PROTOKÓŁ NR XXXVIII.2016
przebiegu uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra
6 września 2016 r.

XXXVIII sesja uroczysta Rady Miasta Zielona Góra zwołana w celu wręczenia dyplomów i medali
nadanego uchwałami Rady Miasta Zielona Góra Honorowego Obywatelstwa Miasta Zielona Góra,
i wręczenia Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2016 - odbyła się w dniu 6 września
00
15
2016 r. w godzinach 12 - 13 w Auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy
Licealnej 9.
W sesji uczestniczyli:


Radni Miasta Zielona Góra (23) ,



Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński - Biskup Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,



Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego,



Jolanta Kusiak – Dyrektor Gabinetu Zarządu Województwa Lubuskiego,



Janusz Krzysztof Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra,



Wioleta Haręźlak - Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra,



Ewa Trzcińska - Sekretarz Miasta Zielona Góra,



Mariusz Zalewski - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto,



Zenon Rabęda - Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto,



prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego,



honorowi obywatele Miasta Zielona Góra,



kierownicy miejskich instytucji kultury,



laureaci nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2016,



przedstawiciele zielonogórskich mediów,



inni liczni goście, w tym Bachus z bachantkami.
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Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miasta Pan Adam Urbaniak.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie dyplomu i medalu Honorowego Obywatelstwa Miasta Zielona Góra.
3. Wręczenie Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra.
4. Zamknięcie sesji.

Ad 1. Otwarcie sesji
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak.
Po otwarciu sesji powitał wszystkich uczestników: honorowych obywateli, laureatów nagród
kulturalnych, radnych, przedstawicieli władz Miasta i zaproszonych gości. Po czym, przystępując do
realizacji porządku obrad, stwierdził: Szanowni Państwo, Czcigodni Księża Biskupi, Szanowny Panie
Trenerze Józefie Malski, Szanowni Państwo – laureaci nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra,
Panie przewodniczący Panie Prezydencie, Przezacni Goście, Koleżanki i Koledzy Radni! Zebraliśmy
się tu dziś, aby wręczyć dyplomy i medale honorowego obywatelstwa naszego miasta nowym
Honorowym Obywatelom – Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi prof. Stefanowi Regmuntowi –
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poprzednikowi obecnego tu dziś Biskupa Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Księdza
Biskupa Tadeusza Lityńskiego i Panu Józefowi Malskiemu – zasłużonemu dla miasta trenerowi,
nauczycielowi i wychowawcy. Pragniemy w ten sposób wyrazić nasze uznanie i wdzięczność za Ich
działania - zasługi dla naszego miasta. Chcemy też wręczyć dziś Nagrody Kulturalne Miasta Zielona
Góra. Mnie, jako Przewodniczącemu Rady Miasta, która nadała tytuły Honorowego Obywatela
Miasta Zielona Góra, przypadło w udziale prowadzenie pierwszej części tej uroczystości. Szanowni
Państwo, dość obszerne życiorysy uhonorowanych, opisujące ich drogi życiowe, zawodowe, drogi
do naszego miasta, ich pracę, zaangażowanie i zainteresowania zawarto w uzasadnieniach do
uchwał, które zapewne i tak nie oddają całej budującej historii ich życia. Dlatego dziś, przybliżając
Państwu sylwetki nowych Honorowych Obywateli powiem tylko o Ich zasługach dla naszego miasta,
zapewne też tylko niektórych.

Ad 2. W ręczenie Dyplomu i Medalu Honorowego Obywatelstwa Miasta Zielona Góra
Następnie Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak rozpoczął realizację punktu
porządku obrad - Wręczanie dyplomów i medali Honorowym Obywatelom Miasta Zielona Góra od
krótkiego przedstawienia Honorowego Obywatela JE Księdza Biskupa Stefana Regmunta i jego
zasług dla Zielonej Góry:
Czcigodny Księże Biskupie, Szanowni Państwo, Rada Miasta nadała tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi prof. Stefanowi Regmuntowi uchwałą nr
XXXIV.392.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Wydawałoby się, że tak niedawno, bo 29 grudnia 2007 r.
papież Benedykt XVI mianował Księdza Biskupa Stefana Regmunta Biskupem Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. 19 stycznia 2008 r. Ksiądz Biskup odbył ingres do katedry
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, a 26 stycznia 2008 r. do
konkatedry św. Jadwigi w Zielonej Górze. Kiedy 6 stycznia 1995 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie z
rąk ówczesnego papieża - Św. Jana Pawła II otrzymał święcenia biskupie, Ksiądz Biskup Stefan
Regmunt, jako zawołanie biskupie przyjął słowa: „Servire in caritate” (Służyć w miłości) i podczas
pełnienia funkcji Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej był zawsze temu zawołaniu wierny.
Podczas swej służby biskupiej, Ksiądz Biskup Stefan Regmunt z wielkim zaangażowaniem wspierał
sprawy ważne dla naszego miasta. Pozwolę sobie wyliczyć najważniejsze. Z wielkim oddaniem
działał na rzecz ochrony zdrowia. Jest sygnatariuszem programu „Partnerstwo dla transplantacji w
Województwie Lubuskim", m.in. dzięki któremu lubuskie znalazło się w 2012 roku na drugim miejscu
w Polsce pod względem liczby pobrań narządów. Jest sygnatariuszem porozumienia wspierającego
powstanie wydziału prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Współpracował z Lubuskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i policją w zakresie ochrony zabytków sakralnych przed
kradzieżą. Jako pierwszy z ordynariuszy, włączył się w „DNA program" polegający na znakowaniu
zabytkowych obiektów ruchomych mikrocząsteczkami nanoszonymi przy pomocy bezbarwnej,
odpornej na usuwanie substancji klejącej, widocznej w świetle UV, umożliwiającemu identyfikację
skradzionych przedmiotów i eliminującemu ryzyko kradzieży. Ksiądz Biskup Stefan Regmunt
współpracował także z Obywatelskim Komitetem Obchodów Rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich w
organizacji uroczystości upamiętniającej „Wydarzenia Zielonogórskie - 1960". Ksiądz Biskup przez
cały okres swej biskupiej służby włączał się w życie kulturalne miasta, m.in. przekazał Muzeum
Ziemi Lubuskiej kopię cudownego obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, która jest
świadectwem religijnej i artystycznej kultury naszego regionu, współpracował z Filharmonią
Zielonogórską, min. współorganizując koncert, podczas którego wykonano „Kantatę Rokitniańską",
skomponowaną przez prof. Marka Jasińskiego. Ksiądz Biskup, nawet kiedy nie był zdrów, uświetniał
swoją obecnością i uczestniczył w ważnych wydarzeniach życia Zielonej Góry, m.in.: w mszach św.
w intencji mieszkańców w czasie obchodów Dni Zielonej Góry, uroczystych sesjach Rady Miasta,
uroczystościach patriotycznych, wydarzeniach organizowanych przez zielonogórskie instytucje,
urzędy, placówki służby zdrowia, stowarzyszenia (Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry,
kombatanci, sybiracy, Rodzina Katyńska), kombatantów (żołnierze AK), przez Uniwersytet
Zielonogórski i szkoły działające na terenie miasta. Obejmował także honorowym patronatem różne
wydarzenia organizowane w mieście, m.in.: 50. rocznicę Wydarzeń Zielonogórskich, Lubuskie
Orszaki Trzech Króli w Zielonej Górze, 25-lecie Oddziału i Koła nr 8 Związku Sybiraków w Zielonej
Górze, wystawę „Spotkania Lubuszan z Janem Pawłem II” w Muzeum Ziemi Lubuskiej,
organizowany przez Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz Klub Inteligencji Katolickiej w
Zielonej Górze konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Papieża Jana Pawła II. I być może najważniejsze
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- na kartach historii naszego miasta Ksiądz Biskup zapisał się, jako ten, który współpracował ze
Społecznym Komitetem Ogłoszenia św. Urbana I Patronem Zielonej Góry i Radą Miasta w celu
ustanowienia św. Urbana I patronem Miasta. Dzięki swoim staraniom uzyskał wymaganą zgodę
Stolicy Apostolskiej. W dużej mierze za jego sprawą 5 września 2010 r., podczas uroczystej sesji
Rady Miasta ogłoszono, że Zielona Góra została oddana w opiekę św. Urbanowi - patronowi
winiarzy. W 2012 r. decyzją radnych Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego Ksiądz Biskup otrzymał
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. W 2015 r., ze względu na stan
zdrowia, Ksiądz Biskup Stefan Regmunt skierował do papieża Franciszka prośbę o przyjęcie
rezygnacji ze sprawowanego urzędu, co nastąpiło 23 listopada 2015 r. Dziś przywitaliśmy
serdecznie naszego nowego Biskupa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Jego Ekscelencję
Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, jednak o Jego poprzedniku będziemy pamiętać z
wdzięcznością. Życzymy Ci Księże Biskupie Stefanie zdrowia i wielu łask bożych.
Po czym Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Prezydent Miasta p. Janusz
Kubicki przy udziale wiceprzewodniczących Rady Miasta p. Marcina Pabierowskiego
i p. Tomasza Sroczyńskiego dokonali aktu wręczenia JE Księdzu Biskupowi Regmuntowi dyplomu
i medalu Honorowego Obywatela Miasta oraz przekazali list gratulacyjny Marszałka Województwa
Lubuskiego Elżebiety Polak.
Po wręczeniu przewodniczący obrad udzielił głosu uhonorowanemu tytułem Honorowego
Obywatela Miasta Księdzu Biskupowi prof. Stefanowi Regmuntowi, który zwracając się do władz
Miasta, Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego – Biskupa Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko –
Gorzowskiej, władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Honorowego Obywatela p. Józefa Malskiego i
wszystkich gości, dziękował za nadanie tytułu: czuję się bardzo skrępowany w momencie, kiedy
mam przyjmować takie wyróżnienie od Miasta. Mam świadomość, że to zobowiązuje i nie bardzo
wiem, jak spłacić ten dług zaufania, jakie okazuje mi Miasto. Honorowy Obywatel Miasta Zielona
Góra. Miasto, to przede wszystkim ludzie. To jest największy skarb każdego grodu. Mamy w naszym
mieście wspaniałych ludzi – przez lata przebywania w tym mieście, każdy rok dostarczał mi coraz
więcej imion i nazwisk osób, które poznawałem, których wielkość mogłem odkrywać. Jeśli chcemy
mówić o wspaniałym mieście, to musimy mówić o ludziach, którzy je kochają i wnoszą swój wkład w
życie społeczności, trzeba mówić o ludziach, którzy są dumni z zamieszkiwania w nim i wiążą z nim
swoje życie, swoja przyszłość i rozwój. Ale miasto to również miejsce. Są miejsca, z którymi
jesteśmy emocjonalnie bardziej związani. Przypominam sobie postać Ojca Świętego Św. Jana Pawła
II. Jego miejsca szczególne to Wadowice, Kraków, a potem Rzym. Kiedy Ojciec Święty przebywał w
Rzymie, zastanawiałem się, jak On się odniesie do drużyny piłkarskiej ROMA. A kiedyś prywatnie
powiedział, że bardzo serdecznie im kibicuje. Był emocjonalnie związany z każdym z tych miejsc.
I ja, jako ten, który dzisiaj dostępuje wyróżnienia mam swoje miejsca, na wspomnienie których drży
moje serce. Od kilku lat odkrywam coś niezwykłego – Zielona Góra staje się moim miastem, z
którym się identyfikuję, któremu życzę jak najlepiej, którego sukcesy są moimi sukcesami, a
trudności i porażki moimi porażkami. Patrzę na Zieloną Górę, która pięknieję i każdego roku
otrzymuje nowe dzieła służące człowiekowi. Patrzę na uniwersytet, na wydziały które powstały, na
filharmonię, teatr i inne instytucje kulturalne, na miejsca rekreacji – cieszę się działaniami służącymi
drugiemu człowiekowi – staremu, choremu, odchodzącemu z tego świata. Jest wiele inicjatyw, które
mogą radować zamieszkującego to miasto. Dzisiaj, kiedy otrzymuję to wyróżnienie, potwierdzam, że
moim zawołaniem biskupim są słowa, które przypomniał Pan Przewodniczący „służyć w miłości servire in caritate”. Dziękując wszystkim radnym, którzy podjęli tę decyzję, dziękując inicjatorom,
którzy wpadli na ten pomysł bez mojej wiedzy, chce powiedzieć, że będę robił wszystko, aby to
zawołanie – servire in caritate nieustannie wprowadzać w życie, a dzisiaj, po tym wyróżnieniu, chcę
tę służbę w miłości dedykować wszystkim zielonogórzanom.
Po wystąpieniu uhonorowanego Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniek, dziękując
w imieniu Rady Miasta JE Księdzu Biskupowi Stefanowi Regmuntowi za przyjęcie tytułu
Honorowego, wyraził radość z tego, że Ksiądz Biskup pozostaje z naszą wspólnotą. Podkreślił, że w
ostatnich latach wspólnota ta otrzymywała od Księdza Biskupa wielką pomoc – „za co jesteśmy
bardzo wdzięczni”.
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak przedstawił zasługi Honorowego
Obywatela Miasta Pana Józefa Malskiego.
Wielce Szanowny Panie Trenerze, Szanowni Państwo, Rada Miasta nadała tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Panu Józefowi Malskiemu uchwałą nr XXXIV.391.2016 z dnia 28 czerwca
2016 r. Sądzę, że nawet Ci z Państwa, którzy nie interesują się sportem, wiedzą kim jest Pan Józef
Malski, który od ponad 60 lat zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach
sportowych. Był trenerem piłki ręcznej, tenisa stołowego, hokeja i pływania, które jest jego
największą pasją sportową. Kiedy jako młody nauczyciel w podzielonogórskiej Raculi uczył w szkole
wychowania fizycznego, wprowadzał uczniów w tajniki piłki nożnej, podnoszenia ciężarów i utworzył
najlepszą w powiecie drużynę LZS. Kiedy kierował szkołą w Ługach, utworzył odnoszącą sukcesy w
rozgrywkach wojewódzkich drużynę piłki ręcznej. Pasję sportową rozwijał nie tylko wśród dzieci i
młodzieży, ale także wśród dorosłych mieszkańców wsi. Kiedy w 1960 roku rozpoczął pracę jako
dyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego w szkole w Płotach, na pobliskim stawie uczył dzieci
gry w hokeja. Jego podopieczni sięgali potem w hokejowym „Złotym krążku” po najwyższe lokaty w
Polsce. A latem grał z dziećmi w palanta. Zainicjował też zakończoną sukcesem budowę nowej
szkoły. Kiedy Jego losy skrzyżowały się z Lechem Birgfellnerem, zaczął kierować Wojewódzkim
Miejskim Ośrodkiem Sportu i był jednocześnie trenerem tenisistów stołowych zielonogórskiej Gwardii
Budowlanych. Gdy w lutym 1970 roku otwarto pierwszą krytą pływalnię w Zielonej Górze, dzięki
Lechowi Birgfellnerowi i Józefowi Malskiemu - wielkim pasjonatom sportu - rozwinęła się w naszym
mieście nowa dyscyplina sportu - pływanie. Pan Józef Malski zorganizował klasę pływacką z dzieci
uczęszczających do okolicznych przedszkoli. Jest On też jednym z założycieli klubu sportowego
Transbud. Gdy w 1974 roku w Szkole Podstawowej nr 10 powstały klasy sportowe o profilu
pływackim, Pan Józef Malski został zastępcą dyrektora do spraw sportowych i pracował w tej szkole
do momentu przejścia na nauczycielską emeryturę. Wiemy, że czas na emeryturze Pan Józef Malski
spędzał na pływalni, nadal ucząc młodych i dojrzałych zielonogórzan pływania. Z jego inicjatywy w
1992 roku samorząd zielonogórski, jako jeden z pierwszych, wprowadził trwającą do dziś
obowiązkową naukę pływania dla klas II szkół podstawowych. Wychowanką Józefa Malskiego była
jedna z najlepszych zielonogórskich pływaczek Aleksandra Strychalska. I muszę to podkreślić - to
człowiek, dzięki któremu ponad 20 tys. dzieci i wielu dorosłych zielonogórzan zawsze utrzyma się
na powierzchni - w dosłownym znaczeniu, ponieważ nauczył ich wszystkich pływać, a ponadto, spod
jego ręki, jako instruktora WOPR, wyszło ok. 2300 ratowników wodnych. Pan Józef Malski jest
honorowym Członkiem Polskiego Związku Pływackiego. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
Otrzymał Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Medal Jordana, Złote Odznaki
Związku Nauczycielstwa Polskiego i Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Pływackiego,
Związku Piłki Ręcznej, TKKF i WOPRu. Był też wielokrotnie nagradzany przez Kuratora Oświaty.
Niestrudzone, mimo upływu lat, zaangażowanie Pana Józefa Malskiego w krzewienie kultury
fizycznej wśród mieszkańców naszego miasta, szczególnie dziś należy docenić,
a jego postawę wobec sportu należy promować, jako wzór do naśladowania, nie tylko wśród
młodzieży.
Po czym Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Prezydent Miasta p. Janusz
Kubicki przy udziale wiceprzewodniczących Rady Miasta p. Marcina Pabierowskiego
i p. Tomasza Sroczyńskiego dokonali aktu wręczenia Panu Józefowi Malskiemu dyplomu i medalu
Honorowego Obywatela Miasta oraz przekazali list gratulacyjny Marszałka Województwa
Lubuskiego Elżebiety Polak.
Po akcie wręczenia przewodniczący obrad udzielił głosu uhonorowanemu tytułem
Honorowego Obywatela Miasta Panu Józefowi Malskiemu, który dziękując z wyróżnienie, wyjaśnił
zebranym, że zawsze w życiu postępował tak, że „robił to, co lubił i jeszcze Mu za to płacili”.
Zadeklarował, że każdego z obecnych na sali nauczy pływać w ciągu godziny – wystarczy zanurzyć
głowę i wydychać powietrze. Wyznał, że jest zwolennikiem nauki pływania w misce - „jak głowę do
miski włoży, wydmucha powietrze nad wodą i to jest całe pływanie”. Jego zdaniem pływanie kraulem
polega właśnie na tym – co drugi ruch oddech. Oddycham, dmucham, oddycham, dmucham”.
Uzupełnił informacje podane przez Przewodniczącego Rady Miasta, wspominając swoją
wychowankę – mistrzynię Polski w tenisie stołowym zawodniczkę z Płotów – Ruczyńską. Wyznał „Cieszę się, że dalej pracuję, choć szkoda mi, że nie ma gdzie pograć w tenisa stołowego, a to dobry
rozwój fizyczny.” Przypomniał, że Zielona Góra ma jeden z największych klubów tenisa stołowego, a
za Jego sprawą trafił do Zielonej Góry znany w całym świecie tenisista Lucjan Błaszczyk.
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Przed realizacją kolejnego punktu porządku obrad Wręczenie nagród kulturalnych Miasta
Zielona Góra, wystąpił skrzypek Mateusz Makuch - uznany w Europie i świecie zielonogórzanin,
który wykonał utwór - I część IV sonaty belgijskiego kompozytora Eugène YSAŸE.

Ad 3. W ręczenie Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra
Realizację punktu porządku obrad Wręczenie Nagród Kulturalnych Miasta Zielona za 2016 r.
Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak rozpoczął od zaanonsowania wystąpienia
Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra Pani Wiolety Haręźlak, która przedstawiła sylwetki
tegorocznych laureatów.
Nagrody wręczali: Prezydent Miasta Zielona Góra Pan Janusz Kubicki przy udziale
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz Bachusa, którzy przekazali również
laureatom list gratulacyjny Marszałka Województwa Lubuskiego - Elżbiety Polak. Nagrodzeni kolejno
odbierali wyróżnienia. W imieniu Jarosława Skorulskiego, nieobecnego na uroczystości nagrodę
odebrała żona. W imieniu Związku Literatów Polskich nagrodę odebrali prezesi: pan Eugeniusz
Kurzawa i honorowy pan Janusz Koniusz. W imieniu Szkoły Tańca „Gracja” nagrodę odebrały
wspólnie panie Alicja Górska i Dominika Górska-Jabłońska, natomiast nagrodę dla Młodzieżowego
Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” odebrała dyrektor placówki pani Kinga Krutulska.
1)

2)

3)

4)

Nagrody indywidualne:
Iwona Peryt-Gierasimczuk - Historyk sztuki, konserwator zabytków, krytyk sztuki i kurator. Od
2013r. prowadzi galerię ZPAP Pro Arte. Przez wiele lat zajmowała się krytyką artystyczną na
łamach Gazety Lubuskiej i Nadodrza. Autorka 15 publikacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa
kulturowego i sztuki współczesnej (organizatorka licznych konferencji naukowych, m.in.: dla
pracowników samorządowych, administratorów parafii, zarządców nieruchomości, policji i straży
pożarnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Autorka i kuratorka kilkudziesięciu
wystaw artystycznych w Galerii Art. W Warszawie, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum
Archeologicznym Środkowego Nadodrza, Biurze Wystaw Artystycznych i galerii Pro Arte. Jest
pomysłodawcą i realizatorką programu Artyści w przestrzeni Miasta, w którym jako kurator przez
2 lata zorganizowała ponad 30 wystaw, które wzbudziły duże zainteresowanie mieszkańców i
przyczyniły się do aktywizacji kulturalnego wizerunku Starówki.
Ludmiła Pawłowska - Pianistka od urodzenia związana z Zieloną Górą, od ponad 30 lat
prowadzi działalność artystyczną, edukacyjną, kulturalną, upowszechnieniową również na Ziemi
Lubuskiej. Jej działania obejmują bardzo szeroki obszar, związany z muzyką klasyczną
(działalność koncertową jako pianistkai kameralistka, upowszechnieniową i popularyzatorską,
kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji. Pani Ludmiła
Pawłowska jest jednocześnie nauczycielem w PSM I i II st. prowadząc klasę fortepianu,
kameralistyki i akompaniamentu fortepianowego. Organizuje koncerty, prowadzi je, wygłasza
prelekcje i wykłady, prowadzi również audycje radiowe. Działa także w szerokim aspekcie
społecznym i charytatywnym.
Małgorzata Bukowicz - Artysta rzeźby i ceramiki, członek i wiceprezes ZPAP. Pracę twórczą
łączy z pedagogiczną w Liceum Plastycznym i prowadzi pracownię ceramiki w Domu Harcerza.
Twórczość artystki obejmuje dyscypliny: rzeźba i płaskorzeźba w brązie, ceramice i szkle,
ceramika użytkowa i dekoracyjna, szklana mozaika wenecka, malarstwo i rysunek oraz
instalacje przestrzenne. Zajmuje się także projektowaniem, realizacją oraz konserwacją witraży.
Aktywność twórcza Małgorzaty Bukowicz obejmuje również udział w wielu wystawach
indywidualnych i ponad 40 zbiorowych w kraju i za granicą.
Mirosław Kuleba - Człowiek niezwykły i niezłomny. Korespondent wojenny, znawca Kaukazu,
winiarstwa, pisarz i eseista. Autor książek „Niezłomna Czeczenia” i „Ampelografia Zielonej Góry”.
Jako zielonogórzanin dokonał dla Miasta rzeczy niezwykłej, uznanej i nagrodzonej w świecie za
ewenement pod każdym względem. Publikacja „Enografia Talloris” (1150stron i 8 kg )
pochłonęła jego 8 lat pracy, ale dotarł do unikatowych na skalę światową dokumentów, aby
przedstawić najwcześniejsze lata zielonogórskiego wina. Poza tym, Pan Mirosław Kuleba wydaje
miesięcznik „Winiarz Zielonogórski”, w którym przybliża mieszkańcom dzieje winnic, winiarstwa i
win.
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5) Czesław Grabowski - Dyrektor i dyrygent Filharmonii Zielonogórskiej. Dzięki niemu, od 30 lat
(jubileusz pracy artystycznej) przeżywamy wiele wspaniałych wzruszeń na koncertach
Filharmonii. Dzięki niemu filharmonia zajmuje miejsce godne swej historii i mocno wrosła w
krajobraz Miasta. Wysoka ranga Cz. Grabowskiego odzwierciedla bardzo cenione w kraju i za
granicą jego walory pracy artystycznej.
6) Robert Czechowski - Dyrektor Lubuskiego Teatru. Poprzez repertuar, jaki sam tworzy i
przybliża mieszkańcom, pobudza i prowokuje do myślenia bez narzucania gotowych rozwiązań.
Od lat, w okresie Winobrania realizuje „Winobraniowe Spotkania Teatralne”, cieszące się dużą
popularnością wśród mieszkańców i gości. Od kilku lat przygotowuje i z powodzeniem realizuje
Korowód Winobraniowy, który już zyskał markę kolorowego, specyficznego, enigmatycznego i
symbolicznego pokazywania życia, zjawisk i ludzi.
7) Jarosław Skorulski - Nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej, autor publikacji „Zatonie- ślady
historii””, w której przedstawia bogatą historię nie istniejącej już dzisiaj wsi, ale też wskazuje
niezwykłe miejsca i zabytki, które są źródłem jego ciekawych opowieści. Troszczy się o kulturę
swego miejsca na ziemi, o zabytki, czego przykładem jest deklaracja autora na przekazanie
środków ze sprzedaży książki na renowację zatońskich organów Samuela Gottloba Weinerta.
Autor projektu na dofinansowanie unijne pt: ”Renowacja pałacu w parku krajobrazowym w
Zatoniu, na potrzeby multimedialnego Centrum Historycznego Miasta Zielona Góra”.
Nagrody zespołowe:
1) Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze - Związek skupia pisarzy i poetów,
głównie z województwa lubuskiego. Pierwsza organizacja na Ziemi Lubuskiej po II wojnie
światowej. Członkowie Związku od najwcześniejszych lat swej działalności publikowali debiuty
poetyckie i prozę, pisali recenzje, organizowali konkursy literackie, dokumentowali dorobek
literacki regionu, organizowali seminaria poświęcone młodej prozie. Związek podjął owocną
współpracę z „Nadodrzem”, Gazeta Lubuska i Radiem Zachód. Od wielu lat wydaje prozę i
poezję lubuskich pisarzy i poetów. W bieżącym roku Oddział w Zielonej Górze obchodzi
jubileusz 55-lecia swej działalności.
2) Szkoła Tańca Gracja - 30 lecie działalności jednej z najlepszych szkół tańca w mieście. Szkoła
wypuściła w świat wielu znakomitych jeśli nie najlepszych tancerzy w rankingach światowych.
Szkoła- pod pierwszym kierownictwem pani Alicji Górskiej obecnie Dominiki Górskiej-Jabłońskiej
- rozwija się bardzo dynamicznie i kształtuje artystyczny wizerunek Miasta. Organizuje wiele
pokazów i turniejów, na które zjeżdżają najlepsi tancerze i jurorzy z kraju i Europy.
3) Młodzieżowe Centrum Kultury I Edukacji Dom Harcerza - Znakomicie wpisuje się w
aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Świadectwem tej aktywności są liczne imprezy kulturalne,
poświęcone spuściźnie kulturowej i szansom jej przełożenia na fundament przyszłości,
związanej owocami talentów i pasji młodych ludzi. Dom Harcerza proponuje młodym wiele
pomysłów, które odnotowuje sukcesami w ich realizacji. Wpływa na świadomość młodych
twórców w zakresie potrzeby i możliwości duchowego rozwoju. Bardzo angażuje się w działania,
akcje, imprezy, konkursy i festiwale w mieście i poza Zieloną Górą, czego przykładem jest
chociażby zespół ludowy Maki.
Po wręczeniu Nagród Kulturalnych przewodniczący obrad udzielił głosu Prezydentowi Miasta
p. Januszowi Kubickiemu, który serdecznie pogratulował uhonorowanym tytułem Honorowego
Obywatela Miasta oraz nagrodzonym Nagrodami Kulturalnymi Miasta. Nawiązując do słów Księdza
Biskupa Stefana Regmunta „miasto to ludzie”, powiedział, że przyglądając się gościom obecnym na
sali, widział wiele znajomych twarzy – panią Zofię Banaszak, Pana Andrzeja Huszczę, pana
Stanisława Palonkę, Pana Waleriana Piotrowskiego i innych, i wie dlaczego jest dumny, że mieszka
w Zielonej Górze – bo w tym mieście żyją wspaniali ludzie, którzy dokładają cegiełki, aby nasze
miasto stawało się piękniejsze, coraz ładniejsze, i aby życie w nim było kolorowe - weselsze i
roztańczone. Życzył tego sobie i wszystkim na przyszłość – „bawmy się, radujmy i twórzmy piękną
Zieloną Górą”.
Na zakończenie sesji, wystąpił ponownie skrzypek Mateusz Makuch, który wykonał utwór
Grażyny Bacewicz „Kaprys Polski”.
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Ad 4. Zamknięcie sesji
Po występie skrzypka Mateusza Makucha, Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak
podziękował wszystkim za przybycie, jeszcze raz pogratulował uhonorowanym i nagrodzonym,
zapraszając obecnych uczestników sesji na okolicznościowy poczęstunek i zamknął uroczystą sesję
Rady Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY

PROTOKOŁOW ALI:
Adam Maciej Urbaniak
Ewa Walicka
Bolesław Kwiatkowski
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Załączniki do Protokołu Nr XXXVIII.2016

1. Lista obecności radnych i lista zaproszonych gości.
2. Dokumentacja fotograficzna.
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Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra - Ksiądz Biskup prof. Stefan REGMUNT

Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra - Józef MALSKI

Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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Mateusz Makuch

Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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Laureaci Indywidualnych Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra

Iwona Peryt-Gierasimczuk

Ludmiła Pawłowska
Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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Laureaci Indywidualnych Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra

Małgorzata Bukowicz

Mirosław Kuleba

Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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Laureaci Indywidualnych Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra

Czesław Grabowski

Robert Czechowski

Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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Laureaci Zespołowych Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra
Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze

Eugeniusz Kurzawa

Janusz Koniusz

Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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Laureaci Zespołowych Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra
Szkoła Tańca Gracja

Alicja Górska

Dominika Górska-Jabłońska

Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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Dokumentacja fotograficzna fot. Ewa Duma
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