Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wynikała z potrzeb odnoszących się do rozwoju kultury regionalnej i ogólnokrajowej o charakterze instytucjonalnym, jak i do
szerszych uwarunkowań społecznych wpływających na procesy budowy tożsamości kulturowej.
Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” zrealizowany został
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przy udziale środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Lubuskiego.
Głównym jego celem jest zwiększenie różnorodności i oddziaływania oferty kulturalnej
i edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej poprzez rozbudowę i modernizację obiektu w taki sposób,
aby efekty realizacji zaspokajały szeroko rozumiane potrzeby społeczeństwa, w tym potrzeby osób
z dysfunkcjami i grup wykluczonych, w aspekcie kontaktu z cennym i wartościowym dziedzictwem
kulturowym, którym jest zarówno sam gmach muzeum jak i zbiory zgromadzone przez instytucję.
Efektem inwestycji będzie poprawa dostępności do unikatowych zbiorów kultury oraz
wzrost ruchu turystycznego. Rozbudowa przyczyni się także do poprawy jakości oferowanych
usług oraz do zwiększenia liczby odwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji
projektu wzrośnie bezpieczeństwo przechowywanych i eksponowanych zbiorów. Wykreowana
też zostanie nowa oferta kulturalno-edukacyjna MZL, a tym samym nastąpi wzrost atrakcyjności
instytucji, co wpłynie na popularyzację wiedzy o historii i tradycji Ziemi Lubuskiej.
Realizacja projektu przyczyni się do znacznie efektywniejszego wykorzystania zasobów
kulturowych regionu lubuskiego i osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze
lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, z uwagi na transgraniczny charakter
regionu.
Całkowita wartość projektu: 20 631 055,39 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 12 623 056,08 PLN
Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Lubuskiego: 8 007 999,31 PLN
Okres realizacji projektu: 05.12.2016 – 29.05.2020
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T

ak materializują się marzenia – rozbudowany

wkład własny projektu w wysokości ponad 8 mln zł.

i zmodernizowany gmach Muzeum Ziemi Lubu-

Inwestycja jest więc doskonałym przykładem troski

skiej to skok tutejszej kultury w XXI wiek. To nasza

o wspólną przyszłość. Podkreśla szacunek do spuści-

duma. Realizacja takiej koncepcji była nam, Lubusza-

zny kulturowej przodków, dążenie do wspólnych celów,

nom, bardzo potrzebna, gdyż kultura i dziedzictwo to

a przede wszystkim naszą jedność w wielokulturowości.

fundament budowania tożsamości województwa lubu-

Właśnie przeży wamy czas szczególny – rok,

skiego – regionu, który wykuwa swoją historię dopiero

w którym świętujemy trzydziestą rocznicę samorządu

od kilku dziesięcioleci.

terytorialnego w Polsce. Idea samorządności od same-

Dla różnorodnej i wielokulturowej Ziemi Lubu-

go początku była jasna: odbudować podmiotowość,

skiej dziedzictwo kulturowe ma ogromne znaczenie –

zaszczepić w ludziach wiarę, że są gospodarzami we

jest kwintesencją materialnego i duchowego dorobku

własnych społecznościach, i że nareszcie mogą ufać

przekazy wanego z pokolenia na pokolenie, buduje

swoim reprezentantom. Dziś, kiedy popatrzymy wstecz

wizerunek, kultywuje najważniejsze wartości i pozwa-

na te trzy minione dziesięciolecia, widzimy tysiące zrea-

la zrozumieć tożsamość. Tak rozbudowane i zmoder-

lizowanych projektów, a sfinalizowane przedsięwzięcie,

nizowane Muzeum zapewni jeszcze lepszy, ciekawszy

którego owoce prezentowane są w niniejszej publikacji,

i nowoczesny sposób prezentacji dziejów regionu oraz

stanowi dla nas samorządowców i mieszkańców regio-

zadba o ochronę naszego dziedzictwa.

nu – jeden z piękniejszych, jubileuszowych prezentów.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja Muzeum

Wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej

Ziemi Lubuskiej” zrealizowany został w ramach Progra-

realizacji projektu składam serdeczne gratulacje i po-

mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które-

dziękowania. Zwiedzającym życzę niezapomnianych

go instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury

wrażeń i radości z odkrywania w tym miejscu tajemnic

i Dziedzictwa Narodowego. Nie byłoby to jednak możli-

i ciekawostek, które udowadniają, że Lubuskie było, jest

we, gdyby nie nasze starania i samorządowe wsparcie

i będzie zawsze – Warte Zachodu.

dla Muzeum. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego doprowadził do wpisania projektu do Kontraktu
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Terytorialnego, co umożliwiło wsparcie środkami PO IiŚ,

Elżbieta Anna Polak

a także zapewniło ze środków samorządu województwa

Marszałek Województwa Lubuskiego

R

ok 2020 zapisze się w dotychczasowej historii

W przestronnym holu stanął późnorenesanso-

zielonogórskiego Muzeum jako ważna data zwią-

wy portal z 1596 roku pochodzący z nieistniejącego dziś

zana z jego rozbudową, modernizacją i zmianą

dworu Joachima von Stentscha w Przytoku. To wspania-

wizerunku. Spełniły się wieloletnie oczekiwania nie tylko

ły, reprezentatywny przykład śląskiej architektury szla-

samych muzealników, ale i publiczności. Wielka szkoda,

checkiej zawierający wpływy włoskie i niderlandzkie.

że nie doczekali tego momentu moi poprzednicy, dr Jan

Wyeksponowany w otwartej przestrzeni obiekt stał się

Muszyński i dr Andrzej Toczewski, inicjatorzy powięk-

pięknym metaforycznym łącznikiem między historią Zie-

szenia gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej, z którymi mia-

mi Lubuskiej a jej współczesnością.

łem zaszczyt przez szereg lat współpracować.

Powstała też duża sala konferencyjno-koncerto-

Realizacja naszego projektu to pierwsza na tak

wa z nowym wysokiej klasy fortepianem oraz nowoczes-

dużą skalę inwestycja dotycząca muzealnictwa w wo-

ną infrastrukturą techniczną. Ważna z punktu realizacji

jewództwie lubuskim. Umożliwiła dobudowę do istnie-

misji muzeum jest sala edukacyjna z wyposażeniem

jącego gmachu ok. 2000 m powierzchni na czterech

dostosowanym również do potrzeb najmłodszych od-

poziomach. Pozwoliło to przede wszystkim na stwo-

biorców. Z myślą o gościach z niepełnosprawnościami

rzenie dwóch nowych dużych stałych ekspozycji. Pierw-

zainstalowana została duża winda. Diametralnie zmienił

sza, zatytułowana Dziedzictwo i współczesność. Zielona

się dziedziniec Muzeum, gdzie obok dawnego uratowa-

Góra – region lubuski ukazuje skomplikowane dzieje

nego drzewostanu pojawiły się nowe nasadzenia w po-

poprzez różnorodne zabytki oraz najnowocześniejsze

staci grabów, wiązów kolumnowych i japońskich wiśni.
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sposoby prezentacji multimedialnych wciągających wi-

Ważnym elementem inwestycji była komplekso-

dza w interakcje i angażujących jego emocje. Co istotne,

wa modernizacja istniejącego budynku pochodzącego

ekspozycja uwzględnia także niepodejmowane dotych-

z końca XIX wieku. Środki w kwocie ponad 20 milionów

czas zagadnienie osadnictwa na Środkowym Nadodrzu

złotych pozyskano z dwóch źródeł – Unii Europejskiej

po 1945 roku. Jest to ostatni moment, by zaprezento-

i budżetu Województwa Lubuskiego.

wać historię początków polskiej społeczności na tym

Muzeum dysponuje obecnie nowoczesnymi

obszarze widzianą oczami świadków i opowiedzieć ją ich

technikami i formą narracyjną skierowaną do maksy-

słowami. Kolejna wystawa stała, Galeria Złotego Grona.

malnie szerokiej grupy odbiorców. Nowe ekspozycje

Kolekcja sztuki polskiej XX wieku zawiera wybrane dzieła

stałe będą wzbogacane projektami edukacyjnymi, ba-

sztuki współczesnej z bogatych zbiorów gromadzonych

dawczymi, kulturalnymi oraz wystawami czasowymi.

w Muzeum od końca lat 50. ubiegłego stulecia. Trzon tej

Poprzez szeroką działalność pragniemy zachowywać

ekspozycji stanowią prace uczestników legendarnych

ślady przeszłości naszych przodków, ale i budować na-

Ogólnopolskich Wystaw i Sympozjów Złotego Grona,

szą wspólną historię tutaj, na Ziemi Lubuskiej.

które odbywały się w Zielonej Górze w latach 1963-1981.
Jest to największa prezentacja sztuki polskiej w środko-

Leszek Kania

wo-zachodniej części kraju, stanowiąca istotne ogniwo

Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej

promocji polskiej kultury w obszarze transgranicznym.
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w Zielonej Górze
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M

uzeum Ziemi Lubuskiej poprzez nową eks-

dla całej powojennej historii regionu rok 1945. To

pozycję historyczną ukazuje dzieje regionu

szczególny czas wielkich migracji, początek kształ-

z jego wielokulturowym bogactwem kształtu-

towania się Ziemi Lubuskiej i jej społeczności. Ko-

jącym od wieków lubuską tożsamość. Ta od dawna ocze-

lejna odsłona dotyczy już powojennej Zielonej Góry

kiwana wystawa stała umożliwia poprzez nowoczesną

i w ybranych aspek tów społecznych, gospodar-

narrację dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

czych i kulturalnych, ukazując również dynamiczny

Na przestrzeni ponad 400 metrów kwadrato-

awans miasta. Do zamykającej całą wystawę prze-

wych wyodrębniono sześć modułów ekspozycyjnych

strzeni poświęconej dziedzic t wu kulturowemu

tworzących spójną opowieść. Pierwsza część obej-

kształtującemu region lubuski prowadzi Oś czasu,

muje okres od X do końca XVIII w., kolejna dotyczy

będąca swoistą formą narracji o cywilizacyjnym roz-

czasów od XIX do początków XX stulecia. Osobne

woju człowieka, ukazanym poprzez przedmioty co-

miejsce zajmuje prezentacja ukazująca przełomowy

dziennego użytku.

Kustosze odpowiedzialni
za merytoryczne przygotowanie wystawy Dziedzictwo
i współczesność. Zielona
Góra – region lubuski:
dr Longin Dzieżyc
dr Izabela Korniluk
dr Anitta Maksymowicz
Grzegorz Wanatko
dr Arkadiusz Cincio
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DZIEDZICTWO I WSPÓŁCZESNOŚĆ. ZIELONA GÓRA – rEGION lUBUSKI

Dziedzictwo i współczesność.
Zielona Góra – Region lubuski

Zielona Góra i region lubuski –
do końca XVIII w.

z większych obszarowo ośrodków w Polsce. Procesy
te zostały zobrazowane poprzez ruchome elementy
przestrzenne, wykorzystanie mappingu oraz narracji

Ważnym i szczególnym elementem rozpoczynającym

audio. W tej części odbywa się także projekcja filmu

wystawę jest monumentalny renesansowy portal

edukacyjnego opowiadającego o historii regionu od

z 1596 roku. Łączy on parterową przestrzeń holu

X wieku po dziś.

oraz zlokalizowaną na piętrze ekspozycję historyczną. W kontekście tego zabytku prezentowane są wybrane symboliczne postacie tworzące wielowiekową

Zielona Góra od XIX do pocz. XX w.

historię regionu, począwszy od piastowskiego księcia
Henryka Brodatego poprzez cesarza Leopolda I po

Druga część ekspozycji poświęcona jest w znacznym

królów Prus Fryderyka Wielkiego i Fryderyka Wil-

stopniu tradycjom gospodarczym miasta w XIX i na

helma III. W tej części znalazły się także informacje

początku XX wieku. Jej dominującym elementem jest

dotyczące księstw głogowskiego oraz żagańskiego.

prezentowana centralnie wielkoformatowa, mono-

Materialnym wyrazem dziejów i tradycji regionu są

chromatyczna, blisko 12-metrowa panorama miasta,

artefakty archeologiczne, kartusz herbowy, portret

przetransponowana z zestawu 10 fotografii tworzą-

trumienny, sakralne przedstawienia rzeźbiarskie,

cych widok Zielonej Góry z końca XIX wieku w for-

świeczniki ołtarzowe czy Biblia Lutra.

mie tzw. leporello. Widok ten uzupełniają załączone

Znac ząc ym elementem narrac yjnym tej

mniejsze wydruki z opisem poszczególnych obiek-

części wystawy jest multimedialna makieta obra-

tów, natomiast na zewnątrz konstrukcji znajdują się

zująca zagadnienia dotyczące regionu lubuskiego

okulary w stylu fotoplastykonu ze stereoskopowymi

oraz Zielonej Góry. Dzieje miasta zostały ukazane

widokami miasta. Po obu stronach panoramy pre-

w trzech odsłonach. Prezentacja odnosi się do cza-

zentowane jest dziedzictwo rzemieślnicze i tradycje

sów średniowiecza, następnie przedstawia Winny

przemysłowe miasta.

Gród z połowy osiemnastego stulecia, który po za-

Począwszy od średniowiecza źródłem rozwo-

jęciu przez Fryderyka II dynamicznie się rozwijał,

ju Zielonej Góry i pomyślności jej mieszkańców były

oraz współczesny, gdy po 2015 roku stał się jednym

sukiennictwo i winiarstwo. Symbolicznym wyrazem
włókienniczych tradycji jest oryginalny XIX-wieczny
warsztat tkacki. W 1463 roku burmistrz i rada miasta
zatwierdzili statut cechu płócienników, najstarszego
stowarzyszenia rzemieślniczego w mieście. Natomiast w 1504 roku król Władysław IV nadał sukiennikom zielonogórskim przywilej na wolną sprzedaż ich
wyrobów w całej Polsce. Tę część ekspozycji wzbogacają cenne dokumenty: przywilej cesarza Leopolda
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pt. Emigracja mieszkańców regionu do Australii Połu-

statut cechu garncarzy, pieczęcie cechowe czy księga

dniowej w XIX wieku. Przybysze na nowym kontynen-

czeladnicza.

cie założyli Kościół luterański i zaszczepili niemiecką

Rok 1816 wyznacza początek industrializacji

kulturę, kultywowaną przez ich potomków aż do dziś.

Zielonej Góry. Anglik O’Brien zbudował wówczas

Obok niemieckich luteranów byli również polscy ka-

przędzalnię wełny, a w 1830 roku w fabryce Friedri-

tolicy, dzięki którym powstała pierwsza w Australii

cha Förstera zamontowano nowoczesne maszyny

polska osada. Jednym z najważniejszych elementów

tkackie. W okresie kryzysu emigrujący z Grünber-

dziedzictwa emigrantów jest południowoaustralijskie

gu rzemieślnicy stali się współtwórcami łódzkiego

winiarstwo.

ośrodka włókienniczego. Ponowny dynamiczny rozwój zielonogórskiego przemysłu zobrazowany został
poprzez fotografie z XIX i XX w. ukazujące wnętrza
Deutsche Wollenwaren Manufaktur.
W przeciwległej części ekspozycji przedstawione zostały tradycje winiarskie Zielonej Góry oraz
regionu. Na wielkoformatowych fotogramach widać
winogrodników na plantacjach oraz winiarzy pracu-

Do aplikacji pt. „Emigracja mieszkańców regionu do Australii
Południowej w XIX wieku” swoich zbiorów użyczyli m.in.:
Lutheran Archives w Adelaide, Barossa Valley Archives and
Historical Trust, Polish Hill River Church Museum, Archiwum
Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie,
David Herbig, Barbara i John Kalleske oraz winnice: Atze’s Corner, Bethany Wines, Henschke, Kalleske Wines i Rosenvale.
Rysunki wykonał Robert M. Jurga.

jących w powstałej w 1826 roku, największej w mie-
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ście, wytwórni win i sekta (wina musującego) Grem-

Od końca XIX wieku już nie tylko sukienni-

pler & Co. Widz w scenerii winiarni może zasiąść przy

ctwo i winiarstwo decydowały o rozwoju Zielonej

kawiarnianym stoliku z butelką symbolizującą lokalny

Góry. Pojawiły się nowe gałęzie przemysłu, w tym

trunek oraz kartą win z przedwojennej zielonogór-

metalurgiczny z największą, powstałą w 1876 roku,

skiej restauracji „Ressource”. Z tej perspektywy uj-

fabryką konstrukcji stalowych Georga Beuchelta.

rzy także oryginalny portret zielonogórskiego filan-

Jego portret jest prezentowany na wystawie razem

tropa, kupca winnego i winiarza Carla Engmanna.

z przedstawieniami innych grünberczyków. Symbo-

Ten fragment wystawy wzbogacają zabytki z Działu

lem polskiej społeczności żyjącej wówczas w mieście

Winiarskiego MZL w postaci prasy do wyciskania

i jego okolicach jest m.in. portret prezesa Towarzy-

moszczu winnego, butelek, oryginalnych pucharów

stwa Rzemieślników Polskich – Kazimierza Lisowskie-

oraz kielichów. Zarówno z dziejami zielonogórskiego

go oraz księgi protokołów z zebrań tej organizacji.

sukiennictwa, jak i winiarstwa można się szerzej za-

Na szczególną uwagę zasługuje oryginalny, ręcznie

poznać dzięki informacjom zawartym w specjalnych

malowany sztandar Towarzystwa z napisem „Cześć

multimedialnych aplikacjach.

Polsce. Zielona Góra 1919”. Obok znalazły się także

Historię masowej emigracji (i przeniesienia

m.in. judaica ocalałe z pożaru synagogi podczas Nocy

tradycji winiarskich) z okolic Zielonej Góry, Sulecho-

Kryształowej. Do dyspozycji zwiedzających, chcących

wa, Międzyrzecza czy Żar prezentuje z kolei aplikacja

uzyskać więcej informacji, są monitory z aplikacjami
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I dla zielonogórskiego cechu rzeźników z 1690 roku,

przedstawiając ymi szereg tematów związanych

w których znajduje się blisko 550 cyfrowych fotogra-

z omawianym okresem historii Zielonej Góry.

fii, dokumentów i filmów. Oprócz nich, na siedmiu

Drugą część wystawy kończy szczególnego ro-

stanowiskach zebranych zostało ponad 60 fragmen-

dzaju zabytek. Jest to płyta nagrobna Fritza Briegera,

tów z relacji świadków historii, ukazujących odmien-

miejscowego producenta win musujących, żyjącego tu

ne doświadczenia i różne perspektywy.

w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Odwro-

Dwie główne grupy nowo przybyłych na po-

cie jego nagrobka w nowej powojennej rzeczywistości

wojenną Ziemię Lubuską stanowią osadnicy z woje-

stało się tablicą pamiątkową patrona jednej z zielono-

wództw Polski centralnej i przesiedleni Kresowianie.

górskich szkół, Władysława Broniewskiego. Ten zacho-

Jednak część Z dalekich ziem, z dalekich stron ukazuje

wany artefakt jest symbolem przemian zachodzących

szerszy przekrój kierunków, z których na Ziemię Lu-

na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej.

buską przybywali pierwsi przesiedleńcy i osadnicy,
oraz ich różny status. W gablotach znajdują się rozmaite dokumenty, np. Kresowian – zarówno tych, któ-

Rok 1945

rzy na Ziemię Lubuską przybyli ze swoich rodzinnych
miejscowości, jak i tych, którzy – jako deportowani

Zakończenie II wojny światowej przyniosło ze sobą

w czasie wojny w głąb ZSRR – przybywali z miejsc

ustalenie nowych granic, a tym samym nowy podział

zsyłki, oddalonych o tysiące kilometrów. Bardzo waż-

Europy, w wyniku którego – głównie w Europie Środ-

nymi pamiątkami przeszłości są listy kierowane do

kowej i Wschodniej – nastąpiły wielkie przemiesz-

zesłańców przez ich bliskich oraz inne przedmioty,

czenia ludności. Polska straciła na rzecz Związku Ra-

które były dla nich równie cenne – modlitewnik czy

dzieckiego Kresy wschodnie, natomiast w jej nowych

dziecięca przytulanka-miś albo malowane na zesła-

granicach znalazły się tereny poniemieckie, nazwane

niu akwarele. Wśród zabytków związanych z Sybira-

Ziemiami Zachodnimi i Północnymi, w tym Ziemia

kami są również te dokumentujące ich wyjątkowo

Lubuska. Mieszkający tu dotąd Niemcy musieli opuś-

odległe szlaki i dramatyczne doświadczenia: zesłańcy

cić swoje domy, a na ich miejsce przybywali Polacy.

stawali się uchodźcami w Iranie, a schronienie znaj-

W regionie nastąpiła niemal całkowita wymiana lud-

dowali na terenie Brytyjskiej Afryki Wschodniej. Wy-

ności. Temu dramatycznemu momentowi poświęco-

mownym obiektem jest wykonana przez polskiego

na jest ta część wystawy.

uchodźcę broszka z kości słoniowej, przywieziona

Ekspozycja ma narracyjny charakter, a hi-

z Ugandy. Na Ziemi Lubuskiej osiedlili się także liczni

storia – opowiedziana za pomocą ponad stu orygi-

dipisi (od ang. displaced persons, osoby przemiesz-

nalnych przedmiotów i dokumentów – podzielona

czone), wśród nich m.in. robotnicy przymusowi. Kil-

została na sześć części. Jednym z jej głównych za-

ka dokumentów pokazuje ich zróżnicowanie – jedni

mierzeń jest ukazanie tematu w oparciu o indywi-

byli na terenie obecnej Ziemi Lubuskiej więzieni i po

dualne losy osadników. O nich opowiadają zarówno

wojnie tu zostali, inni przybywali z głębi Rzeszy i nie

prezentowane zabytki, jak i multimedialne aplikacje,

mając po co wracać do swych zrujnowanych domów
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pytanie – czy to jest już ich dom i kto jest u siebie? Tę

wali się na stałe. Wśród dipisów mamy także byłych

wątpliwość podkreśla tytuł tej sekcji wystawy U sie-

więźniów obozów koncentracyjnych, a śladem ich

bie? Wypędzeni w domach wypędzonych. Ilustrują ją

obecności jest bałałajka wykonana przez jednego

m.in. przedmioty przywiezione z dawnych ojczyzn

z osadzonych w obozie Buchenwald. Do powojennej

(np. obraz z Chrystusem czy chusty z Kresów), na

Polski wracali reemigranci, m.in. z Bukowiny, Słowa-

które nakładają się poniemieckie przedmioty pozo-

cji czy Francji. W 1947 roku w Zielonej Górze osied-

stawione tu przez byłych mieszkańców, sugerują-

liło się kilkanaście rodzin odlewników z miasteczka

ce, iż wierzyli oni w możliwość powrotu – zakopane

Rosières w środkowej Francji, którzy zostali zatrud-

w ogrodzie naczynia, schowany na strychu album

nieni w Odlewni Żeliwa i Fabryce Maszyn Rolniczych.

rodzinny... Urzędowa korespondencja informuje

Do francuskiej przeszłości nawiązują m.in. przedmio-

o bezprawiu i aktach wandalizmu, jakich dopuszcza-

ty przywiezione z poprzedniego miejsca zamieszka-

li się radzieccy żołnierze. O problemach z oswaja-

nia: popielniczka, podstawka na wieczne pióra czy

niem nowych miejsc i ich polonizacją świadczą m.in.

francuskie monety.

polskie dokumenty wydawane – mimo oficjalnego

Na Ziemię Lubuską przybywali także osadni-

zakazu – na niemieckich formularzach. Trzy wiesza-

cy z Wielkopolski. Oprócz tych, dość licznych, którzy

ki z zielonogórskich mieszkań ukazują „spotkanie”

stanowili kadry administracji lub widzieli w przepro-

nowych mieszkańców miasta: wieszak z Grünbergu,

wadzce szansę na poprawę swojego położenia, byli

inny – przywieziony z Łucka oraz trzeci z Poznania.

także tacy, dla których rozpoczęcie życia w nowym

Wymowny jest też typowy dla niemieckich wysiedleń-

miejscu było koniecznością. Świadectwem ich losów

ców wózek oraz walizka z Grünbergu, z którą dawni

jest sztambuch z wpisami Wielkopolan wypędzonych

mieszkańcy miasta rozpoczynali nowy rozdział życia,

w czasie wojny ze swoich domów i przebywających

już gdzie indziej. Z kolei wielkoformatowa fotografia

w obozie w Konstantynowie Łódzkim.

ukazuje dom polskich autochtonów spalony przez ra-

Część W drodze ilustruje sposoby dociera-

dzieckich żołnierzy. Centralne miejsce tej części zaj-

nia na Ziemię Lubuską ukazane poprzez rozmaite

muje monumentalny obraz Andrzeja Strumiłły Nasza

zaświadczenia, karty ewakuacyjne, przesiedleńcze,

ziemia. Artysta uchwycił moment, gdy przybywająca

czyli dokumenty niezbędne, za pomocą których pró-

z Kresów wschodnich rodzina spogląda na wioskę,

bowano zapanować nad niewyobrażalnym powojennym chaosem. Kufry, walizki, torby – to symbole ludzi
w drodze, przesiedleńców z Kresów, powracających
z Syberii, osadników z Wielkopolski czy wysiedlonych
Łemków.
Nowi mieszkańcy, którzy spotykali się niekiedy z Niemcami, zanim ci opuścili swoje domy oraz –
nierzadko – z żołnierzami radzieckimi, zadawali sobie
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w Warszawie lub na Zamojszczyźnie tutaj zatrzymy-

w której ma osiąść. Tabliczka z niemiecką nazwą

z Kresów, osadników z Wielkopolski, dipisów czy

miejscowości – Kreuzofen i mniejsza, z polskim na-

reemigrantów z Zachodu oraz zesłańców powraca-

pisem Krzyże, zmusza do refleksji – czy rzeczywiście

jących z Syberii, jest niepełny, bowiem wielu z nich,

są u siebie? Czyja to ziemia? Nasza?

przez swoje doświadczenia, ma kilka statusów.

W towarzyszącej tym trzem częściom aplikacji

Kolejna część pt. Życie od nowa prezentuje,

można m.in. zapoznać się z kilkunastoma minibiogra-

w jaki sposób osadnicy oswajali nową codzienność,

fiami pierwszych powojennych mieszkańców Ziemi

m.in. poprzez pracę (np. batuta kapelmistrza orkie-

Lubuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich szla-

stry Zastalu czy przywieziona z Francji łyżka formier-

ków – miejsc urodzenia, zamieszkania w momencie

ska do pracy w odlewni), korzystanie z poniemie-

wybuchu wojny, a także miejsc, w których znaleźli

ckich przedmiotów użytkowych (karafka do oleju,

się w wyniku konfliktu. To daje pogląd jak bardzo

grzybek do cerowania) czy też z jakimi trudnościami

skomplikowane były losy niektórych oraz jakie drogi

ekonomicznymi musieli stykać się na co dzień (kar-

przywiodły ich na Ziemię Lubuską. Minibiografie uka-

ty zaopatrzenia). Wracające do normy życie przed-

zują, że stosowany często podział na przesiedleńców

stawia film z „ożywionych” fotografii ukazujących

Część „Rok 1945” powstała dzięki uprzejmości wielu osób, organizacji i instytucji
Oprócz zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej na ekspozycji prezentowane są zabytki, które przekazali następujący darczyńcy:
Anna i Witold Blicharscy, Barbara i Zbigniew Blicharscy, Andrzej
Buck, Wiesława i Janusz Dybowscy, Waldemar Elba nowski, Krystyna
Gomułka, Jarosław Halkowicz, Klemens Hołownia, Wanda Janowska,
Jadwiga Korcz-Dziadosz, Tomasz Kowalski, Heidi Lühmann, Krzysztof
Machniak, Urszula i Zbigniew Maracz, rodzina Państwa Marcinkowskich, Aldona Piaścińska, Leokadia Raczyńska, Jan Konrad Stawiarski,
Wanda Sudnik, Marian Szymczak, Włodzimierz Trofimow, Marian Urbańczyk, Roman Wiatrowski, Kazimierz Wróblewski, Elżbieta Ziemba.
Ponadto na potrzeby tej części ekspozycji zbiorów użyczyli:
Brunhilde Berger, Edyta Bogdanow, Irena Brudzińska, Urszula Chomont, Joanna Cieras, Zbigniew Czarnuch, Anna Czubiniak, Ilse Darbritz, Anna Dawid, Sylwia Domińska, Wioleta Haręźlak, Stefania Jawornicka, Tomasz Jaworski, Przemysław Karwowski, Mirosław Kasztel,
Emilia Koniuszko, Tadeusz Krupa, Guy Kubik, Bolesław Kukurowski,
Elżbieta Lepczyńska, Mieczysław Malec, Stanisław Mielcuch, Tomasz
Niemiec, Wacław Nycz, Lilla Omieczyńska, Leszek Pendasiuk, Anna
Penkas, Henryk Pieluszczak, Alina Polak-Woźniak, Feliks Polowy, Zbigniew Polowy, Genowefa Rozkrut, Anna Rudawska, Czesław Ryska,
Jorgos Sarnowski, Alicja Skibicka, Wilhelm Skibiński, Wanda Skorulska,
Renata i Tadeusz Skrzypkowie, Julian Szlachetka, Izabela Szymkowiak,
Maria Tarpacka, Olga Wiśniowska, Józefa Wołoszyn-Kiona, Stefania
Zawacka, Jan Zelek-Bakusiewicz.

Wykorzystano również zabytki i materiały z Archiwów Państwowych w:
Zielonej Górze, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Ziemi
Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu, Haus Schlesien w KönigswinterHeisterbacherrott, Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi „Razem”
w Bieniowie, Fundacji Pałac Bojadła, Instytutu Pamięci Narodowej,
Zespołu Edukacyjnego Nowe Kramsko, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Filmoteki Narodowej.
Fragmenty wspomnień wideo pochodzą z relacji następujących
osób:
Aniela Bartoszko, Brunhilde Berger, Zbigniew Czarnuch, Anna Dawid,
Henryk Domaradzki, Stanisław Domaradzki, Waldemar Elbanowski,
Eckehardt Gärtner, Adela Górgurewicz, Wanda Janowska, Tomasz Jaworski, Jadwiga Korcz-Dziadosz, Maria Kowalska, Krzysztof Machniak,
Adolf Piasecki, Aldona Piaścińska, Siegfried Jensch, Wilhelm Skibiński,
Wanda Skorulska, Renata Skrzypek, Tadeusz Skrzypek, Marian Szymczak, Olga Wiśniowska, Józefa Wołoszyn-Kiona, Stefania Zawacka.
Pomocą organizacyjną ekspozycję wsparli:
Dariusz Chajewski, Urszula Chomont, Joanna Drop, Edward Dudzinski, Tomasz Jaworski, Andrzej Kirmiel, Janette Lange, Teresa Mastalerz, Renata Mazurek, Helena Nycz, Wiesław Pyżewicz, Geoff Saegenschnitter, ks. Ernest Sekulski, Irena Sosnowski, Zbigniew Stabrowski, Izabela Szymkowiak, Andrzej Toczewski, Maria Waligóra, Ewelina
i Zbigniew Wozińscy, Jan Zelek-Bakusiewicz, Małgorzata Ziemska.
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Już wtedy do miasta zaczęli przybywać nowi osied-

czas pracy czy uroczystości rodzinnych. Przybysze

leńcy.

osiedlający się w regionie, w którym nastąpiło prze-

Bogatą polską historię Zielonej Góry po 1945

rwanie ciągłości historycznej, rozpoczynali życie

roku ilustrują oryginalne eksponaty, zdjęcia oraz

w swoistej społecznej próżni. Wielkim wyzwaniem

przekaz multimedialny. Na wystawie odbywa się pro-

był zatem problem integracji ludzi, o czym opowia-

jekcja filmu o Zielonej Górze, opartego na archiwal-

da część ekspozycji Wspólnota – Kościół, edukacja,

nych materiałach filmowych i fotograficznych. Pionier-

kultura i czas wolny. Na ważną rolę religii wskazują tu

skie lata dokumentują też wielkoformatowe zdjęcia.

m.in. ornaty księdza, który – jak wielu innych duszpa-

Szczególne znaczenie w powojennym awan-

sterzy – przyjechał ze swymi parafianami z Kresów

sie miasta miało podniesienie go w 1950 roku do

i pełnił duchową posługę wśród nich także w no-

rangi stolicy województwa zielonogórskiego. Na

wym miejscu. Z kolei pierwsze podręczniki świadczą

ekspozycji odnajdziemy nie tylko aspekty dotyczące

o trudnych początkach szkolnictwa, którego istot-

rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego

nym zadaniem było wyrównanie poziomu przerwa-

miasta. Ważne miejsce w jego dziejach zajmuje kon-

nej wojną edukacji dzieci i młodzieży. Przynależna

flikt o Dom Katolicki w maju 1960 roku, który zapisał

tu aplikacja prezentuje bogaty zestaw fotografii oraz

się w historii jako Wydarzenia Zielonogórskie. Był to

filmy, które dokumentują zarówno życie religijne,

największy protest przeciwko władzy w powojen-

jak i początki szkolnictwa, rolę kultury i sportu oraz

nych dziejach miasta. Ten sprzeciw to jedna z pierw-

znaczenie spędzanego wspólnie czasu wolnego dla

szych – pomiędzy poznańskim Czerwcem’56 a wy-

tworzenia nowych społecznych więzi.

darzeniami grudnia 1970 roku w Gdańsku – prób

Przestrzeń wystawową dotyczącą pierwszych

przeciwstawienia się reżimowi komunistycznemu. Na

powojennych lat na Ziemi Lubuskiej zamyka część

wystawie Wydarzenia Zielonogórskie udokumento-

Nowy „wspaniały” świat, ukazująca różnego rodzaju

wane są zarówno na zdjęciach, jak i w aplikacji.

dokumenty świadczące o zmianach w życiu politycz-

Wyjątkowym zabytkiem jest mitra papieża

nym i coraz większej zależności Polski od Związku Ra-

Jana Pawła II, wyraz nowego ducha i dążeń do prze-

dzieckiego oraz rozczarowaniu tą sytuacją.

mian systemowych w Polsce oraz krajach Europy
Wschodniej. Kolejnym symbolicznym elementem
na drodze wiodącej ku Europie jest zielonogórski

Zielona Góra po 1945 roku –
droga ku Europie

pomnik Robotników Solidarności z 1981 roku, autorstwa Henryka Gawanowskiego, uosabiający zryw lat
80. W tej części pojawiają się również oryginalne eks-
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14 lutego 1945 roku do Zielonej Góry weszły wojska

ponaty, m.in. sztandary z największych zielonogór-

radzieckie, ale nie została ona zniszczona. Polska

skich fabryk – Zastal i Lumel. Prezentowane artefakty

administracja zaczęła funkcjonować już w czerwcu,

oraz informacje zawarte w multimedialnych aplika-

a pierwszym burmistrzem został Tomasz Sobkowiak.

cjach pokazują powojenny rozwój Zielonej Góry. Był
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przesiedleńców na tle swoich nowych domów, pod-

człowieka artykułowany obiektami o charakterze
użytkowym, dekoracyjnym oraz pełniącymi funkcje
komunikacyjne. Wśród zabytków typowo użytkowych
znajdują się średniowieczna kłoda-skarbona, zamki,
narzędzia, żelazka, sprzęt oświetleniowy czy zapalniczka chemiczna. Odmienny, wybitnie dekoracyjny
charakter ma okazała waza z saskiej wytwórni Potschappel, figurka oraz porcelanowe bibeloty, takie
on wynikiem kontynuacji jej wielowiekowych tradycji

jak puzderko, podstawa pod zegarek kieszonkowy

gospodarczych oraz poszukiwań nowych możliwości

czy teatralna lornetka. Natomiast tak ważny w dzisiej-

rozwojowych.

szym świecie rozwój środków komunikacji obrazują

Ekspozycja pokazuje dynamiczny awans, jaki

maszyna do pisania, radio, telewizor czy kończący

przeszła Zielona Góra od 26-tysięcznego miastecz-

ekspozycję, jakże inny od współczesnych, telefon ko-

ka do obecnie 140-tysięcznego miasta będącego

mórkowy z końca XX wieku. Odbiór wystawy wzbo-

ważnym centrum administracyjnym oraz prężnym

gacają generowane efekty dźwiękowe, ukazujące

ośrodkiem akademickim. Do powstania tego ostat-

kruchość porcelany, działanie patefonu czy maszyny

niego prowadziła długa droga od Studium Nauczy-

do pisania.

cielskiego w latach 50. poprzez uczelnie: inżynierską
i pedagogiczną do Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wystawa ukazuje także ważne zagadnienia zwią-

Region lubuski. Pamięć i tożsamoŚĆ

zane z dorobkiem kulturalnym miasta oraz rozwojem sportu. Symbolem wieloletniego zamiłowania

Wystawę historyczną kończy prezentacja, której za-

zielonogórzan i Lubuszan do speedwaya jest m.in.

mysłem jest ukazanie kulturowej spuścizny oraz

motocykl żużlowy zawodnika Falubazu. Innym swo-

wyjątkowego charakteru regionu lubuskiego. Ad-

istym fenomenem miasta jest bogactwo kabaretów

ministracyjnie należy on dzisiaj do najmłodszych

powstających od lat 80., stąd określa się je mianem

w Polsce. Jednak obszar ten wspominał już w swej

Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego.

Historii Polski Jan Długosz „[…] a szczęśliwszym byłbym jeszcze, gdybym doczekał odzyskania za łaską
Bożą i zjednoczenia z Polską Śląska, Ziemi Lubuskiej

Oś czasu

i Słupskiej”.

Oś czasu to ciąg ekspozycyjny, gdzie zaprezentowane

gionu nawiązuje reprodukcja fresku z przedstawie-

zostały przedmioty codziennego użytku powstałe od

niem Pięciu braci męczenników autorstwa Klema Fel-

XIII do końca XX wieku. Ponad 80 artefaktów w ukła-

chnerowskiego i Mieczysława Orłowskiego. Silny du-

dzie chronologicznym ukazuje cywilizacyjny rozwój

chowy i historyczny wymiar ma nawiązanie poprzez

Na ekspozycji do tysiącletniej przeszłości re-
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Wystawa została dostosowana także do po-

biskupstwa lubuskiego. Jego odległe i bogate trady-

trzeb najmłodszych odbiorców. Specjalną ścieżkę edu-

cje są ważnym punktem odniesienia dla Diecezji Zie-

kacyjną rozpoczyna film skierowany do dzieci. Jego

lonogórsko-Gorzowskiej. Tradycja kulturowa regionu

narratorem jest zielonogórski Bachusik, który w przy-

to także od wieków towarzyszące jego mieszkańcom

stępny sposób przedstawia historię regionu, zachęca

postacie świętych, m.in. Jadwigi Śląskiej, Jana Nepo-

do odszukania swojej postaci w różnych częściach

mucena i Matki Boskiej Rokitniańskiej. Tożsamość

wystawy oraz wykonywania rozmaitych zadań. Dzieci

Ziemi Lubuskiej określają również znajdujące się na

układają puzzle, wykonują prace na maszynie tkackiej,

jej obszarze subregiony historyczne oraz ośrodki

uczestniczą w zabawie „dopasuj klucz” oraz mogą za-

miejskie, a nawet poszczególne zabytki. Ekspozycja

grać w grę edukacyjną na ekranie dotykowym.

przybliża ich dzieje i znaczenie kulturowe. Ważną rolę

Ekspozycja Dziedzictwo i współczesność. Zie-

w tym względzie odgrywa kształtowana od wieków

lona Góra – region lubuski ma nie tylko dostarczać

bogata substancja architektoniczna. Jej różnorod-

wiedzy, ale wyzwalać emocje i pobudzać wyobraźnię.

ność stylistyczna i pełnione funkcje zaprezentowane

Przeszłość staje się ważnym punktem odniesienia dla

zostały symbolicznie poprzez wykonane w technice

naszej współczesności, a przekaz wystawy (nie pre-

3D modele zamku w Międzyrzeczu, zespołu klasztor-

tendujący do całościowego przedstawienia tematu)

nego w Żaganiu, klasztoru w Paradyżu i zielonogór-

twórczą inspiracją do poszukiwań i dalszego poznawa-

skiego ratusza oraz poprzez multimedialne aplikacje.

nia wyjątkowego regionu, jakim jest Ziemia Lubuska.

Od wieków przeszłość i dziedzictwo kulturowe tych ziem kształtowali mieszkający tu ludzie.
Zwiedzający mają również możliwość poznać po dwadzieścia wybranych postaci szczególnie zapisanych
w dziejach regionu lubuskiego oraz Zielonej Góry.
Dzięki multimediom widzowie mogą prześledzić m.in.
Szlak Drewnianych Kościołów Regionu Kozła, Lubuski
Szlak Wina i Miodu czy dowiedzieć się na temat krzyży pokutnych. Jedna z aplikacji ukazuje dorobek artystyczny regionu przybliżając najważniejsze imprezy
o znaczeniu ogólnopolskim – Wystawy i Sympozja
Złotego Grona, Lubuskie Lato Filmowe, Przystanek
Woodstock oraz Muzyka w Raju. Natomiast wśród
wybranych atrakcji przyrodniczych na szczególną
uwagę zasługuje Park Narodowy „Ujście Warty” czy
Park Mużakowski wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
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Wystawa powstała dzięki uprzejmości wielu osób,
organizacji i instytucji
Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Poznaniu (IPN Po 020/164 t. 5), Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Archiwum Państwowe
w Zielonej Górze, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Miejskie w Świebodzinie, Muzeum
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu,
Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, Stowarzyszenie Pionierów
Zielonej Góry, Związek Sybiraków Koło nr 8 w Zielonej Górze,
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze, Zielonogórski Klub Żużlowy Falubaz, Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo Wschodnich Oddział w Zielonej Górze,
Forum Art, Grzegorz Biszczanik, Bogumiła Burda, Przemysław
Cukiernik, Władysław Czulak, Marta Danowska, Bartłomiej
Gruszka, Przemysław Karwowski, Andrzej Kirmiel, Tomasz Kowalski, Tomasz Nodzyński, Czesław Osękowski, Zygmunt Prałat,
Adam Sowa.
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repliki pastorałów do powstałego w latach 1124-1125

Mapa księstwa głogowskiego, 1739 r.

Przykładem muzealnych zbiorów kartograficznych jest m.in. mapa księstwa głogowskiego. Powstało ono w okresie rozbicia dzielnicowego w 1177 roku z wydzielenia z księstwa śląskiego. Pod panowaniem książąt piastowskich
pozostawało do 1488 roku Krótko było władane przez Jana Olbrachta i Zygmunta Starego, po czym zostało
wcielone do Czech. Mapa została wydana w 1739 roku.
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Chrystus Zmartwychwstały, Żagań, XVIII w.,
drewno polichromowane

Przedstawienia Chrystusa Zmartwychwstałego pojawiły się już w XIII
wieku, największą popularność osiągając w malarstwie i rzeźbie okresu
gotyku oraz baroku. Figury te powszechnie wykorzystywano w liturgii
wielkanocnej. Zmartwychwstanie utożsamiano z Dobrą Nowiną, ukazując stojącego Chrystusa trzymającego chorągiew krzyżową w lewej
ręce i uniesioną prawą ręką. Ten gest jest interpretowany zarówno jako
pokazanie Pięciu Świętych Ran lub znak błogosławieństwa. Natomiast
prawa noga wsparta na czaszce symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią.
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Matka Boska Bolesna, Żagań
Żagań, pocz. XVI w.
drewno rzeźbione, polichromowane
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Szczególną częścią zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej jest zespół sztuki sakralnej. Tworzą go zabytki z zakresu rzeźby,
malarstwa i rzemiosła powstałe od XIV do końca XVIII wieku. Są to głównie dzieła warsztatów snycerskich, dominują rzeźby
wolnostojące i ołtarzowe, tworzące dwa zasadnicze zespoły – późnogotycki i barokowy. Znalazły się tu reprezentatywne przedstawienia ukrzyżowanego Chrystusa, Piety, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Matki Boskiej Bolesnej, świętej Anny
Samotrzeć, świętej Barbary czy świętego Sebastiana. W znacznej części związane są one z dziejami, kulturą duchową
i materialną Środkowego Nadodrza. Zabytki te stanowią najstarszą chronologicznie część zbiorów naszej placówki i jest
to jedyne przedsięwzięcie sztuce sakralnej w tej skali na Ziemi Lubuskiej.

Prezentowany fragment kar tusza
herbowego odnaleziono podczas
prac remontowych w jednym z budynków przy ul. K. Lisowskiego w Zielonej Górze. Kształt i treść inskrypcji
umieszczonej nad herbem sugerują,
że zachowany fragment był częścią
więk szej p ł y t y fundac yjnej. Herb
należał do rodu von Jeuthe, szlachty
wywodzącej się z Zielonej Góry. Na
pł ycie herbowej znajduje się trójdzielne pole. W czerwonym polu widoczna jest złota gwiazda z czterema
czer wonymi różami, na srebrnym
tle. Na tarczy umiejscowiony został
hełm z koroną. Po jego bokach labry, z prawej strony czarne, z lewej
czerwone, podbicie w kolorze złota.
W klejnocie znajdują się dwa bawole rogi o kolorach złoto-czarnych.
Z rogów wydobywają się czerwone
płomienie. Pomiędzy rogami występuje, jako powtórzenie godła, złota
gwiazda.

Kartusz herbowy rodu von Jeuthe, 1682 r.
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Jednym z cenniejszych muzealnych starodruków jest Biblia. Wydana w 1729 roku w Tybindze stanowi przykład Pisma
Świętego zawierającego teksty zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Zgodnie z naukami głoszonymi przez Marcina
Lutra, aby Biblię wydawać w językach ojczystych, została ona zredagowana w języku niemieckim. Stąd też niekiedy zabytek
bywa określany Biblią Lutra. Księga oprawiona jest w skórę, bogato zdobiona metalowymi narożami i zamknięciami. Całości
dopełnia przedstawiona na okładce postać Mojżesza z tablicami 10 przykazań.
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Biblia Lutra, XVIII w.

Obraz jest nawiązaniem kompozycyjnym do portretu Leopolda I Benjamina von Blocka z ok. 1672 r. z Kunsthistoriches Museum w Wiedniu. Prezentowany portret pochodzi z zielonogórskiego ratusza i jest jednym
z sześciu przedstawień nawiązując
do okresu rządów habsburskich na
Śląsku.
Portret cesarza Leopolda I, XVIII w., olej, płótno
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O t to v o n B i s m a rc k b y ł j e d n y m
z twórców zjednoczenia Niemiec.
W 1871 roku został ich kanclerzem.
W społeczeństwie cieszył się ogromną popularnością. Jej ślady można
było tak że odnotować w Zielonej
Górze. Szkoła Tkacka postanowiła
upamiętnić w ybitnego rodaka na
jednym ze swoich wyrobów. Na tkaninie przedstawione zostało charakterystyczne popiersie Żelaznego
Kanclerza. Portret zdobią cytaty wychwalające Bismarcka jako tego, który pokonał wrogów wraz ze słynnym
zawołaniem rodu Bismarcków „In
Trinitate robur” – W Trójcy siła.
Tkanina z portretem Otto von Bismarcka,
wykonana przez uczniów Szkoły Tkackiej
w Zielonej Górze, koniec XIX w.
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Szyld reklamowy firmy Beuchelt & Co, 1927 r.

1 grudnia 1876 r. powstała Fabrik für Brückenbau
und Eisenkonstruktionen Beuchelt u. Co. Grünberg
in Schlesien (Fabryka Budowy Mostów oraz Konstrukcji Stalowych Beuchelt & Co. Zielona Góra na Śląsku).
Z czasem zaczęto również produkcję wagonów kolejowych oraz montaż samochodów i autobusów. Firma
dbała o marketing i reklamę. Biura i przedstawicielstwa
firmy pojawiły się w regionie, stolicy i za granicą. Wyroby opuszczające Zakłady Beuchelta wyposażano w charakterystyczne plakiety, jak ta przykładowa z 1927 roku.
Po kryzysie na przełomie lat 20. i 30. XX wieku firma
zaczęła zyskiwać zlecenia przy budowie systemu dróg,
mostów i wiaduktów. Militaryzacja gospodarki i przygotowania Niemiec do wojny korzystnie wpłynęły na
koniunkturę w branży stalowo-metalowej, która w zasadzie trwała do końca II wojny światowej. Po tym czasie zakład został przejęty przez polską administrację.

Sieć wodociągowa powstała w Zielonej Górze już w średniowieczu. U schyłku XIX wieku
utworzono Zakład Wodociągów Miejskich oraz
opracowano plany sieci kanalizacyjnej. Jednak
w kolejnych latach inwestycje w tym zakresie
były niewielkie. Dopiero po I wojnie światowej
prace nabrały tempa. W latach 20. i 30. XX w.
w ykonano większość prac, które skutkowały
stworzeniem nowoczesnej sieci kanalizacyjnej
miasta. Jedną z pozostałości po dawnych inwestycjach jest zachowany właz kanalizacyjny
prezentowany na wystawie.

Właz kanalizacyjny z Zielonej Góry, pocz. XX w.
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Skrzynka do transportu bananów,
pocz. XX w.
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Za czasów Fryderyka Wielkiego podjęto szeroko zakrojone prace zmierzające do regulacji biegu Odry. Dzięki tym staraniom rzeka stała się w dużym stopniu żeglowna.
Pływały po niej rozmaite statki rzeczne, rozbudowywała się infrastruktura portowa.
Jednym z takich rzecznych portów były Cigacice. Z tej miejscowości wypływały grupy
emigrantów, których celem była m.in. daleka Australia. Poprzez miejscowy port do
regionu docierały także towary z zagranicy. Ciekawym przykładem wymiany handlowej z zamorskimi krainami jest skrzynka Kompanii Zachodnioindyjskiej datowana na
1. poł. XX w., wykorzystywana do transportu bananów.

Prezentowany obiekt jest znakomitym przykładem skomplikowanych dziejów, a jednocześnie symbolem łączącym niemiecką i polską historię miasta. Dwustronna granitowa płyta została wykorzystana przez niemieckich
i polskich mieszkańców, ale w zupełnie innym celu. Pierwsza strona posłużyła na początku XX w. jako nagrobek
Friedricha Briegera, zielonogórskiego przemysłowca, właściciela wytwórni win i szampanów i jego żony Ernstine. Po wojnie druga strona płyty wykorzystana została jako tablica pamiątkowa poświęcona Władysławowi
Broniewskiemu patronowi jednej z zielonogórskich szkół.

Nagrobek Friedricha i Ernstine Brieger/ Tablica Szkoły Podstawowej nr 6
im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze
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W czasach wymiany społeczności Ziemi Lubuskiej, wśród przedmiotów przywiezionych przez Polaków z rodzinnych stron i zabranych przez Niemców na nowe miejsce osiedlenia były nie
tylko te o praktycznym charakterze. Dla przedstawicieli obu
grup – polskiej i niemieckiej – wiele przedmiotów zyskiwało
symboliczne znaczenie: stawały się dla nich łącznikami z dawną
ojczyzną, pamiątkami poprzedniego życia.

Skórzany bucik, który podczas chrztu w lipcu 1925 roku
miał na sobie grünberczyk – Eckehardt Gärtner oraz fotografia z dnia uroczystości: Ekki z matką chrzestną i bratem.
Oba przedmioty zostały zabrane przez mamę Eckehardta, gdy w 1945 roku rodzina Gärtnerów jako uchodźcy musiała opuścić Grünberg. Dar Heidi Lühmann

Bałałajka (tzw. prima) wykonana przez więźnia obozu koncentracyjnego Buchenwald, Włodzimierza Trofimowa, o czym mówi napis
wyryty na boku instrumentu: „KL Buchenwald 1944. Ta bałałajka
wykonana własnoręcznie. 65432 W. Trofimow. Blok 22”. Artysta-malarz, Włodzimierz Trofimow po wyzwoleniu obozu zamierzał
udać się na Zachód, o czym świadczą dokumenty, jednak ostatecznie powrócił do Polski i zamieszkał w Lubsku. Był jednym
z pionierów życia artystycznego na Ziemi Lubuskiej.
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Bałałajka (tzw. prima).
Dar Włodzimierza Trofimowa

Po ogłoszonej w 1941 roku tzw. amnestii tysiące zesłańców
z Syberii ewakuowało się wraz z armią gen. Wł. Andersa do Iranu. Stamtąd ludność cywilna (blisko 40 tysięcy, w tym prawie
połowa dzieci) wysyłana była do Indii, Nowej Zelandii, Meksyku i krajów Brytyjskiej Afryki Wschodniej. Do Kenii i Ugandy
w 1942 roku dotarła Maria Pruska z trzema córkami – Wandą,
Aldoną i Ireną. Tam znalazły schronienie, możliwość edukacji
i pracę. Z uchodźctwa powróciły w 1947 roku osiedlając się
w okolicach Zielonej Góry.

Dokument uprawniający do podróży, wydany na nazwisko
Wandy Pruskiej we wrześniu 1942 roku w Teheranie do
Konsulatu RP w Brytyjskiej Afryce Wschodniej.
Dar Wandy Sudnik
Broszka z kości słoniowej wykonana przez
polskiego uchodźcę w Ugandzie.
Dar Aldony Piaścińskiej

Mieszkanki domku nr 60 na osiedlu polskich uchodźców
w Koja w Ugandzie, m.in. rodzina Pruskich: Maria (stoi
druga z lewej), Irena i Aldona (siedzą: pierwsza i trzecia
z lewej), grudzień 1942 r.
Ze zbiorów Izabeli Szymkowiak
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Ostatnia strona listu księdza z Szarkowszczyzny
do parafian-zesłańców
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W czerwcu 1941 roku Zofia Łysionek-Milczyńska z Szarkowszczyzny na
Ziemi Wileńskiej została wraz z teściem i szwagierką deportowana do
Barnaułu w Kraju Ałtajskim. W listopadzie 1944 roku ksiądz z Szarkowszczyzny napisał do swoich parafianzesłańców pełen otuchy list, ze słowami nawiązującymi do mickiewiczowskiej Inwokacji, w którym przesłał też
życzenia świąteczne i opłatek (ostatnia strona). Dar Wandy Janowskiej

Ziemia Lubuska stała się nowym domem także dla masowo wysiedlanych przez Niemców w latach 1940-1943
mieszkańców Wielkopolski i Polski centralnej (tzw. Kraj Warty). Byli oni osadzani m.in. w obozie przesiedleńczym w Konstantynowie Łódzkim oraz w Łodzi (Litzmannstadt). Część dzieci przeznaczona była do germanizacji, a większość wysiedlonych kierowano do pracy przymusowej w głąb Rzeszy lub wysiedlano do Generalnego
Gubernatorstwa. Po wojnie, często nie mając do czego wracać, przyjeżdżali oni na Ziemie Zachodnie.

Sztambuch Ludwika Nowaka z pobytu w obozach przesiedleńczych w Konstantynowie Łódzkim i Łodzi
z 1941 roku z pamiątkowymi wpisami osób wysiedlonych m.in. ze Środy, Konina, Poznania, Grodziska

„Wyzow” – wezwanie do pracy, które dla Olimpii Marcinkowskiej zesłanej wraz z dziećmi na Syberię zdobyła w Łucku jej
bratowa. Dokument uzyskała ona od sowieckiej urzędniczki
w zamian za złoty pierścionek i przedwojenną koronkową
balową suknię. Dzięki „wyzowowi” Olimpia Marcinkowska
z synem Tadeuszem i córką Leokadią powróciła we wrześniu 1944 roku z zesłania w Okoniesznikowie na Syberii do
rodzinnego Łucka.

„Wyzow” – wezwanie do pracy dla Olimpii Marcinkowskiej.
Dar rodziny Marcinkowskich
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Miś – ukochana zabawka małego
Jasia Stawiarskiego, który w 1940
roku wraz z rodzicami i bratem
został deportowany na Syberię do
posiołka Udacznyj w obwodzie irkuckim, a następnie przesiedlony
do Atbasaru (obecnie Celinograd)
w Kazachstanie. Miś towarzyszył
chłopcu na zesłaniu, a w 1946 roku
powrócił wraz z nim do Polski. Po
latach prof. Jan Konrad Stawiarski,
jeden z założycieli zielonogórskiego
oddziału Związku Sybiraków, przekazał misia do zbiorów Muzeum.
Miś – zabawka Jasia Stawiarskiego.
Dar Jana Konrada Stawiarskiego
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Andrzej Strumiłło (1927-2020), „Nasza ziemia”,
1953/1954, olej, płótno
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Monumentalny obraz Nasza ziemia należy do sztandarowych dzieł socrealistycznych. Płótno powstało w okresie,
gdy artysta mieszkał na Mazurach, we wsi Krzyże nad jeziorem Nidzkim. Realistyczna kompozycja odnosi się do
wydarzeń ze współczesnej historii Polski – przesiedlenia
milionów Polaków z Kresów Wschodnich na obszary Ziem
Zachodnich i Północnych. Na pierwszym planie przedstawiona została rodzina polskich osadników ze Wschodu,
która przybyła na tzw. Ziemie Odzyskane wraz ze skromnym dobytkiem. Siedząca na drewnianym wozie dziewczynka trzyma na rękach psa i spogląda na widza. Stojący
przy wozie mężczyzna ubrany w wojskowy płaszcz oraz
towarzysząca mu kobieta kierują wzrok na równinny pejzaż znajdujący się na drugim planie kompozycji. W oddali widoczne są także fragment jeziora i zabudowania
wsi Krzyże. Przy drodze, na której na chwilę zatrzymali
się tułacze, widnieje tablica z niemiecką jeszcze nazwą
miejscowości: Kreuzofen, świadcząca o wcześniejszej
przynależności administracyjnej tych ziem. Pod nią znajduje się mniejsza tabliczka z polską nazwą wsi: Krzyże.
Podczas pracy nad płótnem artyście pozowali ówcześni
mieszkańcy wsi Krzyże. Wszystkie elementy kompozycji –
osoby, przedmioty, pies oraz elementy pejzażu – zostały
namalowane z natury. Przedstawiona kobieta to Jadwiga
Mińczuk, żona gajowego spod Nowej Wilejki na Wileńszczyźnie; mężczyzna to Władysław Padyjasek, robotnik
leśny z Huczwy koło Hrubieszowa. Siedząca na wozie
dziewczynka to Bożena Ulewicz, córka rybaka uwieczniona wraz ze swoim pieskiem.

Batuta, którą twórca i pierwszy dyrygent orkiestry
Zastalu Michał Kobak otrzymał w 1952 roku
w prezencie od zakładu pracy na 5-lecie orkiestry.
Dar Waldemara Elbanowskiego

Łyżka formierska, tzw. jaszczurka, używana przez
Józefa Urbańczyka najpierw w Rosières, gdzie był
zatrudniony w tamtejszej odlewni, a po reemigracji –
w zielonogórskiej Odlewni Żeliwa i Fabryce Maszyn
Rolniczych.
Dar Mariana Urbańczyka

Michał Kobak był jednym z pionierów życia muzycznego w Zielonej Górze. Zakładał zespoły grające do tańca,
organizował zespoły muzyczne w szkołach, w 1946 roku
utworzył kolejową orkiestrę dętą, a w 1947 roku – orkiestrę dętą Zaodrzańskich Zakładów Budowy Mostów i Wagonów Wagmo, znanych od 1948 roku jako Zaodrzańskie
Zakłady Przemysłu Metalowego Zastal w Zielonej Górze.

Znaczącą grupą przybyłą do Polski byli reemigranci z Francji. W 1947 roku w Zielonej Górze osiedliło się kilkanaście
rodzin odlewników z miasteczka Rosières w środkowej
Francji, którzy zostali zatrudnieni w Odlewni Żeliwa i Fabryce Maszyn Rolniczych (późniejsza Lubuska Fabryka
Zgrzeblarek Bawełnianych Falubaz).
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Drewniane walizki rodziny Halkowicz pochodzącej
z Brunar na ziemi gorlickiej, wysiedlonej stamtąd
w 1947 roku w ramach akcji „Wisła” i przesiedlonej
do Panowic.
Dar Jarosława Halkowicza
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Stacja kolejowa w Dulowej. Wysiedleńcy z Huty Oleskiej. Na zdjęciu
m.in. Jan Polowy z synem Feliksem
trzymającym na smyczy Burka,
fot. Józef Szlachetka (Kraków).
Ze zbiorów Jana Zelka-Bakusiewicza

W latach 1920-1926 w Zielonej Górze w ybudowano
nowoczesny kombinat fabryczny przy dzisiejszej ulicy
Wrocławskiej. Był to „Deutsche Wollenwaren Manufaktur Aktiengesellschaft”, który należał w tym czasie do
największych i najnowocześniejszych fabryk włókienniczych w Niemczech. Po 1945 roku zniszczone przedsiębiorstwo przejęła polska administracja. Funkcję dyrektora objął Józef Masłowiecki, którego rodzina przybyła
do Zielonej Góry w 1945 roku. Dzięki ofiarnej pracy całej
załogi, mimo znacznych zniszczeń, szybko wznowiono
produkcję i przez wiele lat był to jeden z największych
zakładów przemysłu wełnianego w Polsce. Produkcję
tkanin kontynuowano pod nowym szyldem – Zakłady
Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna”.
Nominacja Józefa Masłowieckiego na stanowisko
dyrektora Polskiej Wełny, 26.10.1945 r.

W 1945 roku na bazie dawnej niemieckiej fabryki Beuchelt & Co. powołano zakład, który początkowo funkcjonował pod nazwą Wagmo. Przez kolejne dekady
fabryka decydowała o przemysłowej potędze Zielonej
Góry, skupiając się głównie na produkcji taboru kolejowego. W 1952 roku zakład otrzymał nazwę: Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego im. M. Nowotki
w Zielonej Górze. Wraz z nadaniem patrona ufundowano sztandar z nazwą oraz logo fabryki, który stał się
jej wizytówką i był prezentowany na wielu zakładowych
uroczystościach.
Sztandar Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu
Metalowego ZASTAL w Zielonej Górze
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Mitra (cornu tituli ) określana też infułą to
uroczyste nakrycie głowy i znak godności
biskupiej w Kościele rzymskokatolickim. Początkowo była kulista i niska, jej współczesny kształt powstawał od XII wieku, by w XVII
stuleciu przyjąć obecnie znaną postać. Mitrę tworzy para długich, złączonych, bogato
zdobionych klinów, co zgodnie z tradycją
kościelną oznacza połączenie Starego i Nowego Testamentu. Dar stolicy Apostolskiej
z 2002 roku ma szczególny wymiar duchowy,
jest prezentowany w Muzeum oraz z okazji
ważnych uroczystości towarzyszy wiernym
w zielonogórskich świątyniach.
Mitra Jana Pawła II
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Wazon w secesyjnym stylu ozdobiony jest przedstawieniem młodej długowłosej dziewczyny zrywającej winogrona. W dolnej części dookolny pejzaż
miasta położonego na tle gór. Dwa uchwyty w formie oplatającej naczynie winnej latorośli.

Na zbior y złotnicze Działu Sztuki
Dawnej składają się głównie wyroby
użytkowe z zastawami stołowymi,
sztućcami, kieliszkami, paterami,
cukiernicami i świecznikami. Do
najcenniejszych należy XVII-wieczne
cyborium z 1668 roku oraz pochodząca z pobliskiego Siedliska XVIIIwieczna złota puszka napieczętna.
Znaleziona przez szczep harcerski
Makusynów podczas prac poszukiwawczych w pałacu w Siedlisku.

Wazon, pocz. XX w., cyna srebrzona

Puszka pieczętna z zamku w Siedlisku, XVIII w.,
złoto trybowane
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Świecznik pięcioramienny, Sitzendorf, ok. 1850 r.,
porcelana malowana, złocona

Figurka „Winobranie”, Miśnia XIX w.,
porcelana malowana, złocona
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Świecznik pięcioramienny jest przykładem porcelany figuralnej o charakterze dekoracyjno-użytkowym.
W górnej części pięć opraw do świec z czterema esowato wygiętymi ramionami. Wydatny trzon świecznika
połączony z podstawą z figuralnym przedstawieniem
chłopca i dziewczyny. Ramiona i elementy trzonu zdobione motywami kwiatowymi oraz bogatą dekoracją
malarską ze złoceniami.
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Najliczniejszą grupę wyrobów rzemiosła w Dziale Sztuki
Dawnej stanowi zbiór ceramiki europejskiej od XVIII do
końca XX wieku. Tworzą go klejnoty stołu, dekoracyjne
wazy, świeczniki, figurki czy drobna galanteria wykonana z fajansu, majoliki i porcelany. Wyroby te powstały
często w znanych europejskich manufakturach takich
jak: Delft, Miśnia, Berlin, Sèvres czy Potschappel. W historii porcelany szczególne miejsce zajmują przedstawienia figuralne, zachwycając wyszukaną formą, bogactwem tematycznym, wnikliwością obserwacji, a także
perfekcją wykonania. I w tej grupie wyrobów palmę
pierwszeństwa zajmuje saska wytwórnia w Miśni, która
jako pierwsza rozpoczęła wyrób figurek. Z racji wieloletnich zainteresowań winiarskich Muzeum prezentujemy figurkę zatytułowaną Winobranie. Scena na winnicy
z siedzącym mężczyzną wyciągającym winne grona
z nosideł i stojącą dziewczyną z dzbankiem i szklanicą.
To dynamiczne przedstawienie jest pełną wdzięku alegorią jesieni.

Szybko rozwijającą się grupę muzealiów stanowią zaby tki techniki
wyznaczające etapy cywilizacyjnego
rozwoju człowieka oraz ukazujące
przemiany w sferze mentalności
i obyczajowości. Obok przedmiotów codziennego użytku w zbiorze
znajdują się narzędzia rzemieślnicze
reprezentujące warsztaty o nieistniejących już specjalnościach. Wśród
wyrobów użytkowych spory zespół
tworzą żelazka, sprzęt oświetleniowy
czy moździerze.

Żelazka na węgiel, XIX/XX w.

Aparat fotograficzny atelierowy, miechowy,
Wollensak Opt. Co. Rochester N.Y. USA, 1. ćw. XX w.

Wynalezienie fotografii w dziewiętnastym
stuleciu należało do najważniejszych osiągnięć ludzkości. Jej zastosowanie zmieniło
w zasadniczym stopniu życie ludzi. Najstarszym obiektem w zbiorach fotograficznych
zielonogórskiego Muzeum jest drewniany
aparat atelierowy z wyciągiem miechowym
produkcji amerykańskiej. W latach dwudziestych X X wieku pojawiły się już przenośne
aparaty mieszkowe „Agfa”, „Kodak”, czy popularne boxy.
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Do odtwarzania muz yki mechanicznej
w mieszczańskich domach służyła pozytywka płytowa „Sympfonion”. Metalowa
płyta w tym urządzeniu jest odtwarzana
w układzie poziomym, a dźwięk generuje zarówno mechanizm grzebykowy oraz
dzwoneczki. Urządzenie napędza mechanizm sprężynowy z naciągiem korbowym.
Podnoszone wieko od zewnątrz zdobi barwna dekoracja kwiatowa.
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Zestaw na biurko: zegar, kałamarz, bibularz, popielniczka, świeczniki, XIX/XX w.

Pozytywka płytowa, Symphonion,
koniec XIX w.
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Znaczący pod względem ilości i jakości zespół w zbiorach Muzeum
tworzy rzemiosło zegarmistrzowskie. Są to zarówno czasomierze:
podłogowe, szafkowe, kominkowe,
oraz grupa w yrobów ludow ych.
Wśród najefektowniejszych są XIXwieczne zegar y kominkowe oraz
szafkowe m.in. z założonej w 1847
roku w śląskich Świebodzicach fabr yki Gustawa Beckera. Osobną
grupę stanowią czasomierze do
użytku osobistego, będące nierzadko klejnotami sztuki zegarmistrzowskiej i jubilerskiej.

Znaczący udział wśród zabytków konwisarskich
Działu Sztuki Dawnej mają przedmioty powstałe na
zlecenie Kościoła. Są to m.in. kielichy mszalne i ampułki, lawabo czy misy chrzcielne w przeważającej
mierze będące dziełami lokalnych rzemieślników ze
Szprotawy, Lubska, Międzyrzecza, Żagania. Najliczniej reprezentowane są świeczniki ołtarzowe z XVII,
XVIII i początków XIX wieku.

Świecznik ołtarzowy, Christoph Fischer, 1681 r.,
Międzyrzecz, cyna, grawer

Skrzynki cechowe to miniaturowe formy meblarskie, będące często majstersztykami sztuki rzemieślniczej, które dzisiaj często są zabytkami o dużej wartości. Przechowywano w nich szczególnie
ważne dokumenty: statuty, przywileje, listy, księgi,
tłoki pieczętne, insygnia władzy cechowej oraz pieniądze. Pełniły także ważne funkcje symboliczne,
ich otwarcie oznaczało często rozpoczęcie obrad
cechu. Z samym miastem i regionem lubuskim
związana jest między innymi skrzynka cechu farbiarzy z Bytomia Odrzańskiego z 1719 roku.

Lada cechu farbiarzy z Bytomia Odrzańskiego, 1719 r.

44

Zamek zatrzaskowo-ryglowy,
XVII w.

To rodzaj skrzyni wykonanej z jednego pnia z ruchomym wiekiem. Konstrukcja
wzmocniona żelaznymi listwami, część z nich ma zakończenia w kształcie tzw.
„jaskółczego ogona”

Kłoda skarbona, XIII/XIV w.
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Ważną pozycję w wytwórczości cechowej zajmowało kowalstwo z różnego
typu zamkami, zasuwami, kłódkami,
wietrznikami czy kluczami. Efektownym
przykładem tego typu zaby tków jest
zamek zatrzaskowo-ryglowy z Otynia,
żelazo kute, profilowane, XVII w.

P

ierwsza w dziejach Muzeum Ziemi Lubuskiej

w czerwcu 1982 roku stał się własnością Muzeum.

stała ekspozycja sztuki współczesnej pod

Zasoby sukcesywnie powiększano, kupując dzieła

nazwą Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki

od twórców biorących udział w wydarzeniach arty-

polskiej XX wieku zawiera wybrane dzieła ze zbiorów

stycznych, które trwale zapisały się w powojennych

Działu Sztuki Współczesnej. Jest to szeroka panora-

dziejach polskiej plastyki: Wystawach i Sympozjach

ma współczesnej plastyki, uwzględniająca najistot-

Złotego Grona (1963-1981) oraz Biennale Sztuki

niejsze nurty, stylistyki i osobowości. Historia kolekcji

Nowej (1985-1996). O zasobności zielonogórskiej

sięga 1959 roku, kiedy Centralne Biuro Wystaw Ar-

kolekcji świadczą liczby: ponad sześć tysięcy obiek-

tystycznych w Warszawie zdeponowało w zielono-

tów, siedmiuset autorów, 60 lat budowania kolekcji.

górskim Muzeum zestaw 86 obrazów, rzeźb, tkanin

Wystawa obejmuje blisko 100 reprezentatywnych dla

i medali. Wyboru dokonał prof. Zdzisław Kępiński,

zgromadzonego zestawu dzieł z zakresu malarstwa,

ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Pozna-

rysunku, grafiki, fotografii, rzeźby oraz instalacji ar-

niu. Cały depozyt, za sprawą ministerialnej decyzji,

tystycznej.

Kuratorzy odpowiedzialni
za merytoryczne przygotowanie wystawy Galeria Złotego
Grona. Kolekcja sztuki polskiej
XX wieku:
Leszek Kania
Marta Gawęda-Szymaniak
Jacek Gernat
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GALERIA ZŁOTEGO GRONA.
KOLEKCJA SZTUKI POLSKIEJ
XX WIEKU

Ekspozycję ogląda się w porządku chrono-

narracja historyczna nie jest i nie może być kompletna.

logicznym. Projektant wystawy, Krzysztof Skoczy-

Złożoność historii zawsze przerasta sposoby jej prezen-

las, tak tłumaczy ideę aranżacji galerii: Architekturę

tacji. Z pewnością możemy mówić tylko o subiektywno-

wystawy tworzą ekspozycyjne bloki wyznaczające kie-

ści historii. Dlatego zaproponowany sposób prezentacji

runek ruchu publiczności. Wystawa ma być narracją

nie jest transparentny. Jest widoczny i tworzy specyficz-

historyczną rozumianą jako liniowe, chronologiczne

ne środowisko dla prezentowanych zjawisk i dzieł sztuki.

przedstawienie zjawisk i trendów w sztuce polskiej w XX

Przestrzeń wystawy została podzielona na dziewięć

wieku. Wspomniane bloki ekspozycyjne służą uporząd-

sekcji, z których każda odpowiada jednemu obszaro-

kowaniu sekcji tematycznych, które dzielą wystawę na

wi tematycznemu organizującemu narrację.

kolejne etapy w rozwoju sztuki ubiegłego wieku. Bloki są

Rozpoczyna ją spotkanie z klasykami awan-

swobodnie i rozdzielnie rozstawionymi ekspozytorami

gardy, których reprezentują: Portret Józefiny Koniń-

o różnej wielkości oraz kształcie. Wspomniane rozdzie-

skiej Witkacego, typowe dzieło z jego autorskiej Fir-

lenia to przerwy w ciągłości płaszczyzn ekspozycyjnych,

my Portretowej, akwarela Leona Chwistka Robienie

które pozwalają publiczności spojrzeć w kolejne oraz

asfaltem z 1937 roku – bliska opracowanej przez ar-

poprzednie odległe przestrzenie wystawy. […] Zabieg ten

tystę teorii strefizmu – oraz syntetyczny Pejzaż górski

służy ujawnieniu specyfiki i ograniczeń chronologicz-

(1946) z pogranicza abstrakcji autorstwa Władysława

nego przedstawiania zjawisk historycznych. Przeszłość,

Strzemińskiego. Dzieła wymienionych twórców były

teraźniejszość i przyszłość nie istnieją niezależnie. Wolne

eksponowane na wystawie Słowo i obraz. Chwistek.

przestrzenie pomiędzy luźno rozmieszczonymi blokami

Witkacy. Strzemiński w ramach III edycji Wystaw i Sym-

sprawiają, że prezentowane zjawiska korespondują ze

pozjów Złotego Grona w 1967 roku – pierwszej tak

sobą w czasie. Te przerwy mają również pozostawić

znaczącej prezentacji czołowych przedstawicieli pol-

publiczność w poczuciu, że zbudowana wokół nich

skiej sztuki nowoczesnej okresu międzywojennego.
Ich dokonania artystyczne oraz pisma
teoretyczne dotyczące sztuki odcisnęły
wyraźne piętno na licznych pokoleniach
polskich twórców. Następna sekcja dotyczy koloryzmu należącego do najbardziej
znaczących zjawisk artystycznych w polskim malarstwie XX wieku. Reprezentują
go „malarskie rozstrzygnięcia” pędzla
Jana Cybisa i Hanny Rudzkiej-Cybisowej
oraz najstarszy, z 1937 roku, wielkoformatowy olej Zbigniewa Pronaszki Kobieta
z dzieckiem. Zestaw wzbogacają dwie kompozycje Tadeusza Piotra Potworowskiego
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różnorodność ówczesnych postaw twórczych, co

abstrakcji prace powojennych kontynuatorów nur-

widać w surrealistycznej kompozycji Kazimierza

tu: Jana Szancenbacha i Wacława Taranczewskie-

Mikulskiego, ekspresjonistycznej Figurze Jana Le-

go, a także Kompozycja zielona Tadeusza Dominika,

bensteina oraz geometryzującej abstrakcji Jonasza

nagrodzona Medalem Złotego Grona w dziedzinie

Sterna. Godny uwagi jest Pejzaż fantastyczny Jerze-

malarstwa podczas pierwszej edycji w ydarzenia

go Nowosielskiego, lapidarny i oszczędny w formie,

w 1963 roku.

charakterystyczny dla oryginalnej stylistyki malarza,

Na ekspozycji zaakcentowany został krótki

zafascynowanego sztuką ikony. Przełom w rzeźbie

epizod socrealizmu – „jedynie słusznej metody twór-

polskiej reprezentują ważne realizacje Antoniego Ke-

czej”, narzuconej w latach 1949-1955 przez totalitar-

nara i Barbary Zbrożyny.

ny reżim komunistyczny. Za wzorcowe dzieło socrea-

Odzwierciedleniem swobody w ukazywaniu

listyczne może uchodzić obraz Juliusza Krajewskiego

emocji jest szeroko rozumiana abstrakcja ekspresyj-

Prezydent Bierut w spółdzielni rolniczej – utrzymana

na lat 60. XX wieku, akcentująca walory barwy i mate-

w konwencji realistycznej scena zbiorowa spotkania

rii. Struktury organiczne i formy biologiczne kształtu-

robotników z komunistycznymi dygnitarzami. Uwa-

ją realizacje Alfreda Lenicy, Tadeusza Brzozowskiego

gę zwraca również popiersie z brązu Stefana Jaracza

i Jerzego Tchórzewskiego prezentowane na wysta-

autorstwa Jacka Pugeta oraz Świniarka Antoniego

wie. Udane eksperymenty fakturowe zaobserwować

Kenara – kompozycja rzeźbiarska odzwierciedlają-

można w kompozycjach Zbigniewa Tymoszewskiego,

ca propagowany wówczas etos pracy. Następujący

Bronisława Kierzkowskiego, Zbigniewa Dłubaka i Jana

po złagodzeniu socrealistycznego „gorsetu” okres

Tarasina.

Odwilży w polskim życiu artystycznym jest bogato

Kolejne ważne miejsce zajmuje prezentacja

reprezentowany w sekcji Czas przemian – sztuka Od-

dzieł artystów z lat 60. i 70. XX wieku, podejmujących

wilży, z ikonicznym obrazem Napiętnowani Marka Oberländera na czele. Obraz ten
jest postrzegany jako sztandarowe dzieło
słynnej wystawy w warszawskim Arsenale
w 1955 roku. Z tej samej prezentacji pochodzą trzy kameralne drzeworyty Klema
Felchnerowskiego z cyklu Nigdy więcej czy
olej Franciszka Starowieyskiego Starość.
W połowie lat 50. XX wieku powstał Gołębnik Stefana Gierowskiego, Martwa natura
Henryka Stażewskiego oraz ekspresyjna
wizja Mariana Bogusza Pieśń ludów kolonialnych. Sztuka czasu Odwilży ujawnia
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i Czesława Rzepińskiego. Dopełnieniem są bliskie

poprzez swoją sztukę próby zdefiniowania ota-

Dalsza część wystawy poświęcona jest ar-

czającej rzeczywistości – poznania rządzących nią

tystycznym wizjom z pogranicza metafory i znaku,

naukowych reguł, a zarazem jej kreacji za pomocą

korespondującym z tradycją surrealizmu, kreowa-

obrazów, reliefów lub instalacji, które budują okre-

nym przez zastępy polskich artystów lat 60. i 70. XX

śloną przestrzeń interakcji pomiędzy dziełem sztuki

wieku. Pośród wielu eksponowanych prac wymienić

a odbiorcą. Do prac tych należą przede wszystkim

należy choćby oniryczne wizje Erny Rosenstein, An-

liczne dzieła przedstawicieli abstrakcji geometrycz-

drzeja Urbanowicza i Urszuli Broll. W kręgu metafo-

nej, zwanej też sztuką konkretną. Wśród nich na

ry sytuują się również wyrafinowane, wieloznaczne

uwagę zasługują prace Henryka Stażewskiego, Kaje-

przedstawienia autorstwa Stanisława Fijałkowskiego,

tana Sosnowskiego, Stefana Gierowskiego, Jerzego

Józefa, Gielniaka, Romana Opałki, Jerzego Panka i Jó-

Rosołowicza, Stefana Krygiera, Jerzego Kałuckiego,

zefa Burlewicza. Do tradycji szeroko pojmowanego

Juliana Raczki, Adama Marczyńskiego, Zbigniewa

realizmu magicznego odwołuje się obraz Jerzego

Gostomskiego, Jana Berdyszaka i Andrzeja Giera-

Krawczyka; osobne miejsce na ekspozycji zajmują

gi, a także relief autorstwa Mariana Szpakowkiego,

asamblaże z pogranicza malarstwa i rzeźby autor-

wieloletniego animatora zielonogórskiego życia arty-

stwa Władysława Hasiora i Józefa Łukomskiego.

stycznego, spiritus movens Wystaw i Sympozjów Zło-

Obszerny dział tematyczny dotyczy nurtu

tego Grona. W obrębie tej samej sekcji wyróżniona

tzw. nowej figuracji w polskiej sztuce współczesnej.

została grupa dzieł reprezentujących nurt koncep-

Zauważalny od ok. połowy lat 60. XX wieku kryzys

tualny w polskiej sztuce lat 70. XX wieku: stworzo-

malarstwa abstrakcyjnego skierował zainteresowanie

ny z myślą o zielonogórskim Złotym Gronie dyptyk

wielu twórców ku figuracji, która bardziej bezpośred-

pt. Podróż Andrzeja Dłużniewskiego oraz Kolekcja

nio przekazywała wartości humanistyczne. W obrę-

Ziemia Wandy Gołkowskiej.

bie nurtu z czasem zaznaczyły się dwie tendencje:
podejmująca problem jednostki ludzkiej
i otaczającej ją rzeczywistości w wymiarze uniwersalnym (prace Antoniego Fałata, Jana Dobkowskiego i Jana Świtki)
oraz public ystyczna, skoncentrowana
na aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych (Marek Sapetto, Edward
Dwurnik, Leszek Sobocki).
Ostatni dział wystawy jest poświęcony sztuce polskiej lat 80. i 90. ubiegłego wieku i obejmuje w dużej mierze prace
artystów, którzy brali udział w zielonogórskim Biennale Sztuki Nowej w latach
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i Ryszarda Woźniaka, obiekt Leszka Knaflewskiego

za kontynuację Złotego Grona i ważny przegląd zja-

(współzałożyciela grupy Koło Klipsa), a także malar-

wisk w polskiej sztuce najnowszej. Prezentację sekcji

stwo Piotra C. Kowalskiego, Jerzego Truszkowskiego

rozpoczyna grupa dzieł autorów reprezentujących

oraz rzeźbę Eugeniusza Szczudły. Nie należy zapo-

starsze pokolenie uczestników Biennale Sztuki No-

mnieć także o dziele upamiętniającym postać zielo-

wej: Natalii LL, Izabelli Gustowskiej, Antoniego Miko-

nogórzanina Zenona Polusa, zasłużonego zwłaszcza

łajczyka i Tomasza Tatarczyka, których artystyczne

w roli inicjatora, a następnie wieloletniego kuratora

debiuty przypadły na lata 60. bądź początek 70. XX

Biennale Sztuki Nowej.

wieku. Twórczość każdego z tych „nestorów” sztuki

Sekcja dotycząca sztuki lat 80. i 90. XX wieku

lat 80. i 90. – należących do czołowych polskich arty-

jest ostatnim punktem zaproponowanej narracji na

stów współczesnych – w znacznym stopniu wyrasta

temat dziejów nowoczesnej sztuki polskiej. W zało-

zatem z tendencji neoawangardy, konceptualizmu,

żeniu wystawa jest strukturą otwartą z możliwością

sztuki video czy performance’u dekady poprzedzają-

wymiany i uzupełnienia o kolejne dzieła. Przekaz

cej omawiany okres. Ekspozycja w ramach niniejszej

ekspozycji wzbogaca medium informacyjne w po-

sekcji uwzględnia również dzieła twórców młodszej

staci stanowisk multimedialnych, które mogą uła-

generacji, których wspólnym mianownikiem był czas

twić zwiedzającemu zrozumienie doboru, wartości

artystycznego debiutu około 1980 roku oraz posta-

i przesłania wyeksponowanych dzieł. Na wystawie

wa prowokacji bądź kontestacji, zarówno względem

przewidziane zostały trzy stanowiska zawierające

dotychczasowych kanonów artystycznych (również

informacje na temat autorów prezentowanych dzieł

neoawangardy), jak i polskiej rzeczywistości spo-

oraz samych prac, a także materiały i fotografie ar-

łeczno-politycznej lat 80. XX wieku, warunkowanej

chiwalne poświęcone wspomnianym zielonogórskim

doświadczeniem stanu wojennego i jego następstw.

wydarzeniom plastycznym.

W szczególności ta druga perspektywa –
tworzenia sztuki zaangażowanej – stała
się udziałem wielu młodych artystów –
polskich „dzikich”, reprezentantów Nowej
Ekspresji. Wspomnianych twórców, wyrażających się w różnych mediach artystycznych, łączył swobodny i prowokacyjny stosunek do dziedzictwa przeszłości,
często pełen ironii, używający ostrej i ostentacyjnie politycznej narracji. Pośród
eksponowanych dzieł artystów tego kręgu wymienić należy prace członków warszawskiej Gruppy: Włodzimierza Pawlaka
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1985-1996 – wydarzeniu plastycznym uważanym

Władysław Strzemiński, „Pejzaż górski”, 1946,
ołówek, gwasz, 50x37 cm

Władysław Strzemiński (ur. 1893
w Mińsku Litewskim, zm. 1952 w Łodzi)
W latach 1911-1914 studiował w Wojskowej Szkole Inżynierii Lądowej w Petersburgu. W 1916 roku, walcząc na
froncie, w w yniku w ybuchu granatu
stracił nogę i rękę. W 1919 studiował
w Szkole Sztuk Pięknych w Moskwie,
k tórej jednak nie ukończ ył. W 1922
roku przyjechał do Polski, osiedlając
się początkowo w Wilnie. W 1924 roku
wspó ł t worz y ł awangardową grupę
Blok, a w 1926 wstąpił do grupy Praesens. W 1929 roku wraz z żoną Katarzyną Kobro i Henrykiem Stażewskim
ut wor z y ł awangardową grupę a.r.,
do której należeli też Henryk Berlewi
i poeta Julian Przyboś. W 1928 roku
opublikował swoją podstawową pracę teoret yczną Unizm w malarstwie.
Na stałe związany był z Łodzią, gdzie
w 1945 współorganizował Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych.
Z jego inicjatywy powstała Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej
w łódzkim Muzeum Sztuki w 1931 roku.
Zajmował się malarstwem, typografią,
projek towaniem architek tonicznym
i urbanistycznym, a także teorią i krytyką artystyczną.

52

Jan Cybis (ur. 1897 we Wróblinie koło Głogówka, zm. 1972 w Warszawie)
W latach 1919-1921 studiował we wrocławskiej Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego pod kierunkiem Ottona Müllera. W 1921 roku przeniósł się na krakowską Akademię Sztuk Pięknych do pracowni Józefa Pankiewicza. Wraz z grupą
studentów krakowskiej uczelni (m.in. Hanną Rudzką-Cybisową, Zygmuntem Waliszewskim, Józefem Czapskim, Arturem
Nachtem-Samborskim, Tadeuszem Piotrem Potworowskim) założył w 1923 roku stowarzyszenie Komitet Paryski, z którym wyjechał w roku 1924 do Paryża. Z ówczesnej stolicy sztuki powrócił do Polski w 1931 roku, inicjując rozwój ruchu
kolorystycznego w polskim malarstwie międzywojennym. Był profesorem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz
wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Sopocie. Uprawiał malarstwo olejne i akwarelowe oraz rysunek,
ponadto zajmował się krytyką artystyczną.

53

GALERIA ZŁOTEGO GRONA. KOLEKCJA SZTUKI POLSKIEJ XX WIEKU

Jan Cybis, „Martwa natura”, ok. 1940-1941,
olej, płótno, 57x44 cm

Zbigniew Pronaszko, „Kobieta z dzieckiem”, 1938,
olej, płótno, 174x148,5 cm

Zbigniew Pronaszko (ur. 1885 w Derebczynie koło Jampola, zm. 1958 w Krakowie)
Edukację artystyczną rozpoczął w 1905 roku w Szkole Sztuk Pięknych w Kijowie, następnie w latach 1906-1911
studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Teodora Axentowicza
i Jacka Malczewskiego. Wspólnie z bratem Andrzejem Pronaszką oraz Tytusem Czyżewskim w 1917 roku założył grupę artystyczną Ekspresjoniści Polscy (w 1919 roku przemianowaną na Formistów). W latach 1919-1920
pracował dla teatru „Reduta” jako scenograf, a w latach 1925-1926 dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego
w Warszawie. W 1923 roku objął stanowisko kierownika pracowni malarstwa monumentalnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1924 zamieszkał w Krakowie, gdzie nauczał
w Wolnej Szkole Malarstwa Ludwiki Mehofferowej. W 1945 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora
krakowskiej ASP, w latach 1948-1949 piastując godność rektora uczelni. Zajmował się malarstwem, rzeźbą,
scenografią teatralną, a także teorią sztuki.
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Tadeusz Dominik (ur. 1928 w Szymanowie, zm. 2014 w Warszawie)
Studiował w latach 1946-1951 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Cybisa
w 1953 roku. Od 1951 związany był z macierzystą uczelnią. W ASP przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej,
od asystenta do profesora zwyczajnego, którym został w 1988 roku. Dwukrotnie, w latach 1971-1974 i 1987-1989, był
dziekanem Wydziału Malarstwa ASP. W 1990 przeszedł na emeryturę. Uprawiał twórczość w zakresie malarstwa, grafiki,
tkaniny artystycznej, ceramiki i grafiki komputerowej. Brał udział w I, II, IV i V edycji Wystaw i Sympozjów Złotego Grona
w latach 1963, 1965, 1969 i 1971, uzyskując Medal Złotego Grona w dziedzinie malarstwa w roku 1963 oraz medal II stopnia w dziedzinie malarstwa w roku 1969. W zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje się 5 prac malarskich T. Dominika
z lat 1958-1994, reprezentujących różne etapy twórczości artysty.
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Tadeusz Dominik, „Kompozycja zielona”, 1962,
liquitex, płyta paździerzowa

Marian Bogusz, „Pieśń ludów kolonialnych”, 1956,
olej, płyta pilśniowa, 123x100 cm

Marian Bogusz (ur. 1920 w Pleszewie, zm. 1980 w Warszawie)
W latach 1946-1948 studiował malarstwo w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych, gdzie był uczniem
m.in. Jana Cybisa i Jana Sokołowskiego. Od 1947 roku aktywnie współpracował z warszawskim Klubem
Młodych Ar t ystów i Naukowców,
k tórego by ł wspó łza ł oż ycielem.
W okresie socrealizmu ograniczył
swoją działalność artystyczną i kulturalną do t worzenia projek tów
scenograf icznych i w ystawienniczych. W połowie lat 50. X X wieku
podjął współpracę ze Zbigniewem
Dłubakiem i Kajetanem Sosnowskim, z którymi założył artystyczną
Grupę 55. Był tak że inicjatorem,
współorganizatorem i uczestnikiem
wydarzeń artystycznych, które przez
lata decydowały o obliczu polskiej
sztuki, takich jak: Plener Koszaliński
w Osiekach (1963), I Biennale Form
Przestrzennych w Elblągu (1965)
oraz Sympozjum Wrocław’70. Zainicjował ponadto Lubelskie Spotkania
Plastyczne (1976-1978). Zajmował
się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą
i scenografią. Brał udział w II edycji
Wystaw i Sympozjów Złotego Grona
(1965), uczestniczył ponadto w organizacji III Złotego Grona (1967).
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K azimierz Mikulski (ur. 1918
w Krakowie, zm. 1998 tamże)
Od 1938 roku studiował malars t wo w k rakow sk iej A k ademii
Sztuk Pięknych pod kierunkiem
Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego, następnie kont ynuował
naukę w okupacyjnej Staatliche
Kunstgewerbeschule (Państwowej
Szkole Rzemiosła Artystycznego)
u Fryderyka Pautscha. W latach
1945-1946 ucz ył się ak torst wa
i reżyserii w Studiu Dramatycznym przy Teatrze Starym w Krakowie. Od czasów okupacji związany
z Tadeuszem Kantorem i Teatrem
Cricot II, po wojnie z Grupą Młodych Plastyków. Był członkiem reaktywowanej Grupy Krakowskiej
od 1959 roku. Uprawiał malarstwo,
rysunek, ilustrację, scenografię,
ak torst wo teatralne, reż yserię
i poezję.

Kazimierz Mikulski, „Portret”, 1951,
olej, płótno, 48x33 cm

Tadeusz Brzozowski (ur. 1918 we Lwowie, zm.
1987 w Rzymie)
W 1936 roku rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1940 do 1942 roku uczęszczał
do okupacyjnej Staatliche Kunstgewerbeschule (Państwowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego) w Krakowie,
gdzie studiował pod kierunkiem Fryderyka Pautscha.
W latach okupacji związany był z konspiracyjnym teatrem Tadeusza Kantora. W latach 1945-1946 kontynuował studia w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1946 roku
u Ignacego Pieńkowskiego i Pawła Dadleza. Pracował
jako pedagog na Wydziale Architektury Politechniki
w Krakowie (1945-1954), w Liceum Sztuk Plastycznych
w Zakopanem (1956-1961), w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1962-1979)
oraz w ASP w Krakowie (1979-1981). Był członkiem
Grupy Młodych Plastyków i Grupy Krakowskiej oraz
międzynarodowego ugrupowania Phases. Uprawiał
malarstwo, rysunek, scenografię. Jest także współautorem monumentalnych polichromii w kościołach
w Mogilanach i Imielnie. Brał udział w I, II, IV, VIII i IX
edycji Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w latach
1963, 1965, 1969, 1977 i 1979, zdobywając: wyróżnienie w dziedzinie malarstwa (1963), Medal Złotego
Grona II stopnia w dziedzinie malarstwa (1969), Medal
Złotego Grona i Grand Prix (1977).

Tadeusz Brzozowski, „Protokolantka”, 1977,
olej, płótno, 132x52 cm
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Alfred Lenica (ur. 1899 w Pabianicach, zm. 1977 w Warszawie)
Studiował w Poznaniu – najpierw na Uniwersytecie Poznańskim na wydziale prawno-ekonomicznym (1922), następnie
w klasie instrumentów smyczkowych w Konserwatorium Muzycznym (1923). W latach 1925-1928 uczył się rysunku i malarstwa w Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych u Adama Hannytkiewicza. Po wojnie, w roku 1947, został współzałożycielem awangardowej grupy 4F+R (farba, forma, fantastyka, faktura + realizm) w Poznaniu. Pracował jako organizator życia
artystycznego, był prezesem Okręgu Poznańskiego ZPAP. W końcu lat 50. XX wieku przeniósł się do Warszawy, od 1965
roku należał do Grupy Krakowskiej. Uprawiał malarstwo i grafikę. Brał udział w I, II, III, IV i V edycji Wystaw i Sympozjów
Złotego Grona w latach: 1963, 1965, 1967, 1969, 1971.
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Alfred Lenica, „Skazany na dźwiganie”, 1962, olej,
płótno, 96×73,5 cm

Jan Tarasin, „Deszcz”, 1963,
olej, płótno, 60x50 cm

Jan Tarasin (ur. 1926 w Kaliszu, zm. 2009 w Warszawie)
W latach 1946-1951 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Zygmunta
Radnickiego, Zbigniewa Pronaszki i Wacława Taranczewskiego oraz grafikę u Andrzeja Jurkiewicza i Konrada
Srzednickiego. Debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 roku. W 1962 roku wyjechał
na stypendium do Chin i Wietnamu. Od 1962 roku należał do Grupy Krakowskiej. W latach 1963-1967 pracował
jako pedagog na Wydziale Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Od 1967 roku mieszkał i pracował w Warszawie. Był profesorem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1987-1990 pełnił funkcję rektora tejże
uczelni. Zajmował się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką warsztatową i użytkową. Pisał także teksty o sztuce.
Brał udział w I i V edycji Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w latach 1963 i 1971.
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Henryk Stażewski (ur. 1894 w Warszawie, zm. 1988 tamże)
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1913-1919 w pracowni Stanisława Lentza. Był współzałożycielem grup Blok (1924) i Praesens (1926), a następnie a.r. („artyści rewolucyjni” – 1930). Był członkiem międzynarodowych
ugrupowań Cercle et Carré (od 1929) oraz Abstraction-Création (od 1931). W 1930 roku współorganizował zbiórkę dzieł
artystów międzynarodowej awangardy, przeznaczonych dla obecnego Muzeum Sztuki w Łodzi. Po II wojnie światowej
mieszkał i tworzył w Warszawie. Należał do inicjatorów powstania Galerii Foksal w 1966 roku. Uprawiał malarstwo i grafikę,
tworzył kolaże, reliefy, formy przestrzenne, projektował wnętrza i dekoracje scenograficzne. Brał udział II edycji Wystaw
i Sympozjów Złotego Grona w 1965 roku.
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Henryk Stażewski, „Martwa natura”, ok. 1954,
olej, płótno, 60x59 cm

Jerzy Rosołowicz, „Relief sferyczny”, 1967,
szkło, aluminium, 50x50 cm

Jerzy Rosołowicz (ur. 1928 w Winnikach koło Lwowa, zm. 1982 we Wrocławiu)
Studiował w latach 1948-1953 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk
Pięknych) we Wrocławiu pod kierunkiem Emila Krchy oraz Władysława Winczego. W latach 1972-1973 pracował
na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby macierzystej uczelni (zrezygnował z powodu niemożności realizowania
zaproponowanego programu studiów). Od 1961 roku był związany z Grupą Wrocławską (którą współtworzył),
a od momentu powstania w roku 1967 – z Galerią Pod Moną Lizą. Zajmował się malarstwem, działaniami
konceptualnymi oraz fotografią eksperymentalną i filmem, a także teorią sztuki. Brał udział w I, II, III, IV i V
edycji Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze w latach 1963, 1965, 1967, 1969 i 1971, otrzymując
w 1965 roku Medal Złotego Grona w dziedzinie malarstwa, a w latach 1963 i 1969 wyróżnienia.
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S tefan Gierowski (ur. 1925 w Częstochowie)
Studiował malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Zbigniewa
Pronaszki i Karola Frycza. Równolegle studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pod kierunkiem Wojsława
Mole. W 1949 roku zamieszkał w Warszawie.
W latach 1956-1961 współpracował z Galerią
Krzywe Koło prowadzoną przez Mariana Bogusza, w której miał wystawy indywidualne
w 1957 i 1959 roku. W 1955 roku wziął udział
w wystawie w Arsenale. Od 1961 roku wykładał na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, gdzie w latach 19751981 pełnił funkcję dziekana tego Wydziału.
W 1983 Senat Akademii wybrał go na rektora,
lecz ówczesne władze nie zatwierdziły tego
wyboru. W latach 80. XX wieku związany był
z kręgiem „kultury niezależnej”. Uprawia malarstwo i rysunek. Brał udział w II i III edycji
Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w 1965
i 1967 roku.

Stefan Gierowski, „Obraz CLIII”, 1964,
olej, płótno, 134x78 cm

Jan Berdyszak, „Przezroczysta X/C/”, 1973-1975, szkło, stal chromowana, 48x50x73 cm
w tle Jan Berdyszak, „Koło podwójne XXVIII”, 1968, akryl, płótno, 2x(226x86 cm)

Jan Berdyszak (ur. 1934 w Zaworach, zm. 2014 w Poznaniu)
W latach 1952-1958 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet
Artystyczny) w Poznaniu, uzyskując dyplom w pracowni prof. Bazylego Wojtowicza. Równolegle podejmował
samodzielne próby malarskie i graficzne. Od 1965 roku prowadził Pracownię Rzeźby w macierzystej uczelni,
a od roku 1990 przewodniczył Radzie Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i zasiadał w zespole
programowym Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Związany z Poznaniem, ściśle współpracował
z Muzeum Ziemi Lubuskiej w latach 1978-1993, gdzie stworzył swoją Galerię Autorską. Uprawiał malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, scenografię teatralną oraz działania efemeryczne. Brał udział w II, IV, V, VI, VII i VIII edycji
Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w latach: 1965, 1969, 1971, 1973, 1975 i 1977, otrzymując Medal Złotego
Grona w 1975 roku. Autorska kolekcja prac J. Berdyszaka w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej liczy ponad
200 dzieł z zakresu rzeźby, instalacji, malarstwa i grafiki, dokumentujących różne etapy twórczości artysty.
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Stanisław Fijałkowski (ur. 1922 w Zdołbunowie)
Studiował w latach 1946-1951 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera, a opiekunem jego dyplomu był Ludwik Tyrowicz. W latach 19471993 w ykładał na łódzkiej PWSSP w Łodzi, w 1983 został profesorem tej uczelni, a w roku 2002 otrz ymał jej
dok torat Honoris Causa. W ykładał również gościnnie za granicą: w Mons (1978, 1982), w Marburgu (1990),
a przez rok akademicki 1989/1990 prowadził zajęcia na uniwersytecie w Gießen. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON, pełni też funkcję przewodniczącego Polskiej Sekcji tego stowarzyszenia, ponadto
od 1990 roku wiceprezydenta Międzynarodowego Zarządu Głównego. W latach 1974-1979 był wiceprezesem Polskiego
Komitetu AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques), należy do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu
oraz do Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury i Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo i grafikę. Brał udział w IV, V
i VI edycji Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w latach 1969, 1971 i 1973. W zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje
się 7 dzieł (obrazów i grafik) S. Fijałkowskiego z lat 1967-1979, dokumentujących różne etapy twórczości artysty.

65

GALERIA ZŁOTEGO GRONA. KOLEKCJA SZTUKI POLSKIEJ XX WIEKU

Stanisław Fijałkowski, „17 VII 69”, 1969,
olej, płótno, 91,5x75 cm

Józef Gielniak, „Improwizacja, elukubracja, fantazyjna
i krotochwilna”, 1963, linoryt, papier, 35x30 cm

Józef Gielniak (ur. 1932 w Denain we Francji, zm. 1972 w Kowarach)
W latach 1944-1949 kształcił się w szkołach artystycznych w Valenciennes, Anzin i Paryżu. W 1950 roku przeniósł się wraz z rodziną do Polski, rok później podejmując starania o przyjęcie na studia na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ze względu na zły stan zdrowia od 1953 roku do końca
życia przebywał w sanatorium przeciwgruźliczym „Bukowiec” w Kowarach. Od 1957 roku studiował indywidualnie grafikę pod kierunkiem Stanisława Dawskiego, profesora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
we Wrocławiu. Zajmował się grafiką oraz malarstwem. Brał udział w I, II i V edycji Wystaw i Sympozjów Złotego
Grona w latach: 1963, 1965 i 1971, otrzymując Medal Złotego Grona w dziedzinie grafiki w roku 1963.
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Jerzy Panek (ur. 1918 w Tarnowie, zm. 2001 w Krakowie)
W latach 1937-1942 studiował na Wydziale Grafiki w Państwowym Instytucie Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem
Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego (w okresie okupacji przemianowanej na Kunstgewerbeschule). Następnie
w okresie 1945-1948 kontynuował naukę na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Eugeniusza
Eibischa i Zbigniew Pronaszki. Dyplom uzyskał w 1955 roku. Na przełomie 1967 i 1968 roku pracował jako wykładowca
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawiał malarstwo, akwarelę, pastel, rysunek i grafikę, a przede wszystkim drzeworyt. Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. Brał udział w II, IV i VI edycji Wystaw
i Sympozjów Złotego Grona w 1965, 1969 i 1973 roku. Otrzymał Medal Złotego Grona w dziedzinie grafiki w 1973 roku.

67

GALERIA ZŁOTEGO GRONA. KOLEKCJA SZTUKI POLSKIEJ XX WIEKU

Jerzy Panek, „List gończy I”, 1973,
drzeworyt, papier, 69,5x69,5 cm

Józef Łukomski, „Epitafium nieokreślone”, 1973,
asamblaż, technika własna, 75x80x15 cm

Józef Łukomski (ur. 1920 w Sławsku Górnym, zm. 1996 w Warszawie)
W latach 1951-1958 studiował w Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie, następnie w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. W roku 1962 uzyskał dyplom w tamtejszej pracowni Aleksandra Kobzdeja. Był uczestnikiem licznych wystaw międzynarodowych w kraju i sztuki polskiej za granicą, m.in. w 1963 roku brał udział
w Biennale Sztuki Sakralnej w Salzburgu, a w roku 1977 reprezentował Polskę na XIV Biennale w São Paulo.
Dwa lata później wyróżniono go Nagrodą Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida. Zajmował się tkaniną, malarstwem i rzeźbą. Brał udział w VII edycji Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w 1975 roku.
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Jan Dobkowski (ur. 1942 w Łomży)
W latach 1962-1968 studiował na
Wydziale Malarstwa w warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach Juliusza Studnickiego i Jana
Cybisa. Dyplom otrz ymał w 1968
roku. Współtworzył w latach 19671970 wraz z Jerzym Jurry Zielińskim
grupę Neo-Neo-Neo. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę. Jest twórcą
akcji w przestrzeni publicznej i malarskich instalacji we wnętrzach. Był
stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku w 1972 roku.
W okresie stanu wojennego uczestniczył w akcjach kultury niezależnej.
Jest jednym z niewielu polskich artystów, których prace zakupiło nowojorskie Muzeum Guggenheima.
Brał udział w V, VI i VII edycji Wystaw
i Sympozjów Złotego Grona w 1971,
1973 i 1975 roku. W zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje się
9 prac (obrazów i akwarel) J. Dobkowskiego z lat 1970-2000, dokumentujących różne etapy twórczości
artysty.

Jan Dobkowski, „Spacer po własnym ogrodzie”,
1970, olej, płótno, 200x150 cm

Edward Dwurnik, „Pszenica” z cyklu „Sportowcy”, 1973,
olej, płótno, 200x150 cm

Edward Dwurnik (ur. 1943 w Radzyminie koło Warszaw y, zm. 2018
w Warszawie)
W latach 1963-1970 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę w warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni
Eugeniusza Eibischa, jednak za swojego mistrza uważał Nikifora Krynickiego. Mieszkał i tworzył w Warszawie.
Edward Dwurnik należał do najbardziej znanych i cenionych polskich
artystów współczesnych. Przez blisko pół wieku tworzył rozbudowane
cykle malarskie, graficzne i r ysunkowe, a jego dorobek zamknął się
w imponującej liczbie ponad sześciu
tysięcy obrazów oraz kilkunastu tysięcy rysunków i grafik. Dzieła malarza znajdują się w wielu kolekcjach
państwowych i prywatnych w kraju
i za granicą. Brał udział w VII, VIII i IX
edycji Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w latach: 1975, 1977, 1979
(w 1975 roku otrzymał Medal Złotego
Grona). W zbiorach Muzeum Ziemi
Lubuskiej znajduje się 18 prac malarskich i rysunkowych E. Dwurnika z lat
1973-1988, reprezentujących różne
etapy twórczości artysty.
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Natalia Lach-Lachowicz, „Głowa paniczna VIII”, 1988,
akryl, photocanvas, 130x105 cm

(ur. 1937 w Żywcu)
Natalia Lach-Lachowicz (pseudonim
Natalia LL, ur. 1937 w Żywcu)
W latach 1957-1963 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego. Po ukończeniu studiów związała się z wrocławskim środowiskiem artystycznym. W 1970
roku była współzałożycielką – razem ze Zbigniewem Dłubakiem, Andrzejem Lachowiczem i Antonim Dzieduszyckim –
galerii i grupy Permafo, która funkcjonowała do 1981 roku. Współorganizowała też Międzynarodowe Triennale Rysunku,
pełniąc funkcję komisarza i wiceprzewodniczącej. W latach 2004-2013 pracowała jako Starszy Wykładowca na Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Uprawia twórczość wykorzystującą malarstwo,
fotografię, rysunek, instalację, rzeźbę, sztukę performance i wideo. Jest także autorką tekstów teoretycznych i rozważań
na temat sztuki. Brała udział w V i VI edycji Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w latach 1971 i 1977. Uczestniczyła także
w II i III Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze w latach 1987 i 1989. W zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje się
10 dzieł (obrazów i instalacji) Natalii LL z lat 1988-1995, dokumentujących różne etapy twórczości artystki.
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Natalia Lach-Lachowicz, „Głowa paniczna III”, 1988,
akryl, photocanvas, 130x105 cm

Leszek Knaflewski, „Bez tytułu”, 1991,
asamblaż, elementy gotowe, 42x65x17 cm

Leszek Knaflewski (ur. 1960 w Poznaniu, zm. 2014 tamże)
W latach 1980-1985 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z malarstwa. Współtworzył grupę Koło Klipsa, której był członkiem
w latach 1983-1990 i współautorem wszystkich jej publicznych prezentacji. Od 1990 roku zajmował się pracą
dydaktyczną. Był profesorem na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (kierownik Pracowni Audiosfery) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od roku
2003 współpracował z Galerią Piekary w Poznaniu. Realizował instalacje, obiekty, fotografie, rysunki, wideo
i audio performance. Brał udział w II i IV Biennale Sztuki Nowej w latach 1987 i 1991.
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Piotr C. Kowalski (ur. 1951 w Mieszkowie koło Jarocina)
W latach 1973-1978 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, realizując dyplom w pracowni profesora Stanisława Teisseyre’a. W latach 1993-1999 był dziekanem
Wydziału Edukacji na macierzystej uczelni, do 2010 roku profesorem w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej,
a w latach 2010-2014 kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów na Akademii Sztuki
w Szczecinie. Obecnie jest profesorem macierzystej uczelni, gdzie prowadzi X Pracownię Malarstwa, a ponadto Pracownię
Gościnną w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach
2000-2015 prowadził studencką galerię Na Polskiej, pełnił także funkcję kuratora I, II i III Kolekcji poznańskiej ASP (20032005). Zajmuje się malarstwem oraz instalacją artystyczną. Brał udział w I i II Biennale Sztuki Nowej (1985, 1987).
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Piotr C. Kowalski, „XXX (biały, czerwony, czarny)”, 1982,
olej, płótno, 100x70 cm

Wystawy
i Sympozja
Złotego
Grona

Wernisaż „I Wystawy Plastyki Złotego
Grona”. Od lewej stoją: N.N., Marian
Szpakowski (artysta malarz, komisarz
i główny organizator wystawy), N.N.,
Wincenty Kraśko (kierownik Wydziału
Kultury Komitetu Centralnego PZPR),
Muzeum Ziemi Lubuskiej, I ZG 1963,
fot. z archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej

Obrady sympozjum. Wystąpienie Witolda Nowickiego (artysty malarza, wiceprezesa Zarządu Okręgu ZPAP w Zielonej
Górze). Sala Kolumnowa Wojewódzkiej
Rady Narodowej, II ZG 1965,
fot. z archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej
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Performance Zenona Polusa demontującego własną instalację „Obiekt muzealny I/1-2/ZG-85”. Muzeum Ziemi Lubuskiej, I BSN 1985, fot. Leszek Krutulski,
z archiwum BWA Zielona Góra

Otwarcie wystawy „Od organizatorów”
(komisarz Zenon Polus).
Od lewej: Adam W. Bagiński (artysta
malarz), Janusz Zagrodzki (historyk
sztuki), Antoni Mikołajczyk (artysta
multimedialny), Natalia LL (artystka
multimedialna), Józef Robakowski
(artysta multimedialny) na tle obrazu
Tomasza Tatarczyka. II BSN 1987, BWA
Zielona Góra, fot. Leszek Krutulski,
z archiwum BWA Zielona Góra

75

GALERIA ZŁOTEGO GRONA. KOLEKCJA SZTUKI POLSKIEJ XX WIEKU

Biennale
Sztuki
Nowej
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modernizacja
muzeum ziemi lubuskiej

Ważnym elementem zrealizowanego projektu Roz-

instytucji. Jedno pomieszczenie przystosowano wy-

budowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej był

łącznie do pracy edukacyjnej – odpowiednio je wypo-

remont istniejącego od XIX wieku budynku muze-

sażono i przygotowano do realizacji zajęć z dziećmi.

alnego. W jego ramach wymieniono całą instalację

Istotne było osuszenie i zabezpieczenie prze-

centralnego ogrzewania, w tym piony, podejścia

ciwwilgociowe (izolacja pionowa) zewnętrznej elewa-

i grzejniki oraz wybudowano nowy węzeł cieplny;

cji kondygnacji podziemnej ze względu na wysokie

wyremontowano instalację elektryczną w sali eks-

zawilgocenie ścian piwnic, a także zabezpieczenie

pozycyjnej na I piętrze. Wymieniono całą wewnętrz-

belek stalow ych stanowiących główne elementy

ną stolarkę drzwiową instalując drzwi o odporności

nośne dachu.

pożarowej EI30 wyposażone w zamki w systemie Ma-

Wymiana uszkodzonej kamiennej posadzki

ster Key o klasie III odporności mechanicznej. Odma-

w holu na parterze spowodowała ujednolicenie całej

lowano także większość ścian i sufitów pomieszczeń

jego starej oraz nowo powstałej przestrzeni.

biurowych, magazynowych oraz korytarzy.
Uruchomiono nową instalację przeciwpożarową wyposażoną w czujki dymu, system napowietrza-

Remont zdecydowanie podwyższył standard
techniczny oraz estetykę wnętrz zabytkowego gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej.

nia klatek schodowych i ich oddymiania, sygnalizację
dźwiękową i centralę połączoną z Państwową Strażą
Pożarną oraz firmą Hertz Systems; wymieniono instalację antywłamaniową i napadową oraz zamontowano monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku
obejmujący 64 kamery, czujniki ruchu i centralę, która
umożliwia połączenie z firmą ochraniającą Muzeum.
Zbudowano również lokalną sieć komputerową LAN, która umożliwia sprawne przesyłanie danych
między połączonymi komputerami pracowników
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Pracownicy odpowiedzialni
za realizację projektu Rozbudowa i modernizacja Muzeum
Ziemi Lubuskiej pod względem
organizacyjnym, finansowym,
dokumentacyjnym:
Leszek Kania, Longin Dzieżyc
Elżbieta Lepczyńska
Elżbieta Pastyrczyk
Jerzy Duber, Andrzej Mącznik
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Wykaz osób i firm zaangażowanych w realizację projektu
PERBUD Sp. z o.o. Maciej Kałmucki, Dariusz Wolinowski  VIDIFILM Alicja Schatton-Lubos  Artur Lubos – projekt
aranżacji wystawy Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski  Krzysztof Skoczylas – projekt
aranżacji wystawy Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku  KONSORCJUM: A+V Sp. z o.o. i FABRYKA
DEKORACJI  PROGAMP  INVENI Sp. z o.o. Sp. k.  WIELKOPOLSKA GRUPA PRAWNICZA Sp. K.  ELGRECO
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