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11..   

PPAANN  TTAADDEEUUSSZZ  KKUULLCCZZYYKK    

pracę w górnictwie naftowym rozpoczął od stanowiska asystenta a później kierownika 

wiertni. Pracował również jako specjalista ds. eksploatacji ropy i gazu, rekonstrukcji  

i robót górniczych, profilaktyki przeciwerupcyjnej. Od roku 1987 do roku 2000 pełnił 

funkcję Dyrektora Naczelnego ZZGNiG. W czasie jego kadencji najważniejszym 

odkryciem i udokumentowaniem były złoża BMB i Kościan S, uruchomienie KRNiGZ 

Dębno, budowa laboratorium Geologiczno - Złożowego przy ul. Naftowej oraz 

generalny remont zielonogórskich biurowców. W czasie jego rządów firma obchodziła 

jubileusz 20 i 30-lecia, a także była gospodarzem III Krajowego Zjazdu Branży 

Górnictwa Naftowego. Od 4 listopada 1996 r. do 31 sierpnia 2004 r. pełnił funkcję 

Dyrektora Oddziału, Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA, Pełnomocnika Dyrektora.  

Od 15 października 2004 r. do 2 listopada 2008 r. pracował w Wielkopolskiej Spółce 

Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na stanowisku specjalisty ds. 

pozyskiwania i zagospodarowania gazu, specjalisty ds. eksploatacji sieci.  

Od 3 listopada 2008 r. ponownie został Dyrektorem zielonogórskiego Oddziału Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta  

Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 1001/08 z dnia 3 grudnia 2008 r.  

w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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PPAANN  JJÓÓZZEEFF  LLEENNAARRTT    

zalicza się do pionierów górnictwa naftowego w Zielonej Górze. Pracę w górnictwie 

naftowym rozpoczął na stanowisku wiertnika w 1970 r. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego 

pełni funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego spółki z o.o. Poszukiwania 

Naftowe „Diament”. Jest osobą sumienną, odpowiedzialną i oddaną w pełnieniu 

obowiązków zawodowych. Działa w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, gdzie 

zawsze stara się promować Zielona Górę zarówno w kraju jak i za granicą. Pan J. 

Lenart współtworzył firmę „Diament” od początków jej istnienia kultywując tradycje 

górnicze i kontynuując działalność dawnego Zakładu Wierceń. Przekazuje swoją 

wiedzę i umiejętności młodej kadrze wiertniczej. Od blisko 40 lat działa na rzecz 

rozwoju propagowania górnictwa otworowego na Niżu Polskim. 

 
 

 
 
 
 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta  

Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 1001/08 z dnia 3 grudnia 2008 r.  

w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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33..   

PPOOWWSSZZEECCHHNNAA  KKAASSAA  OOSSZZCCZZĘĘDDNNOOŚŚCCII    
BBAANNKK  PPOOLLSSKKII  SSPPÓÓŁŁKKAA  AAKKCCYYJJNNAA  WW  WWAARRSSZZAAWWIIEE  
 

jest największym, a zarazem jednym z najstarszych polskich banków. Kontynuuje tradycje 
utworzonej w 1919 r. Pocztowej Kasy Oszczędności. Jej władze od chwili powstania zdawały 
sobie sprawę z głęboko zakorzenionej wśród Wielkopolan tradycji gospodarności i 
oszczędzania. Obszar Wielkopolski stał się, więc doskonałym polem do rozwoju P.K.O., co 
spowodowało, że właśnie w Poznaniu 1 lutego 1921 r. zaczął funkcjonować pierwszy 
zamiejscowy oddział Banku. Od tamtej pory działała jedynie Centrala w Warszawie, a wszelkich 
operacji dokonywano w urzędach pocztowych. W 1950 roku Pocztową Kasę Oszczędności 
przekształcono w Powszechną Kasę Oszczędności. W tym samym roku uruchomiono Oddział 
PKO w Zielonej Górze. Reforma administracyjna kraju z 1975 roku i powstanie 49 województw 
oznaczało na jakiś czas kres samodzielnej PKO - decyzją najwyższych władz połączono ją z 
Narodowym Bankiem Polskim. Oddziały banku zachowały jednak dawną nazwę i większość 
swoich klientów. Kolejnym etapem w historii PKO był przełom lat 1987/88 i rozpoczęcie reformy 
polskiej bankowości. Wówczas nastąpiło wydzielenie PKO z NBP i nadanie mu nazwy 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. Na początku 1994 r. utworzono oddziały 
regionalne, których zadaniem jest realizowanie ogólnej polityki banku i jednoczesne 
dostosowywanie działań do potrzeb rynków lokalnych. Region wielkopolski, obejmuje 
województwo wielkopolskie oraz południową część województwa lubuskiego. W 2004 r. 
nastąpiła kolejna reorganizacja, w wyniku której powołano w Poznaniu Regionalny Oddział 
Detaliczny oraz Regionalny Oddział Korporacyjny. Obecnie w województwie lubuskim klienci 
mogą korzystać z usług Banku w 42 oddziałach, 70 agencjach i 70 bankomatach.  

Prestiż marki budowany był przez wiele dziesięcioleci, a z usług Banku skorzystało już kilka 
pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski 
chce być postrzegany jako instytucja:  
− bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku,  
− nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarządzana,  
− wrażliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczeństwa, dbająca o rozwój jego 

świadomości kulturowej. 

Oferta usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynku 
oraz rosnących wymagań klientów. Chociaż konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest 
bardzo silna, Bank od lat pozostaje liderem - zarówno pod względem osiągnięć na polu 
działalności biznesowej, jak i wyników finansowych. Pozycję tę umacnia największa sieć 
sprzedaży. Jednocześnie Bank rozwija alternatywne kanały dystrybucji: instaluje nowe 
bankomaty i uruchamia kolejne terminale. Klienci mogą korzystać z usług bankowości 
elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO. PKO Bank Polski jest liderem wśród banków 
świadczących usługi klientom detalicznym:  
− prowadzi najwięcej depozytów oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,  
− zajmuje również pierwszą pozycję pod względem liczby wydawanych kart bankowych.  

Oprócz tego Bank jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i 
dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i 
województwom. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji 
komunalnych. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy 
usługi specjalistyczne, m.in. maklerskie oraz zajmuje się sprzedażą:  
− rozmaitych produktów finansowych (takich jak fundusze emerytalne),  
− produktów leasingowych,  
− jednostek funduszy inwestycyjnych,  
− elektronicznych usług płatniczych.  

Tym samym PKO Bank Polski wraz z jednostkami zależnymi zapewnia kompleksową ofertę 
produktów i usług finansowych.  

 

PKO BP w regionie wielkopolskim jest laureatem wielu nagród i wyróżnień – najważniejsze 
z nich w ostatnich latach: 
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− od 1999 r. - Oddziały z Wielkopolski i Lubuskiego plasują się na czołowych miejscach  
w każdej edycji ogólnopolskiego konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”; 

− 2003 r. - Oddział Regionalny w Poznaniu otrzymał certyfikat „Dobre, bo polskie”  
w Konsumenckim Konkursie Jakości organizowanym przez Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego za wysoką jakość obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.  

− 2004 r. - Nagroda Gospodarcza Województwa Wielkopolskiego w kategorii Instytucji 
Finansowej.  

− 2004 r. - statuetka Honorowego Hipolita dla Lidera Pracy Organicznej przyznawaną przez 
poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za działalność upowszechniającą i 
utrwalają szacunek dla tradycji pozytywistycznej i pracy.  

− 2006 r. - nagroda ProStudent czyli wyróżnienie środowiska studenckiego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

− 2006 - 2008 - trzy razy z rzędu Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyróżniło 
PKO BP tytułem „POLSKIEGO KUPCA ROKU” w branży usługi.  

PKO BP zawsze duży nacisk kładł na rozwój sieci placówek. Obecnie w województwie 
lubuskim funkcjonują 42 oddziały i 70 agencji PKO BP – w większości nowoczesne, 
zmodernizowane w ostatnich latach. Placówki z logo PKO BP znajdują się w niemal każdym 
miasteczku Lubuskiego. Jest jednym z większych pracodawców w województwie. Dba o rozwój 
małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubuskim – oprócz oferty dla firm, jest 
uczestnikiem samorządowych funduszy poręczeń kredytowych, m.in. Lubuskiego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych. Oprócz działalności biznesowej, angażuje się także w inne działania w 
regionie. Jest sponsorem znaczących przedsięwzięć m.in. Winobrania Zielonogórskiego, 
Międzynarodowych Festiwali Folkloru. Wśród instytucji, które otrzymują wsparcie finansowe 
banku znajdują się m.in. Filharmonia Zielonogórska, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 
Uniwersytet Zielonogórski. PKO angażuje się w organizacje: koncertów w Konkatedrze  
p.w. Św. Jadwigi w Zielonej Górze, imprezy Europejskie Ogrody Sztuki, corocznego Plebiscytu 
na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Lubuskiego, Festiwalu „Muzyka w Raju” w 
Paradyżu, dożynek powiatowych. Przekazał środki finansowe na Wigilię dla mieszkańców 
Zielonej Góry, ratowanie zabytkowego kościoła w Szprotawie, konserwację kościoła w 
Paradyżu, zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewozie, 
zabezpieczenie obiektów architektury fortecznej oraz największego w Europie Środkowo - 
Wschodniej rezerwatu nietoperzy w gminie Lubrza.  

W 1997 r. zainicjował także interesującą formę wymiany myśli, jaką jest Konwersatorium 
„Przedsiębiorczość-Kultura-Religia”. W siedzibie Banku w Zielonej Górze zorganizowano 
Konwersatorium z biskupem Adamem Dyczkowskim i dr Andrzejem Byrtem, ambasadorem RP 
w Niemczech. 

W listopadzie 2008 r. Bank zakończył jedną z ważniejszych inicjatyw w woj. Lubuskim, była 
nią gruntowna, kompleksowa modernizacja siedziby Oddziału 1 PKO BP w Zielonej Górze, 
umiejscowiona w zabytkowym budynku. 

 

 

 

Bank - Powszechna Kasa Oszcz ędno ści Bank Polski Spółka Akcyjna  w Warszawie  
uhonorowany został Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta  
Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.  
w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 

 



KSIĘGA ZASŁUŻONYCH uhonorowanych Nagrodą Miasta Zielona Góra  6 

44..   

PPAANN  JJEERRZZYY  KKEEPPEELL    
Dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP S.A. w Poznaniu  

Prawnik i ekonomista. Jest magistrem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, który ukończył w 1962 roku. Studiował także na Wydziale Ogólnoekonomicznym 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którego absolwentem został w 1965 roku. W 1975 roku 
ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji przetwarzania danych w Akademii 
Ekonomicznej, a w 1990 roku – Studium Organizacji i Zarządzania Międzynarodowej Szkoły 
Zarządzania. W 1992 i 1995 roku odbył szkolenia menedżerskie w J. L. Kellog w Chicago.  

Od 1962 roku pracował w Narodowym Banku Polskim (NBP) na stanowiskach 
kierowniczych i dyrektorskich - był m.in. organizatorem i dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka 
Obliczeniowego NBP w Poznaniu, a później zastępcą dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NBP 
w Poznaniu. W PKO BP pracuje od 1988 roku, czyli od momentu wyłączenia banku ze struktur 
NBP. Był Dyrektorem Oddziału Wiodącego i I Oddziału PKO BP w Poznaniu. W latach 1992-
1994 członek Zarządu Banku i pełnomocnik ds. restrukturyzacji PKO BP w Warszawie. Od 1994 
roku dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP w Poznaniu, a od 2004 roku dyrektor 
Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP w Poznaniu.  

Organizował i kierował zespołem opracowującym i realizującym koncepcję restrukturyzacji 
PKO BP w latach 1992-1993. Brał udział w procesie wprowadzania nowoczesnej technologii do 
bankowości oraz w modernizacji i rozbudowie sieci placówek bankowych i agencji w regionie 
wielkopolskim (obejmującym woj. wielkopolskie i południową część woj. lubuskiego – dawne 
zielonogórskie), przyczyniając się do stworzenia ponad 1000 miejsc pracy. Jedną  
z ważniejszych inicjatyw w woj. lubuskim była gruntowna, kompleksowa modernizacja siedziby 
Oddziału 1 PKO BP w Zielonej Górze, umiejscowionej w zabytkowym budynku, zakończona w 
listopadzie 2008 r. 

Uhonorowany licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, m.in.: Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złotą 
Odznaką za Zasługi dla Finansów; Honorową Odznaką za Zasługi dla rozwoju województwa 
poznańskiego; Honorową Odznaką Miasta Poznania; Srebrną i Złotą Honorową Odznaką 
Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego; Odznaką „Zasłużony dla 
Bankowości” i „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”,  

Reprezentuje Bank w organizacjach działających na rzecz społeczeństwa w regionie, jego 
życia gospodarczego i kulturalnego, np. w Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Fundacji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

 

 
 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta  
Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.  
w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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55..   

PPAANN  TTOOMMAASSZZ  CCEEMMEELL    
Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO B P S.A. w Poznaniu   

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1986). Pracę zawodową rozpoczął 
w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 5 w Poznaniu (1986-1987). Potem zatrudniony 
był kolejno w Poznańskiej Wytwórni Produktów Spożywczych PPT Pegaz w Poznaniu,  
jako Kierownik Działu Ekonomicznego (1987 - 1988) oraz w Zakładach Przemysłu Metalowego 
H. Cegielski Poznań, na stanowisku Kierownika Działu Finansowego (1988-1993). 

W PKO BP pracuje nieprzerwanie od 1993 r.: 
− PKO BP Oddział 1 w Poznaniu, główny specjalista (1993), 
− PKO BP Oddział Regionalny w Poznaniu, Naczelnik Wydziału Kredytów (1994-2001), 
− PKO BP Oddział Regionalny, Zastępca Dyrektora (2001- 2004). 
− Od 1 lipca 2004 r. Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu.  

Członek Loży Wielkopolskiej BCC w Poznaniu oraz Klubu Partnera Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Członek wielu Rad Nadzorczych. Odznaczony odznaką honorową 
„Za Zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” (2006). 

Jako Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego był inicjatorem i pomysłodawcą 
utworzenia w 2004 r. w Zielonej Górze Centrum Korporacyjnego - bezpośrednio mu 
podporządkowanej komórki organizacyjnej banku, specjalizującej się w obsłudze firm  
i przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących na tym terenie.  
Od tego czasu komórka ta umacnia swoją pozycję na rynku, dbając o wysoką jakość obsługi 
klientów korporacyjnych, z korzyścią dla dalszego rozwoju Miasta i Regionu. W ciągu swojej 
pracy w bankowości wykazał duże zaangażowanie w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu 
bankowości i finansów wśród jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw działających 
na terenie Zielonej Góry i południowej części Woj. Lubuskiego. Dzięki Jego wydatnemu 
zaangażowaniu, bank jako pierwszy w Polsce wdrożył Program Europejski - pakiet usług 
finansowych ułatwiających jst korzystanie z środków unijnych. Wspiera także lokalne 
samorządy w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Był osobiście 
zaangażowany w proces przygotowania założeń funkcjonowania Funduszu Rozwoju i Promocji 
Województwa Lubuskiego – instytucji, która do dziś wspiera drobną przedsiębiorczość  
w Wielkopolsce, stając się jednocześnie pierwowzorem innych tego typu przedsięwzięć w kraju.  

Zainicjował prace w zakresie zmiany sposobu świadczeń społecznych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, czego wyrazem jest jedyna na rynku usługa - Instrument Pieniądza 
Elektronicznego do wypłaty świadczeń pieniężnych, zmaterializowany w karcie elektronicznej, 
tzw. karcie świadczeniowej, umożliwiającej wypłatę przez jednostki samorządów terytorialnych 
różnego rodzaju świadczeń uprawnionym osobom, które nie posiadają rachunków bankowych. 
Rozwiązanie to, wielokrotnie nagradzane przez niezależne organizacje i stowarzyszenia, 
pozwala usprawnić proces realizacji świadczeń socjalnych.  

Niezależnie od obowiązków związanych z wykonywaniem bieżącej pracy, aktywnie 
uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym Miasta i regionu, współpracując z wieloma 
organizacjami i instytucjami zrzeszającymi tak lokalne firmy, jaki i jst. Ma to ogromne znaczenie 
dla rozwoju Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego. Kierowany przez niego Region PKO 
Banku Polskiego od lat aktywnie angażuje się w realizację projektów mających na celu ochronę 
dziedzictwa. Prowadzi także aktywną działalność charytatywną i sponsorską wspierając m. in.:  
− Miasto Zielona Góra - Winobranie, Wigilia, 
− Starostwo Powiatowe w Żarach - Dożynki Powiatowe Powiatu Żarskiego, Turniej 

Mikołajkowy w Piłce Siatkowej, Mikołajkowy Turniej Sportowy, zajęcia wyrównujące szanse 
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do kultury i sztuki, 

− Urząd Gminy Przewóz - Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przewozie,  

− Klub Sportowy "Pogoń" w Świebodzinie - pomoc dla najuboższych dzieci i młodzieży  
z terenu Powiatu Świebodzińskiego, 

− Czerwińskie Towarzystwo Tenisowe, 
− Powiat Zielonogórski - zakup paczek dla najuboższych dzieci z Terenu Powiatu 

Zielonogórskiego Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-
Gminne w Wielichowie - Renowacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie, 
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− Gmina Lubrza - zabezpieczenie obiektów architektury fortecznej oraz największego  
w Europie Środkowo-Wshodniej rezerwatu nietoperzy, organizacja zajęć dla dzieci  
w świetlicy socjoterapeutycznej w Żubrzy, 

− Urząd Gminy Skąpe wypoczynek letni dzieci z najuboższych rodzin,  
− Żagański Pałac Kultury, 
− Kuria Diecezjalna Zielonogórsko-Gorzowska - dom szkoleniowo-rekolekcyjny w Gryżnie. 

 
 
 

 
 
 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta  
Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.  
w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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66..   

PPAANN  LLEECCHH  KKUURROOWWSSKKII  
Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Zielonej Górze   

 
Urodził się 6 października1957 r. w Somiance na Mazowszu.  

W latach 1976-1980 studiował w WOSL w Dęblinie (Szkoła Orląt). W 1982 r. ukończył 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczno-Społeczny w Lublinie, a w 1988 r. 
ekonomikę i organizację produkcji na tym samym uniwersytecie. Politechnikę Warszawską i 
Akademię Obrony Narodowej ukończył w latach 1991-1993. Ponadto w latach 1995-1996 
ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium 
Zarządzania i Finansów. W latach 1996-97 w Katedrze Przedsiębiorstw Szkoły Głównej 
Handlowej studia podyplomowe o specjalności: budowa i działanie strategii działania spółek 
radiowych i telewizyjnych. W latach 2001-2002 ukończył bankowość na SGH, gdzie również 
otworzył przewód doktorski. W latach 1986-1992 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Liceum 
Lotniczego w Zielonej Górze. W latach 1993-1996 pełnił funkcję dyrektora Banku 
Staropolskiego SA w Zielonej Górze. W latach 1994-1998 wykładowca w Studium Finansów 
Wyższej Szkoły Finansów w Poznaniu, a w latach 1998-2002 prowadził warsztaty 
menedżerskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu w WSP w Zielonej Górze.  

Od 1996 r. dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Zielonej Górze.  

W latach 1990-1998 jako radny Rady Miejskiej w Zielonej Górze (przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej), uczestniczył w pracach na strategią rozwoju Miasta Zielonej Góry. Przez  
3 kadencje członek Rady Nadzorczej (reprezentant Ministra Finansów i Skarbu Państwa) Radia 
„ZACHÓD SA” w Zielonej Górze. Członek Oddziału PTE w Zielonej Górze od 1990 r. Od 1996 r. 
członek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W latach 2002-2007 członek Rady Nadzorczej ze strony 
Ministerstwa Skarbu Państwa w PKS Zielona Góra. W latach 2000-2008 Prezes Zarządu Klubu 
Kolarskiego LKS „TRASA” Zielona Góra, jednego z lepszych w regionie i w kraju. 
Wychowankami wymienionego Klubu są: pierwszy w historii polskiego kolarstwa zawodowy 
wicemistrz i mistrz świata z 2001 r. Zbigniew Spruch i mistrz świata juniorów z 2002 r. Krzysztof 
Kuźniak.  

Od 2008 r. Prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego w Gorzowie Wlkp. Jako prezes klubu  
i związku organizator licznych imprez sportowych w mieście i w regionie: Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w przełajach, co roku Puchar Polski oraz winobraniowe nocne kryterium 
uliczne pod patronatem Prezydenta Miasta, edycje Pucharu Polski z okazji 11 Listopada pod 
patronatem Marszałka Lubuskiego, Prezydenta Miasta, Starosty Zielonogórskiego.  

Z ramienia Rady Miejskiej w Zielonej Górze był zaangażowany w prace nad utworzeniem 
Województwa Lubuskiego. Wraz z zespołem koleżanek i kolegów z PKO BP przyczynił się do 
rozwoju sieci placówek banku w mieście i w regionie. Współorganizator z Gazetą Lubuską, 
Radiem „ZACHÓD”, Aeroklubem Ziemi Lubuskiej i Agencją Reklamową ABI Plus w latach 1997- 
2001 lotniczego festynu dziecięcego w Przylepie.  

W 2002 r. przy pomocy Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP SA w Poznaniu  
i ogromnym zaangażowaniu kolegów z Oddziału 1 w Zielonej Górze pomógł stworzyć 
Marszałkowi Województwa Lubuskiego – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych, który od 
początku należy do najlepszych w kraju. Koordynuje współpracę banku PKO z tym Funduszem. 
Udział PKO w poręczeniach LFPK w skali całego województwa osiąga poziom 75%, pomimo 
współpracy tego Funduszu z 25 innymi bankami. 

Organizacyjnie i materialnie wspiera liczne przedsięwzięcia wpisane w coroczny kalendarz 
imprez Marszałka Lubuskiego, Prezydenta Zielonej Góry i Starosty Zielonogórskiego m.in.: 
− winobranie,  

− dożynki,  

− obchody dni Czerwieńska, Sulechowa i Zielonej Góry i instytucji o charakterze, kulturalnym, 
naukowym, historycznym (Filharmonia Zielonogórska, Muzeum Ziemi Lubuskiej i Teatr 
Lubuski, Uniwersytet Zielonogórski).  

Wraz z załogą Oddziału obsługuje znakomitą większość społeczeństwa miasta i okolic oraz 
najbardziej prężne firmy, przyczyniając się do ich znaczącego rozwoju.  
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Angażował się również w pracę na rzecz Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr kierowanego 
przez Pana Czesława Fiedorowicza. 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta  
Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.  
w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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77..   

PPAANN  GGRRZZEEGGOORRZZ  SSKKUURRZZYYŃŃSSKKII  
Dyrektor Centrum Korporacyjnego PKO BP SA w Zielone j Górze .  
 

Urodził się 17 lutego 1963 r. w Świebodzinie.  
Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, w 1987r. ukończył Politechnikę 

Poznańską na Wydziale Budownictwa Lądowego. Ponadto w 1997 r. kończył studia 
podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2002 r. 
uzyskał stopień zawodowy Samodzielnego Pracownika Bankowego.  

Pełnił następujące funkcje społeczne: 
− 1990 – 1998 r. – Radny Miasta i Gminy Świebodzin, 
− 1998 – 2002 r. – Radny Województwa Lubuskiego, 
− od 2000 r. – członek Społecznej Rady LORO w Świebodzinie. 
− W latach 1992 – 1994 pełnił funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Świebodzin. 

Jako Burmistrz i Radny Miasta i Gminy Świebodzin doprowadził do istotnego rozwoju 
infrastruktury drogowej, sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej i telekomunikacyjnej, budowy 
oczyszczalni ścieków. Będąc Radnym Województwa Lubuskiego, był aktywnym członkiem 
Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Infrastruktury Technicznej. Był jednym z inicjatorów 
powołania Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz opracowania Strategii Rozwoju 
Województwa Lubuskiego i Planu Zagospodarowania Województwa Lubuskiego. Aktualnie 
pełni funkcję członka Społecznej Rady LORO w Świebodzinie.  

Pracę zawodową w PKO BP SA rozpoczął w marcu 1996 r. na stanowisku dyrektora 
Oddziału w Świebodzinie. W tym czasie przeprowadził modernizację Oddziału w Świebodzinie, 
w wyniku której Oddział w Świebodzinie stał się bardzo nowoczesną placówką bankową 
sprawnie obsługującą mieszkańców i podmioty gospodarcze z terenu Powiatu 
Świebodzińskiego. Ambicja i chęć rozwoju, wysokie zdolności analityczne i organizacyjne, 
sumienność, kreatywność, otwartość na nowe doświadczenia, elastyczność w dostosowywaniu 
się do zmiennych warunków pracy, łatwość nawiązywania kontaktu i komunikatywność, 
doświadczenie we współpracy z podmiotami instytucjonalnymi, znajomość lokalnego rynku, 
umiejętność kierowania zespołem i doświadczenie w tym zakresie, to mocne strony, które miały 
istotny wpływ na dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego p. Grzegorza Skurzyńskiego.  

W grudniu 2002 r. Pan Grzegorz Skurzyński został powołany na stanowisko zastępcy 
Dyrektora 1 Centrum Sprzedaży w Zielonej Górze, któremu zostało powierzone zadanie 
zorganizowania komórki do obsługi jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetu 
państwa oraz dużych podmiotów gospodarczych z terenu Miasta Zielonej Góry i jego okolic.  

Od 1 lipca 2004 r. pełni funkcję Dyrektora Centrum Korporacyjnego w Zielonej Górze.  

Do jego głównych zadań należy prowadzenie obsługi bankowej jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetu państwa oraz dużych podmiotów gospodarczych z terenu 
południowej części Województwa Lubuskiego (Powiatów: Świebodzińskiego, Zielonogórskiego, 
Krośnieńskiego, Nowosolskiego, Żagańskiego i Żarskiego oraz Miasta Zielona Góra). 

Dotychczasowa praktyka Pana Dyrektora Grzegorza Skurzyńskiego na zajmowanym 
stanowisku dowiodła, że jest on osobą wykazującą pełne zaangażowanie w działalność.  
W podejmowanych działaniach wykazuje się rozwagą i nie boi się konsekwencji 
podejmowanych decyzji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Cechuje go także 
ogromny takt, kultura i poczucie odpowiedzialności. Za wyniki pracy wyróżniony licznymi 
nagrodami.  

Jako Dyrektor PKO BP S.A. pozyskał do obsługi wiele jednostek samorządu terytorialnego 
oraz podmiotów gospodarczych, przyczyniając się do rozwoju regionu zielonogórskiego. 
Podczas swojej 12-letniej pracy w PKO Banku Polskim, Pan Grzegorz Skurzyński wykazał duże 
zaangażowanie w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu bankowości i finansów wśród 
jednostek samorządu terytorialnego. Był inicjatorem i pomysłodawcą szeregu form i rozwiązań, 
mających bezpośredni wpływ na rozszerzenie oferty produktowej, co bezpośrednio przełożyło 
się na jakość obsługi klientów. Działalność Pana Skurzyńskiego i jego sukcesy zawodowe, mają 
istotny wpływ na rozwój polskiej bankowości i pozycję PKO BP SA na rynku obsługi jednostek 
samorządu terytorialnego. Podejmuje także liczne działania wspierające inicjatywy społeczne. 
Niezależnie od obowiązków związanych z wykonywaniem bieżącej pracy, aktywnie uczestniczy 
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w życiu społecznym i gospodarczym Miasta i regionu, współpracując z wieloma organizacjami  
i instytucjami zrzeszającymi tak lokalne firmy, jaki i jednostki samorządu terytorialnego. Ma to 
ogromne znaczenie dla rozwoju Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego. Prowadzi także 
aktywną działalność charytatywną. 

 
 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta  
Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.  
w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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88..   

PPAANN  WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ  BBOOGGUUCCKKII  
Pan Włodzimierz Bogucki pracując najpierw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

a następnie w Urzędzie Wojewódzkim jednocześnie był aktywnym działaczem związkowym 
pełniąc funkcje w strukturach Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.  

W roku 1980 współtworzył „Solidarność” w zielonogórskich zakładach pracy. W NSZZ 
„Solidarność” sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie 
Wojewódzkim, a także członka Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego.  
W roku 1981 został delegatem na Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Zielona Góra. Jako 
współpracownik Biura Interwencyjno-Prawnego przy Zarządzie Regionu został oddelegowany 
do Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Uczestniczył 
również w strajku pracowników PGR w Lubogórze, gdzie był członkiem zespołu negocjatorów. 
Został internowany 13 grudnia 1981 r. m. in. w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, skąd 
został zwolniony w maju 1982. W latach 1984 -1988 był współzałożycielem podziemnego 
zielonogórskiego Koła Represjonowanych w Stanie Wojennym. Za swoją działalność był 
wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Na początku 1989 r. uczestniczył w tworzeniu 
komitetów obywatelskich, a w marcu tego roku został wybrany przewodniczącym Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” województwa Zielonogórskiego. W latach dziewięćdziesiątych był 
założycielem Koła Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu, członkiem władz Terenowej 
Komisji Emerytów i Rencistów, założycielem Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy w Zielonej 
Górze oraz Komitetu Wyborczego BBWR. W 1993 zainicjował i założył Stowarzyszenie Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojennym.  

Odrębnym polem zainteresowania kandydata jest sprawa katyńska. Jako poszkodowany tą 
zbrodnią, zorganizował należące do Federacji Rodzin Katyńskich, stowarzyszenie Lubuska 
Rodzina Katyńska, w którym od założenia piastuje funkcję prezesa. Z jego inicjatywy powstały 
liczne miejsca upamiętniające zbrodnię katyńską w postaci obelisków, symbolicznych grobów, 
tablic pamiątkowych. Posiada status osoby poszkodowanej nadany przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2000), 
Krzyżem Sybiru (2002), Medalem Pro Memoria (2004), Krzyżem Semper Fidelis (2005).  

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta  
Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 559/09 z dnia 2 czerwca 2009 r.  
w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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99..   

PPAANN  WWAACCŁŁAAWW  MMAANNDDRRYYKK  
Pan Wacław Mandryk  urodził się na Syberii 19 stycznia 1942 roku, dokąd w 1940 roku z 

terenów Wileńszczyzny deportowano jego rodzinę. Szkolę podstawową ukończył w Nowogrodzie 

Bobrzańskim, a w Zielonej Górze Technikum Ekonomiczne. W 1966 roku ukończył studia w Wyższej 

Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Po studiach rozpoczął pracę w Zielonej Górze jako stypendysta 

w przedsiębiorstwie „Prefabet", produkującym betonowe elementy budowlane dla budownictwa 

mieszkaniowego i przemysłowego w regionie zielonogórskim. W 1973 roku najpierw jako z-ca 

dyrektora ds. ekonomicznych, a od 1975 roku jako dyrektor przedsiębiorstwa, pracował w fabryce 

domów „Fadom” w Nowogrodzie Bobrzańskim. W firmie „Fadom” przepracował ogółem 25 lat. Firma 

„Fadom” 25% swojej produkcji w postaci elementów budowlanych do montażu budynków 

mieszkalnych dostarczała do Zielonej Góry, z których wybudowano 15 tys. mieszkań dla około 50 tys. 

osób. Na terenie byłego województwa zielonogórskiego w mieszkaniach zbudowanych w systemie 

wielopłytowym z firmy „Fadom" mieszka co najmniej 200 tys. osób. Fabryka Domów, którą kierował 

Wacław Mandryk należała do najlepszych w kraju i była wielokrotnie nagradzana. Od 1997 r. do 2002 

r. kierował firmą budowlaną „Inter-Inbud" w Zielonej Górze, uczestniczącej między innymi w 

rozbudowie bazy dydaktycznej Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dziełem 

firmy są Instytut Neofilologii, Instytut Ochrony Środowiska, Wydział Mechaniczny, Instytut Nauk 

Ścisłych oraz kompleksowa przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Energetyków. 

Pan Wacław Mandryk znaczną część swojej aktywności zawodowej poświęcił integracji 

przedsiębiorstw budowlanych w województwie lubuskim. W 1998 roku z jego inicjatywy grupa 

przedsiębiorstw budowlanych z nowopowstałego województwa lubuskiego powołała Lubuską Izbę 

Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze - został wybrany na pierwszego jej prezesa. Firma „Inter-

Inbud”, którą kierował Wacław Mandryk wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze 

utworzyła Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego celem była i jest 

intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w mieście Zielona Góra i na terenie województwa. Dzięki 

dobrej współpracy z władzami miasta powstaje jedno z najładniejszych osiedli mieszkaniowych przy 

ul. Krętej, gdzie zbudowano już kilkaset mieszkań z możliwością dalszej rozbudowy osiedla. 

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego kontynuuje również budowę mieszkań na 

osiedlu „Czarkowo", znajdującym się na granicy Zielonej Góry i miejscowości Łężyca.  

Został odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną odznaką Zasłużony dla 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, odznaką honorową Zasłużony dla Województwa 

Zielonogórskiego, Medalem za Zasługi dla Zielonej Góry, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz 

Medalem Naczelnej Organizacji Technicznej. 

Pan Wacław Mandryk swoją pracą zawodową uczestniczył aktywnie w dynamicznym procesie 

rozwoju miasta Zielonej Góry. Po przejściu w 2002 roku na emeryturę, rozpoczął aktywną pracę 

społeczną w Kole nr 8 Związku Sybiraków w Zielonej Górze, pracując równocześnie zawodowo na 

stanowisku dyrektora w Przedsiębiorstwie Inżynieryjno - Budowlanym „Milbud” w Zielonej Górze. 

Aktualnie pełni w Kole Nr 8 Związku Sybiraków w Zielonej Górze funkcję wiceprezesa Zarządu, był 

inicjatorem powołania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, która jest organizacją 
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pożytku publicznego, przygotowującą na terenie Zielonej Góry budowę pomnika „Matki Sybiraczki”. 

Wybudowanie pomnika „Matki Sybiraczki" będzie istotnym znakiem pamięci narodowej w hołdzie 

Sybirakom dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości Narodu Polskiego, a 

także stanowić będzie dowód uznania dla ludzi kresów wschodnich w zagospodarowaniu i rozwoju 

Ziem Zachodnich Polski. Pan Wacław Mandryk jest również zastępcą przewodniczącego Komisji ds. 

Osób Represjonowanych działającej przy Oddziale Związku Sybiraków w Zielonej Górze, której 

głównym celem jest naprawa krzywd doznanych przez zielonogórskich Sybiraków nieposiadających 

statusu osoby represjonowanej. Wacław Mandryk jest również w imieniu Firmy „Milbud” wieloletnim 

sponsorem i kibicem Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 784/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyznania 
„Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1100..   

PPAANN  TTOOMMAASSZZ  LLIISS  

Pan Tomasz Lis  jest polskim dziennikarzem telewizyjnym, znanym publicystą, 

prowadzącym programy informacyjne i publicystyczne oraz reporterem, pochodzącym z 

Zielonej Góry. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Na antenie 

TVP zadebiutował 3 maja 1990 roku, prowadząc wieczorne Wiadomości. Wkrótce stał się 

głównym sprawozdawcą parlamentarnym tego programu informacyjnego. Był korespondentem 

Wiadomości TVP w Ameryce. Współtworzył programy informacyjne - od 1997 roku Fakty TVN 

gdzie był głównym prezenterem oraz Wydarzenia w telewizji Polsat gdzie 1 września 2005 roku 

został członkiem Zarządu i dyrektorem programowym telewizji Polsat. Był pomysłodawcą  

i gospodarzem programów publicystycznych „Co z tą Polską?” w telewizji Polsat oraz z 

portalem Gazeta.pl stworzył „Co z Polską?” emitowany przez Internet. Po sukcesie, 

opublikowanej jesienią 2003 roku, książki „Co z tą Polską?” uważano nawet, że miał szanse na 

zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Jest autorem książek „Jak to się robi w Ameryce”; 

„Zawód korespondent”, „LIST z Ameryki”, „Wielki finał. Kulisy wejścia Polski do NATO”, „ABC 

dziennikarstwa” (współautor), „Co z tą Polską?”, „Nie tylko Fakty”, „Polska, głupcze!”, „PIS-

neyland”, „My, Naród”. 

W listopadzie 2007 roku został doradcą zarządu Edipresse Polska. Od 2008 ponownie w 

TVP, gdzie jest gospodarzem autorskiego programu publicystycznego pod tytułem „Tomasz Lis 

na żywo”. Tomasz Lis otrzymał m. in. siedem Wiktorów, w tym Super Wiktora 2006, tytuł 

Dziennikarza Roku 1999 oraz Dziennikarza Roku 2007. Był laureatem konkursu Telekamery 

2002 oraz Telekamery 2006 w których otrzymał nagrody za „Fakty TVN” i „Co z tą Polską?”. 

Jest także laureatem Nagrody Kisiela 2005. 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania 
„Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1111..   

PPAANN  DDOOMMAANN  NNOOWWAAKKOOWWSSKKII  

Pan Doman Nowakowski  jest autorem sztuk teatralnych i scenariuszy seriali 

telewizyjnych, głównie komediowych, urodził się w Zielonej Górze. Ukończył studia na Wydziale 

Wiedzy o Teatrze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, gdzie mieszka od 

1982 roku. W trakcie nauki podjął pracę w Radiu Zet. Następnie rozpoczął pracę w telewizji 

publicznej, w której wspólnie z Katarzyną Dowbor prowadził program „Apetyt na zdrowie”.  

W 1997 roku przygotował pierwszy scenariusz telewizyjny - dla serialu „Pokój 107”, potem „Plac 

Słoneczny 4”, „Miodowe lata”, „Święta wojna”, „Kocham Klarę”, „Camera Cafe”, „Dziupla 

Cezara”, „Hela w opałach”, „Okazja” oraz „Kasia i Tomek”. Jest także autorem scenariusza filmu 

„Biała sukienka” Michała Kwiecińskiego, emitowanego przez TVP w cyklu „Święta polskie”. 

Jego sztukę „Usta Micka Jaggera” wystawiły dwa teatry zagraniczne: w czeskiej Ostrawie i w 

rosyjskim Niżnym Nowgorodzie. Wraz z Adamem Bortnowskim napisał i wyreżyserował dwa 

filmy offowe: krótkometrażowy „Niektóre gatunki dziewic. Part 2” oraz długi metraż „7 grzechów 

popcooltury”. Oba zebrały wiele nagród na festiwalach offowych w całej Polsce. Miał też swój 

udział w pisaniu scenariusza do filmu Michała Kwiecińskiego „Statyści”, który zwyciężył na 

festiwalu w Gdyni. Serial „39 i pół” zaczął pisać mając lat 39 i pół. 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania 
„Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1122..   

PPAANN  RRAAFFAAŁŁ  DDAARRŻŻYYNNKKIIEEWWIICCZZ  

Pan Rafał Dar żynkiewicz  jest polskim dziennikarzem i komentatorem sportowym. Absolwent 

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze oraz Wydziału Historii 

w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pracę zawodową rozpoczął 2 maja 1992 r.  

w telewizji regionalnej Zielonogórska Telewizja Przewodowa w Zielonej Górze jako komentator 

meczów żużlowych. W latach 1997 - 2000 był korespondentem „Przeglądu Sportowego”. W sezonie 

piłkarskim 2000/2001 był prezesem Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej (ASPN) Zryw w Zielonej Górze. 

W październiku 2000 r. wziął udział w castingu na korespondenta sportowego TVP1. Po jego wygraniu 

od stycznia 2001 r. rozpoczął pracę w Redakcji Sportowej TVP1. 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania 
„Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1133..   

PPAANN  BBAARRTTŁŁOOMMIIEEJJ  JJĘĘDDRRZZEEJJAAKK  

Pan Bartłomiej J ędrzejak  jest rodowitym zielonogórzaninem, a na co dzień prezenterem 

pogody TVN 24 i TVN Meteo. Prowadzi imprezy społeczno-kulturalne na terenie miasta,  

m. in. XXIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Zielona Góra 2008. Brał udział w kampanii 

promocyjnej Zielonej Góry na antenie telewizji TVN. Przygotowany przez niego materiał do 

cyklicznego programu TVN Meteo „Wyjazdowa prognoza” pogody spotkał się z tak 

pozytywnymi ocenami producentów, że zamiast sponsorowanego przez Miasto Zielona Góra 

jednego odcinka, z nagranego materiału zrealizowano – bez dodatkowych kosztów dla Miasta – 

dwa odcinki i wyemitowano na antenie stacji. Bartosz Jędrzejak często podkreśla podczas 

programów telewizyjnych, w których występuje, iż pochodzi z Zielonej Góry. 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania 
„Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1144..   

PPAANN  ZZBBIIGGNNIIEEWW  JJUUJJKKAA  
Pan Zbigniew Jujka  - przyjaciel i wielki orędownik naszego Miasta, wspaniały rysownik 

oraz satyryk Pan Zbigniew Jujka. Choć urodził się 23 lipca 1935 r. na Powiślu i mieszka na stałe 
w Gdańsku, to jednak przez wiele lat związany był z Zieloną Góra i jej okolicami. Większość 
mieszkańców naszego Miasta kojarzy go z cotygodniową rubryką satyryczną „A propos”  
w Gazecie Zielonogórskiej, gdzie na bieżąco komentował wydarzenia społeczne, polityczne, 
obyczajowe przez ponad trzydzieści lat. Prace autorstwa Pana Jujki w sposób szczególny 
ukazywały lokalną codzienność, postawy ludzkie, które autor „piętnował” z przymrużeniem oka. 
Ten niezwykły serwis aktualności satyrycznych cieszył się niesłabnącą popularnością 
czytelników tygodnika. Gdy w 1987 r. pojawiła się inicjatywa utworzenia w Zielonej Górze galerii 
rysunku i konkursu satyrycznego, bardzo chętnie przyłączył się i oddał tej idei cały swój 
potencjał oraz pełne poparcie. Podobnie działo się w dwadzieścia lat później, gdy nastąpiła 
reaktywacja konkursu. Dzięki Jego wstawiennictwu i bezinteresowności odwiedzają Zieloną 
Górę największe gwiazdy rysunku satyrycznego. Do dnia dzisiejszego aktywnie współtworzy 
politykę i poprawia obyczaje, poprzez wytykanie rządzącym uprzedzeń, wrogości, paradoksów, 
groteski. Pięciokrotny laureat „Złotej Szpilki”. W roku 1998 odznaczony został Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. otrzymał Nagrodę Eryka przyznawaną przez 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury – Spak, którego był współtwórcą  
i przewodniczącym w latach 1989 – 1996. W roku 2003 i 2004 w ramach Festiwalu Dobrego 
Humoru w Gdańsku uhonorowany został Błękitnym melonikiem Charciego. W roku 2006 
Zbigniew Jujka został wyróżniony Nagrodą Pomorską, srebrnym medalem zasłużony kulturze – 
Gloria Artis oraz odznaką Pro Ecclesia et Populo. W Ustroniu Morskim ma swoją ławeczkę 
zwaną Ławą Sławy. W roku 2000 TVP 2 wyemitował benefis „Jujka według Tyma” 
prezentowany potem w ramach Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. W okresie swojej 
długoletniej pracy opublikował ponad 56 tomików satyrycznych. Jest współautorem albumowej 
antologii „III Rzeczpospolita w karykaturze”. Jego prace publikowane były w wielu albumach 
poświęconych polskiej i europejskiej satyrze, wydawanych w Polsce i za granicą. Jest 
laureatem najważniejszych nagród w dziedzinie rysunku satyrycznego m.in. w Montrealu, w 
Ancona, w Bordighera, w Knnoke – Hist., w Tokio, w Skopje oraz z Legnicy i w Zielonej Górze. 
Często wspomaga non profit. Bez honorariów przygotował okładkę do wydania zbioru 
felietonów zielonogórskiej dziennikarki Eugenii Pawłowskiej (Snobki).  Wieloletnia obecność 
Pana Zbigniewa Jujki w życiu kulturalnym Miasta to trwały i znaczący wkład w proces 
promowania lokalnej kultury, historii i tradycji, a także poczucia więzi. Udostępnia swoje prace i 
chętnie uczestniczy w wystawach w lokalnych galeriach sztuki. Jako bystry obserwator życia i 
trwały kronikarz naszej codzienności zdobył sobie dużą popularność, cieszy się szacunkiem i 
uznaniem środowisk artystycznych Miasta oraz jego mieszkańców. Zielona Góra może szczycić 
się takim przyjacielem, a zarazem najlepszym ambasadorem naszego Miasta i Ziemi Lubuskiej.
  

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania 
„Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1155..   

ZZIIEELLOONNOOGGÓÓRRSSKKII  RRYYNNEEKK  RROOLLNNOO  --TTOOWWAARROOWWYY  SS..AA..    
WW  ZZIIEELLOONNEEJJ  GGÓÓRRZZEE  

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze  jest jednym z pierwszych 
rynków hurtowych powstałych w Polsce w 1994 r. na bazie Ustawy Rządowej o Rynkach 
Hurtowych i Giełdach Towarowych. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: 
− działalność maklerska związania z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 
− doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
− badania i analizy związane z jakością żywności, 
− badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i  

technicznych, 
− badanie rynku i opinii publicznej, 
− działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów, usług w zakresie 

pozaszkolnych 
− form edukacji, 
− działalność wspomagająca edukację. 

W swej 15-letniej działalności Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. stworzył  
w Zielonej Górze centrum handlu hurtowego skupiając tym samym najwięcej handlowców z 
różnych branż w woj. lubuskim, umożliwiając handel rolnikom i producentom rolnym. W tym 
celu od 1995 do 2000 roku prowadził szeroką działalność szkoleniową na rzecz tworzenia grup 
producenckich w naszym regionie. Organizował tematyczne seminaria i konferencje pomocne  
w tworzeniu lokalnych struktur gospodarczych ukierunkowanych na handel hurtowy. Przeszkolił 
w regionie i województwie ok. 4 tys. rolników w grupach zorganizowanych, dotarł też do wielu 
osób indywidualnie. Współpracował ze wszystkimi szkołami w województwie lubuskim z 
zakresu obrotu towarowego i handlu poprzez swoje Biuro Maklerskie, które uczyło jak 
przeprowadza się transakcje i na czym polega pośrednictwo w obrocie kupna - sprzedaży. 
Około 8 tys. uczniów poznało od podstaw zasady działania rynku hurtowego.  

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze w swojej działalności 
marketingowej prowadzi promocję towarów poprzez popularyzację formy i sposobu 
przygotowania produktu do handlu, pomaga też w organizacji dożynek wojewódzkich i 
gminnych. Stał się i jest do dziś źródłem informacji dotyczącej cen i trendów w popycie, co 
umożliwia rolnikom ciągłe wychodzenie naprzeciw wymogom gospodarki rynkowej poprzez 
dostosowanie swojej produkcji rolnej do zapotrzebowania i wymagań odbiorców. Powyższe 
działania przyczyniły się do zorganizowania imprezy - Lubuskie Dni Żywności, które od 4 lat 
promują producentów i ich regionalne wyroby. 

Na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. od 2008 roku działa Giełda 
Przemysłowo-Samochodowa, która dzięki nowoczesnej infrastrukturze i dogodnej lokalizacji 
przyciąga wielu handlowców z regionu i nie tylko, a tym samym daje miejsca pracy i wspiera 
lokalną gospodarkę. Dzięki współpracy z innymi rynkami hurtowymi w Polsce Zielonogórski 
Rynek Rolno-Towarowy S.A. promuje Miasto Zieloną Górę i region lubuski w kraju i za granicą. 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 1136/09 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 
przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1166..   

PPAANNII  JJAADDWWIIGGAA  BBOOCCHHOO--KKOOKKOOTT  
Pani Jadwiga Bocho-Kokot - przyjechała do Zielonej Góry w 1974 r. W 1984 r. zaczęła 

pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownia Sztuk Plastycznych. We wczesnych latach 
dziewięćdziesiątych sprywatyzowała galerię i w tym miejscu rozpoczęła własną działalność jako 
Galeria Sztuki, nazywaną Galerią u Jadźki. 

Przez 25 lat działalności zorganizowała około 200 wystaw: malarstwa, rysunku, grafiki, 
rzeźby, tkaniny artystycznej, szkła i biżuterii oraz fotografii – artystów lubuskich, polskich  
i zagranicznych. Promowała wielu artystów regionalnych, m.in.: Dorotę Komar-Zmyślony, Irenę 
Bierwiaczonek, Aleksandrę Fichna-Chełkowską, Grażynę Bazylewicz, Agatę Buchalik-Drzyzgę, 
Małgorzatę Wolszczan-Kużniar, Józefa Burlewicza, Stanisława Antosza, Mariana 
Szpakowskiego, Stefana Słockiego. Organizowała promocję książek autorów lubuskich, (m.in.: 
Czesława Markiewicza, Henryka Ankiewicza) i nie tylko oraz około 300 imprez muzycznych  
w galerii i plenerowych przed galerią, w tym wielu muzyków lubuskich, m.in.: Maciej 
Wróblewski, Jerzy Bechyne, Natalia Smirnova, Roman Burak, Zespół Cygański Vanessa  
i Zorba, Tomasz Łupak.  

W galerii występowali pianiści, śpiewacy operowi, akordeoniści, aktorzy kabaretowi  
z zielonogórskiego zagłębia kabaretowego. Odbywały się recitale i programy muzyczne  
w wykonaniu zielonogórskich aktorów, spotkania z twórcami teatralnymi – reżyserami, 
scenografami, aktorami oraz podróżnikami, promocje twórczości amatorskiej w postaci wystaw 
plastycznych dzieci, teatrów dziecięcych oraz amatorów dorosłych – aktorów, wokalistów  
i muzyków, happeningi (np. wspólne malowanie wielkiego obrazu-pejzażu Zielonej Góry 
przeznaczonym na cel charytatywny), uroczystości okazjonalne: dyplomy uczniów Liceum 
Plastycznego i Szkoły Muzycznej, cykl aukcji charytatywnych (osiem) z przeznaczeniem na 
Oddział Dziecięcy i Odział Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego (za uzyskane pieniądze 
zakupiono sprzęt medyczny), spotkania międzynarodowe z przedstawicielami partnerskich 
miast np. Abruzzo we Włoszech i Nitra w Słowacji oraz spotkania muzyczne z udziałem 
artystów bałkańskich, rosyjskich, białoruskich i ukraińskich. 

Pani Jadwiga Bocho-Kokot współpracowała z BWA: Biennale Sztuki Nowej – równoległe 
wystawy, Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz ZOK-IEM, współorganizując imprezy artystyczne  
w ramach „Lata Muz Wszelakich” na podwzgórzu u stóp galerii. Przed pięciu laty założyła 
„Kabaret Galerii w Sam Raz” złożony z aktorów i amatorów-przyjaciół galerii. Kabaret wystawił  
8 programów, co dało dotychczas około 50 przedstawień. Od 3 lat jest członkiem 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Galeria” i tym samym współorganizatorem cyklu imprez 
artystycznych „Lato z Galerią u Jadźki”, odbywających się w lipcu i sierpniu w każdy piątek na 
podwórzu przy deptaku. W koncertach tych wzięli udział artyści lubuscy: aktorzy, zielonogórskie 
kabarety, muzycy wokaliści, zespoły i tancerze oraz artyści znani w kraju np. Urszula Dudziak, 
Jose Torres z zespołem, Marek Bałata. Od 20 lat Pani Jadwiga Bocho-Kokot corocznie 
organizuje Wigilię w Galerii. 

 
 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Radę Miasta Zielona Góra uchwałą 
nr LX/754/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1177..   

PPAANNII  MMAARRIIAA  GGRRZZYYBB  
Pani  Maria Grzyb – jest nauczycielem mianowanym. Pracuje zawodowo od 1954 roku jako 

nauczyciel. Od 1973 roku jest choreografem i kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca „MAKI”, który skupia 
młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Zielonej Góry. Zespół zaliczany 
jest do czołowych grup folklorystycznych w naszym kraju.  

Przez te lata w zespole „MAKI” tańczyły setki dzieci. Pani Maria była dla nich nie tylko wymagającym 
wychowawcą i pedagogiem, ale również niekwestionowanym autorytetem. Od 1985 roku do dnia 
dzisiejszego tancerze ZPiT „MAKI” tańczą w studenckich zespołach folklorystycznych w Poznaniu, 
Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Olgierd Grodziński w sezonie 1993 -1994 po pomyślnym 
zdaniu egzaminu został członkiem PZPiT „MAZOWSZE”, a Kinga Samborska swoje talenty taneczne 
rozwijała w Szkole Tańca w Marsylii. Beata Bąk ukończyła Poznańską Szkołę Baletową na wydziale 
estradowym. 

Od chwili założenia prowadzone przez panią Marię „MAKI” uczestniczyły w wielu festiwalach  
i koncertach na terenie kraju i poza jego granicami reprezentując nasze miasto. 

Zespół „MAKI” zdobył wiele nagród i wyróżnień: 
−−−− w 1975r. - „Złota Jodła” dla zespołu „MAKI” na II Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej  

w Kielcach,  
−−−− w 1976r. - „Złota Jodła” dla zespołu „SASANKI” (zespół ten powstał przed „Makami”)  

i „Brązowa Jodła” dla zespołu „MAKI” na III Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej  
w Kielcach,  

−−−− w 1977r. - w Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych I miejsce i Puchar Kuratora Oświaty  
i Wychowania,  

−−−− w 1979r. - „Srebrna Jodła” - nagroda na VI Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach,  
−−−− w 1982r. - Laureat X Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Zielonej Górze,  
−−−− w 1986r. - Laureat XII Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca w Zielonej Górze,  
−−−− w 1987r. - „Złota Jodła” - nagroda na XIV Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, 
−−−− w 1990r. - Laureat XIV Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca w Zielonej Górze,  
−−−− w 1995r. -Dyplom z wyróżnieniem na I Ogólnopolskim Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 

Tańca Ludowego w Koszalinie, 
−−−− w 1996r. - Nagroda za kulturę wykonawczą i popularyzację polskich tańców ludowych na  

V Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Strzegomiu, 
−−−− w 2000r. - Laureat Wojewódzkich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych  

„Pro Arte” w Zielonej Górze, 
−−−− w 2006r. - Nagroda Zielonogórskiego Ośrodka Kultury "Eurydyki 2006". 

„MAKI” uczestniczyły w licznych festiwalach poza granicami Polski: 
−−−− 1975 - Udział w festiwalu „Radość Wiosny” w Jugosławii, 
−−−− 1979 - Udział w Festiwalu Folklorystycznym w Turcji,  
−−−− 1985 - Udział w XXVI Zachodniosłowackim Folklorystycznym Pokojowym Festiwalu w Myjawie, 
−−−−  Wyjazd z koncertami do Witebska,  
−−−− 1986 - Koncerty na XVII Sesji Światowego Stowarzyszenia Nauczycieli Wychowania Muzycznego w 

Insbruku – Austria,  
−−−− 1988 - Udział w Festiwalu Folklorystycznym w Lamiezia Terme we Włoszech, 
−−−− 1990 - Udział w Regionalnym Święcie Folkloru w Neuvy Sautour w Burgundii Francja, 
−−−− 1991 - Udział w Spotkaniach Folklorystycznych w Maribo – Dania, 
−−−− 1992 - Udział w Międzynarodowym Festiwalu „Dzieci - posłańcy pokoju” w Kirowogradzie – Ukraina, 
−−−− 1993 - Udział w II Międzynarodowym Święcie Tańca w Besskow – Niemcy, 
−−−− 1995 - Udział w Międzynarodowym Festiwalu w Pignolii – Włochy, 
−−−− 1996 - Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Kastorii – Grecji, 
−−−− 1997 - Udział w Międzynarodowym Folklorystycznym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Pieśni i Tańca 

„FOMGED” w Stambule – Turcja, 
−−−− 1988 - Udział w „ Multicurtureel Festival” w Helmond – Holandia,  
−−−− 2001 - Udział w 39 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Lefkas na wyspie Lefkada w Grecji, 
−−−− 2005 - Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca w Istambule (Turcja).  

 Zespół „Maki” otrzymywał zaproszenia na koncerty: 
−−−− do Witebska 1985, 
−−−− do L’Aquilli – Włochy 1997, 
−−−− do Zadry w Chorwacji 2000, 
−−−− do Drezna 2002, 
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−−−− do Nitry na Słowacji 2003. 

 „MAKI” uświetniają swoją obecnością różne uroczystości i imprezy: 
−−−− 1997 - na koncercie galowym na Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli w Warszawie, 
−−−− 1980 - udział w koncercie z Okazji XIV Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Wychowania Muzycznego w Warszawie, 
−−−− 2005 - koncerty na "Jubileuszowej Majówce w Skansenie" - Muzeum Etnograficzne w Ochli, 
−−−− 2008 - w finale konkursu „Zielona Góra – Miasto bez Barier”,  
−−−− inauguracja roku akademickiego UTW w Sulechowie, 
−−−− obchody 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

 Zespół zapraszany jest na festyny, dożynki, koncerty z okazji Dni Zielonej Góry, wieczory Wigilijne 
itp., wielokrotnie promował Zieloną Górę i Ziemię Lubuską zagranicą: 
−−−− 1986 - na XVII Sesji Światowego Stowarzyszenia Nauczycieli Wychowania Muzycznego w Innsbrucku – 

Austria,  
−−−− 1993 - na obchodach 100-Lecia Związku Polaków w Danii w Maribo, 
−−−− 1999 - w „Święcie Mostu” na granicy polsko-niemieckiej w Słubicach, 
−−−− 2001 - reprezentowanie regionu lubuskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych  

w Friedrichshafen (Niemcy), 
−−−− 2002 - uświetnienie eliminacji wojewódzkich Rajdu Młodych Rolników Warszawa – Bruksela 2002, 
−−−− 2003 - reprezentowanie regionu lubuskiego na Wiosennych Międzynarodowych Targach Turystycznych 

w Cottbus, 
−−−− ponowne reprezentowanie regionu na jesiennej edycji targów turystycznych w Cottbus, 
−−−− 2004 - reprezentowanie regionu lubuskiego na wiosennych targach Turystycznych w Bergen (Austria). 

Pani Maria Grzyb jest sumiennym, zaangażowanym i wyróżniającym się pracownikiem Domu 
Harcerza. Za swoją pracę z dziećmi i młodzieżą jest bardzo ceniona przez grono pedagogiczne, swoich 
wychowanków i ich rodziców. Za swoją pracę została uhonorowana wieloma nagrodami: 
−−−− 1973 - Nagroda Kuratora Okręgu Szkolnego, 
−−−− 1977, 1983 - Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania, 
−−−− 1979 - Medal „Za zasługi dla miasta Zielonej Góry”, 
−−−− 1990 - Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze,  
−−−− 1979, 1989, 2000 - Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Zielonej Góry,  
−−−− 2003, 2004, 2006 - Nagroda Dyrektora. 

 W dniu 22 grudnia 2008 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego miała miejsce Uroczysta 
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, na której Zespół został odznaczony medalem „Zasłużony  
dla Województwa Lubuskiego” takie samo odznaczenie zostało nadane indywidualnie kierownikowi 
zespołu Pani Marii Grzyb.  

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Radę Miasta Zielona Góra uchwałą 
nr LX/755/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1188..   

PPAANN  MMIIEECCZZYYSSŁŁAAWW  TTRRĄĄDD  

Pan dr Mieczysław Tr ąd od 1968 roku pracuje w Zielonej Górze. Na 40-letni dorobek 

zawodowy składa się praca w zielonogórskich technikach, Wyższej Szkole Pedagogicznej, 

Wyższej Szkole Inżynierskiej, Okręgowym Ośrodku Metodycznym, Uniwersytecie 

Zielonogórskim. 

Za ogromne zaangażowanie i wysiłek otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji 

Narodowej, odznakę „Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”. 

Pan dr Mieczysław Trąd jest twórcą i pomysłodawcą klubu „Pitagoras”. Jest też inicjatorem 

powołania V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, gdzie utworzył klasy „pitagorejskie”. 

Podczas 35-letniej pracy w Klubie zorganizował ponad 20 obozów dla uczniów uzdolnionych 

matematycznie z klas V-VI szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Nawiązał kontakty  

z klubami matematycznymi w Niemczech i Czechach, co zaowocowało międzynarodową 

współpracą. W ramach tej współpracy zorganizował konkursy, w których nasza młodzież 

osiągała bardzo wysokie wyniki, zajmując czołowe miejsca. Ponadto prowadzi dodatkowe 

zajęcia z matematyki dla uczniów gimnazjów i liceów oraz szkolenia dla nauczycieli. Każdego 

roku organizuje Turniej Mistrzów, w których uczestnikami są najlepsi uczniowie szkół na terenie, 

których działa klub „Pitagoras”. Podczas całej działalności dr Mieczysław Trąd wydał wiele 

publikacji związanych z metodyką prowadzenia zajęć z uczniami uzdolnionymi matematycznie 

oraz liczne zbiory zadań. 

Dzięki jego doświadczeniu, wytrwałej, systematycznej i owocnej pracy Zielona Góra jest 

znanym i cenionym ośrodkiem matematycznym w Polsce, czego dowodem jest wynik uzyskany 

na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej w Poznaniu (1/3 uczniów, to uczniowie klubu 

„Pitagoras” z Zielonej Góry). 

Pan dr Mieczysław Trąd jest cenioną, znaną i szanowaną postacią w gronie nauczycieli 

matematyki i uczniów. Jego duże doświadczenie oraz liczne publikacje są cenną pomocą  

i wskazówką dla nauczycieli podczas pracy z uczniami. 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Radę Miasta Zielona Góra uchwałą 
nr LX/756/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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1199..   

PPAANNII  MMAARRIIAA  WWAASSIIKK  
Pani Maria Wasik  rozpoczęła pracę zawodową w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze w 1970 r. jako instruktor do spraw kulturalno-
oświatowych. Od 1977 r. była kierownikiem Działu Instrukcyjno-Metodycznego. W 1984 r. przeszła 
do pracy w Wyższej Szkole Inżynierskiej, obejmując stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej. Na 
podstawie dorobku zawodowego, publikacji oraz działalności dydaktycznej, uzyskała status 
bibliotekarza dyplomowanego. Podjęła współpracę z zielonogórską firmą komputerową, dzięki 
czemu w oparciu o zbiory Biblioteki WSI, powstał nowoczesny, zintegrowany system komputerowy 
„Prolib”. W 1994 r. Pani Maria Wąsik wróciła do WiMBP, obejmując stanowisko dyrektora. Dużo 
starań włożyła w przyspieszenie prac nad komputeryzacją Biblioteki, z wykorzystaniem systemu 
„Prolib”. Dzięki jej zaangażowaniu i pracy od 2008 r. wdrażany jest nowatorski system katalogu 
książek dla dzieci „Dziecioopac”. Sukcesem jest uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych 
Bibliotecznych, do którego należy coraz większa grupa bibliotek samorządowych z południowej 
części woj. lubuskiego. Dzięki jej staraniom w 2001 r. zielonogórska WiMBP uzyskała status 
biblioteki naukowej. 

Od 1995 r. Pani Maria Wąsik uczestniczy w pracach kapituły konkursu na najlepszą książkę 
literacką na Środkowym Nadodrzu „Lubuski Wawrzyn Literacki” i od 2006 r. na najlepszą książkę 
naukową „Lubuski Wawrzyn Naukowy". Z jej inicjatywy utworzono w zielonogórskiej WiMBP  
w 1996 r. Oficynę Wydawniczą „Pro Libris”. Do 2009 r. wydano 24 książki stanowiące materiały 
konferencyjne, informatory, tłumaczenia regionalnych prac niemieckich oraz 61 tomików poezji, 
prozy, wspomnień i literackich prac pokonkursowych. Od 2001 r. wydawane jest pismo literacko-
kulturalne „Pro Libris”, początkowo jako półrocznik, obecnie kwartalnik, którego Pani Maria Wąsik 
jest członkiem zespołu redakcyjnego. Od 2004 r. pismo jest dofinansowane z funduszy Unii 
Europejskiej, a teksty są publikowane w j. polskim i niemieckim. Pani Maria Wąsik jest od 1977 r. 
członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w którym w latach 1993-1997 pełniła funkcję 
przewodniczącej Zarządu Okręgu Zielonogórskiego a w latach 2001-2009 przewodniczącej Zarządu 
Okręgu Lubuskiego. W kadencji 1985-1989 była członkiem Zarządu Głównego, w 2006 r. została 
wybrana przewodniczącą Sekcji Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym. W 2002 r. w 
powołanym z inicjatywy Zarządu Głównego Konsorcjum Bibliotek Publicznych została 
wiceprzewodniczącą. Jako przewodnicząca Zarządu Okręgu rozpoczęła w 1993 r. wydawanie 
„Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Okręgu w Zielonej Górze” 
przekształconego w 1996 r. w półrocznik „Bibliotekarz Lubuski”. Osobnego podkreślenia wymaga 
wieloletnia praca Pani Marii Wasik, jako kierownika Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego (od 
1976 r. do 2007 r.) oraz wykładowcy przedmiotów z zakresu czytelnictwa i upowszechniania książki, 
organizacji i zarządzania biblioteką. Jej zdolności pedagogiczne i duża wiedza fachowa przyczyniły 
się do wykształcenia wielu znakomicie przygotowanych bibliotekarzy. 

To dzięki jej wysiłkom i zaangażowaniu Biblioteka zajmuje dzisiaj bardzo ważne miejsce  
w życiu naszego Miasta i regionu, a także jest rozpoznawalna w skali ogólnopolskiej. Jest też 
odbierana nie tylko jako instytucja udostępniająca zbiory i służąca informacją, ale także jako miejsce 
interesujących spotkań i imprez dla różnych grup wiekowych, poczynając od dzieci  
na seniorach kończąc. Jej zdolności pedagogiczne i duża wiedza fachowa przyczyniły się  
do wykształcenia wielu znakomicie przygotowanych bibliotekarzy. 

 
Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 

Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 118/10 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta 
Zielona Góra”. 
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2200..   

PPAANN  FFRRAANNCCIISSZZEEKK  WWEERRNNEERR  

Pan Franciszek Werner  urodzony w Seroczynie na pograniczu Mazowsza i Podlasia,  

po II wojnie wraz z rodzicami zamieszkał w Gorzowie Wlkp. Absolwent Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie, związał się z Zieloną Górą na stałe w 1970 roku, podejmując pracę na 

Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Doktor Nauk Technicznych. Był 

promotorem prac inżynierskich i magisterskich ponad trzystu absolwentów uczelni, z których 

wielu pracuje dziś w Zielonej Górze. Aktywny działacz Klubu Inteligencji Katolickiej, w którym 

pełnił funkcję prezesa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich (członek zarządu oddziału 

zielonogórskiego) i PTTK (prezes zarządu oddziału).  

W pierwszej kadencji Rady Miasta Zielona Góra (1990-1994) był jej przewodniczącym  

i dokładał wszelkich starań, aby praca tego organu i wyłonionego przez Radę, Zarządu Miasta 

była jak najskuteczniejsza. Zyskał uznanie z uwagi na swą rzetelność, obowiązkowość, 

uczciwość i koleżeńską postawę. W styczniu 1991 roku został równocześnie przewodniczącym 

Związku Polskich Gmin Zachodnich, uczestniczył w pracach międzyrządowej Komisji Polski i 

Niemiec ds. współpracy przygranicznej i regionalnej.  

W drugiej (1994-1998) i trzeciej (1998-2002) kadencji Rady Miasta, jako radny pracował  

w Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska. Delegowany przez Radę do Sejmiku 

Wojewódzkiego, wybrany tam został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Radę Miasta Zielona Góra uchwałą 
nr LXV/817/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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2211..   

PPAANN  RROOMMAANN  DDOOGGAANNOOWWSSKKII  

Pan Roman Doganowski  – absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, po przybyciu  

w 1973 roku do Zielonej Góry pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-

Kartograficznym, a następnie w Biurze Projektów Wodnych Melioracji. Obecnie prowadzi Biuro 

Doradztwa na rynku nieruchomości, jest wykładowcą Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie  

i Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze.  

Po odrodzeniu samorządu w 1990 roku, wybrany radnym z listy Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność”, pełnił funkcję pierwszego w nowych warunkach ustrojowych Prezydenta Miasta  

i przewodniczącego Zarządu. Dobra współpraca Romana Doganowskiego i kierowanego 

przezeń Zarządu z Radą Miejską zaowocowała takimi dokonaniami, jak między innymi: „mała 

prywatyzacja” handlu, rozpoczęcie prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, 

przekształcania przedsiębiorstw komunalnych, utworzenie noclegowni dla osób bezdomnych, 

hospicjum, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych, Biura 

Rzecznika Praw Mieszkańców. 

Jego kompetencje i doświadczenie samorządowe zaowocowały także  

w ponadzielonogórskim wymiarze. Był członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, członkiem 

polsko-niemieckiej Samorządowej Grupy Roboczej, jednym z dwóch przedstawicieli Polski  

w Radzie Gmin i Regionów Europy.  

Radny drugiej (1994-1998) i trzeciej kadencji (1998-2002) Rady Miasta Zielona Góra. Autor 

publikacji: „Ustrój i zadania samorządu terytorialnego” (2002 r.). 
 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Radę Miasta Zielona Góra uchwałą 
nr LXV/818/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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2222..   

PPAANN  ZZBBIIGGNNIIEEWW  BBAARRTTKKOOWWIIAAKK  

Pan Zbigniew Bartkowiak - absolwent Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie, Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu i studiów doktoranckich w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. 

Doktor nauk humanistycznych.  

Jako jedyny spośród zielonogórskich radnych, uczestniczy nieprzerwanie w pracach Rady 

Miasta, jako przedstawiciel Lewicy, od 1990 roku do dzisiaj, czyli przez pięć kadencji. W centrum 

jego zainteresowania znajdowały się zawsze sprawy bezpieczeństwa, wiele lat pełnił funkcję 

przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, działał także w Miejskiej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współorganizator (wraz z radną Jolantą Danielak) 

oraz prezes powołanej w 1995 roku fundacji „Bezpieczne Miasto”, której działalność nakierowana 

jest przede wszystkim na prewencję kryminalną, zwalczanie patologii społecznych, pracę z trudną 

młodzieżą. Między innymi obecnie fundacja realizuje program profilaktyczny w ramach Programu 

Operacyjnego „Kapitał Ludzki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest 

aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. 

Inicjator i współpracownik prowadzonej przez zielonogórską „kablówkę” cyklicznej audycji 

„Bezpieczne miasto”. Autor szeregu programów profilaktycznych. 

Były pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie wykładowca 

Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach, również w pracy naukowej zajmuje się 

problemami patologii społecznej, jest autorem dwóch książek (dwie kolejne w przygotowaniu)  

i licznych artykułów naukowych i komunikatów, publikowanych w wydawnictwach uczelnianych  

w Zielonej Górze, Olsztynie i Żarach oraz Krakowie i Warszawie. 

W latach 1995-2003 dyrektor i prezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Za jego kadencji 

udało się wyprowadzić klub z finansowej zapaści i wprowadzić ponownie do ekstraligi. 
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2233..   

PPAANN  WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWW  DDRROOZZDD  

Pan Władysław Drozd  – w Zielonej Górze od 1970 roku, nauczyciel w Zespole Szkół 

Samochodowych, następnie wieloletni pracownik naukowy Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Doktor 

nauk technicznych. Obecnie zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.  

W 1990 roku wybrany został do Rady Miasta Zielona Góra pierwszej kadencji z ramienia 

Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, został 

również delegowany do Sejmiku Wojewódzkiego. W latach 1991-1995 Wicewojewoda 

Zielonogórski, co uniemożliwiło mu start w wyborach samorządowych w 1994 roku. 

Kontynuował pracę jako radny Rady Miastaw trzeciej (1998-2002), czwartej (2002-2006) i piątej 

kadencji (2006-2010). Mocno zaangażowany w prace Komisji Gospodarki oraz Komisji Rozwoju 

Miasta i Ochrony Środowiska.  

Współzałożyciel Zielonogórskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, współzałożyciel i przez dwie 

kadencje prezes Akcji Katolickiej. 
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2244..   

PPAANNII  EEWWAA  TTRRZZCCIIŃŃSSKKAA  
 

Pani Ewa Trzci ńska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  

we Wrocławiu. Powołana w grudniu 1990 roku decyzją Rady Miasta na pierwszego w dziejach 

Zielonej Góry Sekretarza Miasta, piastuje to stanowisko do dzisiaj, czyli nieprzerwanie przez 

niemal 20 lat, mimo zmieniających się opcji politycznych we władzach samorządowych. 

Dowodzi to niezbicie jej wysokich kompetencji zawodowych, ponadprzeciętnego 

zaangażowania w wykonywanie powierzonych jej zadań, rzetelności i sumienności, 

umiejętności organizowania pracy na podległych stanowiskach i kierowania zespołem ludzkim, 

co potrafili docenić kolejni prezydenci.  

Przyczyniła się w znacznym stopniu do wdrożenia systemu ISO 9000-2000 w Urzędzie 

Miasta, w dużej mierze dzięki niej został opracowany i wprowadzony w urzędzie Kodeks 

Postępowania Etycznego. Pełni obecnie funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania 

jakością.  

W 1993 roku współtworzyła Stowarzyszenie Gmin Sprewa-Nysa-Bóbr, wiele lat 

reprezentowała Zieloną Górę w Konwencie tego stowarzyszenia. Jest członkiem Regionalnej 

Komisji ds. Kwalifikacji Projektów z terenu województwa lubuskiego.  

Za wieloletnią pracę na rzecz samorządu terytorialnego otrzymała Świadectwo Dojrzałości 

Samorządowca, nadane przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, prezesa 

zarządu Stowarzyszenia Fundacji Demokracji Lokalnej, prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego i prezesa Konwentu 

Stowarzyszenia Sprewa-Nysa-Bóbr. 
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2255..   
 

PPAANN  SSEERRGGIIUUSSZZ  SSZZYYMMAANNIIAAKK  
 

Pan Sergiusz Szymaniak  – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Rozpoczął pracę zawodową w 1954 roku w Wydziale Finansowym 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, od 1964 roku główny księgowy 

budżetu w Wydziale Finansowym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zielonej Górze.  

W październiku 1990 roku decyzją Rady Miasta Zielona Góra powołany na stanowisko 

pierwszego w dziejach Zielonej Góry Skarbnika Miasta. Funkcję tę pełnił do przejścia na 

emeryturę w roku 2001. W latach 2002-2008 zatrudniony w Wydziale Finansowym Urzędu 

Miasta w charakterze starszego specjalisty ds. budżetu.  

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką Za Zasługi 

dla Finansów oraz odznaką honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”. 
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2266..   
 

PPAANN  BBOOLLEESSŁŁAAWW  WWRROOŃŃSSKKII  

Pan Bolesław Wro ński  – urodził się w 1926 r. W sierpniu 1944 r. został powołany do 
wojska. Jako żołnierz II Armii podoficer łączności przeszedł szlak bojowy uczestnicząc w 
walkach w kwietniu i maju 1945 roku. Po zwolnieniu z wojska w 1947 r. osiedlił się na Ziemi 
Lubuskiej. Od 1956 r. zamieszkuje w Starym Kisielinie.  

Od 1967 r. działa w ruchu kombatanckim. Podczas ponad czterdziestoletniej działalności 
pełnił różne funkcje w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a od 1990 r. w Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Od 1977 r. pełnił 
funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego. Od 1997 r. jest prezesem Zarządu Okręgu tej 
organizacji. Przez okres kilkunastu lat kierowania największą organizacją kombatancką w 
województwie dał się poznać jako działacz aktywny i zaangażowany. W szczególności 
podejmował wiele inicjatyw w zakresie kultywowania tradycji narodowych i wychowania 
patriotycznego młodzieży. Był organizatorem wielu uroczystości z okazji świąt narodowych, 
kombatanckich oraz rocznic związanych z tradycjami walk o niepodległość o charakterze 
wojewódzkim i miejskim. Członkowie kierowanej przez niego organizacji w sposób szczególnie 
zaangażowany krzewili wartości patriotyczne wśród młodzieży zielonogórskich szkół.  
W działaniach tych uczestniczył osobiście Pan Bolesław Wroński. Mimo podeszłego wieku, 
nadal kieruje organizacją i aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach na rzecz środowisk 
kombatanckich oraz w propagowaniu wartości patriotycznych wśród mieszkańców naszego 
miasta. Za zasługi w działalności społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim  
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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2277..   

PPAANNII  AAGGAATTAA  BBUUCCHHAALLIIKK  ––  DDRRZZYYZZGGAA  
 

Pani Agata Buchalik-Drzyzga  - jest aktualnie uważana za jedną z najwybitniejszych 
malarek na naszym terenie. Urodzona na Śląsku, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych) we Wrocławiu, jest od ponad 40-tu lat 
związana z Zieloną Górą. Tu właściwie spędziła całe swe dorosłe i zawodowe życie. Uprawia 
twórczość w dziedzinie tkaniny unikatowej, grafiki warsztatowej, malarstwa sztalugowego i 
papieru ręcznie czerpanego. Animatorka kultury.  

W dorobku ma 52 wystawy indywidualne, bierze udział w około 150 wystawach 
zbiorowych w kraju i poza jego granicami. Uczestniczka wielu plenerów, sympozjów i 
konferencji. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia (m. in. Nagrodę Kulturalną Prezydenta 
Zielonej Góry). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Jej prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum im. Dekerta w Gorzowie Wlkp., Muzeum Tkactwa w Łodzi, 
CBWA w Warszawie, BWA w Zielonej Górze, Wrocławiu, Gorzowie Wlkp., Jeleniej Górze oraz 
wielu galeriach prywatnych w kraju i za granicą. Posiada galerię autorską w Muzeum 
Wojskowym w Drzonowie.  

Twórczość Agaty Buchalik-Drzyzgi nierozerwalnie łączy się z miastem Zielona Góra, które 
stało się Jej miastem. Od ponad 40-tu lat jest członkiem i działa społecznie w Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Wieloletnia nauczycielka malarstwa i rysunku w Państwowym Liceum 
Sztuk Pięknych w Zielonej Górze, wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Wychowała bardzo liczną grupę świetnych plastyków. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych kierowała zielonogórskim Biurem Wystaw Artystycznych. Przez ten 
czteroletni okres Jej dyrektorowania w BWA gościło szereg wspaniałych wystaw oraz wielu 
wybitnych artystów. Jest także założycielką zielonogórskiego charytatywnego klubu „Kiwanis 
Adsum”, który do dziś działa bardzo prężnie na rzecz świetlic socjoterapeutycznych. Działa 
również na rzecz artystycznych debiutów, w Lubuskim Stowarzyszeniu Miłośników Działań 
Kulturalnych „DEBIUT” w Zielonej Górze. 
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2288..   
 

PPAANN EEUUGGEENNIIUUSSZZ  KKUURRZZAAWWAA  
 

Pan Eugeniusz Kurzawa  - jest poetą, redaktorem książek i wydawnictw, dziennikarzem, 
animatorem kultury, regionalistą. Z Zieloną Górą związany jest od 30-stu lat. Tu ukończył studia 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej, tu koncentrowała się Jego działalność zawodowa i twórcza. 
Jako dziennikarz pracował w tygodniku „Krajobrazy”, popołudniówce „Kurier Podlaski”, „Gazecie 
Młodych”, „Gazecie Nowej”, a od 1994 roku do dzisiaj jest dziennikarzem „Gazety Lubuskiej”.  
W tym czasie opublikował wiele artykułów na tematy miejskie oraz dotyczące regionu. 

Jako poeta debiutował w roku 1976. Wydał kilkanaście tomików wierszy. Publikował na 
łamach m. in. takich pism jak: „Nadodrze”, „Nowy Wyraz”, „Integracje”, „Krajobrazy”, „Fakty”, 
„Akcent”, „Kierunki”, „Autograf”, „Zdanie”, „Niwa”, „Dziś”, „ProLibris”, „Czerwony Sztandar” 
(Wilno), „Kauno Tiesa” (Kowno), „Die Fahre/Prom”. Tłumaczony na języki: litewski, niemiecki, 
estoński, angielski i białoruski. Zdobywca Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Od 1989 r. jest 
członkiem Związku Literatów Polskich, od 1996 r. (już piątą kadencję) pełni funkcję prezesa 
oddziału zielonogórskiego ZLP. Jest również autorem wielu pozycji książkowych, między 
innymi: „Słownik polskich pisarzy współczesnych Wileńszczyzny”, „Legendy zbąszyńskie”, 
„Kalendarz zielonogórski”, „Wolsztyńskie rozmowy”, „Szkice zbąszyńskie”, czy „Ogród sztuk”. 

Wraz z żoną wymyślił i poprowadził „Ogród sztuk”, w ramach którego odbyły się między 
innymi wystawy plastyczne Agaty Buchalik - Drzyzgi, Józefa Burlewicza czy Aleksandry Fichny-
Chełkowskiej, spotkania literackie (Teatr ¾ z Zusna) czy aukcje prac Andrzeja Strumiłły. 
Spotkania twórców i animatorów kultury w podzielonogórskim Wilkanowie, stały się jednym z 
najważniejszych wydarzeń kulturalnych na naszym terenie. Za swoją działalność otrzymał 
Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra. 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 
Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 778/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody 
Miasta Zielona Góra”. 

 



KSIĘGA ZASŁUŻONYCH uhonorowanych Nagrodą Miasta Zielona Góra  36 

2299..   

PPAANN EEDDWWAARRDD  JJAAWWOORRSSKKII  

Pan Edward Jaworski  - uznawany jest przez wielu historyków za największą postać  
II wojny światowej wśród mieszkańców województwa lubuskiego. Urodził się 18 maja 1920 roku 
w Trzebini w województwie małopolskim. W 1937 r. ukończył kurs szybowcowy w Ustinowej w 
Bieszczadach. W maju 1938 r. zdał egzamin dojrzałości, a już latem ukończył kurs samolotowy 
w Aleksandrowiczach koło Bielska. We wrześniu 1938 r. rozpoczął służbę wojskową w szkole 
Podchorążych Piechoty w Krakowie. Od stycznia 1939 r. do wybuchu wojny przeszedł pełne 
przeszkolenie w pilotażu ze specjalizacją myśliwską w szkole Orląt w Dęblinie. 17 września 
1939 r. przekroczył granicę Rumunii, a już zimą odbył szkolenie w 145. Dywizjonie 
Warszawskim w Lyonie, który miał zostać przerzucony do Finlandii w celu walki z sowietami po 
ataku na Finlandię. O maja 1941 do lipca 1947 r. przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie był 
pilotem czterech dywizjonów myśliwskich Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (302, 308, 
315, 317) oraz jednego brytyjskiego Dywizjonu RAF-u (605) oraz instruktorem w szkole 
Myśliwskiej. Wykonał ponad 300 lotów bojowych, pełnił funkcję Oficera Operacyjnego 131. 
Skrzydła Myśliwskiego oraz Dowódcy Eskadry Dywizjonów 302 i 308. Z tego okresu posiada 7 
polskich odznaczeń bojowych ze Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari oraz przyznany trzykrotnie 
Krzyż Walecznych, sześć brytyjskich odznaczeń wojennych wraz z unikatowym, najwyższym 
odznaczeniem lotniczym - Distinguished Flying Cross. Warto dodać, że spotkany podczas 
wycieczki turystycznej w Walii w roku 1999 następca brytyjskiego tronu książę Karol, na wieść o 
tym, że Edward Jaworski jest kawalerem krzyża DEC, zasalutował mu i wyraził ubolewanie, iż 
nie potrafi powiedzieć po polsku „dziękuję". Pozostałe zdobyte przez Niego polskie i brytyjskie 
odznaczenia bojowe to: Medal Lotniczy, Medal Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Krzyż 
Czynu Bojowego Polskich Sił  Zbrojnych Na Zachodzie, 1939 - 1945 Star, Air Crew Europ,  
France And Germany, Atlantic Star, The Defence Medal, War Medal. 

Do Polski Pan Edward Jaworski wrócił w 1947 r. Po powrocie przez dziewięć lat 
doświadczał szykan z aresztowaniem włącznie, a po amnestii Gomułki - przez 27 lat pracował w 
charakterze pilota i kierownika Zespołu Lotnictwa Sanitarnego w Zielonej Górze na lotnisku w 
Przylepie. Podczas tej służby niósł pomoc setkom przewożonych chorych, między innymi 
aktorowi Januszowi Gajosowi, przejechanemu przez ciężarówkę na planie serialu „Czterej 
pancerni i pies” w Żaganiu. Uczestniczył w dwóch poważnych wypadkach lotniczych (w 1959 i 
1973 r.), kiedy ledwo wychodząc z życiem ratował innych pasażerów, wyciągając ich z płonącej 
maszyny. Po drugim z tych wydarzeń otrzymał order Za Ofiarność i Odwagę oraz osobisty list 
gratulacyjny od Edwarda Gierka. Inne przyznane odznaczenia cywilne, to: Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, 
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju. 

Pan Edward Jaworski jest człowiekiem szlachetnym, prawym i uczciwym, wzorowym 
mężem, oddanym ojcem i kochającym dziadkiem. Swoją postawą daje przykład patriotyzmu, 
niezachwianych zasad moralnych i niezmiennych poglądów. Nigdy nie należał do PZPR, 
chociaż nie pomagało Mu to w realizacji celów zawodowych. Włodarze Jego rodzinnego miasta 
przyznali mu w 1997 r. tytuł Honorowego Obywatela Trzebini. W 1994 r. Edward Jaworski 
napisał wspomnieniową książkę „Zranione skrzydło", wydaną rok później nakładem 
Wydawnictwa Organon w Zielonej Górze. Opisał w niej przedwojenny okres lotnictwa 
harcerskiego, czasy II wojny światowej oraz lata pracy w lotnictwie sanitarnym. Tytuł książki 
nawiązuje do niecodziennego wydarzenia z 21 października 1941 r., kiedy Edward Jaworski po 
walce powietrznej zdołał szczęśliwie wylądować z przestrzeloną w skrzydle dziurą o średnicy 
metra i innymi uszkodzeniami. Podobnych przypadków wtedy nie notowano, więc sprawa stała 
się sławna i trafiła do gazet Książka spotyka się z dużym zainteresowaniem i trafia do wielu 
instytucji, bibliotek, wydawnictw, naukowców oraz hobbystów, zajmujących się losami Polskiego 
Lotnictwa na Zachodzie. 

Swój mundur i czapkę wojskową Pan Edward Jaworski przekazał do depozytu Muzeum 
Wojskowego w Drzonowie, gdzie w maju zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa z jego 
nazwiskiem. Od przejścia na emeryturę jest regularnie zapraszany na spotkania z dziećmi i 
młodzieżą (odwiedził ponad 30 szkół) oraz do innych instytucji. Wielu młodych entuzjastów 
tematu utrzymuje z nim stały kontakt, korzystając z jego wiedzy w procesie kształcenia i 
podczas pisania prac naukowych. Jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Od lat, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, 
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uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach rocznicowych. Bywa na spotkaniach w 
Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu, gdzie spotyka się z 
zagranicznymi kombatantami, związanymi ze Stalagiem Lufi-III, w którym więziono jego 
kolegów - pilotów. 
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3300..   

PPAANNII  AANNNNAA  SSIIDDŁŁOO   

Anna Sidło  – uznana nauczycielka tańca i działaczka kultury. Jest absolwentką 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (wychowanie muzyczne – pedagogika 
tańca) oraz Państwowej Średniej Szkoły Baletowej (kierunek pedagogiczny) w Warszawie i 
Państwowej Średniej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Ukończyła także liczne szkolenia i kursy 
doskonalące i podnoszące kwalifikacje organizowane przez: Centralny Ośrodek Pedagogiczny 
Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechnienia 
Kultury w Warszawie, Polską Sekcję Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, 
Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF także przez Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy „Klauza”. 
Uczestniczyła w zagranicznych kursach dla nauczycieli szkół baletowych – w Dreźnie i w 
Palucca Schule oraz dla choreografów w Moskwie. 

Obecnie Pani Anna Sidło pracuje w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury. Jest 
kierownikiem artystycznym i choreografem Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika 
Figasa. W Społecznym Ognisku Artystycznym LTM prowadzi wspaniały balet dziecięcy.  

W latach 1969 – 1970 była zatrudniona w Państwowej Szkole Baletowej w Bytomiu jako 
nauczyciel tańca klasycznego i ludowego oraz w Państwowej Operze Śląskiej. W tym samym 
okresie współpracowała z Ośrodkiem TV Katowice, prowadząc zajęcia z telewizyjnym zespołem 
baletowym. 

W Zielonej Górze od września 1970 roku, zatrudniona w Wojewódzkim Domu Kultury, 
równocześnie prowadziła klasy taneczne w Ognisku Muzycznym w Nowej Soli oraz 
współpracowała z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca. Był to bardzo aktywny okres pracy 
artystycznej z amatorskimi zespołami tanecznymi. Prowadzone przez Annę Sidło zespoły brały 
udział we wszystkich znaczących imprezach wojewódzkich, reprezentowały region na 
Panoramie XXX-lecia w Warszawie, wyjeżdżały za granicę. W tym samym okresie Anna Sidło 
powołała przy WDK pierwszy w Zielonej Górze Klub Tańca Towarzyskiego. Szkolone przez nią 
pary osiągały w swojej klasie bardzo dobre wyniki. Lata 1976 – 1980 to okres pracy w Teatrze 
Lubuskim, gdzie znalazła się dzięki interesującej propozycji Ryszarda Żuromskiego – dyrektora 
teatru. Opracowała wówczas choreografię m.in. do spektaklu „Piosenki Pana Bogusławskiego” 
(w reżyserii R. Żuromskiego i muzyką W. Głucha). Zwłaszcza ten spektakl został wysoko 
oceniony przez publiczność. 

Od 1980 roku Pani Anna Sidło była zatrudniona w Społecznym Ognisku Artystycznym LTM 
w Zielonej Górze, a następnie w Społecznej Szkole Podstawowej LTM. Prowadzony przez nią 
dziecięcy zespół baletowy „Malwinki” w Ognisku Artystycznym należał do czołowych zespołów 
tego typu w Polsce, zdobywał wyróżnienia i nagrody na przeglądach regionalnych i 
ogólnopolskich. Od 1986 roku ponownie rozpoczęła współpracę z Lubuskim Zespołem Pieśni i 
Tańca, organizując od podstaw pracę z dziećmi, których do tej pory w zespole nie było. Na 
uwagę zasługuje jej umiejętność pracy z młodzieżą, wyzwolenie w młodych ludziach pasji, 
pragnienia wspólnego działania, którego efekty owocowały w ich dalszym życiu. Podejmowała 
się obowiązków, które uświadamiały młodzieży, że aby osiągnąć satysfakcję i zbierać oklaski 
trzeba wypracować środki na działalność artystyczną, a członkowie zespołu, aby zdobyć 
pieniądze na wyjazd na festiwale zagraniczne w pierwszej połowie lat 90-tych, sprzątali lasy i 
skwery, pracowali z archeologami, sprzedawali Gazetę Lubuską dostarczając ją mieszkańcom 
miasta bezpośrednio do domów. Dzięki tej pracy, zespół mógł wyjechać na Festiwal Folkloru do 
Kanady (1992) oraz Finlandii (1993).  

Pani Anna Sidło zawsze bardzo ściśle i serdecznie współpracowała z rodzicami. Dzięki 
temu, Międzynarodowe Festiwale Folkloru w Zielonej Górze są obsługiwane w znaczącej przez 
członków LZPiT oraz ich rodziców. Więź z rodzicami wychowanków przenosi się na inne sfery 
życia – zespół organizuje wspólne bale, pikniki, koncerty, co tworzy niepowtarzalną, rodzinną 
atmosferę. Przykładem jest ostatni Koncert Andrzejkowy w teatrze (30.XI.2009 r.), podczas 
którego rodzice w antrakcie zaprosili widzów na degustacje ciast własnego wypieku. 

Praca pedagogiczna i artystyczna to dla Pani Anny Sidło źródło sukcesów. Duże uznanie 
fachowców zdobyły przygotowane przez nią układy choreograficzne. Należy tu wymienić 
program oparty na zwyczajach zapustnych naszego regionu, za który grupa młodzieżowa 
otrzymała medal im. prof. Józefa Burszty, nagrodzony program dla dzieci przygotowany w 
oparciu o zwyczaj topienia Marzanny i chodzenia z gaikiem w regionie śląskim, niezwykle 
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interesująco opracowane dziecięce tańce i zabawy z regionu lubelskiego, które są przez 
specjalistów uznawane za wzorzec scenicznej adaptacji folkloru w wykonaniu dzieci, czy 
program „Postraszymy je...” wysoko oceniony przez radę artystyczną IV Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze. Program pt. „Krakowskie koniki” wygrał festiwal „Krakowiak 
99” w Krakowie. Zaowocowało to zaproszeniem zespołu do Krakowa na „Festiwal 2000”, „Król 
pasterzy” w 2001 r. przyniósł zespołowi prestiżową nagrodę Eurydyki przyznawaną przez 
Zielonogórski Ośrodek Kultury. 

Wielkim sukcesem zespołu jest zdobyte (1995) Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru w Agrigento na Sycylii, a w 2001 roku podczas pobytu w Meksyku w mieście Pueblo 
dziennikarz pisał: Zielona Góra, Polonia „Polska... cud na 5 Międzynarodowym Festiwalu 
Folkoru”. 

„Winobranie w Zielonej Górze” to program w LZPiT, o którego zrealizowanie zabiegała 
Anna Sidło. Reprezentując nasz kraj i promując Zieloną Górę, LZPiT dotarł prawie do 
wszystkich krajów europejskich, a także na inne kontynenty (Kanada, Brazylia, Korea, Płn. 
Tajwan, Panama, Meksyk. Jednocześnie nie zaniedbuje działalności w swoim, najważniejszym 
środowisku. Wraz ze swoimi podopiecznymi, nie tylko z Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, ale 
również z „Baletniczkami: z SOA, aktywnie uczestniczy w uroczystościach miejskich i 
regionalnych. Nadmienić należy, że sekcja baletowa w SOA jest jedyną w mieście grupą o 
takim profilu. 

Pani Anna Sidło była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, m.in. Honorową odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury (1987), odznaką „Za zasługi w rozwoju województwa 
zielonogórskiego” (1989), dyplomem Ministra Kultury i Sztuki „za szczególny wkład pracy w 
działalność upowszechnieniową wśród dzieci i młodzieży” (1994), wyróżnieniem Ministra Kultury 
w ramach Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pn. Talenty (1997), statuetką 
Winiarki przyznaną przez kapitułę złożoną z przedstawicieli mediów i organizatorów Dni Zielonej 
Góry, jako Najbardziej Kochanemu Przedstawicielowi Środowiska Tanecznego Zielonej Góry 
(1998), niezliczoną liczbą dyplomów i listów gratulacyjnych od władz miejskich i wojewódzkich, 
w 1998 roku nominacją do Nagrody Kulturalnej Wojewody Zielonogórskiego.  

Pani Anna Sidło została zaproszona przez redakcję Telewizji Odra do udziału w programie 
„Lubuszanie znani i nieznani”. Dwa poświęcone jej odcinki zostały wyemitowane 10 i 17 grudnia  
2009 r. 
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3311..   

PPAANNII  AALLIICCJJAA  GGÓÓRRSSKKAA   
Alicja Górska  – jest pedagogiem i dyplomowanym nauczycielem tańca - nauczycielem 

mianowanym. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Studium Tańca w Poznaniu 
(taniec ludowy i taniec towarzyski). Czteroletnie Studia Zawodowe w zakresie Tańca 
Towarzyskiego odbyła w Gdańsku, ukończyła także Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej 
Górze. Była wychowanką prof. Mariana Wieczystego. Od 1986 roku pracuje w Zielonej Górze, 
zatrudniona przez ówczesnego Prezydenta Miasta jako specjalista ds. tańca przy organizacji i 
dalszym prowadzeniu pracowni tanecznej w otwieranym tego roku MDK „Dom Harcerza”. 
Wcześniej, przez piętnaście lat nabywała doświadczenia w pracy artystycznej i organizacyjnej 
na stanowisku kierownika działu imprez w Wolsztyńskim Domu Kultury. Ważną część dorobku 
Pani Alicji Górskiej stanowią m.in.: wieloletnia twórcza współpraca artystyczna z Zespołami 
Pieśni i Tańca z Regionu Kozła Lubuskiego, prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych par 
turniejowych, a także formacji tanecznych, których osiągnięciami są m.in.: wicemistrzostwo 
Polski par młodzieżowych, dwukrotnie złoty i dwukrotnie srebrny medal w Międzynarodowym 
Festiwalu Tańca w Koninie (później, przez 10 lat – była jurorem tej imprezy), koncerty w Teatrze 
Wielkim w Warszawie, centralne „Barbórki”, „Arena” Poznań w cyklu „Dziecko potrafi”. 

Pani Alicja Górska prowadziła Komisję ds. Dzieci i Młodzieży przy Polskim Towarzystwie 
Tanecznym, uczestniczyła w tworzeniu pierwszych w Polsce przepisów ruchu tańca 
towarzyskiego i sportowego dzieci i młodzieży, wydanych w 1985 roku w Krakowie. Jest 
założycielką Szkoły Tańca Gracja w Zielonej Górze - pierwszej w Polsce, profesjonalnej 
placówki kulturalno-oświatowej, mającej w dorobku wykształcenie par klasy międzynarodowej o 
światowej sławie, a także w ciągu lat – wielu utytułowanych par Mistrzostw Polski w obu stylach 
tanecznych. Jest wychowawcą kilku pokoleń tancerzy i nauczycieli tańca oraz organizatorem i 
jurorem wydarzeń krajowych i międzynarodowych w Zielonej Górze, m.in.: 10 edycji 
Międzynarodowych Turniejów Tańca „O Pluszowego Misia”, od 1987 roku organizowanego 
corocznie – Konwaliowego i Gwiazdowego Turnieju Tańca, Mistrzostw Polski i naszego 
województwa, Turnieju Winobraniowego, Pucharowego, Grand Prix Polski, widowisk 
tanecznych, pokazów, imprez okolicznościowych. Jest organizatorką wielu akcji charytatywnych 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin ubogich oraz organizatorką wieloletniej 
współpracy artystycznej w ramach Euroregionu, a także autorką wielu projektów szkoleniowych 
dla nauczycieli i trenerów (niegdyś z udziałem prof. M. Wieczystego) i par sportowych z 
udziałem konsultantów krajowych i zagranicznych. 
 Pani Alicja Górska została dotychczas wyróżniona doroczną Nagrodą Kulturalną 
Prezydenta Miasta Zielona Góra, odznaką honorową Zasłużony Działacz Kultury, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania, Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz dyplomami i wyróżnieniami 
branżowymi. 
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3322..   

PPAANN  MMIICCHHAAŁŁ  MMAALLIITTOOWWSSKKII   
 

Michał Malitowski  - jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonej Górze, Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1 oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego (magister pedagogiki kulturalno-
oświatowej). Od 8-go roku życia jego pasją, a obecnie również zawodem, jest taniec towarzyski. 
Rozpoczynał w Klubie „Jacek” w zielonogórskim Domu Harcerza, a następnie reprezentował 
Szkołę Tańca Alicji Górskiej „Gracja” w Zielonej Górze. Przez 15 lat jego taneczną tancerką 
była zielonogórzanka Iwona Golczak, a trenerem Wojciech Olszak. Byli czterokrotnymi 
mistrzami Polski w tańcach latynoamerykańskich amatorów i zwycięzcami (w 1999 roku) 
turnieju Blackpool Open, który uważany był za młodzieżowe mistrzostwa świata do lat 21.  

Od 2002 roku taneczną partnerką Pana Michała Malitowskiego jest Belgijka Pani Joanna 
Leunis. Reprezentując Zieloną Górę, para Malitowski - Leunis rokrocznie zdobywała 
mistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich zawodowców (już siedmiokrotnie). Razem 
zdobywali też najwyższe trofea poza granicami Polski. Są aktualnymi mistrzami świata (2008 - 
Innsbruck, Austria, 2009 - Blackpool, Wlk. Brytania). Dwukrotnie wygrali największy na świecie 
turniej Open w Blackpool (2008,2009), od pięciu lat wygrywają bardzo prestiżowy, światowy 
turniej International Open w londyńskiej Royal Albert Hall,, od trzech lat zwyciężają w Otwartych 
Mistrzostwach Zjednoczonego Królestwa – UK Open. W początkowych latach wspólnej kariery, 
tańczyli także w kategorii południowo-amerykańskiego show, zdobywając dwukrotnie 
mistrzostwo świata (2002 - Holandia, 2003 – Chiny). Występując ze specjalnymi pokazami na 
zaproszenie federacji tanecznych oraz telewizji różnych krajów europejskich, azjatyckich, 
amerykańskich i australijskich. Relacje z ich mistrzowskich turniejów i pokazów od kilku lat 
emituje Eurosport. Dają też spektakularne występy, jak ekstra pokaz w „oskarowym” Teatrze 
Kodaka w Hollywood, od 2003 roku rokrocznie biorą udział w imprezie DanceSuperStars w 
Tokio. Uczestniczą również w pokazach dla Polonii w Chicago oraz na Uniwersytecie Harvarda. 

Są ponadto uznanymi w świecie nauczycielami i wykładowcami. Od 7 lat Michał wraz ze 
swoją partnerką występują ze specjalnym wykładem i pokazem przed trenerami i sędziami 
tańca z całego świata na największym Światowym Kongresie w angielskim Blackpool. Za 
każdym razem Michał przedstawiany jest jako Polak z Zielonej Góry, absolwent Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.  

Głównym miejscem zamieszkania Pana Michała Malitowskiego jest od kilku lat Londyn, ale 
praktycznie jest „obywatelem świata”, gdyż w każdym miesiącu przebywa wraz ze swoją 
partnerką w innym kraju, na innym kontynencie. Kilka razy w roku, przez kilka tygodni 
przebywają w Perth w Austrii, gdzie mieszka ich główny trener, Holender, dr Ruud Vermey. 
Kiedy tylko może, Michał odwiedza swoich Rodziców oraz swoją szkołę „Gracja”, zna Zieloną 
Górę także Joanna Leunis. 
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3333..   

PPAANN  JJEERRZZYY  SSZZYYMMAANNIIUUKK   
 

Jerzy Szymaniuk  - urodził się 27.05.1958 r. w Kostrzynie nad Odrą. Tam też uczęszczał do 
szkoły podstawowej, a następnie liceum ogólnokształcącego. W okresie nauki w szkole średniej 
(1973-1977) rozpoczął swoją pierwszą współpracę z big bandem, która wpłynęła w znacznym 
stopniu na jego rozwój artystyczny. W roku 1977 został laureatem Centralnej Olimpiady Artystycznej 
w Warszawie w zakresie muzyki wraz ze skierowaniem na studia.  

W latach 1977-1981 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku 
Wychowanie Muzyczne, które z tytułem magistra ukończył w toku studiów indywidualnych. Pracę 
magisterską pt. „Aranżacja utworów na szkolne zespoły instrumentalne i instrumentalno – wokalne” 
obronił w czerwcu 1981 r. Będąc na pierwszym roku studiów założył zespół jazzu tradycyjnego 
istniejący do dziś pod nazwą Old Friends Orchestra. Przez cały okres studiów był muzykiem big 
bandu akademickiego, działającego przy Instytucie Wychowania Muzycznego WSP w Zielonej 
Górze. Praca w orkiestrze pozwoliła J. Szymaniakowi na rozwijanie wiedzy w zakresie aranżacji i 
kompozycji. Big band wykonywał jego aranżacje i kompozycje na wielu koncertach i festiwalach. 
Pracując z orkiestrą, brał czynny udział w organizowaniu i prowadzeniu prób całościowych oraz 
poszczególnych sekcji. W latach 1982-1984 był dyrygentem i kierownikiem artystycznym Big Bandu 
Novita w Zielonej Górze.  

Orkiestra uczestniczyła w koncertach organizowanych w Zielonej Górze i na terenie 
województwa. W okresie pracy z Big Bandem „Novita” powstało szereg aranżacji piosenek 
dziecięcych. Utwory te były wykonywane z big bandem na festiwalach dziecięcych organizowanych 
w Zielonej Górze. W roku 1985 rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. 
Założył Big Band „Mrowisko” oraz Studium Muzyki Jazzowej. Zajmował się także upowszechnianiem 
muzyki jazzowej. Zorganizował Małą Akademię Jazzu oraz Ogólnopolskie Spotkania Big Bandów 
(1986, 1987.1988, 1991). Zaprojektował i zrealizował również warsztaty big bandów. Big Band 
„Mrowisko” współpracował ze znanymi muzykami (Jarosław Śmietana, Piotr Baron, Antoni Dębski, 
Andrzej Pluszcz, Adam Cegielski, Piotr Cieślikowski). We wrześniu 1990 r. orkiestra koncertowała z 
włoskim trębaczem Colloca Silvano. Big Band „Mrowisko” był laureatem wielu nagród i wyróżnień: 
„Nagroda główna” dla Big Bandu na Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Muzycznego 
(1986); nagroda Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego na Ogólnopolskich Spotkaniach Big bandów 
w Zielonej Górze (1986); III nagroda na Jazz Juniors w Krakowie (1987);. I nagroda na 
Ogólnopolskich Spotkaniach Big Bandów w Zielonej Górze. W tym czasie laureatem wielu nagród był 
także J. Szymaniuk. W 1987r. otrzymał indywidualną nagrodę za aranżację na konkursie „Estrada 
Muzyczna” w Zielonej Górze; 1987r. - nagrodę indywidualną na Jazz Juniors za aranżację programu; 
1988r - nagrodę indywidualną za kompozycje i aranżacje na Ogólnopolskich Spotkaniach Big 
Bandów w Zielonej Górze. W 1988 r. J. Szymaniuk zdał egzamin ministerialny na muzyka 
estradowego, a w roku 1990 uzyskał Ministerialne Weryfikacje Instruktorskie kat. S. W latach 1990-
1998, jako pianista i aranżer, współpracował z zespołem Zbigniewa Czwojdy The New Sami Swoi 
Orchestra. Orkiestra wykonywała aranżacje J. Szymaniuka na wielu koncertach w Polsce i za 
granicą. Kilka aranżacji zostało zarejestrowanych na płytach tego zespołu. Podczas współpracy z 
orkiestrą występował na wielu festiwalach i koncertach jazzowych w Europie, współpracował ze 
znanymi muzykami i wokalistami (tj.: Piotr Baron, Jerzy Jarosik, Jerzy Główczewski, Adam Wendt, 
Zbigniew Jaremko, Lora Szafran, Wayne Bartlett, Jane Shine, Marek Bałata, Ewa Bem, Andrzej 
Rosiewicz, Iza Zając, Ewa Uryga). J. Szymaniuk od lat zajmuje się kompozycją, aranżacją, 
prowadzeniem stałych form koncertowych: Old Friends Orchestra, Old Friends Traditional Jazz 
Band, Big Band Zielona Góra (do lutego 2002 r.). W latach 1996 - 2000 prowadził Studium Muzyki 
Jazzowej w zakresie podstaw harmonii jazzowej z improwizacją. W grudniu 1998 r. na bazie SMJ 
powstał Big Band Zielona Góra, a od lutego 2002 r. Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
którego jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem. W swoim dorobku artystycznym orkiestra ma 
koncerty w Zielonej Górze, w kraju i za granicą. Koncertowała ze znanymi muzykami sceny jazzowej. 
W repertuarze Big Bandu znajdują się znane kompozycje i aranżacje jazzowe oraz aranżacje i 
kompozycje autorskie J. Szymaniuka. Najważniejsze koncerty orkiestry to: 35 Festiwal „Jazz nad 
Odrą” (maj 2000), 40 Festiwal „Jazz nad Odrą” (październik 2004), XVI Międzynarodowe Spotkania 
Jazzowe w Głogowie (wrzesień 2000), koncerty w Hamburgu (maj 2001), Sopot Molo Jazz Festiwal 
(lipiec 2001), Big Band Meeting we Wrocławiu (październik 2002), „Old Jazz Meeting” (2000-2004), 
Big Band Festiwal (1999-2004), koncerty z cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i 
Przyjaciele” (2002-2005), „Big Band Jazz Meeting” w Zielonej Górze (maj 2003, listopad 2004), 
koncerty w Szwecji (sierpień 2003), IX Komeda Jazz Festival (listopad 2003), koncert jubileuszowy 
„Pięć Gwiazd Na Pięciolecie” (26 listopada 2003 r.), International Jazz Festiwal III Swingin Saxonia 
(listopad 2004), koncerty z chórami, orkiestrą smyczkową („Kolędy Świata” - styczeń 2004r.), koncert 
dla TVP 2 „Kolędy dla Świata” w Filharmonii Bałtyckiej (Gdańsk, grudzień 2004), koncert dla TVP 1 
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z programem „Kolędy dla Świata” w Bazylice w Pelplinie (Pelplin, listopad 2007), EXPO 2008 
Saragossa (Hiszpania). Big Band jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: dwukrotnie GRAND PRIX 
I miejsce, trzykrotnie II, oraz III miejsce na Festiwalu Big Bandów; dwie Złote Tarki oraz dwukrotnie 
wyróżnienia na Old Jazz Meeting Złota Tarka; nagroda specjalna 35 Festiwalu „Jazz Nad Odrą”; 
nagroda dla najlepszego zespołu IV Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych i 
Bluesowych w Gdyni, II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Swingin Saxonia. W maju 2002 r. 
Jerzy Szymaniuk uzyskał kwalifikacje artystyczne I stopnia sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny 
artystycznej jazz i muzyka estradowa nadane uchwałą Rady Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzi wykłady, organizuje i 
bierze aktywny udział w warsztatach artystycznych. Przygotował i zrealizował znaczącą liczbę 
audycji szkolnych. Jest autorem wielu projektów muzycznych, zaaranżował wiele programów 
koncertowych. Jako pianista, aranżer i kierownik muzyczny brał udział w wielu nagraniach płytowych 
(25 CD – 7 własnych projektów). Wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, 
Belgia, Jugosławia, Szwajcaria, Dania, Rosja, Węgry, Szwecja, Hiszpania). W latach 2000 - 2001 
pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze prowadząc zajęcia z podstaw harmonii 
jazzowej z improwizacją oraz aranżację. Od 2001 r. pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do 
2004 prowadził zajęcia z podstaw harmonii jazzowej z improwizacją oraz aranżację. Od września 
2004 pełni obowiązki kierownika kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. Prowadzi przedmioty: Zespoły 
Instrumentalne, Big Band, Seminarium Pracy Dyplomowej, Metodyka prowadzenia zespołów. Jest 
kierownikiem artystycznym i dyrygentem Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W grudniu 2004 
powołał Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe, w którym został powołany na funkcję prezesa. Jest 
pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym organizowanego przez Stowarzyszenie 
Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Green Town of Jazz (2005, 2006, 2007, 2008).  

Do większych realizacji Pana J. Szymaniuka zaliczyć należy:  
− w grudniu 2004 dyrygowanie koncertem "Kolędy dla Świata", który odbył się w Filharmonii 

Bałtyckiej w Gdańsku z udziałem: Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 
Chóru "Alla Camera", Chóru Akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Big Bandu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Orkiestry smyczkowej "Cztery Kolory" z Gdańska, Maciej Sikała 
(saksofony), Priscilla Jones (USA) - wokal, Nicky Brown - wokal (Anglia), Jewgen Jefremow 
(Ukraina) - wokal, Tetiana Sopiłka (UKRAINA) - wokal, Ewa Uryga - wokal, Marek Bałata – 
wokal, Koncert zaaranżowany przez J. Szymaniuka został zarejestrowany przez TVP2 i 
emitowany przez dwójkę oraz TV Polonia, a w maju 2005 ukazał się na albumie CD pt. "Pieśni 
Bożonarodzeniowe", 

− 1 kwietnia 2006 dyrygował w Warszawie Orkiestrą Polskiego Radia z udziałem chóru 
 i solistów w koncercie "Nieszpory" na rocznicę śmierci Papieża wykonując specjalnie napisaną 
przez siebie kompozycją "Szukałem Was. Lament po Pasterzu" do słów Ernesta Brylla. Utwór 
ten znalazł się na wydanej płycie "Nieszpory. Artyści Polscy Janowi Pawłowi II w Hołdzie ". 
Koncert był transmitowany przez TVP1 i TV Polonia, 

− 16 listopada 2007 – Bazylika w Pelplinie – dyrygował koncertem „Kolędy Świata” z udziałem: 
Chóru Gospel Joy (Poznań), Chóru Aksion (Białystok), Chóru Akademickiego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Orkiestry smyczkowej Cztery 
Kolory z Gdańska, artystów: Ingried Diem (Austria), Marcia Walder-Thomas (USA), Eleni, Jozefa 
de Andres Galvan (Hiszpania), Brian Fentress (USA), Anna Serafińska, Janusz Szrom, Dorota 
Osińska, Karolina Kozak. Koncert został zarejestrowany dla TVP 1, TV POLONIA i emitowany 
podczas Świąt Bożego Narodzenia. Koncert ukazał się na płycie CD pt. " Kolędy Świata", 

− W lipcu 2008 – koncertował z Big Bandem UZ, Urszulą Dudziak, Kasią Urbaniak, Miką Urbaniak 
w Saragossie (Hiszpania) w ramach EXPO 2008. 

 Pan Jerzy Szymaniuk jest laureatem wielu nagród, m. in.:  
− Nagrody indywidualnej za aranżację na konkursie „Estrada Muzyczna” Zielona Góra (1987), 
− Nagrody indywidualnej za aranżację programu na Jazz Juniors, Kraków (1987),  
− Nagrody indywidualnej za kompozycje i aranżacje na Ogólnopolskich Spotkaniach Big Bandów 

w Zielonej Górze (1988), 
− Nagrody "Zielone Grono"( 1989), 
− Honorowej Statuetki "Winiarki" (1998), 
− Nagrody PSJ za zasługi w propagowaniu jazzu wśród młodzieży (2000), 
− Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Zielona Góra (2001), 
− Nagrody II stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (2003),  
− Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Zielona Góra (2004), 
− Nagrody za zajęcie I miejsca - Kociołki Kulturalne 2004 w kategorii: Wydarzenie Kulturalne Roku 

(Koncert „Pięć gwiazd na pięciolecie”), 
− Nagrody za zajęcie I miejsca - Kociołki Kulturalne 2004 w kategorii: Najlepsza Impreza Klubowa 

(Koncert „Soir de Paris”), 
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− Nagrody za zajęcie III miejsca - Kociołki Kulturalne 2004 w kategorii: Najlepsza Impreza Masowa 
(Koncert „Kolędy na jazzowo”) 

− Odznaki „Zasłużony działacz kultury” - Minister Kultury (2004), 
− Nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (2004) za wybitne osiągnięcia w zakresie 

muzyki jazzowej, upowszechnianie kultury muzycznej, pracę koncepcyjną w celu powołania 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nowego kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w 
Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

− Nagrody III stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005), 
− Srebrnego Krzyża Zasługi - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (2005), 
− Nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego - medal „Lubuski Animator Kultury” (2007), 
− Nagrody Indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (2007) za osiągnięcia 

naukowe, 
− Nagrody zespołowej „Animator Kultury” dla Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego -  

za osiągnięcia w propagowaniu muzyki jazzowej i promowaniu osiągnięć muzyków związanych z 
Zieloną Górą, 2008. 

Pan Jerzy Szymaniuk zrealizował projekt płytowy promujący Zieloną Górę i zielonogórskich 
artystów. W grudniu 2008 ukazała się płyta Urszula Dudziak / Jerzy Szymaniuk / Big Band 
Uniwersytetu Zielonogórskiego Forever Green – Zawsze Zielona. W najbliższym czasie ukaże się 
książka pt. „Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie partytury 
Kolędy dla Świata” – praca habilitacyjna, jednocześnie podręcznik metodyczny z zakresu aranżacji. 
Dzięki koncertom Big Bandu i wieloletniej pracy Jerzego Szymaniuka od lat zielonogórzanie mają 
okazję uczestniczyć w wielu interesujących imprezach, koncertach, festiwalach muzyki jazzowej. Pan 
Jerzy Szymaniuk jest wybitnym artystą w zakresie muzyki jazzowej i estradowej. Jest osobowością o 
wielkiej twórczej wyobraźni artystycznej. Świadczą o tym Jego wybitne osiągnięcia artystyczne, jako 
aranżera i kompozytora (uhonorowany ponad 30 nagrodami). Swoją pasję jazzmena łączy z 
koncepcją programową i projektami, które skutecznie realizuje. Świetny dydaktyk i sprawdzonym 
wychowawcą młodzieży. Dopełnieniem sylwetki J. Szymaniuka jest fakt, iż cieszy się powszechnym 
uznaniem i szacunkiem mieszkańców miasta i instytucji kultury. Niezwykle wartościowa współpraca z 
miejskimi ośrodkami kultury, realizacja wspólnych przedsięwzięć, promocja miasta, najlepiej ukazują 
Jego działalność artystyczną i naukową w upowszechnianiu kultury. 

 

 

 
 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 
Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 872/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta 
Zielona Góra”. 
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3344..   

PPAANN  AADDAAMM  GGIIEERRSSZZ   
 

Adam Giersz - urodził się 15 września 1947 w Elblągu. Jest Absolwentem Wydziału 
Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorem nauk ekonomicznych. W 1984 
ukończył studia trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W latach  
1984–1993 prowadził reprezentację Polski w tenisie stołowym (w reprezentacji grali wówczas 
m.in. Andrzej Grubba i Leszek Kucharski). Trzykrotnie prowadził reprezentację Europy w 
meczach z reprezentacją Azji. Od 1994 do 2001 roku pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego, a w latach 1998–2000 był członkiem zarządu Europejskiej Unii Tenisa 
Stołowego. Od 1995 kierował zarządem spółki z o.o. W listopadzie 2001 roku został powołany 
na stanowisko prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz podsekretarza stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Po likwidacji UKFiS-u od lipca do grudnia 2002 
roku zajmował stanowisko prezesa Polskiej Konfederacji Sportu. W grudniu 2004 roku 
odwołano go z funkcji wiceministra edukacji i sportu. Od lutego 2005 r. jest wiceprezesem 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W latach 2007–2008 pełnił funkcję szefa gabinetu 
politycznego w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 28 listopada 2008 roku został sekretarzem 
stanu w tym resorcie. 14 października 2009 roku został powołany na urząd Ministra Sportu  
i Turystyki w rządzie Donalda Tuska. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Pan Adam Giersz w szczególny sposób wspiera rozwój bazy sportowej na terenie miasta 
Zielona Góra. Jego osobiste zaangażowanie i zdecydowane stanowisko przyniosło wymierny 
efekt przy budowie Centrum Rekreacyjno- Sportowego. Ze środków pochodzących z dopłat do 
totalizatora sportowego miasto Zielona Góra otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. 
Pan Adam Giersz zainteresowany jest rozbudową ośrodka w Drzonkowie, deklaruje dalszą 
pomoc w sprawie poprawy bazy szkoleniowej w Zielonej Górze na potrzeby szkolenia 
centralnego oraz organizacji zawodów i imprez o zasięgu międzynarodowym. 

 

 

 
 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 
Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 977/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta 
Zielona Góra”. 
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3355..   

PPAANN  CCZZEESSŁŁAAWW  OOSSĘĘKKOOWWSSKKII   
Pan prof. zw. dr hab. Czesław Os ękowski  - urodził się w 1951 r. się w Gubinie. Jest 

żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Tam też w 1983 r. uzyskał stopień doktora politologii. Habilitował się w 1995 r.  
z nauk humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 r. uzyskał 
tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2001 r. został profesorem zwyczajnym.  

W pracy naukowej zajmuje się pograniczem i stosunkami polsko-niemieckimi w XX wieku, 
dziejami Ziemi Lubuskiej, historią polityczną Polski i powszechną XX wieku, integracją 
europejską. Jest autorem ośmiu książek, ponad stu artykułów naukowych oraz dziewięciu 
redakcji prac zbiorowych. Jego książki i artykuły naukowe ukazywały się m.in. w takich 
wydawnictwach jak Poznańskie, Sejmowe, w większości wydawnictw uniwersyteckich w kraju 
oraz w wydawnictwach niemieckich (Freie Universität w Berlinie, Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu w Osnabrück). Dotychczas wypromował trzynastu 
doktorów. Napisał ponad sześćdziesiąt recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, opinii w 
postępowaniu o tytuł naukowy oraz superrecenzji na zlecenie Centralnej Komisji ds. Tytułu i 
Stopni Naukowych, dwie recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa. 
Wygłaszał referaty na osiemdziesięciu konferencjach naukowych, z których ponad połowa miała 
międzynarodowy charakter. W 1997 r. był konsultantem naukowym programu badawczego  
pt. „Odra jako krajobraz kulturowy”, realizowanego przez rządy Polski i Republiki Federalnej 
Niemiec. Uczestniczył w czterech polsko-niemieckich grantach naukowych i w pięciu polskich. 
W latach 2001-2004 pracował w polsko-niemieckim zespole opracowującym koncepcję 
przestrzennego zagospodarowania pogranicza polsko-niemieckiego do 2020 roku. Był jednym  
z czterech polskich ekspertów. 

 Od 1983 r. związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze. W latach 
1994-1999 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
ds. Naukowych, w latach 1999-2002 był dyrektorem Instytutu Historii, a w latach 2002-2005 
dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2005 r. jest 
rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracował w zespole Ministra Edukacji Narodowej ds. 
powołania UZ. Należy do kilku towarzystw naukowych. Drugą kadencję jest członkiem Komitetu 
Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Pięciokrotnie otrzymywał nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej. W 2001 r. otrzymał nagrodę historyczną tygodnika „Polityka”. W 1999 r. 
otrzymał doroczną nagrodę prezydenta Zielonej Góry, w 2003 r. nagrodę redakcji „Studiów 
Zielonogórskich”, w 2004 r. został wybrany przez czytelników „Gazety Lubuskiej” Lubuszaninem 
Roku. Jest honorowym obywatelem gminy Gubin. 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 
Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 1233/10 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody 
Miasta Zielona Góra”. 
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3366..   

SSTTEELLMMEETT  SS..AA..  WW  ZZIIEELLOONNEEJJ  GGÓÓRRZZEE    

Firma  Stelmet S.A.  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 20,  

jest producentem wyrobów z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji 

ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni 

rekreacyjnych. Większość produktów trafia do rąk klientów poza granicami Polski. 

Przedsiębiorstwo działa na rynkach krajów Unii Europejskiej (m.in. francuskim, niemieckim, 

holenderskim, brytyjskim), Norwegii i Turcji. Aż 98% gotowych wyrobów trafia na eksport.  

Na każdym etapie produkcji firma stara się redukować do minimum negatywny wpływ swojej 

działalności na środowisko naturalne. 

Stelmet S.A. jest pierwszą firmą, która podjęła działalność w utworzonej przez Miasto 

Specjalnej Strefie Gospodarczej. Ten fakt z pewnością przyczynił się do tego, że inne 

przedsiębiorstwa zainteresowały się ofertą zainwestowania na SAG-u, a co za tym idzie – 

umiejscowiły swoje siedziby właśnie na w/w terenie, podnosząc jednocześnie walory 

gospodarcze miasta Zielona Góra.  

W 2010 roku przedsiębiorstwo obchodzi 25 – lecie swojej działalności na polskim rynku. 

Przez wiele lat, Stelmet S.A. działając w branży firm produkcyjnych na lokalnym rynku, otrzymał 

wiele prestiżowych nagród i certyfikatów, które świadczą o wysokiej jakości usług. Po mimo 

trudnych w naszym kraju warunków inwestycyjnych Stelmet S.A. swoją ciężką pracą, 

rzetelnością i terminowością udowodnił, że panującemu w naszym kraju kryzysowi 

gospodarczemu można stawić czoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 1377/10 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyznania 
„Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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3377..   

EEKKOONNBBUUDD  ––  FFAADDOOMM  WW  ZZIIEELLOONNEEJJ  GGÓÓRRZZEE  

Firma PB-P Ekonbud - Fadom  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów 

Westerplatte 11, jest czołowym przedstawicielem przedsiębiorstw z branży budowlanej naszego 

regionu. Po 20 latach swojej działalności przedsiębiorstwo oddało do użytku ponad 4000 

nowych mieszkań. 

Firma realizuje budowy dla różnych odbiorców. Jej kontrahentami są osoby fizyczne, 

prywatni inwestorzy, towarzystwa budownictwa społecznego (KTBS, RTBS), urzędy miejskie 

oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Celem firmy jest to, aby budowane domy i osiedla były nie 

tylko funkcjonalne oraz wysokiej jakości, ale także komponowały się z naturalnym otoczeniem. 

Dlatego budynki, jakie firma stawia, sytuuje w sąsiedztwie parków i lasów np. osiedle przy  

ul. Botanicznej – Waszczyka. 

Ekonbud – Fadom poprzez realizowanie usług dla Komunalnego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego, znacząco przyczyniło się do zwiększenia i polepszenia istniejącej 

oferty mieszkaniowej w naszym mieście. Również sposób, w jaki buduje osiedla, sprawia,  

że wizerunek miasta zmienia się na korzystniejszy i przyjemny dla oka. 

W 2010 roku przedsiębiorstwo obchodzi 20 – lecie swojej działalności na rynku. Przez 

wiele lat, Ekonbud – Fadom, działając w branży firm budowlanych - nie tylko na lokalnym rynku, 

otrzymał wiele prestiżowych nagród i certyfikatów, które świadczą o wysokiej jakości 

świadczonych usług. Po mimo trudnych w naszym kraju warunków inwestycyjnych Ekonbud - 

Fadom swoją ciężką pracą, rzetelnością i terminowością udowodnił, że panującemu w naszym 

kraju kryzysowi gospodarczemu można stawić czoła. 
 

 
 

Firma uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 1407/10 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie przyznania 
„Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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3388..   

PPAANN  IIGGNNAACCYY  OODDWWAAŻŻNNYY  

Pan Ignacy Odwa żny  nieprzerwanie, od 10 listopada 2002 r. jest Burmistrzem 

Sulechowa. Jako gospodarz Gminy Sulechów wraz z Prezydentami Zielonej Góry oraz Nowej 

Soli podjął wspólną inicjatywę, której celem było umacnianie wzajemnej współpracy.  

W 2005 roku m. in. dzięki jego inicjatywie powstało stowarzyszenie pod nazwą Lubuskie 

Trójmiasto. Cele Lubuskiego Trójmiasta zawarte w przyjętym liście intencyjnym były zawsze mu 

bliskie. W swoich działaniach promował Odrę i Lubuskie porty podczas corocznych Flisów 

Odrzańskich. Z jego inicjatywy w Sulechowie powstała strefa ekonomiczna otwarta dla 

inwestorów Lubuskiego Trójmiasta. Corocznie jest również patronem Turnieju Lubuskiego 

Trójmiasta organizowanego w Zielonej Górze. Podjęte przez niego działania mające na celu 

budowę portów turystycznych na rzece Odrze, służą nie tylko mieszkańcom gminy Sulechów, 

ale również są chętnie odwiedzane przez mieszkańców Zielonej Góry.  

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 
Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 1408/10 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie przyznania „Nagrody 
Miasta Zielona Góra”. 

 

 

 



KSIĘGA ZASŁUŻONYCH uhonorowanych Nagrodą Miasta Zielona Góra  50 

3399..   

PPAANNII  HHEELLEENNAA  MMAAGGAALLAASS  

 

Pani Helena Magalas  jest długoletnią działaczką Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry. 

Do naszego Miasta przybyła razem z mężem we wrześniu 1945 r. ze Lwowa. Przez wiele lat 

pracowała w aptece „Pod Orłem”. Jest matką trzech synów. Była członkiem założycielem 

Towarzystwa Przyjaciół Zielonej Góry.  

Po zakończeniu działalności Towarzystwa została w 1991 roku pierwszym Prezesem 

Stowarzyszania Pionierów Zielonej Góry, pełniąc funkcje przez trzy kolejne kadencje.  

Przez kolejne dwie kadencje była wiceprezesem a obecnie pełni funkcję członka zarządu.  

 

 

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 
Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 383.2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie przyznania „Nagrody 
Miasta Zielona Góra”. 
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4400..   

PPAANNII  SSTTEEFFAANNIIAA  ZZAAWWAACCKKAA  

Pani Stefania Zawacka  jest długoletnia działaczką Stowarzyszenia Pionierów Zielonej 

Góry. Do naszego Miasta przybyła razem z rodzicami w lipcu 1945 r. ze Zwierzyńca.  

W życiu zawodowym związana była z Spółdzielnią Rolniczo-Handlową, Urzędem Likwidacyjnym 

oraz Narodowym Bankiem Polskim. Jest matką dwójki dzieci.  

Od początku lat osiemdziesiątych czynnie działała w Sekcji Pionierów przy Towarzystwie 

Przyjaciół Zielonej Góry. Współtworzyła w 1991 roku Stowarzyszanie Pionierów Zielonej Góry, 

w którym pełni funkcję skarbnika od momentu powstania do dzisiaj. Komisja Rewizyjna  

w swoich protokołach pracę Pani Stefanii Zawackiej zawsze oceniała bardzo dobrze. 

 

 

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 384.2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie 
przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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4411..   

PPAANN  JJEERRZZYY  ZZGGOODDZZIIŃŃSSKKII  

Pan Jerzy Zgodzi ński  nieprzerwanie od 50 lat jest nauczycielem, wychowawcą 
 i instruktorem harcerskim. To za jego sprawą w 1961 roku powstała 20 Drużyna Harcerska im. 
Janusza Korczaka, która po latach aktywnej działalności i rozwoju odcisnęła swój niezatarty 
ślad w historii miasta. Korczakowcy za sprawą swojego komendanta stworzyli w mieście 
niezwykle prężny ośrodek działalności wychowawczej, społecznej i kulturowej. Dzięki swoim 
dokonaniom – szczególnie w sferze upowszechniania i animacji kultury Korczakowcy stali się 
sławni nie tylko w lokalnym środowisku, ale także w kraju i za granicą. Wielokrotnie byli 
laureatami konkursów muzycznych, fotograficznych, filmowych, literackich, czy teatralnych.  
O dokonaniach i inicjatywach we wszystkich niemal dziedzinach aktywności społecznej i 
artystycznej pisała szeroko zarówno prasa lokalna, jak i ogólnopolska. 

Te sukcesy nie były kwestią przypadku, ale konsekwentnej, przemyślanej i przede 
wszystkim skutecznej pracy wychowawczej, opartej na ideach pedagogicznych Janusza 
Korczaka. Jerzy Zgodziński stworzył swój własny, autorski program wychowawczy, w którym 
czerpiąc z doświadczeń Starego Doktora, umiał je twórczo rozwinąć i dostosować do zupełnie 
nowych warunków społecznych i ustrojowych współczesności. Dzięki jego twórczemu podejściu 
do minionych dokonań pedagogiki i psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, stworzył 
specyficzny system wychowawczy, oparty w swojej istocie na tworzeniu warunków do 
samodoskonalenia i samorozwoju wychowanków. Dotyczył on zarówno ich rozwoju 
intelektualnego, jak i psychologicznego. Przez minione pięćdziesiąt lat działalności nieustannie 
rozwijał i korygował praktyce wychowawczej swoje niestandardowe eksperymenty 
pedagogiczne. Za cel tych działań przyjął myśl Janusza Korczaka, że „Maszyny i testy mówią 
czy zdolny, czy może. Pozostaje tragiczne – czy zechce?” Przez pół wieku potrafił  
z powodzeniem odnajdywać praktyczne sposoby rozbudzania tej woli samorozwoju swoich 
wychowanków. Wielu spośród nich zostało w swoim dorosłym życiu artystami, dziennikarzami, 
literatami, pracownikami kultury, turystyki i sportu, ale także prezesami firm, managerami. 
Najważniejsze jednak, że stawali się ludźmi aktywnymi i poszukującymi. 

Jerzy Zgodziński jest współzałożycielem wielkiego, obecnie już o zasięgu światowym, 
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego 
Stowarzyszenia, które jest koordynatorem współpracy placówek oświatowych i 
wychowawczych, wdrażających idee pedagogiczne Janusza Korczaka. Służy im swoją radą i 
doświadczeniem, współorganizuje wspólne przedsięwzięcia, inicjuje wspólne działania. 

W 2010 roku na mocy decyzji Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu przyznano 
Jerzemu Zgodzińskiemu zaszczytny tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. Znalezienie się 
szacownym gronie takich autorytetów współczesnego świata, jak choćby Jan Paweł II, Irena 
Sendlerowa czy XIV Dalajlama, świadczy nie tylko o Jego szczególnym miejscu wśród 
wychowawców-praktyków, ale jest także potwierdzeniem skuteczności tego zaangażowania. 

 

 
 

 

 
Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona 

Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 385.2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie 
przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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4422..   

OORRKKIIEESSTTRRAA  SSYYMMFFOONNIICCZZNNAA  FFIILLHHAARRMMOONNIIII  ZZIIEELLOONNOOGGÓÓRRSSKKIIEEJJ    
IIMM..  TTAADDEEUUSSZZAA  BBAAIIRRDDAA  

 
Pierwszy koncert, powołanej w lutym 1956 roku Orkiestry Symfonicznej w Zielonej Górze, 

odbył się 9 maja tego roku. Jej artystyczny dorobek w kolejnych latach, doprowadził do 

powołania w roku 1974 Filharmonii Zielonogórskiej. 

55 lat istnienia orkiestry, to tysiące koncertów dla mieszkańców Zielonej Góry i jej okolic,  

to setki koncertów w kraju i poza jego granicami - w Niemczech, Danii, Hiszpanii, Włoszech, 

Francji, Holandii i na Białorusi. Stałym miejscem koncertów są partnerskie Miasta Zielonej Góry 

takie jak: Verden, L’ Aquilla, Cottbus, Soltau, Troyes. 

Niezwykle cenną formą działalności orkiestry są koncerty dla dzieci i młodzieży w ramach 

tzw. „Filharmonii Młodych Melomanów” oraz współudział w organizowaniu wydarzeń 

muzycznych jak np. „Dni Muzyki nad Odrą” czy też „Festiwal Smyczkowy - mistrzowie polskiej 

wiolinistyki”. Wszystkie te wydarzenia muzyczne charakteryzuje wysoki poziom artystyczny, co 

podkreślają przybywający tu artyści. Wszystkie koncerty orkiestry, które odbywają się na 

najwyższym poziomie artystycznym, są wspaniałą wizytówką naszego miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona 

Góra Pana Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 386.2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 
przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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4433..   

PPAANNII  UURRSSZZUULLAA  DDUUDDZZIIAAKK  
 

Pani Urszula Dudziak jest światowej sławy wokalistką jazzową. Edukację muzyczną 
rozpoczęła w Zielonej Górze, gdzie mieszkała w okresie szkolnym. Tu nawiązała współpracę z 
amatorskimi zespołami, śpiewając standardy jazzowe. Profesjonalna kariera wokalistki 
rozpoczęła się w latach 60-tych po zaproszeniu do zespołu przez Krzysztofa Komedę. Talent 
wokalistki został wkrótce dostrzeżony przez innych twórców. Po kilku latach rozpoczęła 
współpracę z orkiestrą Edwarda Czernego.  

Charakterystyczny styl śpiewania nawiązujący do jazzowej techniki zwanej scatem, 
rozwinął się w czasie współpracy z Michałem Urbaniakiem, z którym nagrywała i śpiewała od 
1964 r. do końca lat 80. W 1973 wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie początkowo z 
Michałem Urbaniakiem, a następnie z innymi muzykami brała udział w wielu przedsięwzięciach 
muzycznych. Od 1981 r. współpracuje z międzynarodową grupą Vocal Summit. Koncertowała i 
nagrywała z orkiestrą Gila Evansa i zespołem Archie'go Sheepa. Z programem autorskim 
"Future Talk" przygotowanym we współpracy z Jerzym Kosińskim, koncertowała niemal we 
wszystkich krajach Europy, obu Ameryk i Azji. Prezentowała również spektakl "The Nature Is 
Leaving Us" z własną muzyką, która wykorzystana została później w filmie. Wśród artystów z 
którymi współpracowała Urszula są tacy jak: Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, 
Clark Terry, Ron Carter, Wynton i Branford Marsalis, Gil Evans, Sting i Lionel Hampton.  
W 1979 r. "Los Angeles Times" doceniając wyjątkowość i talent Urszuli Dudziak mianował ją 
Śpiewaczką Roku. Do Polski zaczęła przyjeżdżać w drugiej połowie lat 80-tych. Wystąpiła 
wtedy w duecie z Bobbym McFerrinem na MFMJ Jazz Jamboree w Warszawie. Coraz częściej 
koncertowała w Polsce. Najpierw z zespołem Walk Away, następnie z Grażyną Auguścik. Do 
dziś, mimo że dużo koncertuje za granicą, bierze udział w polskich festiwalach jazzowych, 
przyjmuje zaproszenia do programów telewizyjnych. W 2011 r. została zaproszona do udziału w 
programie „Bitwa na Głosy”, gdzie wraz z grupą wybranych przez siebie 16 zielonogórskich 
wokalistów zdobyła udział w finale programu. Dokonania artystyczne Urszuli Dudziak mają 
wymiar ogólnoświatowy i stanowią trwały wkład w rozwój muzyki jazzowej i światowej kultury. 
Nagrana w 1976 r. przez Urszulę Dudziak piosenka pt. „Papaja” stała się w 2007 światowym 
przebojem, zdobywając serca słuchaczy w Azji i Ameryce Południowej. Urszula Dudziak wydała 
blisko 50 płyt, wśród których znajdują się pozycje uznawane za przełomowe w historii muzyki.  

Urszula Dudziak jest obywatelką świata, podkreśla jednak swoje przywiązanie do Ziemi 
Lubuskiej i do Zielonej Góry. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra. Często 
przyjeżdża w swoje rodzinne strony, stanowiąc dla naszego Miasta nieocenioną wartość 
promocyjną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 

Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 463.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania „Nagrody 
Miasta Zielona Góra”. 
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4444..   

PPAANN  OOVVIIDDIIUU  TTEEOODDOORR  CCRREETTUU  
 

Pan Ovidiu Teodor Cretu Burmistrz Miasta Bistrita w Rumunii.  

Umowa o współpracy miast Zielona Góra i Bistrita została podpisana w 2001 r. W ramach 
nawiązanej współpracy pomiędzy miastami zorganizowano wiele cennych inicjatyw m.in. takich 
jak:  
− udział dziecięcych zespołów folklorystycznych w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 

 w Zielonej Górze,  
− udział w imprezach organizowanych przez dom kultury "George Cosbuc", 
− udział artystów z Bistrity w wystawie miast partnerskich zorganizowanej w Zielonej Górze w 

BWA w 2001 r., 
− wystawa fotografii Leszka Krutulskiego w Bistricie (2001 r.),  
− BWA w Zielonej Górze nawiązało współpracę ze Związkiem Artystów w Bistrity (2002 r.  

i 2006 r. miała miejsce wystawa Związku Artystów z Bistrity w Zielonej Górze, natomiast w 
2003 r. BWA prezentowało prace zielonogórskich artystów w Bistrity), 

− zespoły folklorystyczne dziecięce i dorosłych brały udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru w Zielonej Górze (2-3 razy). Miasto Zielona Góra dofinansowało pobyt tych 
zespołów, 

− Liceum Sportowe z Bistrity zaprosiło w 2004 r. piłkarzy ręcznych z Gimnazjum nr 2 na 
wspólny obóz do Bistrity,  

− w dniach 2-11 września 2007 r. do Zielonej Góry przyjechała z Bistrity grupa 30 osób 
piłkarzy ręcznych wraz z opiekunami, którzy uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, 

− przedstawiciele sportów walki z Bistrity uczestniczyli w rozgrywkach sportowych podczas 
Dni Zielonej Góry - Winobrania w 2009 r., następnie miesiąc później sportowcy z Zielonej 
Góry pojechali z rewizytą do Rumunii,  

− lekkoatleci rumuńscy uczestniczyli we wrześniu 2009 r. w Międzynarodowym Mityngu 
Lekkoatletycznym, 

− niepełnosprawne dzieci - ze szkoły specjalnej w Bistricie były w 2005 r. na obozie ze Szkołą 
Specjalną nr 1 z Zielonej Góry w Przylepie w ramach Programu Młodzież (dzieci z Bistrity 
nocowały po drodze w Nitrze), 

− Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus zorganizowało wspólnie staż w 2004 r. dla osób 
zajmujących się środkami Unii Europejskiej,  

− zielonogórski magistrat - jesienią 2003, 2005 i 2006 r. organizował w Urzędzie Miasta w 
Bistricie warsztaty z pisania wniosków w ramach programów UE, 

Wieloletnia współpraca mającą znaczenie dla rozwoju miast Zielona Góra i Bistrita  
nie byłaby możliwa bez zaangażowania władz miast partnerskich w tym Burmistrza Miasta 
Bistrita Pana Ovidiu Teodor Cretu. 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 
Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 676.2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie przyznania „Nagrody 
Miasta Zielona Góra”. 
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4455..   

PPAANNII  JJAANNIINNAA  NNOOWWAAKK  
 

Pani Janina Nowak - urodzona 22 lipca 1943 roku, jest absolwentką Państwowej Wyższej 

Szkoły Muzycznej w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego  

w Bydgoszczy. Obecnie jest profesorem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Pracowała z różnymi zespołami chóralnymi, m.in. z Chórem dziecięcym PSM I i II st.  

w Zielonej Górze, Studenckim Chórem Kameralnym „Puls”, Chórem Mieszanym „Moderato” 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracowała z Teatrem Lubuskim, była członkiem Rady 

Ekspertów ds. chórów przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Za pracę artystyczną i dydaktyczną 

wyróżniona została Złotym Krzyżem Zasługi (1985 r.), Lubuską Nagrodą Kulturalną II st.  

(1988 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991 r.), Nagrodą Kulturalną Miasta (2005 r.), 

Nagrodą Prezydenta Miasta (2006 r.). 

Pani Janina Nowak jest założycielką, kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru 

Żeńskiego „Polirytmia”, który od roku 1986 ma swoją stałą siedzibę w Młodzieżowym Centrum 

Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze. Chór wielokrotnie występował z Orkiestrą 

Filharmonii Zielonogórskiej, a w ramach współpracy polsko - niemieckiej uczestniczył w 

wykonaniu dzieła R. Schumana „Paradies und Peri” z Orkiestrą Symfoniczną, Chórem 

Operowym i Chórem Akademii Śpiewu z Cottbus.  

Dzięki pracy wychowawczej i artystycznej Pani Janiny Nowak Chór „Polirytmia” podczas 

swojej 25 – letniej działalności zdobywała prestiżowe nagrody, pięknie promując „muzyczną” 

Zieloną Górę, w salach koncertowych Niemiec, Włoch, Belgii, Danii, Francji i Austrii. Z chórem 

współpracują zielonogórscy artyści muzycy: Aleksandra Fudali-Matusewicz, Iwona 

Kowalkowska, Bogumiła Tarasiewicz, Jerzy Szymaniuk oraz dyrygentka z Ukrainy Natalia 

Gołowko-Gołub. 

Cała działalność Pani Janiny Nowak w znakomity sposób promuje Miasto Zielona Góra 
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PPAANN  KKAAZZIIMMIIEERRZZ  DDYYJJAACCZZYYŃŃSSKKII  
 

Pan Kazimierz Dyjaczy ński  urodził się 7 października 1936 roku w Sokołowie. Jest 
absolwentem geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z przemysłem naftowym związał się w 
1961 roku, rozpoczynając pracę na otworze Rybaki-1, koło Krosna Odrzańskiego, na którym 
odkryto pierwsze złoże ropy naftowej na zachodzie Polski. W powstałym w 1968 roku 
Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze objął stanowisko kierownika działu 
geologii ruchowej.  

W pierwszych latach swojej działalności zawodowej nadzorował pracę na odwiertach złóż 
Załęcze/Wiewierz oraz Żuchlów – jednych z największych złóż pod względem wielkości 
zasobów złóż gazu ziemnego w Polsce. W 1993 roku uczestniczył w odkryciu największego 
złoża ropy naftowej w Polsce Barnówko-Mostno-Buszewo w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, 
a w 1995 roku złoża Kościan S, gdzie w obrębie złoża odwiercono pierwszy poziomy otwór 
eksploatacyjny Kościan -18H. Odkrycie złoża na terenie naszego regionu ma istotne znaczenie, 
gdyż Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan dostarcza gaz do bloku gazowo-parowego w 
elektrociepłowni w Zielonej Górze, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery. 

Za wieloletnią pracę zawodową został uhonorowany odznaczeniami państwowymi i 
resortowymi: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Order Sztandaru Pracy II kl., Zasłużony dla 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota 
Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP. 

Od 2000 roku pełnił funkcję Głównego Geologa w powstałym z PPN Zielonogórskim 
Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. Pomimo odejścia w 2003 roku na emeryturę, jest stałym 
„bywalcem” w pracy, nadal dzieli się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi współpracownikami. 
Dzięki jego intuicji, połączeniu wiedzy i pasji zawodowej możliwe stało się odkrycie wielu złóż 
gazu ziemnego i ropy naftowej, szczególnie dotyczy to poszukiwań gazu w strukturach 
rafowych w rejonie Kościana i Nowego Tomyśla. Od kilkudziesięciu lat jest stale związany z 
miastem Zielona Góra. Jego praca zawodowa przyczynia się do wzrostu i sukcesów 
zlokalizowanego w Zielonej Górze Oddziału PGNiG SA. 
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4477..   

PPAANN  WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWW  WWIIŚŚNNIIAAKK  
 

Pan Władysław Wi śniak  urodził się 23 kwietnia 1923 r. w Lublinie. Jest on barwną 
postacią związaną z górnictwem naftowym od 1952 r. poprzez pracę na różnych stanowiskach 
od st. inżyniera technicznego, kierownika kopalni, kierownika działu głównego mechanika, 
naczelnego inżyniera do dyrektora zakładu. Związany kolejno pracą z Sanokiem, Piłą i 
Toruniem w 1968 roku przeniósł się na stałe do Zielonej Góry. We wszystkich miejscach 
aktywnie uczestniczył w tworzeniu się przedsiębiorstw. Pracując w terenie, bezpośrednio 
nadzorował odwierty w rejonie Grodziska, Ostrowa Wielkopolskiego i Góry, przyczyniając się w 
ten sposób do odkrycia i udokumentowania złóż gazu i ropy na Niżu Polskim. W Zielonej Górze 
na początku pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych, a od 1977 do 1988 roku - Dyrektora 
Naczelnego. Przez całe zawodowe życie aktywnie działał jako rzeczoznawca, recenzent  
i weryfikator. Jest racjonalizatorem, autorem i współautorem projektów wynalazczych  
i patentów. Za osiągnięcia w tej dziedzinie otrzymał odznakę Zasłużonego Racjonalizatora 
Produkcji.  

Do jego niewątpliwych zasług należy wdrażanie nowych metod poszukiwań i racjonalnej 
gospodarki odkrytymi złożami. Ponadto brał czynny udział w przygotowaniach dokumentacji 
eksponatów dla zaplanowanej ekspozycji wystawienniczej w Garkach, ukazującej ponad 40- 
letnią historię wiertnictwa i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego na Niżu Polskim.  
W ramach działalności statutowej w zakresie szerzenia wiedzy i historii, w roku 2004 wydał 
zeszyt historyczny „Droga „nafty”… do Zielonej Góry”, a we wrześniu 2009 ukazała się „Droga 
„nafty” w Zielonej Górze”. Aktualnie pomimo dostojnego już wieku, przygotowuje kolejne 
opracowania celem publikacji w Stowarzyszeniowym piśmie „Wiek Nafty”. 

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany wieloma odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi: Order Sztandaru Pracy I Klasy, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złota i Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL, 
Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiej Geologii, Złoty i Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa, 
Honorowa Szpada Górnicza i wiele innych. Otrzymał także odznaczenia regionalne, takie jak: 
Za zasługi w rozwoju województw: zielonogórskiego, poznańskiego, leszczyńskiego oraz 
wrocławskiego. 

Jest człowiekiem wielkiego formatu, cenionym nie tylko za swoje wybitne osiągnięcia 
zawodowe i stowarzyszeniowe, ale za postawę życiową. Swoją obszerną wiedzą i zdobytym 
doświadczeniem chętnie dzieli się z pracownikami młodszego pokolenia, będąc dla nich 
wzorem do naśladowania. Działania podejmowane przez Władysława Wiśniaka przyniosły 
ogromny pożytek zarówno dla branży górnictwa naftowego i gazownictwa jak i lokalnej 
społeczności miasta Zielona Góra. 
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4488..   

PPAANN  CCZZEESSŁŁAAWW  PPRROOTTAASSEEWWIICCZZ  
 

Pan Czesław Protasewicz  z zielonogórską koszykówką związany jest od 1956 roku. 

Najpierw jako zawodnik, a po zakończeniu kariery, jako trener i działacz. Sportową karierę 

rozpoczynał w MKS Zryw, gdzie grał w latach 1956-1961. Przez kolejny sezon reprezentował 

barwy KS Lubuszanka, a w 1962 przeszedł do KS Zastal. W drugoligowym klubie grał przez 

dziesięć lat i był jednym z liderów drużyny.  

W 1972 roku zakończył karierę zawodniczą i rozpoczął pracę z młodzieżą. Od roku 1979 

do 1996 roku pełnił funkcję dyrektora klubu. W tym czasie drużyna seniorów Zastalu 

awansowała do I ligi i grała w niej nieprzerwanie przez 12 sezonów. Sukcesy odnosiły również 

grupy juniorów starszych i młodszych, sięgając po mistrzostwo Polski w 1993 roku (juniorzy) i 

2005 roku (kadeci). Pan Czesław Protasewicz jest współtwórcą i wieloletnim dyrektorem 

Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal", które w swoim dorobku ma medale 

mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Przez jedną kadencję zasiadał  

w Zarządzie Polskiego Związku Koszykówki. Polski Związek Koszykówki uhonorował go Złotą 

Honorową Odznaką oraz medalem "Za zasługi dla rozwoju koszykówki". W 2000 roku został 

wiceprezesem Lubuskiego Związku Koszykówki. Jest również organizatorem i pomysłodawcą 

wielu koszykarskich imprez, m. in. Memoriału dr Lecha Biergfellnera. To m.in. dzięki jego 

ogromnemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu Zielona Góra jest jednym z najlepszych 

koszykarskim ośrodkiem szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana 
Janusza Kubickiego zarządzeniem nr 875.2011 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie przyznania „Nagrody 
Miasta Zielona Góra”. 



KSIĘGA ZASŁUŻONYCH uhonorowanych Nagrodą Miasta Zielona Góra  60 

4499..   

PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRSSTTWWOO  WWIIEELLOOBBRRAANNŻŻOOWWEE  RRPPRR  
 

Firma RPR  powstała w Zielonej Górze w 1991 roku i we wrześniu 2011 roku świętuje 

dwudziestolecie nieprzerwanego działania. Jest jednym z największych przedsiębiorstw obrotu 

złomem w regionie. Sukcesywnie zwiększa zakres oferowanych usług również w zakresie 

sprzedaży budowlanej, spawania konstrukcji metalowych i wypalania blach oraz betoniarstwa. 

 Placówki RPR to między innymi Centrum Złomowania Samochodów z trzema punktami 

skupu złomu w Zielonej Górze oraz czwartym w Polkowicach, a także zakład betoniarski, 

hurtownia materiałów budowlanych i skład opału. Wysoko wykwalifikowany zespół ponad setki 

pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego RPR dba o najwyższą jakość produkowanych 

wyrobów i świadczonych usług. Stałej modernizacji podlega park maszyn. Firma inwestuje w 

rozwój i najnowocześniejsze technologie, stanowiąc przykład doskonale zorganizowanego 

przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Zielonej Góry.  

Przedsiębiorstwo otrzymało wiele nagród i wyróżnień za wzorowe prowadzenie biznesu 

oraz certyfikaty potwierdzające wysoką jakość usług, w tym między innymi nagrody w 

rankingach Gazele Biznesu, Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, jak również Złoty 

Certyfikat Rzetelności „Rzetelna Firma”.  

Firma RPR i jej właściciel Rudolf Piotr Różański od wielu lat angażują się w działalność 

charytatywną i filantropijną, taką jak np. zakup 6 foteli do nowej sali koncertowej Filharmonii 

Zielonogórskiej. Przedsiębiorstwo bierze również aktywny udział w życiu swojego miasta. 
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5500..   

PPAANN  WWAACCŁŁAAWW  HHAANNSSZZ  
 

Pan Wacław Hansz  - od ponad 40 lat związany z Zieloną Górą - był pomysłodawcą  
i organizatorem wielu imprez i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w mieście, które spotkały 
się z uznaniem ich uczestników, na stałe wpisując się w terminarz imprez, a ich zasięg często 
wychodził poza wymiar miasta i województwa. W ocenie uczestników tych imprez były to 
pomysły trafione w potrzeby mieszkańców, a obserwatorzy podkreślali ich profesjonalne 
przygotowanie pod względem sportowym, organizacyjnym i logistycznym. Najlepszym 
potwierdzeniem jest znany już w kraju Nocny Bieg Bachusa, którego od 26 lat Pan Wacław 
Hansz jest organizatorem. Również za jego sprawą odbyły się w Zielonej Górze Biegi Służb 
Mundurowych, Winobraniowe Biegi Rodzinne, Biegi za Liderem, czy ostatnio - Drużynowe Biegi 
Zakładów Pracy. Z dużym powodzeniem propagował nowe dyscypliny sportowo-rekreacyjne, 
czego przykładem były organizowane w 1998 roku pierwsze pokazy gry w BOCCE, zawody w 
sportach siłowych i kulturystycznych (Strong Man w 2002 r. czy Siłowanie na Rękę w 2005 r.). 
Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu od 2006 r. organizowane są w Zielonej Górze wyścigi 
kolarskie GP MTB Amatorów. 

 Nie można nie dostrzec osiągnięć Pana Wacława Hansza w popularyzacji aktywnych 
form wypoczynku zielonogórzan. Jako jeden z pierwszych podjął się organizowania Spacerów 
Nordyckich, a dzięki działalności szkoleniowej prowadzonej przez utworzone w 2006 r. 
Zielonogórskie Centrum Spacerów Nordyckich, kursy animatorów Nornic Walking ukończyło 
dziesiątki nauczycieli zielonogórskich szkół. Wysoką ocenę zajęciom organizowanym przez 
Wacława Hansza w Ośrodku Terapii Ruchowej i Zwalczania Otyłości dla osób, które ukończyły 
55 rok życia, wystawia Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

W trakcie organizowanych cyklicznie od 1994 r. festynach sportowo-rekreacyjnych pod 
hasłem „Pożegnanie wakacji” kilka tysięcy zielonogórzan zaskakiwanych było nowymi 
pomysłami i ciekawymi ofertami sportowymi lub kulturalnymi jego autorstwa.  

Docenić należy również aktywność Pana Wacława Hansza w organizacjach sportowych 
działających w mieście. Przez wiele lat prowadził Zielonogórski Klub Olimpijczyka, organizował 
coroczne Turnieje Miast i Gmin, Światowy Dzień Sportu, kierował dużymi zespołami 
organizującymi zlokalizowane w Zielonej Górze Olimpiady i Spartakiady Sportowe Dzieci i 
Młodzieży. Uczestniczy również w pracach stałych zespołów opiniotwórczych przy Prezydencie 
Miasta. 

 Pan Wacław Hansz kieruje Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej 
Górze od 1991 r. Przez wiele kadencji był Wiceprezesem Zarządu Głównego TKKF w 
Warszawie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że cala Jego działalność to działalność 
społeczna, a taka postawa aktualnie należy do rzadkości. 
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44  ZZIIEELLOONNOOGGÓÓRRSSKKII  PPUUŁŁKK  PPRRZZEECCIIWWLLOOTTNNIICCZZYY  
 

 

4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy  stacjonuje w Czerwieńsku od 1975 r. 

Przeznaczony jest do przygotowania i prowadzenia osłony przeciwlotniczej elementów 

ugrupowania związku operacyjnego i Korpusu Sił Szybkiego Reagowania na obszarze kraju  

i poza jego granicami.  

Pułk na trwale wpisał się w krajobraz regionu, między innymi poprzez wspólne 

organizowanie uroczystości patriotycznych, obchodów świąt państwowych i wojskowych oraz 

angażując się w różne dziedziny życia społecznego. W ramach eksperymentu z zakresu 

edukacji obronnej młodzieży, pułk objął patronatem klasę o profilu wojskowym w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku oraz Zespół Szkół Edukacyjnych nr 2 w Zielonej Górze.  

Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 15 lipca 2005 r. ustanowił doroczne święto pułku 

na dzień 2 października w rocznicę uroczystości nadania wyróżniającej nazwy „ Zielonogórski ”, 

przyjętej dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy pułku ze społeczeństwem Regionu 

Zielonogórskiego. 
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PPAANN  MMAARRIIAANN  BBAABBIIUUCCHH  
 

Pan Marian Babiuch  - od 30 lat związany z Zieloną Górą, gdzie swoją całą karierę 

zawodową poświęcił miejskiej elektrociepłowni dostarczającej miastu ciepło i prąd. W latach 80-

tych zakładał „Solidarność”, był delegatem na pierwszy zjazd tego ruchu, angażował się  

w reaktywację związków zawodowych.  

Od wielu lat jest Prezesem Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. Pod swoimi rządami, 

przeprowadził zielonogórski zakład z ostatniego miejsca w kraju do pierwszej trójki najprężniej 

działających krajowych elektrociepłowni. Wśród jego wielu osiągnięć zawodowych największym 

jest wybudowanie bloku gazowo-parowego w zielonogórskiej elektrociepłowni, którego 

powstanie w znaczny sposób poprawiło komfort życia mieszkańców naszego Miasta.  

Obecnie Pan Marian Babich prowadzi prace nad odejściem od użycia węgla  

i przekształcenia elektrociepłowni w ekologiczną firmę stosującą tylko gaz i olej. Jest jednym  

z najbardziej aktywnych działaczy na rzecz zabezpieczenia energetycznego Polski i regulacji 

prawnych dotyczących energetyki. Pełni funkcję Prezesa Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz 

Rozwoju Energetyki oraz jest aktywnym członkiem innych organizacji zajmujących się 

energetyką.  
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PPAANN  JJUULLIIAANN  SSTTAANNKKIIEEWWIICCZZ    
 

Pan Julian Stankiewicz - urodził się 9 stycznia 1935 r. w Głębokim (Województwo 

Wileńskie). Do Zielonej Góry przyjechał z rodzicami 31 lipca 1945 r. i zamieszkał przy  

ul. Krakusa. Pracę zawodową rozpoczął w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wydziale 

Podatków Wiejskich. Pracował również w Spółdzielni Kaflarskiej przy ul. Kożuchowskiej oraz  

do emerytury przez 30 lat w Lumelu. W 1961 r. zawarł związek małżeński z Danutą 

Kłopotowską.  

Od roku 1996 jest członkiem Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, w którym od trzech 

kadencje pełni funkcję Prezesa. Jest doskonałym organizatorem życia naszej społeczności. 

Aktywnie organizuje współprace z władzami miasta, młodzieżą szkolną i innym 

stowarzyszeniami. Aktywnie uczestniczył w organizacji Sali Wspomnień. Potrafi aktywizować 

Pionierów poprzez uczestnictwo w uroczystościach miejskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 49.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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5544..   

PPAANNII  JJUULLIIAANNNNAA  RRIIEEDDEELL    
 

Pani Julianna Riedel - urodziła się w 1927 r. w Łodzi. Do Zielonej Góry przyjechała  

16 października 1945 r. i zamieszkała z mamą, siostrą i babcią przy ul. Akacjowej. Podjęła 

pracę w Zakładzie Włókienniczym. Po ukończeniu kursu w Poznaniu pracowała w Spółdzielni 

Pracy. Po wyjściu za mąż urodziła córkę, która po ukończeniu studiów pracuje w szkolnictwie. 

Syn pracuje w Policji w Głogowie. Pani Julianna Riedel ukończyła Liceum Wychowawców 

Przedszkoli w Sulechowie i pracowała w przedszkolu nr 7 przy ul. Moniuszki. Tworzyła bajki  

i wierszyki dla dzieci. W 1981 r. przeszła na emeryturę.  

Od 18 lat pracuje aktywnie w Stowarzyszeniu Pionierów Zielonej Góry, w którym obecnie 

pełni funkcję członka zarządu. Prowadziła spotkania z młodzieżą szkolną w poprzedniej Izbie 

Pamięci. Pełniła tam dyżury, podczas których informowała odwiedzające osoby o naszym 

mieście i pracy stowarzyszenia. Za działalność na rzecz stowarzyszenia podczas wystawy  

„Dwudziestolecie istnienia Pionierów” otrzymała dyplom uznania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 50.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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5555..   

PPAANNII  RREEGGIINNAA  MMAAKKSSYYMMOOWWIICCZZ  
 

Pani Regina Maksymowicz - urodziła się 10 lipca 1924 r. w Wołkowyskach. Do Zielonej 

Góry przyjechała 23 września 1945 r. i zamieszkała przy zbiegu ulicy Topolowej i Skarbowej. 

Pierwszą pracę podjęła w Zarządzie Miasta w Referacie Opieki Społecznej. Organizowała 

pierwsze przedszkole miejskie przy ul. Szkolnej. Po zawarciu związku małżeńskiego w l947 r. 

pracowała w Wydziale Finansowym. Matka czterech synów.  

 Od 20 lat jest członkiem Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, w którym pełniła 

funkcje: członka Zarządu, Sekretarza oraz pracowała w Komisji Rewizyjnej. Pani Regina 

Maksymowicz czynnie uczestniczy w pracach Zarządu, wykorzystując swoje doświadczenia  

z wcześniejszej pracy zawodowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 51.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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5566..   

PPAANN  RRYYSSZZAARRDD  GGRREESSZZCCZZYYKK  
 

Pan Ryszard Greszczyk - w latach 2009-2012 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia 

Zielonogórskiego Klubu Żużlowego w Zielonej Górze.  

Stowarzyszenie jest posiadaczem 100% akcji spółki Zielonogórskiego Klubu Żużlowego 

Sportowej Spółki Akcyjnej w Zielonej Górze. W barwach Stowarzyszenia młodzi adepci 

odbywają zajęcia w szkółce żużlowej oraz uczestniczą w zawodach juniorów, Młodzieżowych 

Drużynowych Mistrzostwach Polski i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych.  

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest szkolenie młodzieży. W trakcie trwania 

kadencji Prezesa zawodnicy Stowarzyszenia osiągnęli wiele sukcesów sportowych.  

Do najważniejszych należą: 

• zdobycie przez Patryka Dudka złotego (2009 r.) i brązowego (2011 r.) medalu  

w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski oraz „Brązowego Kasku” (2009 r.  

i 2011 r.); 

• zdobycie przez Grzegorza Zengotę „Srebrnego Kasku” (2009 r.); 

• zdobycie dwóch srebrnych medali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych 

(2009 r. i 2011 r.). 

Pan Ryszard Greszczyk będąc prezesem wspólnie z Zarządem Klubu ustabilizował 

Stowarzyszenie finansowo i organizacyjnie. Dziś Stowarzyszenie postrzegane jest jako firma 

rzetelna, solidna, stabilna i wiarygodna. Działalność Pana Ryszarda Greszczyka w znakomity 

sposób promuje miasto Zielona Góra. 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 321.2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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5577..   

PPAANN HHEENNRRYYKK  SSKKRRZZYYPPCCZZAAKK  
 

Pan Henryk Skrzypczak - przez 20 lat kierował największą spółdzielnią mieszkaniową  

w Zielonej Górze. Gospodarował ogromnymi zasobami i realizował budownictwo, zaspakajając 

potrzeby mieszkaniowe członków spółdzielni. Był prawdziwym działaczem społecznym, który 

poświęcał swój czas i zaangażowanie dla rozwoju Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Zielonej Górze. 

Zajmując stanowisko prezesa spółdzielni objął w zarząd zasoby mieszkaniowe, które 

starzały się w szybkim tempie. Priorytetem jego pracy była znaczna poprawa warunków 

mieszkania przy minimalizacji kosztów utrzymania zasobów spółdzielni. Nadzorował prace 

termomodernizacyjne - modernizację węzłów cieplnych, wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody 

oraz docieplanie ścian. Podejmował wszelkie niezbędne i możliwe działania zapewniające 

bezpieczeństwo, spokój oraz minimalizację kosztów eksploatacji, dostawy mediów i usług 

komunalnych. Dzięki racjonalnej gospodarce remontowej, pozostawił budynki spółdzielni w 

dobrym stanie technicznym. Wszystkie mieszkania zostały wyposażone w podzielniki ciepła i 

wodomierze, co umożliwia mieszkańcom indywidualne rozliczanie tych mediów. Pod jego 

zarządem spółdzielnia prowadziła systematyczną analizę kosztów eksploatacji, a wszystkie jego 

działania zmierzały do poprawy warunków zamieszkiwania wszystkich mieszkańców 

administrowanych osiedli bez względu na ich status własnościowy. Jednym z jego sukcesów 

było stuprocentowe uregulowanie stanu prawnego gruntów będących w posiadaniu spółdzielni, 

co stworzyło możliwość ustanawiania odrębnej własności mieszkań w każdym z budynków 

znajdujących się w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki sprawnemu 

zarządzaniu, Prezesa Henryka Skrzypczaka, spółdzielnia zachowywała stabilną sytuację 

finansową. Dziś, postrzegana jest przez kontrahentów jako wiarygodny partner. 

Zmarł nagle pełniąc obowiązki Prezesa Spółdzielni. Zamierzał kierować Zielonogórską 

Spółdzielnią Mieszkaniową do emerytury. „Dobry prezes”, „dobry przyjaciel”, „dobry człowiek”, 

tak wyrażali się o nim nie tylko współpracownicy, ale przede wszystkim mieszkańcy osiedli, 

będących w jego zarządzie  

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany pośmiertnie Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra zarządzeniem nr 766.2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta 
Zielona Góra”. 
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5588..   

PPAANN IIGGNNAACCYY  BBAAZZAANN    
 

 

Pan Ignacy Bazan - długoletni, wyróżniający się dużą aktywnością działacz samorządowy 

Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze.   

W pracy samorządowej poświęca wiele uwagi codziennej pracy na rzecz członków i 

mieszkańców zasobów spółdzielni. Wykazuje duże zaangażowanie w działaniach mających na celu 

poprawę warunków technicznych i estetycznych zielonogórskich osiedli.  

Wyróżnia się wysokim poziomem moralnym i autorytetem w środowisku samorządowym. 

Znajomość problematyki spółdzielczej sprawia, że z powierzonych funkcji w organach samorządowych 

wywiązuje się wzorowo.  

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 767.2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona 
Góra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSIĘGA ZASŁUŻONYCH uhonorowanych Nagrodą Miasta Zielona Góra  70 

5599..   

PPAANN MMIIEECCZZYYSSŁŁAAWW  OOLLEEJJNNIICCZZAAKK  
 

Pan Mieczysław Olejniczak - długoletni, wyróżniający się dużą aktywnością działacz 

samorządowy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze.  

W pracy samorządowej poświęca wiele uwagi codziennej pracy na rzecz członków i 

mieszkańców zasobów spółdzielni. Wykazuje duże zaangażowanie w działaniach mających na celu 

poprawę warunków technicznych i estetycznych zielonogórskich osiedli.  

Wyróżnia się wysokim poziomem moralnym i autorytetem w środowisku samorządowym. 

Znajomość problematyki spółdzielczej sprawia, że z powierzonych funkcji w organach samorządowych 

wywiązuje się wzorowo. 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 768.2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona 
Góra”. 
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6600..   

PPAANN IIRREENNEEUUSSZZ  PPIIEEŃŃKKOOWWSSKKII  
 

Pan Ireneusz Pie ńkowski - długoletni, wyróżniający się dużą aktywnością działacz 

samorządowy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

W pracy samorządowej poświęca wiele uwagi codziennej pracy na rzecz członków i 

mieszkańców zasobów spółdzielni. Wykazuje duże zaangażowanie w działaniach mających na celu 

poprawę warunków technicznych i estetycznych zielonogórskich osiedli.  

Wyróżnia się wysokim poziomem moralnym i autorytetem w środowisku samorządowym. 

Znajomość problematyki spółdzielczej sprawia, że z powierzonych funkcji w organach samorządowych 

wywiązuje się wzorowo. 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 769.2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona 
Góra”. 
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6611..   

SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  OORRKKIIEESSTTRRAA  DDĘĘTTAA  „„ ZZAASSTTAALL   
 

Bogaty rodowód Zastalowskiej Orkiestry sięga 1947 roku, a dzieje splatają się z Zaodrzańskimi 
Zakładami Budowy Mostów i Wagonów „ Wagmo” w Zielonej Górze. W lutym 1947 roku do „Wagmo” 
zaangażowano Michała Kobaka i zlecono mu utworzenie orkiestry zakładowej. Efektem ciężkiej, 
kilkumiesięcznej pracy 18 muzyków - amatorów Orkiestry „Wagmo” był pierwszy koncert na ulicach Zielonej 
Góry grany w marszu już 22 lipca 1947 roku. Od tego pierwszego, dobrego publicznego występu Orkiestra 
uświetniała większość imprez o charakterze uroczystym i rozrywkowym, jakie odbywały się w Winnym 
Grodzie. Orkiestra krzepła i stabilizowała się pod względem liczebnym, repertuaru i wykonawstwa.  

Wyraźny rozwój Orkiestry nastąpił w momencie przejęcia dyrygentury przez Franciszka Rzeźniczaka 
(1 styczeń 1955 r.). Rozpoczął się wówczas niezwykle owocny i barwny rozdział historii Zastalowskiej 
Orkiestry dętej. Oto niektóre wydarzenia krajowe i zagraniczne, w których bierze udział Orkiestra 
upowszechniając i promując muzyczne tradycje narodowe oraz niektóre nagrody i trofea muzyczne: 
1966 – 1967 – nagrania dla Polskiego Radia 
1972 - udział w festiwalu w Kolinie w Czechosłowacji 
1974 - nagrania dla telewizji, koncerty w NRD i Czechosłowacji 
1976 - koncert na otwarcie Mistrzostw Świata w Pięcioboju Nowoczesnym w Drzonkowie 
1978 - festiwal orkiestr dętych w Steti w Czechosłowacji 
1979 - II Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych ( Wrocław I miejsce; Opole –IV miejsce)  
              (w Polsce było wówczas ok. 1200 orkiestr dętych) 
1980 - festiwal w Kolinie w Czechosłowacji 
1981 - nagrania dla Polskiego Radia 
1982 - koncerty promenadowe w Dziwnowie i innych kurortach nadmorskich 
1985 - puchar Prezydenta Zielonej Góry za zwycięstwo w Turnieju Winobraniowym 
1986 - Puchar Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze 
1987 - koncerty jubileuszowe z okazji 40 – lecia Orkiestry; X Festiwal Orkiestr Dętych w Sum - perk  w 

Czechosłowacji 
1988-1990 – udział w „ Porankach Muzycznych”, organizowanych przez Polski Związek Chórów  

i Orkiestr  
1992 - koncerty w Münster i Soltau w Niemczech 
1995 - koncert dla Prezydenta RP Lecha Wałęsy w Zielonej Górze 
1996 - w Schneverdingen, Münster, Soltau w Niemczech 
          - koncerty w Poretta Terme ( koło Bolonii we Włoszech) 
1997 - Nagroda Kulturalna  Miasta Zielona Góra 
          - „Nagroda od Boga” - granie podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II   
             w Gorzowie Wlkp. 2 czerwca 
2002 - Lubuski Festiwal Orkiestr Dętych w Sulęcinie ( II miejsce) 
2004 - Nagroda Kulturalna Miasta Zielona Góra, od Prezydent Miasta 
2005 - Przegląd Orkiestr Dętych w Babimoście 
2002 - 2007 – udział w corocznym Lubuskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Sulęcinie 
2010 - koncert żałobny w Zielonej Górze w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej 

Przez 65 lat Orkiestra Dęta „Zastal” z pasją muzyczną uczestniczyła i nadal uczestniczy w życiu Miasta 
i Regionu Lubuskiego ogrywając okolicznościowe festyny, święta, uroczystości kościelne i państwowe 
spotykając się z sympatią oraz gorącym aplauzem słuchaczy. Upowszechnia kulturę, podtrzymuje i 
upowszechnia tradycje narodowe. 

 

 

Stowarzyszenie uhonorowane Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Radę Miasta Zielona 
Góra uchwałą nr XXXVIII.304.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta 
Zielona Góra”. 
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6622..   

PPAANN ZZHHUU  KKEEJJIIAANNGG   
 

Pan Zhu Kejiang  – Burmistrz Miasta Wuxi odgrywa kluczową rolę w zbliżeniu miast 

partnerskich Wuxi (Chiny) i Zielonej Góry. Dzięki jego otwartości, gościnności i zaangażowaniu 

nasze miasta nawiązały ważne kontakty, szczególnie w dziedzinie gospodarki. Organizowane 

przez jego instytucję Forum Miast Siostrzanych w Wuxi, jak również uczestnictwo jego 

delegatów na Forum Miast Partnerskich w Zielonej Górze, stwarzają doskonałe okazje do 

nawiązywania kontaktów gospodarczych i współpracy przez przedsiębiorstwa z obu miast. 

Umożliwia wymianę doświadczeń w dziedzinie prowadzenia parków technologicznych obu 

miast, stwarza dobry klimat do inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 822.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona 
Góra”. 
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6633..   

PPAANNII HHUUAANNGG  LLIIXXIINN   
 

Pani  Huang Lixin  - Sekretarz Miasta Wuxi przyczyniła się do stworzenia korzystnego 

klimatu dla wzajemnych inwestycji przedsiębiorstw z obu naszych Partnerskich Miast. Dzięki jej 

zaangażowaniu możemy wymieniać się doświadczeniami gospodarczymi, m. in. w 

funkcjonowaniu parków technologicznych, czy w dziedzinie winiarstwa, z którego słyną oba 

miasta. Odgrywa ważną rolę w organizacji Forum Miast Siostrzanych w Wuxi oraz delegowaniu 

przedstawicieli Wuxi na Forum Miast Partnerskich w Zielonej Górze. Zielonogórskie 

przedsiębiorstwa zawdzięczają jej możliwość nawiązywania ważnych kontaktów z partnerami w 

Chinach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 823.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona 
Góra”. 
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6644..   

PPAANN EEDDWWAARRDD  HHAAJJDDUUKK  
 

Pan prof. dr hab. Edward Hajduk  - to wybitny polski uczony, przez wiele lat związany 

najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, a następnie, z Uniwersytetem 

Zielonogórskim. Socjolog. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, 

pobierając nauki u mistrzów humanizmu XX wieku – m. in. u prof. Marii Ossowskiej i prof. 

Stanisława Ossowskiego, prof. Władysława Tatarkiewicza, prof. Leszka Kołakowskiego, a także 

u prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Swoim nauczycielom akademickim zawdzięcza dwie zasady, 

które kierowały jego pracą naukową:  

− po pierwsze, zajmuj się tym, czym inni się nie zajmują; 

− po drugie, zamiast krytykować innych, proponuj własne poglądy – zamiast komunikatów 

negatywnych, dawaj własne odpowiedzi na istotne pytania.  

Po studiach filozoficznych, postanowił poświęcić się socjologii jako dyscyplinie mniej 

abstrakcyjnej, bardziej pragmatycznej i utylitarnej w codziennym życiu. Wniósł znaczący wkład 

w rozwój nauk społecznych, a w szczególności w nową subdyscyplinę - socjologii przebiegu 

życia.  

Związany z Instytutem Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz z 

Zakładem Metodologii Badań Społecznych. Pełnił również funkcję dziekana Wydziału Socjologii 

Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy. Jako prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Zielonej Górze przyczynił się do ożywienia środowisk studenckich, wspierał inicjatywy kulturalne 

(kabarety, chóry) i sportowe oraz wiele innych inicjatyw. 

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, m. in. „Kulturowe wyznaczniki biegu życia” 

(Warszawa 2001), „Pomocy i opieki. Różne postacie” (Kraków 2001) i "Człowiek dobry" (Kraków 

2005). 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 824.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona 
Góra”. 
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6655..   

PPAANN JJEERRZZYY  PPOOLLIITTOOWWIICCZZ  
 

 

 

Pan Jerzy Politowicz  - jako epidemiolog i specjalista zdrowia publicznego pełni od wielu lat 

funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Współpracuje z 

Miastem Zielona Góra i realizuje wspólnie z zielonogórskim samorządem wiele działań służących 

podnoszeniu bezpieczeństwa i zdrowia publicznego mieszkańców naszego Miasta zwłaszcza poprzez 

działalność profilaktyczną, edukacyjną i prozdrowotną. 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 988.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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6666..   

PPAANNII BBRROONNIISSŁŁAAWWAA  LLUUBBOOCCHH  
 

 

Pani  Bronisława Luboch - urodziła się 2 października 1925 r. Do Zielonej Góry 

przyjechała w czerwcu 1945 r. razem z Wojskiem Polskim, jako sanitariuszka. Tu pozostała 

pracując przy organizacji służby zdrowia. Jej przełożonym był doktor Bandurski, z którym  

w szpitalu tzw. „Elżbietankach” obsługiwała rentgen. W służbie zdrowia pracowała przez całe 

swoje dorosłe życie.  

 W Stowarzyszeniu Pionierów Zielonej Góry działa od samego początku jego istnienia. 

Razem z Marią Gołębiowską - pierwszym Prezesem - początkowo należała do Sekcji 

Pionierów przy Towarzystwie Przyjaciół Zielonej Góry. Od roku 1991 pracowała w 

Stowarzyszeniu Pionierów Zielonej Góry, przez 4 kadencje będąc członkiem Zarządu. 

Pełniła dyżury w Sali Wspomnień, aktywnie pracowała w Sekcji Historycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 99.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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6677..   

PPAANNII LLUUCCJJAA  MMRROOZZOOWWSSKKAA  
 

 

Pani Lucja Mrozowska  - urodziła się 30 czerwca 1936 r. w Mołodocznie.  

Do Zielonej Góry przyjechała w 1945 r. bezpośrednio z Syberii, gdzie przebywała 

wspólnie ze swoją mamą przez sześć lat. Przez całe swoje dorosłe życie pracowała w 

służbie zdrowia.  

Przez 3 kadencje była członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, 

pełniąc funkcję m. in. sekretarza i wiceprezesa. Należała również do Sekcji Socjalno - 

Bytowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 100.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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6688..   

PPAANNII LLOONNGGIINNAA  GGRRZZYYBBEEKK 
 

 

Pani Longina Grzybek  - urodziła się 1928 r. w miejscowości Frankowo powiat Wołożyn  

w rodzinie ziemiańskiej o pochodzeniu szlacheckim. W roku 1941 ukończyła piątą klasę  

w Trabach. W 1945 r. wyjechała do Polski.  

W Zielonej Górze zamieszkała w dniu 1 sierpnia 1945 r. w naszym mieście ukończyła 

Gimnazjum, a w czerwcu 1947 r. zdała maturę. Przez 35 lat pracowała w WZGS 

„Samopomoc Chłopska". Miała dwoje dzieci. Syn został nauczycielem. Za swoją pracę 

otrzymała liczne odznaczenia: w roku 1967 Odznakę Zasłużonego działacza Ruchu 

Spółdzielczego, w roku 1977 Złotą Odznakę ZZPHiS, w roku 1983 Srebrny, a następnie 

Złoty Krzyż Zasługi. 

Była organizatorem Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry i długoletnim członkiem 

Zarządu. Przez kilka kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Mimo 

podeszłego wieku, aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 101.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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6699..   

PPAANN WWAALLDDEEMMAARR  MMIICCHHAAŁŁOOWWSSKKII  
 

Pan st. bryg. Waldemar Michałowski  - pełnił służbę w jednostce Państwowej Straży Pożarnej  
w Zielonej Górze od 1 maja 1982 r. (z przerwą od 1 czerwca 1989 r. do 30 czerwca 1992 r.) do dnia  
31 stycznia 2013 r. W dniu 1 lutego 2013 r. został mianowany na Zastępcę Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 

Pełniąc służbę na stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej swoje 
obowiązki wykonywał z bardzo dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, wykazując się 
profesjonalizmem przy realizowaniu zagadnień operacyjnych, technicznych i logistycznych.  
Był przełożonym dokładnym i wymagającym, którego cechowała dbałość o ludzi i dobro służby. 

Pan Waldemar Michałowski od roku 1992 organizował struktury Państwowej Straży Pożarnej i 
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a po reformie administracyjnej kraju, system 
funkcjonowania jednostek straży pożarnej w mieście oraz powiecie zielonogórskim. Wprowadził 
również w życie nowy system alarmowania jednostek Straży Pożarnych i informowania o zdarzeniach 
pozostałych służb i inspekcji. 

Dzięki zaangażowaniu w pozyskiwanie środków pozabudżetowych wyposażył jednostki  
w Zielonej Górze w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, a także sprzęt do ratownictwa technicznego  
i wysokościowego oraz ochrony osobistej strażaków. Przyczynił się do uruchomienia Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej. 
Bardzo dobrze współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa, m.in.  
ze Sztabem Ratownictwa Zielona Góra czy Fundacją Bezpieczne Miasto. Szczególnym osiągnięciem 
Pana Waldemara Michałowskiego jest zaangażowanie w modernizację strażnicy Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Kożuchowskiej oraz wybudowanie na miarę potrzeb XXI wieku 
strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 przy ul. Sulechowskiej. 

 Jego wiedzę, umiejętności i doświadczenie doceniono, powierzając Mu funkcję Zastępcy Szefa 
Polskiego Kontyngentu wysłanego do gaszenia pożaru lasów, jaki wybuchł w Federacji Rosyjskiej. 
Wpłynęło to na podkreślenie prestiżu Miasta, w którym mieszka i pracuje. 

Komendant Waldemar Michałowski wielokrotnie osobiście dowodził akcjami na terenie Miasta 
Zielona Góra, również najtrudniejszą w historii zielonogórskiej straży akcją, związaną z awarią sieci 
gazowej na osiedlu Pomorskim w 2010 r. 

Przez okres 21 lat kierowania Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 
wychował wielu strażaków, którzy pełnią służbę do dzisiaj. Pełna zaangażowania i ofiarności praca,  
a także profesjonalizm w działaniu, przyczyniły się do opinii mieszkańców Miasta, że na strażaków 
można liczyć w każdej trudnej sytuacji. 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 108.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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7700..   

PPAANN LLEESSZZEEKK  KKAANNIIAA  
Pan Leszek Kania  - urodził się 14 września 1956 r. w Zielonej Górze, gdzie kontynuował swoją 

edukację. W latach studenckich rozwijał swoje zainteresowania kulturą i sztuką kształcąc się 
równolegle w tym kierunku. Należał do osób bardzo zaangażowanych w studencki ruch kulturalny, 
wieloletni organizator Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia", redaktor graficzny pisma „Faktor". 

Po studiach podjął pracę w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze organizując wiele 
interesujących i prestiżowych wystaw. Uczestniczył w pracach organizacyjnych IX i X edycji 
Ogólnopolskich Wystaw i Sympozjów „Złotego Grona", organizowanych w Zielonej Górze w latach 
1963 -1981, zapisanych w historii miasta jako jedna z najważniejszych imprez plastycznych w 
powojennych dziejach polskiej sztuki współczesnej. Warto nadmienić, że Złotogronowe przeglądy 
uznane zostały przez znawców przedmiotu za prestiżowe forum prezentacji sztuki, a trzecią ich edycję 
z 1967r., z wystawą „Przestrzeń i wyraz”, oceniono jako awangardową na gruncie poszukiwań nie 
tylko w Polsce. Ważną rolę we współorganizowaniu kolejnych edycji tego przedsięwzięcia 
artystycznego pełniło wówczas Muzeum Ziemi Lubuskiej, użyczając nie tylko przestrzeni na 
prezentacje złotogronowe, ale równocześnie powiększając swoje zbiory, tworząc liczącą się kolekcję, 
w której przeważają nagrodzone dzieła. Dziś kolekcja ta obejmuje ponad 250 prac malarskich i 
graficznych 130 artystów, stanowiąc niezwykły zbiór prezentujący ważniejsze tendencje w powojennej 
sztuce polskiej. 

Zgromadzone prace wybitnych artystów pozwoliły na realizację kolejnego, nowatorskiego 
przedsięwzięcia, jakim były Galerie Autorskie, których działalność ożywiał Leszek Kania. Prowadził 
współpracę z twórcami, w tym uczestnikami „Złotego Grona”, reprezentującymi odmienne szkoły, 
pokolenia i dyscypliny plastyczne, tworząc m.in. galerie: Kajetana Sosnowskiego, Jana Berdyszaka, 
Andrzeja Gieragi czy też Mariana Kruczka. 

Leszek Kania specjalizuje się w dziedzinie współczesnej sztuki polskiej, od lat zajmuje się jej 
promocją. Jest uznanym autorytetem w tej dziedzinie, w szczególności znawcą twórczości plastyków 
zielonogórskich. W tym zakresie prowadzi szeroką współpracę m.in., z Ryszardem Góreckim z Galerii 
Prowincjonalnej ze Słubic. Od lat uczestniczy także w pracach jury Przeglądu Plastyki 
Nieprofesjonalnej „Salon Jesienny". 

Wiedzę tę upowszechnia, prowadząc od 2004 r. zajęcia, warsztaty i praktyki studenckie w ramach 
przedmiotu „Rynek sztuki" na kierunku animacja społeczno - kulturalna Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Jego działalność w obszarze edukacji kulturalnej dalece wykracza poza obowiązki 
służbowe. W pracy społeczno - zawodowej zajmuje się także problematyką konserwacji i ochrony 
zabytków. Udzielana w tym zakresie pomoc to przede wszystkim konsultacje i doradztwo. W latach 
2000 - 2012 był organizatorem wielu monograficznych wystaw wybitnych współczesnych artystów 
polskich, z których to dużą popularnością cieszyły się dla przykładu ekspozycje: J. Nowosielskiego 
(2000), J. Berdyszaka (2001) J. Modzelewskiego (2003) oraz plastyków zielonogórskich: J. Burlewicza 
(2002), M. Szpakowskiego (2003), W. Nowickiego (2004), K. Felchnerowskiego (2005),  
L. Knafiewskiego (2006), H. Kardasz (2007). W swojej działalności stara się szczególnie promować 
dorobek zielonogórskich twórców, prowadząc prace nad monografią lubuskiego środowiska 
plastycznego. Jest współredaktorem monografii zielonogórskiego środowiska plastycznego. 

Leszek Kania jest także organizatorem wielu jubileuszowych wystaw Związku Polskich Artystów 
Plastyków, ekspozycji ukazujących bogactwo zjawisk, nurtów i sposobów obrazowania plastycznego 
występujących w środowisku artystów tworzących na Środkowym Nadodrzu. Był także kuratorem 
wystawy współczesnej sztuki polskiej w Indiach w 1998 r. 

Od dwunastu lat Leszek Kania prowadzi muzealną „Galerię Nowy Wiek" popularyzującą zjawiska 
współczesnej sztuki, której autorski i edukacyjny program obejmuje prezentację twórczości znanych 
polskich artystów, których oryginalne dokonania zostały po raz pierwszy zaprezentowane w Zielonej 
Górze. Prowadzona przez niego Galeria otwarta jest na różne formy aktywności twórczej - od 
tradycyjnych dyscyplin (malarstwo, grafika, rzeźba) po aktualne, często niekonwencjonalne działania 
intermedialne (sztuka cyfrowa, interaktywna, fotografia, video, instalacje, performance). 
Funkcjonowanie Galerii w muzeum stwarza również dogodne możliwości prezentowania wystaw o 
charakterze historycznym, odwołujących się do dokonań artystów, których twórczość okazała się 
istotna z punktu widzenia nowej sztuki. Dla przykładu, w maju 2002 r. Leszek Kania był kuratorem 
wystaw rysunków Stanisława Ignacego Witkiewicza, Leona Chwistka i Władysława Strzemińskiego. 
Realizowane przez niego w „Galerii Nowy Wiek" prezentacje dotyczą głównie twórczości polskich 
twórców, ale także pokazów artystów zagranicznych m.in. z Kanady. Rekord frekwencji pobiła 
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zorganizowana przez L. Kanię w 2004 r. (w 100 rocznicę urodzin artysty) ekspozycja oryginalnych 
drzeworytów Salvadora Dali, którą w ciągu niespełna miesiąca zwiedziło ponad 5 tys. widzów. 
Prowadzona przez niego Galeria współpracuje z wieloma artystami polskiego pochodzenia 
tworzącymi poza granicami kraju, tj. Zbigniew Maciej Dowgiałło z USA czy Roland Schefferski z 
Niemiec. Galeria stanowi integralną część struktury muzeum. 

W latach 2000-2012 Leszek Kania był kuratorem ponad 40 niezwykle interesujących wystaw, z 
których dużym zainteresowaniem cieszyły się miedzy innymi: 

− Plastyka lubuska 1945 -2001, 

− Jerzy Truszkowski - Pentagon Macroeconomics, 

− Tomasz Domański - obiekty - dokumentacja z lat 1991 – 2001, 

− Radosław Czarkowski - de tocsin, 

− Aleksander Mańczak - Strefa bardzo intymna - nic na sprzedaż, 

− Andrzej Klimczak - Dobrzaniecki – Malarstwo Siedem/siedem, 

− Engramme - współczesna grafika z Qubec, 

− Katarzyna Podgórska - Glont – Geograf, 

− Księżna Dorota Talleyrand i jej pałac w Zatonie, 

− Jarosław Modzelewski – Malarstwo. 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 239.2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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7711..   

PPAANN SSTTAANNIISSŁŁAAWW  OOLLEEJJNNIICCZZAAKK  
Pan Stanisław Olejniczak - urodził się 21 marca 1924 r. w Środzie Wlkp. skąd wysiedlony został 

wraz z rodziną do Generalnej Guberni. W kwietniu 1942 r. został deportowany do Niemiec do 

miejscowości Neurese kr. Kolberg (Kołobrzeg). Od listopada 1944 r. był robotnikiem przymusowym 

zatrudnionym na tzw. Einsatzu w Dziembowie, powiat Chodzież, woj. wielkopolskie.  

Od października 1989 r. był członkiem Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Polaków 

Poszkodowanych przez III Rzeszę - od samego powołania nie szczędził czasu na kontakty i rozmowy 

z posłami na Sejm i senatorami w sprawie zadośćuczynienia poszkodowanym. Pierwszym działaniem 

była pomoc w uzyskaniu dokumentów, potwierdzających okresy prześladowań 19 000 osób, dzięki 

czemu ich okres pracy przymusowej zaliczony został przez ZUS i KRUS. Jego dużym osiągnięciem 

jest to, że w Zielonej Górze na legitymację członkowską z literą „P” można bezpłatnie jeździć środkami 

miejskiej komunikacji. W wyniku ogromnej aktywności w stowarzyszeniu, niemieckie miasto Köln w 

2007 roku wystąpiło bezpośrednio do Zarządu Stowarzyszenia w Zielonej Górze o wskazanie osób, 

które pracowały przymusowo w Kolonii. Na podstawie rejestru ustalił adresy zamieszkania tych osób i 

zostały one zaproszone do Kolonii na 8 dniowy pobyt z bogatym programem pobytu i rehabilitacji.  

Do priorytetów działań Stanisława Olejniczaka w stowarzyszeniu należało domaganie się 

świadczeń za prace przymusowe dla osób młodocianych zatrudnionych w miejscu zamieszkania w 

Polsce. Całą swoją działalność stowarzyszeniową, a także wspomnienia okresu pobytu na robotach 

przymusowych opisuje w wydanych dwóch publikacjach książkowych: „XX rocznica powstania 

Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką w Zielonej Górze” oraz 

„Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką i wspomnienia 

jego członków”.  

Stanisław Olejniczak został odznaczony: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla SPP” oraz Medalem  

„Pro Memoria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Zielona Góra nadaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
zarządzeniem nr 442.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Zielona Góra”. 
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7722..   

PPAANN SSTTAANNIISSŁŁAAWW  BBRRYYKK  
Pan Stanisław Bryk - urodził się 9 listopada 1931 r. w Niekłaniu w województwie kieleckim.  

W 1942 roku wraz z rodziną dostał z niemieckiego urzędu pracy nakaz deportacji do Küstritz-Kietz do 

pracy przymusowej w III Rzeszy (miał wówczas 10 lat), która trwała aż do dnia wyzwolenia w 1945 r. 

W czerwcu 1993 r. został wybrany na prezesa Zarządu Oddziału w Zielonej Górze działającego 

od 1984 roku Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Od początku 

pełnienia swej funkcji dokumentował prawdę historyczną o losach obywateli polskich prześladowanych 

przez hitleryzm oraz walczył o moralne zadośćuczynienie i rekompensatę materialną dla 

zielonogórskich obywateli. Poprzez swój upór i konsekwencję zapewnił represjonowanym należne 

prawa do świadczeń, a także pozyskiwał pomoc socjalną i zdrowotną. Pomoc rzeczowa obejmowała 

przyznanie sprzętu rehabilitacyjnego, a także kuracje sanatoryjne. Z jego inicjatywy do Niemiec na 

różne zabiegi wyjechało ponad 200 osób, a w klinikach na terenie Austrii przeprowadzono operacje 22 

osobom. Wszystkie dokumenty i wspomnienia członków stowarzyszenia Stanisław Bryk udostępnia w 

książce pt. „XX rocznica powstania Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 

Niemiecką w Zielonej Górze”, która doczekała się wydania w 2009 r. Obecnie została wydana druga 

obszerna publikacja książkowa pt: „Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez  

III Rzeszę Niemiecką i wspomnienia jego członków”. Działalność Stanisława Bryka na rzecz 

zadośćuczynienia represjonowanym jest godnym naśladowania przykładem konsekwentnego dążenia 

do sprawiedliwości, bez względu na okoliczności. W dużej mierze to w wyniku jego starań ponad 8.500 

osób i ich dzieci z terenu byłego województwa zielonogórskiego otrzymało choćby częściową 

rekompensatę materialną za lata przymusowej pracy na terenie III Rzeszy.  

Za swoją działalność otrzymał: Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny 

Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Złoty Medale „Za 

Zasługi dla SPP”. 
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7733..   

PPAANNII UURRSSZZUULLAA  PPAAPPRROOCCKKAA  
Pani Urszula Paprocka - urodzona 15 listopada 1954 roku w Cybince jest absolwentką Wyższej 

Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Po 

ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Przedsiębiorstwie Usług Budownictwa Rolniczego w 

Międzyrzeczu, następnie od 1982 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, a od 1983 r. 

w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy ARKA w Zielonej Górze. Od 1990 r. prowadzi własną działalność 

gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości oraz doradztwa podatkowego. Posiada uprawnienia  

z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa oraz doradztwa podatkowego.  

Pani Urszula Paprocka od 1994 r. jest członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców 

Majątkowych w Zielonej Górze, ponadto jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział 

w Zielonej Górze. W strukturach LSRM w latach 1999-2011 pełniła funkcję sekretarza. W Lubuskim 

Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych działa niemal od jego powstania. Ze względu na 

specjalistyczne wykształcenie, jej wiedza i doświadczenie walnie przyczyniły się do funkcjonowania 

Stowarzyszenia w pierwszym okresie istnienia. Aktualnie Pani Urszula Paprocka pełni w 

Stowarzyszeniu funkcję skarbnika Stowarzyszenia, aktywnie działając również w strukturach Polskiej 

Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (od roku 2006 jest członkiem Komisji 

Odznaczeń), która w dowód uznania przyznała jej srebrną i złotą odznakę „Zasłużony dla PFSRM”. 
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7744..   

PPAANN SSŁŁAAWWOOMMIIRR  CCZZEERRMMIIŃŃSSKKII  
Pan Sławomir Czermi ński - urodzony 12 listopada 1947 roku w Chabowie jest absolwentem 

Akademii Rolniczej – Wydziału Geodezji we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w 

Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Sulechowie, następnie w Wojewódzkim Biurze 

Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze. Od 1990 r. Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Gruntami w Urzędzie Rejonowym w Zielonej Górze, od 1999 r. był naczelnikiem Wydziału Geodezji i 

Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. W okresie pełnionych funkcji w 

administracji rządowej i samorządowej podejmował szereg działań i inicjatyw w zakresie współpracy z 

Urzędem Miasta w Zielonej Górze. Posiada uprawnienia z dziedziny geodezji i kartografii oraz 

rzeczoznawstwa majątkowego, jest biegłym sądowym w w/w specjalnościach.  

W Lubuskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych działa od jego powstania. Ze 

względu na specjalistyczne wykształcenie, jego wiedza i doświadczenie walnie przyczyniły się do 

powstania Stowarzyszenia, a przede wszystkim do jego funkcjonowania w pierwszym okresie 

istnienia. Aktualnie Sławomir Czermiński pełni w Stowarzyszeniu funkcję Przewodniczącego Komisji 

Oceniającej poprawność sporządzenia operatów szacunkowych, która stanowi ustawowo powołany 

organ (art.157 ustawy o gospodarce nieruchomościami) do w/w spraw. 
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7755..   

PPAANN TTAADDEEUUSSZZ  JJAAKKUUSSZZYYKK  
Pan Tadeusz Jakuszyk - urodzony 12 listopada 1932 roku w Berezie Kartuskiej jest 

absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie oraz Politechniki Wrocławskiej.  

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako Kierownik Laboratorium Mechaniki Gruntów w WSI 

Szczecin, od 1955 r. do 1993 r. żołnierz zawodowy. Posiada uprawnienia z dziedziny budownictwa, 

jest rzeczoznawcą budowlanym o specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie projektowania i 

wykonawstwa.  

W Lubuskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych działa od jego powstania i jest 

jednym z jego założycieli. Dzięki jego zaangażowaniu Stowarzyszenie mogło rozpocząć swoją 

działalność. W początkowych latach działalności Stowarzyszenia pełnił funkcję zastępcy 

przewodniczącego, w kolejnych latach aktywnie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia jako członek 

komisji rewizyjnej. Aktywność i zaangażowanie Pana Tadeusza Jakuszyka docenione zostały również 

przez władze resortowe oraz państwowe.  

Posiada on liczne odznaczenia Ministerstwa Obrony Narodowej oraz państwowe: brązowy, 

srebrny i złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu 

Odrodzenia Polski. 
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7766..   

PPAANN HHEENNRRYYKK  MMAALLIICCKKII  
Pan Henryk Malicki - urodzony 14 listopada 1931 roku w Suchowoli jest absolwentem Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu gdzie odbył 

studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego i socjologii wsi. Po ukończeniu studiów 

rozpoczął pracę jako agronom. W latach 1956 -1991 był pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w 

Zielonej Górze. Po przejściu na emeryturę prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie 

wyceny nieruchomości oraz prowadzenia szkoleń w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i 

gospodarki przestrzennej. Posiada uprawnienia w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  

W 1993 roku uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.  

W Lubuskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych działa od jego powstania, jest 

jednym z jego założycieli, w latach 1992 – 2000 był przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia, 

aktualnie jest członkiem komisji oceniającej poprawność sporządzenia operatów szacunkowych. Pracę 

w Stowarzyszeniu łączył również z pracą w strukturach krajowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych, był także członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji 

Odpowiedzialności Zawodowej. Efektem aktywnej działalności Pana Henryka Malickiego są 

odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy i Srebrny Krzyż 

Zasługi oraz resortowe i stowarzyszeniowe: odznaka „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, medal „Za 

Zasługi dla Woj. Lubuskiego”, odznaka „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”, złota 

odznaka „Zasłużony dla PFSRM”, brązowa, srebrna i złota odznaka „Za Pracę Honorową na rzecz 

Statystyki Polskiej”. 
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7777..   

PPAANN EEUUGGEENNIIUUSSZZ  OOLLEEJJNNIIKK  
 

Pan Eugeniusz Olejnik - urodzony 19 czerwca 1945 roku w Piekarach jest absolwentem 

Wydziału Geodezji Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Po ukończeniu studiów w 1968 roku 

rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych, następnie w Biurze Projektów 

Budownictwa Wiejskiego, w latach 1977-1986 pełnił kierownicze funkcje w Okręgowym 

Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym, a w latach 1986-1991 w Wojewódzkim Biurze 

Geodezji i Terenów Rolnych, od 1991 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie 

geodezji oraz wyceny nieruchomości. Posiada uprawnienia z dziedziny geodezji, w 1993 roku uzyskał 

uprawnienia zawodowe z wyceny nieruchomości. Jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 

gdzie w latach 1985 – 1991 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału.  

Jest jednym z założycieli Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, w którym 

przez pierwsze dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza zarządu, a w kolejnych latach pełnił funkcję 

członka komisji rewizyjnej.  

Pan Eugeniusz Olejnik w uznaniu działalności zawodowej i społecznej został odznaczony złotym 

„Krzyżem Zasługi”, posiada również odznaczenia resortowe: złota odznaka ZGP, srebrna odznaka 

„Zasłużony dla PFSRM”, a także odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”. 
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