezliczone lekkie utwory scenicz-
ne, dramaty i opowiastki, opiewając nową alten-
burską małą ojczyznę.
Wybór:
„Brandenburger und Lothringer, oder: Eine fried-
liche Eroberung”, 1875; 
„Blätter und Blüten aus dem Fremdenbuche der 
Leuchtenburg”, 1895.

Robert Piotrowski

VOLGER  
Fritz  
pseudonim
E. Hildebrandt

Urodził się 8.09.1841 r. w Landsbergu a Warthe,  
zmarł 9.02.1893 r. w Lands bergu. Syn księgarza 
Eduarda Volgera, księgarz, najstarszy z sześciu 
braci literatów. Od 1875 r. prowadził ojcowską 
firmą księgarsko-wydawniczą Volger & Klein 
w Landsbergu (róg ul. Obotryckiej i Pionierów). 
Po ukończeniu szkoły realnej przyuczał się do 
zawodu księgarza, kontynuował następnie naukę 
w Berlinie i Kolonii. Już jako 17-latek próbował 
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swych literackich talentów. Autor m.in. lekkich 
sztuk teatralnych, humoresek żołnierskich.
Wybór:
„Acht Tage nach der Hochzeit”, 1871; 
„Backfische auf Reisen”, 1876; 
„Ein Stündchen in der Buchhandlung”, 1880; 
„Königin Luise”, 1883; 
„Ein lustiger Krieg”, 1884; 
„Fünf Jahre nach der Hochzeit”, 1891; 
„Militärisches Theateralbum”

Robert Piotrowski

VOLGER  
Georg Julius Bruno 

Urodził się 28.06.1854 r. w Landsbergu, zmarł 
29.01.1910 r. w Berlinie. Syn Eduarda Volgera,  
założyciela firmy księgarsko-wydawniczej Vol-
ger & Klein, brat Adolfa, Franza, Fritza, Paula  
i Eduarda Volgerów. Podobnie jak bracia, łączył 
zawód księgarza z pasjami literackimi. Zamiesz-
kał w Lipsku, gdzie redagował branżową gazetę 
księgarzy „Allgemeine Buchhändler-Zeitung”.  
W 1894 r. powrócił do Landsberga. Przeniósł się 
następnie do Berlina, gdzie prowa dził wydawni-
ctwo artystyczne oraz pracował jako dziennikarz 
i dramaturg.
Wybór:
„Die kleine Schwarze”, 1878; 
„Fechtrats Tochter”, 1884; 
„Im Kasion”, 1886; 
„Wie Ziethen aus dem Busch”, 1890.

Robert Piotrowski

VOLGER  
Paul

Urodził się 4.09.1856 r. w Landsbergu, niezna-
na jest data śmierci. Najmłodszy syn Eduarda 
Volgera seniora, założyciela firmy księgarsko-
wydawniczej Volger & Klein, najmłoszy z ro dzeń-
stwa Volgerów: Adolfa, Franza, Fritza, Ge orga 
i Eduarda. Pracował jako redaktor „Illustrierte  
Blätter” i po powrocie do Landsberga został współ-
udziałowcem firmy ojca. Prowadził ją po począt-
ki XX w., utrzymując markę i opinię najlepiej za-
opatrzonej księgarni. Szczególnie w asortyment 
programów i pieśni na wszelkie święta rodzinne, 
organizacyjne czy szkolne, w większości z włas-
nych nakładów oficyny. Paul Volger także two-
rzył utwory sceniczne, w tym do muzyki.

Wybór:
„Ein Veiertelstündchen Feldwebel”, 1893; 
„Kiekebusch als General”, 1894.

Robert Piotrowski

Volger Paul
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W
WAJS 
Bronisława
Papusza

Urodziła się 30.05.1910 r.  
w Lublinie (inne źródła 
podają 17.07.1908 r.).  
W Gorzowie mieszkała 
od 1953 do 1981, kiedy  
to opiekę nad schoro-

waną poetką przyjęła rodzina z Inowrocławia. 
Zmarła w Inowrocławiu 8.02.1987 r. Tam po-
chowana. 
Przez 40 lat żyła w taborze, gdzie dano jej imię 
Papusza, czyli Lalka. Była żoną Dionizego Wajsa,  
starszego od niej o 40 lat. Gdy w 1949 r. spotkał 
ją w taborze polski poeta Jerzy Ficowski, tylko 
improwizowała swoje wier sze. To on skłonił poet- 
kę do zapisywania poetyckich wypowiedzi na 
papierze i przekładał je na język polski. Papu-
sza sama nauczyła się czy tać i pisać po polsku, 
ale tworzyła tylko w języku romskim. Debiu-
towała wierszem w „Nowej Kulturze” w 1951 r.  
Wtedy Papuszę dotknęła najwyższa kara: środo-
wisko Cyganów oskarżało ją o zdradę plemien- 
nych tajemnic. Jej wrażliwa psy chika nie wy-
trzymała presj. Poetka załamała się psychicznie, 
a skutki jej choroby trwały do końca życia.
W 1950 r. cygański tabor rodziny Wajsów za-
trzymał się w Żaganiu, a w 1953 r. przeniósł się 
do Gorzowa Wlkp. W 1962 r. przyjęto Papuszę 
do Związku Literatów Polskich. 
Znanych jest najwyżej 40 jej wierszy. Autorka 
sama zniszczyła bardzo dużo swoich utworów, 
a pod koniec życia niczego nie zapisywała.
Wydane tomy wierszy Papuszy w tłumacze-
niu Jerzego Ficowskiego: 
- „Pieśni Papuszy”, Wrocław 1956, 
- „Pieśni mówione”, Łódź 1973, 
- „Lesie, ojcze mój”, Warszawa 1990.
W 1992 r. w Niemczech wydano wiersze ze-
brane „Papuscha” w tłumaczeniu Karin Wolff. 
Ponadto jej wiersze przekładane były na języ-
ki: angielski, francuski, hiszpański, szwedzki, 
włoski. Publikowały je najważniejsze polskie 
pisma kulturalne.

W maju 1996 r. Jerzy Ficowski przekazał Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Gorzowie zbiór listów Papuszy oraz rękopi-
sy jej wierszy. W Dziale Zbiorów Specjalnych 
biblioteki znajdują się również inne dokumen-
ty i nagrania radiowe Papuszy. 
Otrzymała nagrody: Lubuską Nagrodę Kultu-
ralną (1958), Nagrodę Kulturalną „Nadodrza” 
(1978), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1978). 
Jej płaskorzeźba w metalu Zofii Bilińskiej oraz 
rzeźba w drewnie Karola Gierlińskiego-Parno 
znajdują się w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. 
Bronisława Wajs-Papusza patronuje Stowarzy-
szeniu Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej 
w Gorzowie. Powstało wiele wierszy i piosenek 
jej poświęconych, a także widowisko Edwarda 
Dębickiego pt. „Papusza”, które wystawia Cygań-
ski Teatr Tańca „Terno” z Gorzowa.
Papusza ma w Gorzowie swoją ulicę na osiedlu 
Górczyn. Tablica upamiętniająca poetkę wisi na 
domu w którym mieszkała przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich 20. 
Jerzy Ficowski w książce „Cyganie na polskich 
drogach” (Warszawa 1953) tak pisał: Tęsknota  
za zaniechanym wędrowaniem podyktowała Pa
puszy najpiękniejsze strofy jej pieśni. Cygańszczy
zna, romantyka życia leśnych wędrowców, znana 
nam dotychczas z pięknych, ale dających opacz
ne wyobrażenie utworów poezji całego świata, po 
raz pierwszy odezwała się sama i mówi o sobie 
własnym głosem. Kiedy zimą 1951 r. przekaza
łem Julianowi Tuwimowi przesłaną pod moim 
adresem, a przeznaczoną dla niego „Pieśń cy
gańską z Papuszy głowy ułożoną”, wraz z do
słownym przekładem, wielki poeta zachwycił się 
- jak mówił - tym bijącym źródłem czystej poezji. 
Niejeden z zawodowych literatów chętnie podpi
sałby się pod tym utworem, w dorobku niejednego 
byłby to utwór najlepszy - mówił Tuwim. 
Podziw dla jej twórczości wyrażali także Julian  
Przyboś, Anna Kamieńska, Wisława Szymborska. 
Fenomen Papuszy polega na tym, że te niezwy-
kle świeże utwory, prawdziwe, odległe od jakich-
kolwiek konwenansów stworzyła poetka samo-
rodna, która nie znała żadnych innych wierszy, 
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a jedynie cygańskie piosenki. W jej wierszach 
urzeka prostota skojarzeń aż do naiwności, zaska-
kująca metaforyka, a nawet pewna nieporadność 
w operowaniu słowem, szczególnie pojęciami 
abstrakcyjnymi. Jednak przy całej niedoskonało-
ści, jej wiersze są wzruszająco autentyczne i peł-
ne prawdziwej poezji.
Współczesnych odbiorców urzeka także legenda 
Papuszy - Cyganki, której wrażliwość i poetycki 
talent zrodził bojkot ze strony współplemieńców, 
a później jej chorobą psychiczną. Cyganie już 
dawno wyrzekli się ostracyzmu i dumni są ze 
swej najznakomitszej poetki.

Krystyna Kamińska

WALTHER  
Ernst Hermann

Urodził się 1858 r. w Lands- 
bergu, zmarł 1945 r. Za- 
mieszkały w Lipsku i Dreź-
nie grafik i ilustrator (po-
nad 50 książek, w tym lite- 
ratura młodzieżowa), zna-

ny także jako dekorator wnętrz i jeden z czoło-
wych reprezentantów japanizmu w Niemczech.

Robert Piotrowski

WARTHMÜLLER  
Robert

Friedrich Wilhelm Robert 
Warthmüller (właściwie  
Müller) urodził się 16.01. 
1859 r. w Landsbergu nad 
Wartą w rodzinie robotni-
ka kolejowego Johanna  
Friedricha Müllera. Tam  

też ukończył Gimnazjum Królewskie przy Schloß-
straße (obecnie Obotryckiej). W 1877 roku roz-
począł studia malarskie w berlińskiej Akademii 
Sztuk Pięknych u Hankego i Paula Thumanna.  
W latach 1881-1882 kontynuował edukację w Kas- 
sel, a następnie - do 1884 roku - w monachijskiej  
Akademii. Służbę wojskową odbył w Armii Ba- 
 warskiej, rozbudzając swe zainteresowania woj-
skowością. Po odbyciu służby wojskowej powró-
cił do Berlina i jeszcze przez dwa pierwsze lata  
pogłębiał umiejętności artystyczne w atelier prof. 
Ottona Knillego. Stając się artystą niezależnym,  
zaczął intensywnie malować i wystawiać, co poz-
woliło mu wkrótce zająć czołową pozycję w kręgu 

artystów środowiska berlińskiego. Z wczes nych  
najbardziej dojrzałych obrazów olejnych wymie-
nić należy namalowany w 1886 roku Der König  
überall (Wszechobecny król - podczas inspek-
cyjnej podróży przy zbiorze ziemniaków w Dar-
gomyślu), który stał się pierwszym wielkim suk- 
cesem Warthmüllera. Jego oeuvre pełne wyrazu,  
prezentowane na jubileuszowej wystawie w Ber-
linie w 1886 roku, otworzyło przed artystą wspa - 
niałe perspektywy. Znalazło ono również uzna-
nie, podobnie jak i późniejsze kompozycje o te-
matyce historycznej, u opromienionego europej-
ską sławą malarza Adolfa Menzla (1815-1905).
8 sierpnia 1888 roku w swoim mieście rodzinnym 
poślubił Annę Luisę Wilhelmine z domu Lube, 
córkę landsberskiego mistrza piekarskiego. Pod 
koniec 1892 roku wraz z żoną odbył podróż do 
Paryża. Zapisał się do pracowni J. Lefebvre’a, 
ucznia L. Cognieta. Po prawie rocznym pobycie  
w mieście nad Sekwaną powrócił bogatszy o no - 
wą wiedzę (poznał impresjonistów oraz ich dzie-
ła) i świeżość wizji artystycznych. 
W 1895 roku objął stanowisko profesora w ber-
lińskiej Akademii, gdzie dał się poznać jako uta-
lentowany pedagog. Zmarł nagle 25 czerwca tego  
samego roku w Berlinie, po krótkiej chorobie, 
w wieku zaledwie 36 lat.
Był kontynuatorem malarstwa historycznego 
o zabarwieniu patriotycznym. Malował obrazy 
głównie poświęcone epoce fryderycjańskiej i jej  
luminarzowi Fryderykowi II jako dowódcy i wy-
bitnemu władcy stulecia. Chętnie przedstawiał  
sceny o tematyce współczesnej, jak również do-
tyczące dworu cesarskiego. Podejmował tematy 
związane z życiem żołnierzy i ludu wiejskiego, 
jak np.: studium olejne Polska dziewczyna wiej
ska. Urzekała go także kultura kujawska (olejne 
obrazy: Stary kujawski chłop, Kujawscy wieśnia-
cy przed kościołem). W jego dorobku artysty cz-
nym również odnajdujemy tematy związane z jego  
rodzinnymi stronami: Motyw z Nowej Marchii 
(1890), Warta z dryfującą krą (1891). Był zna-
komitym portrecistą; ulubionym modelem zaś 
była jego małżonka - symbol szczęśliwej mło-
dej kobiety. Tworzył również dekoracje ścienne 
ukazujące ówczesne życie Berlina. 
Twórczość uznanego artysty, szczególnie pod ko-
niec jego życia, była podziwiana, a dzieła jego, 
m.in. kompozycje o humorystycznej tematyce: 
Najmłodszy rekrut (1889) i Komiczne intermezzo 
(1895), często powielane w formie drzeworytów 
reprodukcyjnych w różnych czasopismach.

Warthmüller Robert
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Znaczna część prac Warthmüllera pozostaje na- 
 dal w zbiorach rodziny, a także w muzeach i ko-
lekcjach pry watnych w Niemczech.

Janusz Michalski

WEGNER  
Georg

Urodził się 1.08.1892 r.  
w Gralewie. Jego ojciec 
był pastorem ewangeli-
ckim. Zmarł 17.07.1954 r.  
w Berlinie, pochowany 
został na cmentarzu ka-
tedralnym przy Müller-
strasse. 

Wegner zdał maturę w Gymnazjum Królewskie  
w 1911 r., następnie studiował teologię w Greifs-
waldzie i Berlinie. W Berlinie zdał pierwszy egza-
min teologiczny.
W związku z wybuchem I wojny światowej został 
wcielony jako „ochotnik” do 54 Nowomarchij-
skiego Regimentu Artylerii Polowej, który sta-
cjonował w tym czasie w Landsbergu nad Wartą.  
W czasie działań wojennych został ranny w nogę  
i przywieziono go do szpitala wojskowego do 
Landsberga. Tam poznał swoją przyszłą żonę - Ilse 
Gräfe, która była pielęgniarką.
Po zakończeniu działań wojennych został skiero-
wany przez władze kościelne do parafii Santocz-
no (Zanzhausen).W międzyczasie zdał drugi eg-
zamin teologiczny. 
Pobyt w Santocznie miał istotny wpływ na jego 
dalsze życie, jak i widzenie świata. Często space-
rował wśród lasów i jezior Łośna i Rybakowa, stąd 
też wielkie umiłowanie rodzinnych stron. W 1924 r.  
zwrócił się z prośbą do Superintendenta Hardera 
o przeniesienie do Wawrowa (Lorenzdorf). 
1 października 1929 r. ksiądz Georg Wegner prze-
jął stanowisko drugiego księdza, obejmując dru-
gie probostwo kościoła Mariackiego (St. Marien-
kirche) w Landsbergu. 
Wegner był dobrym gospodarzem. Dbał o kościół 
Mariacki, przeprowadził remonty, odnowił ołtarz, 
przebudował prezbiterium w kościele. Najwięcej 
czasu poświecił jednak wychowaniu młodzieży 
w duchu chrześcijańskim. Organizował spotkania  
młodzieży w Santocznie, tam wybudował dom wy- 
poczynkowy (Ferienheim). Przy kościołach ewan- 
gelickich w Landsbergu istniało 20 organizacji spo- 
łecznych. Wagner bezpośrednio opiekował się or- 
ganizacją młodzieżową Evangelisches Judendwerk.
Po wkroczeniu Armii Radzieckiej w dniu 30 stycz-

nia 1945 r. ksiądz Georg Wegner nie zaprzestał 
swej działalności. W dalszym ciągu chrzcił dzieci,  
udzielał ślubów, a przede wszystkim chował zmar-
łych, zabitych oraz tych, którzy odebrali sobie ży-
cie na cmentarzu ewangelickim. Następnie został  
aresztowany, 26 czerwca 1945 r. i wraz z innymi 
mieszkańcami musiał opuścić miasto (w ramach 
akcji wysiedlania Niemców w czerwcu 1945 r.).  
Osiadł na terenie Berlina. W 1947 r. został mia-
nowany opiekunem duchowym wszystkich ucie-
kinierów i wypędzonych mieszkańców z powiatu 
i miasta Landsberg przez Ewangelickie Konsy-
storium w Berlinie, zwany „Fluchtüngspfarrer” 
(proboszcz wypędzonych).

Jerzy Sygnecki

WERNICKE  
Erich Arthur 
Emanuel

Urodził się 20.04.1859 r.  
w Strzelcach Kraj. (Frie-
deberg/Neumark), zmarł 
20.05.1928 r. w Berlinie, 
syn kantora. Absolwent  
gimnazjów w Friedeber-

gu i Landsbergu (tu matura 28.08.1879), w latach  
1879-83 studiował w Berlinie na Wojskowym Wy-
dziale Medyczno-Chirurgicznym Uniwersytetu  
Fryderyka Wilhelma, gdzie w 1885 r. uzyskał ty-
tuł doktorski. Jako lekarz wojskowy został skie-
rowany do Instytutu Higieny, którym kierował 
Robert Koch. 
Współpracował z prof. Emilem von Behringiem, 
m.in. nad surowicami przeciw dyfterytowi. Od 
1894 r. kierował laboratorium chemiczno-higie-
nicznym Akademii Cesarza Wilhelma, w 1896 r.  
otrzymał tytuł profesora, rok później pracował 
na Uniwersytecie w Halle. W latach 1899-1921 
działał w Poznaniu, będąc profesorem Akademii  
Cesarskiej (w latach 1905-1908 jako rektor) oraz  
dyrektorem Instytutu Higieny. Kierował ewaku-
acją instytutu z Poznania do Landsberga, spo-
wodowaną wynikiem I wojny światowej, gdzie 
z drewnianych baraków na dziedzińcu Szpitala 
Miejskiego Pruski Instytut Higieny przeprowa-
dził się w 1927 r. do własnego gmachu (po 1945 r.  
oddział zakaźny szpitala, ul. Warszawska). Insty-
tutem w Landsbergu kierował od 21.07.1921 do  
stycznia 1926 r., kiedy przeprowadził się do Berli-
na, gdzie zmarł. 
Autor wielu opracowań, ekspertyz i wystąpień.

Robert Piotrowski

Wegner Georg
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WIECZOREK  
Andrzej

Urodził się 25.08.1952 r.  
w Chmielniku k. Kielc. 
W latach 1974-1979 stu-
diował w PWSSP w Po-
znaniu u prof. Stanisława 
Teisseyre’a (malarstwo).  
W 1979 r. dyplom z malar-

stwa zrobił u prof. Tadeusza Brzozowskiego, a ze  
struktur wizualnych u prof. Antoniego Zydronia.
Bezpośrednio po studiach osiedlił się w Gorzowie  
Wielkopolskim. Zajmuje się malarstwem olej-
nym, grafiką użytkową, reklamą. Z upodobaniem 
maluje typowe polskie krajobrazy z zabytkami 
architektury wiejskiej, przede wszystkim z dwor-
kami - jak twierdzi - nostalgicznymi zapisami od - 
chodzącego świata. Równolegle, choć z różnym 
nasileniem podejmuje eksperymenty z kręgu abs-
trakcji, deformuje rzeczywistość, odchodzi od pej-
zażu tak daleko, jak tylko można. Osiąga przy 
tym niebywałą lekkość i zamierzoną dekoracyj-
ność.
Od 1994 r. pracuje w Urzędzie Miasta Gorzowa  
jako plastyk miejski. Dąży, aby nasze miasto wy-
różniało się estetyką, by przy szacunku dla zabyt-
kowej architektury Gorzów Wielkopolski był jed-
nocześnie miastem nowoczesnym.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. Zawsze życzliwie odpowiada na zaprosze-
nie organizatorów aukcji na cele charytatywne, 
a jego prace osiągają wysokie ceny.
Najważniejsze wystawy i nagrody:
1975 - Wystawa w Nowej Rudzie;
1977 - Wystawa w Świnoujściu na FAMIE;
1978 - Wystawa w Lubaniu;
1980 - Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Kon-
kursie Malarskim im. J. Spychalskiego w Pozna-
niu;
1981 - Nagroda Prezydenta Gorzowa Wlkp;
1986 - XIV Salon Sztuki w Gorzowie Wlkp. 
- wyróżnienie honorowe;
1987 - Wystawa w Nardo-Schwabgmund w Niem-
czech;
1987 - Wystawa w Małej Galerii BWA w Go-
rzowie Wlkp.;
1988 - Wystawa w Klubie MPiK w Gorzowie 
- nagroda Prezydenta Gorzowa Wlkp.;
1988 - Wystawa w Kantorze Sztuki w Gdańsku;
1989 - Wystawa w Galerii „Gama” w Szczecinie;

1991 - Wystawa w Kunst-Galerie „Arche” w Ko-
lonii w Niemczech;
1992 - Wystawa w BWA w Nowym Sączu i w Gor-
licach;
1993 - Udział i wystawa w „L’Academie du Cha-
teau” w Berlinie;
1993 - Wystawy w Berlinie i w Seelow w Niem-
czech;
1993 - Udział w wystawie zbiorowej w Wer-
den w Niemczech;
1994 - Udział w Salonie Jesiennym w Zielonej 
Górze;
1999 - Wystawa w Werden i w Poczdamie  
w Niemczech.;
2001 - Wystawa w galerii „Ars” w Gorzowie 
Wlkp.;
2004 - Wystawa indywidualna w klubie „La-
mus” w Gorzowie Wlkp.
Prace w zbiorach prywatnych w Niemczech, 
Kanadzie, Francji, Szwecji i USA, a także wie-
le w Polsce. Cykl pejzaży Andrzeja Wieczorka 
stanowi stały wystrój restauracji „Oda” w hotelu 
„Mieszko”.

Krystyna Kamińska

WINTERFELD  
Adolf Wilhelm Ernst von (?)

Urodził się 8.12.1824 r. w Altruppin, zmarł 8.01. 
1889 r. w Berlinie. Brat L. A. F. von Winterfeld. 
Bardzo twórczy literat, tłumacz, ma w sumie ok. 
100 publikacji na swoim koncie, twórca gatunku 
tzw. humoreski wojskowej. Dłuższy okres swego 
życia spędził w Landsbergu, z którego zaczerpnął 
materiał do swej czterotomowej powieści „Der 
stille Winkel” (1867) i szeregu żołnierskich hi-
storyjek.
Wybór:
„Geheimnisse einer kleinen Stadt”, 1862; 
„Ein gemeuchelter Dichter”, 4 tomy, 1867.

Robert Piotrowski

WINTERFELD  
Ludwig Albert Friedrich von 

Urodził się 27.08.1832 r. w Landsbergu, niez-
nana data śmierci. Prawnik i pisarz, brat A. W. E. 
von Winterfelda.
Wybór:
„Dramatische Werke” (wspólnie z A. v. Wolzo-
gen) 3 tomy, 1866; 
„EinVersprechen”, 1897.

Robert Piotrowski

Winterfeld Ludwig Albert Friedrich von
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WIŚNIEWSKI  
Przemysław

Urodził się 30.09.1969 r.  
w Gorzowie Wlkp. 
W 1992 r. z jego inicja-
tywy powstał teatr pod 
nazwą „Truskaweczki”, 
który w 1994 r. zmienił 
nazwę na Teatr Kreatury. 

Formalnie jest to Stowarzyszenie „Teatr Kreatury”. 
Reżyserem wszystkich przedstawień tego teatru 
jest Przemysław Wiśniewski, często także auto-
rem adaptacji i aktorem w nich występującym. 
1992 - „Juwenilia” Stanisława Ignacego Witkie-
wicza;
1992 - „Bar Świat” wg Bohumila Hrabala;
1993 - „Karaluchy” wg Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza;
1993 - „Dziewictwo” wg Witolda Gombrowicza;
1994 - „Małe prozy” wg Sławomira Mrożka 
(nowe wersje w 1999 i 2006 r.);
1994 - „Sceny z niewinności z nieświadomości” 
wg Witolda Gombrowicza;
1995 - „Fistaszek - postacie” wg Krzysztofa 
Bielskiego;
1996 - „Cena sławy” - wg Sławomira Mrożka;
1996 - „Pamiętnik z bankietu” - wg Witolda 
Gombrowicza;
1998 - „Gwoli jakiejś tajemnicy” wg Witolda 
Gombrowicza;
1998 - „Bla-bla-bla” wg Sławomira Mrożka;
1999 - „Elżbieta Bam” wg Daniła Chramsa;
1999 - „Radosny żywot głupka” wg Krzyszto-
fa Jaworskiego;
2001 - „g21” wg Jeana d’Omerssona;
2002 - „Dziewictwo” (nowa wersja z udziałem 
Aliny Czyżewskiej);
2002 - „Śfinster” Agaty Burskiej;
2002 - „Tancerz mecenasa Kraykowskiego” 
wg Witolda Gombrowicza;
2003 - „Odkrycie Walca” wg Vladimira Nabo-
kova;
2005 - „dr. lecter.blog.pl”;
2005 - „Czwarty teatr” wg Frederica Garcii Lorci;
2006 - „Miejski kraul” wg Sławomira Shuty’ego;
2006 - „A dzieci nie chcę mieć” wg Aglaji Ve-
teranyi;
2006 - „Czeczenki” Jarosława Filipskiego;
2007 - „Betanki”.
Wykonawcami tych przedstawień są młodzi ak-
torzy-amatorzy.

Teatr „Kreatury” systematycznie uczestniczy  
w konkursach, przeglądach i festiwalach w ca-
łym kraju, poza Gorzowem daje znacznie wię-
cej przedstawień niż w stałej siedzibie. Niemal 
z każdego konkursu przywozi nagrody, a nawet 
po kilka (za przedstawienie, reżyserię, scenogra-
fię, wykonanie itp.). Najważniejszą był „Offe-
usz” nagroda dziennikarzy akredytowanych przy  
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym MAL-
TA w 2002 roku za przedstawienie „Radosny ży-
wot głupka”. W omówieniu imprezy Ewa Wanat  
napisała w „Gazecie Wyborczej”: Przekonuje 
mnie w tym spektaklu jego prostota i skromność, 
brak ozdobników, minimum formy, maksimum tre
ści. Każdy gest, ruch służą czemuś, nic tu nie jest 
przypadkowe. I jestem pewna, że twórcom spekta
klu naprawdę o coś chodzi, że mają coś istotnego 
do powiedzenia, co wcale nie zdarza się zbyt czę - 
sto w alternatywnym teatrze,
Natomiast po obejrzeniu przedstawienia „Gwoli 
jakiejś tajemnicy” podczas Łódzkich Spotkań 
Teatralnych w grudniu 1999 r. Adam Wrzesiński  
napisał: W końcu znalazł się ktoś odważny, kto 
przywalił z grubej rury. Boy patrzy z nieba i jak 
prosię w deszcz się cieszy, bo oto jest ktoś, kto roz
prawia się z odwiecznym „polskim piekiełkiem”,  
kto bez skrupułów ośmiesza i poniża nasz „naro-
dowy charakterek”, mesjanizm, ksenofobie i hur- 
rapatriotyzm. Jest ktoś, kto potrafi robić miny  
bliskie niemal ideału gombrowiczowskiej „gęby”.  
Jest wreszcie ktoś, kto - ocierając się o obrazobur
stwo - rzuca nam w oczy piasek PRAWDY O NAS  
SAMYCH. A oczy łzawią. Ze śmiechu. No bo też:  
„Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmie
jecie!”... („Gazeta Festiwalowa”) 
W 2001 r. Przemysław Wiśniewski powołał gru-
pę happeningową „Wesołe miasteczko”, która  
w formie happeningów na ulicach miasta komen-
towała aktualne wydarzenia lub procesy. Odbyło 
się ok. 15 tego typu inscenizacji. Wielką zasługą 
aktorów teatru „Kreatury” jest sianie pozytywne
go fermentu artystycznego w mieście, zwłaszcza 
wśród młodzieży. To z ich inspiracji powstawały 
znakomite happeningi komentujące absurdy ota
czającej nas rzeczywistości - pisał Dariusz Barań-
ski w „Gazecie Wyborczej” we wrześniu 2006 r. 
Z okazji 10-lecia, w 2002 r. Teatr „Kreatury” 
otrzymał nagrodę prezydenta miasta Gorzowa 
- „Motyla” za całokształt dorobku artystycznego. 
Teatr funkcjonuje przy Grodzkim Domu Kultu-
ry, gdzie także organizuje wiele imprez z udzia-
łem zapraszanych zespołów teatralnych o charak-
terze alternatywnym.

Krystyna Kamińska

Wiśniewski Przemysław
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WOLF 
Christa

Urodziła się 18.03.1929 r.  
w przedwojennym Lands-
bergu. Wychowywała się  
w rodzinie mieszczańskiej,  
najpierw przy Placu Sło-
necznym nr 5, a od roku 
1936 w nowym domu ro-

dziców przy ulicy Asnyka 1. Uczęszczała do śred-
niej szkoły dla dziewcząt ,,Mädchenlyzeum” przy  
ulicy 30 Stycznia (dzisiejszy „Ekonomik”). 29 
stycznia 1945 r. wraz z rodziną opuściła miasto, 
uciekając przed Armią Radziecką.
Po zdaniu matury w Bad Frankenhausen studio-
wała germanistykę w Jenie oraz w Lipsku. Po ukoń-
czeniu studiów (1953) podjęła pracę w Związku 
Pisarzy NRD, została członkiem kolegium redak-
cyjnego miesięcznika „Neue Deutsche Literatur”. 
W latach 1959-62 mieszkała w Halle, pracowała  
jako redaktor w Mitteldeutscher Verlag. W tym  
czasie napisała książkę „Moskauer Novelle” (1961). 
W 1963 r. powstała powieść ,,Podzielone niebo” 
(„Der geteilte Himmel”). Swoje ówczesne poglą-
dy na problem rzeczywistości i fikcji w literaturze 
autorka przedstawiła w eseju „Lesen und Schrei-
ben” z 1968 roku. 
Lata 70. przyniosły najważniejsze książki Chri-
sty Wolf, a autorka weszła do grona wybitnych 
pisarzy NRD, choć ideologicznie była daleka od 
programu tego państwa. Drążyła problema tykę 
pamięci i świadomości, czyli wpływu przeszłości 
na postrzeganie rzeczywistosci. Międzynarodowy 
sukces przyniosła jej książka ,,Rozmyślania nad 
Christą T” („Nachdenken Über Christa T.” z 1968, 
wyd. polskie w 1974). O współczesności pisze  
w opowiadanich „Kota Maksymiliana poglądy na 
życie” („Unten den Linden. Drei unwahrscheinli-
che Geschichten” z 1974, wyd. polskie 1976). 
W lipcu 1971 roku Christa Wolf wraz z mężem, 
młodszym bratem i córką przyjechała do Gorzo-
wa, aby odwiedzić swoje rodzinne strony. Prze-
bywała tu tylko 48 godzin, ale refleksje z tej po-
dróży dały inspirację do autobiograficznej książki 
„Wzorce dzieciństwa” („Kindheitsmuster” 1976, 
wyd. polskie 1981). Dokonała w niej rekonstrukcji  
wydarzeń, a przede wszystkim nastrojów z lat jej 
dzieciństwa i młodości w Landsbergu, które przy-
padły na czasy hitlerowskie. Ważne w jej dorobku 
jest także obszerne opowiadanie „Ni miejsca na 
ziemi” („Kein Ort, Nirgends” 1979, wyd. polskie 
1982). 

Przełom lat 80 i 90. przyniósł rozrachunek z li-
teraturą enerdowską i jej twórcami. Początkiem 
była polemika wokół osoby Christy Wolf, szcze-
gólnie po wydaniu opowiadania „Was bleibt”, na- 
pisanego w 1979 r. a zmodyfikowanego w listo-
padzie 1989 r.
Po zjednoczeniu Niemiec Christa Wolf przez 
kilka lat milczała. W tym okresie znalazła się  
w szpitalu, a pobyt tam zainspirował ją do napi-
sania książki „Aż do trzewi” („Leibhaftig” 2002, 
wyd. polskie 2006). Ważnym wydarzeniem dla 
pisarki było zaproszenie jej na spotkanie autorskie 
do urzędu kanclerskiego, gdzie wspólnie z Gün-
terem Grassem 23 stycznia 2002 r. została przy-
jęta przez kanclerza Gerharda Schrödera. Pisarka  
przybyła do Gorzowa Wlkp. we wrześniu 1997 
roku, spotkała się z czytelnikami w gorzowskim 
teatrze. Było to zarazem ostatnie oficjalne spot-
kanie z miastem urodzenia. W swoich książkach 
często wracała do czasów dzieciństwa, pozosta-
wiła obraz życia w ostatnich latach niemieckiego 
Landsberga. 
Inne utwory Christy Wolf: 
- Sommerstück, 1994 r.;
- Auf dem Weg nach Tabou. Texte 1990-1994, 
1994 r.;
- Medea, 1996 r.

Jerzy Sygnecki

Wolf Christa
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Z
ZABIEROWSKA  
Izabela 

Urodziła się w 1953 ro-
ku w Brzegu Dolnym. 
W 1980 roku uzyskała 
dyplom z grafiki w pra-
cowni doc. Jana Jaromi-
ra Aleksiuna w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk  

Plastycznych we Wrocławiu. Zajmuje się rysun-
kiem, malarstwem sztalugowym i projektowa-
niem graficznym, a także papierowymi formami 
rzeźbiarskimi. W Gorzowie Wlkp. mieszkała  
i twórczo pracowała w latach osiemdziesiątych. 
Trzykrotnie otrzymała stypendium twórcze pol-
skiego Ministra Kultury i Sztuki. Brała udział  
w wielu wystawach m.in. w Salonie Jesiennym  
i Biennale Sztuki Sakralnej organizowanych przez 
BWA w Gorzowie, w Ogólnopolskim Konkursie  
Malarskim na Obraz im. Jana Spychalskiego w Po- 
znaniu i innych wystawach zbiorowych w kraju. 
Obecnie mieszka w Pottendorf (Dolna Austria). 
Od 2003 roku jest członkinią Stowarzyszenia 
Artystów w Wiedniu Neustadt. Wykła da na róż-
nych wyższych szkołach ludowych (Volkshoch- 
schulen), prowadząc zajęcia związane z wykony-
waniem prac w papier mâché. Regularnie prezen-
tuje swoje prace w Austrii. Jej dzieła znajdują się 
w kolekcjach muzealnych, bibliotecznych i pry-
watnych w kraju i za granicą, m.in. w zbiorach 
Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
 grudzień 2006

Janusz Michalski

ZALEWSKI  
Marek

Urodził się 12.07.1978 r.  
w Gorzowie Wlkp. Ukoń - 
czył Szkołę Muzyczną I st.  
w Gorzowie Wlkp., a także 
Uniwersytet Zielonogór-
ski (Wydział Artystyczny, 
2004 r.) i Akademię Mu-

zyczną w Poznaniu, Filia w Szczecinie (Wydział 

Instrumentalny, klasa akordeonu prof. Jerzego 
Siemaka, 2007 r.). Jest członkiem Stowarzysze-
nia Autorów ZAiKS. 
W latach 2002 i 2003 był stypendystą prezy-
denta miasta Gorzowa Wlkp. Od 1999 r. pracu-
je w Szkole Muzycznej I st. przy ul. Teatralnej 
jako nauczyciel gry na akordeonie. 
Przedstawienia w Teatrze im. Juliusza Oster-
wy z muzyką Marka Zalewskiego:
1999 - „Baśń o zaklętym kaczorze”,
1999 - „Baśń o bazyliszku ze Smogór”,
2000 - „Ten obcy”,
2000 - „Śpiąca królewna”,
2000 - „Mały tygrys Pietrek”,
2001 - „Tymoteusz wśród ptaków”,
2001 - „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnolud-
ków”, 
2001 - „Tygrysek i piraci”,
2002 - „Baśń o zaklętych braciach”,
2002 - „Trzymaj się, Pietrek”,
2003 - „Rodzina wampira”,
2004 - „Malutka czarownica”,
2006 - „Dziwaczek”,
2006 - „Trzy siostry, dwie książki, miłość jedyna”,
2006 - „Koziołek Matołek”,
a także w Lubuskim Teatrze im. Leona Krucz-
kowskiego w Zielonej Górze:
- „Tymoteusz Rym-Cim-Ci” (2004);
- „O stolarzu, co szukał szczęścia” (2006).
Ponadto brał udział w przygotowaniu przedsta-
wień w Teatrze im. J. Osterwy:
- „Nocleg w Apeninach” (2006);
- „Trzy razy Piaff” (2007.) 
W 2006 r. przygotował muzykę do filmu Moniki 
Kowalskiej i Zbigniewa Sejwy o pionierach Go-
rzowa Wlkp. „Wspomnienia z miasta L.”
Marek Zalewski jest członkiem zespołu „Giga 
Drum” (dawniej „Albo nie”), z którym w 2004 r. 
wygrał trzecią edycję „Drogi do gwiazd” w TVN. 
W 2006 r. wspólnie z tym zespołem wydał dwa  
single z piosenkami autorskimi. Z zespołem kon-
certował w kraju i zagranicą, m. in. na światowej 
wystawie Expo 2000 i na Sopot-Molo-Festiwal.

Krystyna Kamińska
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ZAREMBA- 
JEPPESEN  
Henryka

Urodziła się w 1952 r. 
w Dmochach-Mrozach  
w województwie biało-
stockim. Ukończyła Li- 
ceum Plastyczne w Su- 
praślu, w latach 1971-77  

studiowała w PWSSP w Gdańsku na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby w pracowni doc. Maksymi-
liana Kasprowicza. Specjalizowała się w tkaninie 
artystycznej, dyplom w pracowni prof. Józefy 
Wnuk. Od 1979 do 1997 r. mieszkała i tworzyła 
w Gorzowie Wlkp. Obecnie mieszka w Danii. 
Zajmuje się głównie tkaniną artystyczną. 
W Gorzowie Wlkp. miała indywidualną wystawę 
w 1987 r. w Centrum Promocji „Stilonu”. Wy-
stawa ta towarzyszyła X Plenerowi Tkackiemu 
Art-Stilon. 
Również dużą wystawę jej prac pokazało BWA 
w 1998 r., na podsumowanie gorzowskiego okre-
su życia i twórczości. 
Udział w wystawach zbiorowych: 
1978 - Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikato-
wej - Łódź, Katowice, Częstochowa, Wrocław;
1980 - Wystawa Tkaniny Środowiska Gorzow-
skiego - Frankfurt n. O. Niemcy;
- Wystawa Tkaniny Poplenerowej Lisi Jar - Kar-
love Vary Czechosłowacja;
1981 - Wystawa Tkaniny Unikatowej - Łódź, 
Bydgoszcz, Częstochowa, Toruń, Gorzów Wiel-
kopolski; 
1982 - Wystawa tkanin ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim we 
Frankfurcie n. O.;
1984 - Międzynarodowe Targi Sztuki - Nowy 
Jork USA;
- Wystawa tkanin ze zbiorów Muzeum Okrę-
gowego w Gorzowie w Londynie, Budapeszcie  
i Lipsku;
- Wystawa tkaniny „40-lecie PRL” - Warszawa 
(Zachęta), Łódź;
- Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej 
- Łódź;
1985 - Wystawa Tkaniny Polskiej - Sydney, 
Melbourne, Adelayde Australia;
- Wystawa Tkaniny Polskiej - Mitra Czecho-
słowacja;

- 5. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź;
1986 - Międzynarodowa Wystawa Miniatur Tka-
ckich - Polska, Węgry, Meksyk;
1986 - 6. Międzynarodowa Wystawa Miniatur 
Tekstylnych - Szombathely Węgry;
1987 - Wystawa tkanin ze zbiorów Muzeum Okrę-
gowego w Gorzowie Wielkopolskim we Frank-
furcie n. O.; 
1988 - Wystawa Tkaniny Polskiej - Norymber-
ga - Niemcy i Riberac - Francja; 
- 7. Międzynarodowa Wystawa Miniatur Teks-
tylnych - Szombathely Węgry;
1989 - Międzynarodowa Wystawa Tkaniny - 
Kioto Japonia;
- Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej 
- Łódź;
1991 - Wystawa tkanin polskich - Ezinge Ho-
landia;
1992 - Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unika-
towej - Łódź;
- Wystawa Polskiej Miniatury Tkackiej - Chi-
cago USA;
1993 - Kolekcja Miniatur Fundacji Protextil - 
Warszawa, Łódź;
1994 - Poplenerowa Wystawa Tkaniny „Inspi-
racje Morza” - Gdynia;
- Kolekcja Miniatur Fundacji Protextil - Biri 
Norwegia;
1995 - Kolekcja Miniatur Fundacji Protextil - 
Sztokholm, Lund i Oxselsund Szwecja, 
- Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi.
W katalogu do wystawy w 1998 r. Gabriela 
Balcerzakowa pisała: Choć Henryka Zaremba 
uległa urokowi tkaniny, nigdy nie przestała być 
malarką z ducha i z typu emocjonalności. Nie 
biorąc pędzla do ręki „maluje” splotem wąt
ku i osnowy tak, by uzyskać również formalny 
efekt malarskości. Sama barwi surowce do swo-
ich prac, a kolor jej prac zdaje się „kładzio ny” 
smugami, niekiedy dając efekt suchego pędzla. 
Ta cecha prac Henryki Zaremby stała się war
tością charakterystyczną jej tkanin. Artystka roz- 
strzyga dramaturgię nie rodzajem splotu, ale 
siłą koloru tkanin. W czasach, gdy tkaniny uni- 
katowe podążają w stronę strukturalnych rzeźb, 
odrębność stylistyczna Henryki Zaremby zysku
je szczególną pozycję i w swojej wyjątkowości 
staje się nie anachronizmem, lecz szlachetną 
klasycznością. 

Krystyna Kamińska

Zaremba-jeppesen Henryka
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ZDZITOWIECKI  
Wincenty

Urodził się 1.01.1941 r.  
w Listopadówce w wołyń-
skie. Zmarł 8.04.2007 r.  
Pochowany na gorzow-
skim cmentarzu. Z rodzi- 
ną w 1945 r. przyjechał do  
Drzewic, obecnie dzielni-

cy Kostrzyna nad Odrą. W Gorzowie zamiesz-
kał w 1957 r., gdy rozpoczął naukę w szkole po- 
nadpodstawowej. Ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące i Studium Dziennikarskie w Warszawie. 
Debiutował w wieku 16 lat. Publikował teksty  
dziennikarskie, wiersze i opowiadania w czaso-
pismach lokalnych i ogólnopolskich. W latach  
siedemdziesiątych współprzewodniczył ruchom  
młodoliterackim w Gorzowie, m. in. Korespon-
dencyjnemu Klubowi Młodych Pisarzy. Praco-
wał na różnych stanowiskach: był ślusarzem, ale  
i redaktorem naczelnym pism zakładowych („Ce- 
luloza” i „Gorzowska Przemysłówka”), działał 
w branżowych związkach zawodowych. Najdłużej 
związany był z „Gobexem” (także w jego wcześ-
niejszych wcieleniach), gdzie redagował kronikę 
firmy oraz „Gorzowskiego Liberała” - miesięcz-
nik partii Kongres Liberalno-Demokratyczny  
w Lubuskiem. 
Miał gotowych kilka tomików poetyckich, ale  
w czasach twórczej aktywności Wincentego Zdzi- 
towieckiego wydanie książki było niezmiernie 
trudne. Jego książki zaczęły ukazywać się do-
piero w końcu lat 90-tych.
Wydał książki: 
- „W tym przemysłowym ogrodzie” - wiersze, 
Gorzów 1998;
- „Wiersze o Gorzowie”, Gorzów 1999;
- „Wszechświat we mnie” - wiersze, Gorzów 
2004; 
- „Niemoc mnie porusza” - wiersze, reportaże, 
opowiadania, Gorzów 2006. 
Wiersze i utwory prozatorskie publikował w pis- 
mach lokalnych: „Ziemia Gorzowska”, „Gaze-
ta Lubuska”, „Gorzowskie Wiadomości Samo-
rządowe”, „Panorama Gorzowska”, „Lubuskie 
Nadodrze”, „Pegaz Lubuski”, ostatnio „Nasze 
Forum” (pismo wydawane pod patronatem Lubu- 
skiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych) oraz  
w innych pismach dla niepełnosprawnych: „Serce  
i Troska”, „Pochodnia”. W 2006 r. zdobył nagrodę  

za słuchowisko „Strzał” w XII Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. Zdzisława Moraw-
skiego.
Wiersze Wincentego Zdzitowieckiego wyrasta-
ją z obserwacji świata, w którym żyje: najpierw 
do minowała tematyka pracy, budowania, prze-
mysłu. W „Wierszach o Gorzowie” ujawnił swo-
je sentymentalne związki z miastem, w którym 
osiadł na całe życie, a upływające lata i dojrza-
łość, niosą wnioski egzystencjalne, którymi autor 
dzieli się z czytelnikami w tomie „Wszechświat 
we mnie”. 
Był wiceprzewodniczącym Lubuskiego Oddziału 
Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni, a cho-
roba, która go dotknęła, stała się źródłem nowych 
tematów i przemyśleń. Z tych inspiracji powstała 
książka „Niemoc mnie porusza”. 
Jej bohaterami są niepełnosprawni sportowcy, zdo- 
bywcy medali olimpijskich i mistrzowie świata.  
Ale nie tyle sukces sportowy jest treścią tych opo-
wieści, co proces przezwyciężanie siebie, ogra-
niczeń, jakie rodzi niepełnosprawność fizyczna  
i łącząca się z nią słabość psychiczna. Pokona-
nie tych dysfunkcji jest największym wyczynem 
jego bohaterów. Wincenty Zdzitowiecki te klę-
ski i zwycięstwa potrafił opisać wnikliwie, gdyż 
sam musiał przejść podobną drogę. 

Krystyna Kamińska

ŻBIK- 
NIERUBIEC  
Henryka

Urodziła się 17.01.1944 r.  
w Ulanowie. Zmarła 26.06.  
2001 r. Pochowana na go-
rzowskim cmentarzu, ma  
płytę w Alei Gwiazd na 
Starym Rynku.

Ukończyła Liceum Plastyczne w Ja rosławiu i Pań-
stwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Ło-
dzi na Wydziale Tkaniny. Dyplom w 1970 r. Bez-
pośrednio po za kończeniu studiów zamieszkała  
w Gorzowie Wlkp. Była członkiem ZPAP.
W 1994 r. miała indywidualną wystawę tkaniny 
w Gorzowie Wlkp. Uczestniczyła w Międzyna-
rodowych Biennale Tkaniny Unikatowej i Minia-
tur w Łodzi w latach: 1981, 1985, 1988, 1992, 
1995. 
Jej prace były prezentowane na wystawach zbio-
rowych m. in. w Warszawie, Szczecinie, Olszty-
nie, Poznaniu, Łodzi, Jeleniej Górze, Zielonej 
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Gó rze oraz zagranicą: we Frankfurcie n. O., Lip-
sku, Londynie, na Węgrzech, w Jugosławii, Ho-
landii i Anglii. 
Brała udział w 16 plenerach „Art-Stilon” w Lub-
niewicach i w wystawach poplenerowych w Go-
rzowie Wlkp. Jej prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzo-
wie Wlkp.

Krystyna Kamińska

ŻOŁYŃSKI  
Cezary

Urodził się 26.05.1964 r. 
w Wałbrzychu. W 1989 r.  
ukończył Państwową Wyż-
szą Szkołę Teatralną we 
Wrocławiu, a w 2003 r. 
złożył państwowy egza-

min z zakresu reżyserii teatralnej.
Od 1994 r. pracuje w Teatrze im. Juliusza Oster-
wy w Gorzowie Wlkp. jako aktor. Wyspecjali-
zował się w reżyserii przedstawień dla dzieci. 
W Teatrze im. J. Osterwy reżyserował: 
1995 - „Sextet o miłości” - program kabaretowy 
(razem z Markiem Jędrzejczykiem);
1995 - „Czarodziejskie krzesiwo wg Hansa Chri-
stiana Andersena;
1999 - „Placówka 0-23” - program kabaretu 
„Biała mysz” (razem z Przemysławem Kapsą);
1999 - „Baśń o zaklętym kaczorze” Marii Kann;
1999 - „Baśń o bazyliszku ze Smogór” według 
własnego tekstu;
2000 - „Talk szał” - Kabaret „Biała mysz”;
2000 - „Mały tygrys Pietrek” Hanny Januszew-
skiej;
2001 - „Tymoteusz wśród ptaków” Jana Wil-
kowskiego;
2001 - „Tygrysek i piraci” Hanny Januszewskiej; 
2002 - „Baśń o zaklętych braciach” Eugeniusza 
Szwarca;
2002 - „Trzymaj się, Pietrek” Hanny Januszew-
skiej;
2003 - „Tajemniczy strych, czyli Baśń światłem 
malowana” wg Hansa Christiana Andersena; 
2004 - „Malutka czarownica” Otfrieda Preusslera;
2005 - „Księżniczka o zielonych włosach” we-
dług własnego tekstu;
2005 - „Dziwaczek” wg Eugeniusza Szwarca;
2006 - „Koziołek Matołek” wg Kornela Maku-
szyńskiego.

W innych teatrach reżyserował:
1996 - „Giniol w tarapatach” w Teatrze im. Alek-
sandra Fredry w Gnieźnie; 
1999 - „Giniola w tarapatach” w Teatrze Drama-
tycznym w Elblągu; 
2004 - „Tymoteusza wśród ptaków” Jana Wil-
kowskiego w Lubuskim Teatrze im. Leona Krucz-
kowskiego w Zielonej Górze; 
2006 - „O stolarzu, który szukał szczęścia...” wg 
Ewy Szelburg-Zarembiny w Lubuskim Teatrze 
im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.
Cezary Żołyński sam dokonuje adaptacji wybra-
nych sztuk lub samodzielnie tworzy scenariusze 
sztuk teatralnych i widowisk plenerowych. chętnie 
prowadzi zajęcia teatralne w przedszkolach lub 
z nieformalnymi gru pami dzieci. 
Ponadto jest ani matorem zdarzeń inspirowanych 
filmem „Gwiezdne wojny”. Został dowódcą „Po-
lish Outpost The 501st Legion”, polskiej sekcji 
międzynarodowej organizacji skupiającej tysiące 
fanów Star Wars z 30 krajów.
W latach 90. Cezary Żołyński był autorem i wy ko-
nawcą cyklicznych audycji radiowych: w Radiu  
„Gorzów” satyrycznych audycji „Radio w kap-
ciach” i „Noc w magicznym domu”, natomiast 
w Radiu „Go”, a następnie w Radiu „Eska” audy-
cji „PS” („Popołudnie satyryka”). 
Cezary Żołyński jest cenionym aktorem, obsa-
dzanym w rozlicznych rolach od amanta do staru-
cha, a w każdej sprawdza się znakomicie. Miarą  
popularności było przyznanie mu w 2006 r. „Pier-
ścienia Melpomeny” - nagrody widzów i czytel-
ników lokalnej prasy. Ponadto Cezary Żołyński 
śpiewa i gra na gitarze, ma w repertuarze kilka 
recitali piosenek z balladami L. Cohena, J. Brela, 
B. Okudżawy, wykonywanych naczęściej z Anną 
Łaniewską.

Krystyna Kamińska
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