KRONIKA LUBUSKA
wrzesieñ 2005 – listopad 2005

• Cz³onkowie Stowarzyszenia Lubuska Zachêta
Sztuk Piêknych spotkali siê 1 wrzeœnia w zielonogórskim BWA na zebraniu za³o¿ycielskim.
Celem stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na tworzenie muzealnych kolekcji sztuki
wspó³czesnej. Prezesem nowo powo³anego stowarzyszenia zosta³ Wojciech Koz³owski.
• 1 wrzeœnia ukaza³a siê p³yta „Zielonogórskie
Zag³êbie Kabaretowe” dokumentuj¹ca dorobek
regionalnych kabareciarzy (skecze, nagrania
audio, historia, zdjêcia, filmy) od 1984 r. po
wspó³czesnoœæ.
• W hallu zielonogórskiej Biblioteki od 1 do 15
wrzeœnia eksponowano wystawê „Sierpniowe
zwyciêstwo - 25 lat NSZZ Solidarnoœæ”.
• Potrójny wernisa¿ odby³ siê w Muzeum Ziemi
Lubuskiej 3 wrzeœnia. Otwarto wystawy:
„Zielonogórskie Winobrania” (obchody œwiêta
od pocz. XX w. do czasów wspó³czesnych),
„Urszula Dudziak - z D¹browskiego na
Brodway” (dokumentacja kariery wokalistki),
„Rok 1945 i nastêpne - Zielona Góra w fotografii
jej mieszkañców”
• Zielonogórskie Muzeum prezentowa³o we
wrzeœniu cykl obrazów Andrzeja Skoczylasa pt.
„Porozumienie” w 25. rocznicê Porozumieñ
Sierpniowych.
• Tegoroczne „Winobranie” przebiega³o od 3 do 11
wrzeœnia. Chêtni mogli uczestniczyæ w Jarmarku
Winobraniowym, koncercie stra¿ackich orkiestr
dêtych, spotkaniach rêkodzielników, bawiæ siê
w Lunaparku, odwiedziæ Domek Winiarza. W trakcie Dni Zielonej Góry koncertowa³y m.in. zespo³y:
Harlem i Zdrowa Woda, Kobranocka, Country
Sisters, Krywañ, Tede, Kombi. Biblioteka im.
Norwida zorganizowa³a kiermasze dubletów i druków zbêdnych oraz sprzeda¿ wydawnictw bibliotecznej oficyny „Pro Libris”. Wystêp Krzysztofa
Kiljañskiego zakoñczy³ œwiêto miasta.
• Teatr Lubuski od 3 do 11 wrzeœnia realizowa³
program Winobraniowych Spotkañ Teatralnych.
Wyst¹pi³y teatry z ró¿nych scen polskich (Teatr
Niepoprawny z Motycza, Teatr Scena Prezentacje z Warszawy, Teatr Bagatela z Krakowa,
Teatr Polski z Bielska-Bia³ej) i znani aktorzy
(m.in.: Z. Merle, M. Perepeczko, A. Chodakowska, A. Biedrzyñska, E. Ziêtek).

• Gorzowski Teatr goœci³ znanego satyryka i kabareciarza, Jana Pietrzaka. Wystêp artysty ukoronowa³
obchody æwieræwiecza powstania Solidarnoœci
(4 wrzeœnia)
• Fina³ Letniego Festiwalu Transgranicznego Ró¿e Jazz Festival 2005 (4 wrzeœnia) zakoñczy³
koncert Jana „Izby” Izbiñskiego. Artysta z towarzyszeniem zespo³u zaprezentowa³ program pt.
„Ray Charles”.
• 4 wrzeœnia, w Lubsku odby³a siê inauguracja
Festiwalu Muzyki Organowej. Koncert w Koœciele Mariackim poprowadzi³ Jerzy Markiewicz.
• W Koœciele Farnym w Rzepinie odby³ siê
4 wrzeœnia koncert Festiwalu Muzycznego
„Œladami Zabytków Powiatu S³ubickiego”.
Zespó³ Viadrina zagra³ utwory Bacha, Mozarta,
Brahmsa, Dêbskiego i Kilara.
• 5 wrzeœnia w zielonogórskim BWA zorganizowano
„D³ug¹ noc performerów” z udzia³em polskich
i zagranicznych uczestników miêdzynarodowego
festiwalu performerów ph. „Zamek WyobraŸni”
• Muzeum Lubuskie zaprezentowa³o 7 wrzeœnia
dwie nowe wystawy „Winiarskie akcenty w architekturze Zielonej Góry” (utrwalone na zdjêciach motywy winoroœli, gron, beczek) oraz
„Malarstwo polskie XIX-XX wiek” (ze zbiorów
Muzeum Œl¹ska Opolskiego w Opolu).
• Biblioteka zielonogórska w ramach „Czwartku
Lubuskiego” zorganizowa³a promocjê w³asnego
wydawnictwa - „Kroniki Zielonej Góry 12221861”. Spotkanie z udzia³em t³umacza ksi¹¿ki,
Jaros³awa Kuczera, zgromadzi³o wielu zainteresowanych, historyków i mi³oœników dziejów
Zielonej Góry (8 wrzeœnia)
• Od 8 do 11 wrzeœnia trwa³ II Miêdzynarodowy
Festiwal Muzyczny im. Agricoli. Imprezê zorganizowa³ Œwiebodziñski Dom Kultury i Lubuska
Camerata. Organizacjê imprezy wspar³y tak¿e
szko³y, œrodowiska muzyczne Œwiebodzina
i Neuenhagen.
• W hali przy ul. Przemys³owej przebiega³, trzeci
w historii Gorzowa, festiwal techno. Wyst¹pili
artyœci z Polski, Holandii, Szwajcarii i Anglii
(9 wrzeœnia).
• 9 wrzeœnia w zielonogórskiej Filharmonii koncertowa³a Beata Biliñska, uzdolniona pianistka,
laureatka nagród krajowych i zagranicznych.
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• W Ko¿uchowie, 9 wrzeœnia zorganizowano sesjê
nt. „Piêkno starego detalu”. Lubuski Konserwator Zabytków zainicjowa³ imprezê z okazji
Europejskich Dni Dziedzictwa.
• Na „Czwartku Lubuskim” w Bibliotece im.
Norwida prezentowa³ siê Wac³aw Holewiñski
pisarz, wydawca, redaktor. Spotkaniu towarzyszy³ kiermasz, przygotowany przez Wydawnictwo Prószyñski i S-ka (15 wrzeœnia).
• Od 15 do 30 wrzeœnia w hallu Biblioteki im.
Norwida prezentowano wystawê „Sportowa
Zielona Góra”.
• Od 16 do 18 wrzeœnia w Bytomiu Odrz. przebiega³ VII Festiwal Twórczoœci Muzycznej Niewidomych.
• Jubileuszowe w tym roku œwiêto ¯agania, pn.
Jarmark Micha³a odbywa³o siê od 16 do 18
wrzeœnia. Koncertowa³y znane zespo³y (Kobranocka, Pudelsi, Bajm, Papa Dance i in.), odby³
siê turniej gladiatorów.
• W Teatrze im. Osterwy 17 wrzeœnia wystawiono
premierê „Znieczuleni” W. Holewiñskiego.
• W ¯arach otwarto wystawê Miêdzynarodowego
Pleneru Malarstwa i RzeŸby. Wernisa¿ zorganizowano w Salonie Wystaw Artystycznych
¯arskiego Domu Kultury 17 wrzeœnia.
• Prof. Jerzy Piotr Majchrzak i jego ksi¹¿ka „Na
peryferiach historii” byli bohaterami „Czwartku
Lubuskiego”. Promocja odby³a siê 22 wrzeœnia w
sali dêbowej Biblioteki.
• 29 wrzeœnia WiMBP w Zielonej Górze zorganizowa³a dyskusjê po³¹czon¹ z promocj¹ czasopisma „Pro Libris” (nr 12). W spotkaniu, oprócz
polskich autorów, uczestniczyli niemieccy
wspó³pracownicy: Carmen Winter, Sven Pohl
i Rainer Vangermain.
• Teatr Lubuski zaprezentowa³ prapremierê sztuki
wiedeñskiego dramatopisarza i prozaika Herberta
Bergera pt. „Ob³¹kany, czyli upadek III Rzeszy”
(30 wrzeœnia).
• Podpisanie umowy miêdzy Zarz¹dem Województwa Lubuskiego a Ministerstwem Kultury
w sprawie wspó³prowadzenia Filharmonii Zielonogórskiej oraz uroczyste przekazanie funduszy Stowarzyszeniu Lubuskiej Zachêty Sztuki
Wspó³czesnej zbieg³y siê z zielonogórskimi
obchodami Miêdzynarodowego Dnia Muzyki.
Na uroczystoœci wrêczono medale Zas³u¿onego
Kulturze „Gloria Artis” i zorganizowano koncert
z muzyk¹ M. Webera, L. van Beethovena,
J. Brahmsa (30 wrzeœnia - 1 paŸdziernika).
• Od wrzeœnia do listopada w salonie wystawowym
WiMBP im. Norwida goœci³a wystawa „60-lecie
dzia³alnoœci ZNP na Ziemiach Zachodnich”.
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• Radio by³o tematem tegorocznej II edycji
Otwartego Miêdzynarodowego Konkursu na
Rysunek Satyryczny. Otwarcie pokonkursowej
wystawy odby³o siê 1 paŸdziernika w Ko¿uchowie
• Spotkanie z Joachimem Trenknerem, dziennikarzem i publicyst¹ politycznym z Berlina zorganizowa³a Biblioteka zielonogórska, 6 paŸdziernika.
• BWA w Zielonej Górze przeprowadzi³a 7 paŸdziernika otwarcie wystawy Jacka Weso³owskiego pt. „Kunst-Werk”.
• 7 paŸdziernika w Filharmonii Zielonogórskiej
wyst¹pili laureaci ogólnopolskich festiwali piosenki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
• Krystyna Janda zagra³a w spektaklu charytatywnym w sztuce „Ma³a Steinberg” Lee Halla.
Przedstawienie zorganizowane przez Lubuski
Teatr, Radio Zachód i Rotary Club odby³o siê
8 paŸdziernika.
• Od 24 do 25 paŸdziernika w WiMBP im. Norwida trwa³a konferencja dla dyrektorów i kierowników bibliotek województwa lubuskiego pn.
„Biblioteki publiczne w œrodowisku lokalnym”.
• W ramach Nowosolskiej Jesieni Artystycznej
8 paŸdziernika zagra³ kwartet waltorniowy
Brandenburskiej Orkiestry Pañstwowej. W Domu Kultury wrêczono „Odrzany”, statuetki
przyznawane za wybitne osi¹gniêcia dla rozwoju
Nowej Soli w kategoriach przedsiêbiorczoœci,
kultury, sportu i dzia³alnoœci spo³ecznej.
• 8 paŸdziernika Muzeum Ziemi Lubuskiej
udostêpni³o zwiedzaj¹cym wystawê obrazów
Bo¿eny Cajdler-Gruszki (prace z lat 1965-2005).
W muzealnej Galerii Nowy Wiek odby³ siê tak¿e
wernisa¿ wystawy „Do trzech razy Sztuka”
El¿biety Berneckiej, Andrzeja Bobrowskiego i
Andrzeja Kaliny.
• Bartosz Pietrzak zorganizowa³ wernisa¿
w³asnych fotografii 8 paŸdziernika w Lubuskim
Teatrze.
• W Galerii BWA gorzowskiego Miejskiego
Oœrodka Sztuki 8 paŸdziernika odby³o siê otwarcie wystawy prac poplenerowych z Dêbna,
Gorzowa i Pyzdr.
• 13 paŸdziernika w ramach „Czwartków Lubuskich” odby³a siê promocja tomu poezji
Zymunta Kowalczuka „Na klifie”. Spotkaniu
z autorem towarzyszy³ recital piosenkarski
Magdaleny £azar-Massier z akompaniamentem
Mariusza Massiera.
• Od 13 do 14 paŸdziernika w Muzeum Ziemi
Lubuskiej odbywa³a siê konferencja na temat roli
muzeów w turystyce i krajoznawstwie.

• W Zielonej Górze w terminie 14-21 paŸdziernika
przebiega³ XV Festiwal Smyczkowy Mistrzowie
Polskiej Wiolinistyki im. Tadeusza Wroñskiego
• Koncert Urszuli Dudziak w lubuskim Teatrze
uœwietni³ uroczystoœæ wrêczenia „Kocio³ków
Kulturalnych 2005” organizatorom najciekawszych wydarzeñ kulturalnych w mieœcie (15 paŸdziernika).
• Promocja ksi¹¿ki Stanis³awa Turowskiego „Bez
retuszu” odby³a siê na „Czwartku Lubuskim”
20 paŸdziernika.
• Lubuskie Konfrontacje 2005, impreza dla fanów
hip-hopu odby³a siê 20-21 paŸdziernika
w Zielonej Górze (Klub Winiarnia) i w Gorzowie
(klub Magnat).
• 21 paŸdziernika w zielonogórskiej Galerii
Projekt otwarto ogólnopolsk¹ wystawê fotografii
Broniszów 2005.
• Teatr im. J. Osterwy zaprezentowa³ 22 paŸdziernika premierê sztuki pt. „Autoreverse”. Przedstawienie wyre¿yserowa³a Justyna Celeda.
• W programie Gorzowskich Dni Muzyki (22-31
paŸdziernika) odby³o siê 12 koncertów. Zaprezentowano ró¿norodn¹ muzykê (klasyka, jazz,
funky, soul).
• Gwiazd¹ spotkania z cyklu „Bez kurtyny”
Zielonogórskiego Oœrodka Kultury by³a Beata
Rybotycka. Artystka wyst¹pi³a tak¿e z recitalem
w klubie jazzowym „U Ojca” (24 paŸdziernika).
• 27 paŸdziernika w Galerii Stara Winiarnia
otwarto wystawê Lili Karbowskiej pt. „Pierwsza
pomoc”.
• W sali dêbowej Biblioteki, 27 paŸdziernika, Henryk Szylkin promowa³ sw¹ ksi¹¿kê poetyck¹ pt.
„Powroty krajobrazów”. Spotkaniu towarzyszy³
koncert chóru „Moderato”.
• 27 paŸdziernika rozpocz¹³ siê dwudniowy
Festiwal Wspó³czesnej Muzyki Improwizowanej
zorganizowany przez zielonogórskie BWA.
• W hallu WiMBP im. Norwida prezentowano wystawê „Polacy i Niemcy (i nie tylko) w rysunku
satyrycznym Dariusza Wójcika” (paŸdziernik).
• W Jazz Clubie Pod Filarami 3 listopada wyst¹pi³a
wokalistka, mistrzyni harmonijki ustnej, Beata
Kossowska. Artystce towarzyszy³ zespó³ LeBlue.
• 4 listopada w zielonogórskim BWA otwarto wystawê prac artystów m³odego pokolenia.
Ekspozycja o niecodziennym tytule „{...}” prezentowa³a temat pustki, niczego.
• W Oficynie Muzeum gorzowskiego 4 listopada
otwarto pierwsz¹ w Polsce wystawê komputerowych tapet pn. „Screenphotography”. Autorem ekspozycji jest Zbigniew Sejwa, kurator
Galerii Fotografii i Nowych Mediów.

• XIII Spotkania z Kultur¹ £emkowsk¹ odby³y siê
6 listopada w gorzowskim Teatrze im. Osterwy.
Wyst¹pi³y zespo³y wokalne i taneczne.
• Muzeum zielonogórskie zaprezentowa³o jubileuszow¹ wystawê Stanis³awa Mazusia. Artysta
utrwali³ na obrazach swe artystyczne wêdrówki
po Ziemi Lubuskiej (9 listopada).
• Wystawa fotografii „Gorzów w architekturze”
goœci³a w Ma³ej Galerii GTF od 8 do 12 listopada.
• 10 listopada w sali Miêdzynarodowego Centrum
Muzycznego odby³ siê koncert muzyki polskiej
„W Tatrach”. Orkiestra Filharmonii zaprezentowa³a utwory W. ¯eleñskiego, K. Szymanowskiego, S. Moniuszki, W. Kilara.
• 13 listopada zielonogórskie BWA pokaza³o prace
nagrodzone na Miêdzynarodowym Biennale
Sztuki Mediów WRO, g³ównym tego typu
przegl¹dzie w Polsce i Europie Œrodkowej.
• W Szprotawie po raz 13. odby³ siê Ogólnopolski
Festiwal Grup Œpiewaczych „Ziemia i Pieœñ”.
Impreza przebiega³a od 17 do 20 listopada.
• Od 17 do 20 listopada trwa³y XXII Gorzowskie
Spotkania Teatralne. Widzowie mieli okazjê obejrzeæ spektakle Teatru Powszechnego i Ateneum
z Warszawy, lubelskich „Provisorium” i Kompanii Teatr oraz uczestniczyæ w wieczorze pieœni
¿ydowskich w wykonaniu Andre Ochodlo
(sopocki Teatr Atelier), a tak¿e przedstawieniu
kabaretowym Andrzeja Strzeleckiego.
• Spektaklem „Prowincjonalny playboy” J. M.
Synge’a Lubuski Teatr rozpocz¹³ obchody czwartej rocznicy istnienia Sceny M³odych Re¿yserów
i Nowej Dramaturgii (17-20 listopada).
• Filharmonia Zielonogórska 18 listopada zaingurowa³a Dni Muzyki Wokalnej. W sali Miêdzynarodowego Centrum Muzycznego wyst¹pi³y
po³¹czone chóry Chorus Berlin i Cantemus
Domino oraz znakomici soliœci (m.in. Romuald
Tesarowicz).
• Galeria Azyl-Art w Grodzkim Domu Kultury
goœci³a wystawê malarstwa Klary Rawicz-Lipiñskiej (19 listopada).
• 19 listopada, w gorzowskim klubie „Magnat”
wyst¹pi³a grupa „Korbowód” wywodz¹ca siê
z Mys³owic.
• W Klubie Uniwersyteckim „Kot³ownia” wyst¹pi³
zespó³ „The Globetrotters” z koncertem jazzowym muzyki œwiatowej (20 listopada).
• 20 listopada w klubie „4 Ró¿e dla Lucienne”
wyst¹pi³ „Habakuk”, jeden z najlepszych
zespo³ów reggae w kraju.
• Dom Kultury „Ma³yszyn” 20 listopada goœci³
zespó³ „No Name”. Muzycy zaprezentowali klasyczne przeboje rockowe.
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• M³odzi artyœci (plastycy, poeci, muzycy) brali
udzia³ w Jesiennych Spotkaniach Kulturalnych
M³odzie¿y Szkó³ Œrednich. Koordynatorem
przedsiêwziêcia by³ Zielonogórski Oœrodek
Kultury (21-22 listopada).
• Krystyna Kamiñska prowadzi³a wieczór poetycki
z Beat¹ Patrycj¹ Klary. Spotkanie mia³o miejsce
w klubie „Lamus”, 24 listopada.
• Koncert muzyki Krzysztofa Komedy odby³ siê
25 listopada w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej. Gwiazdami
wieczoru by³a Lora Szafran (œpiew) i Zbigniew
Namys³owski (saksofon).
• 25 listopada rozpocz¹³ siê trzydniowy
Wojewódzki Przegl¹d Teatrów Amatorskich zorganizowany przez RCAK w Zielonej Górze.
• W ramach V Dni Kultury £emkowskiej odby³y
siê projekcje filmów, konferencja naukowa pt.
„Wspó³czesna Ukraina w oczach historyków,
dziennikarzy oraz twórców historii”, koncerty
muzyczne (26-27 listopada).
• Od 25 do 26 listopada Gorzów goœci³ gwiazdy
polskiego jazzu. W klubie „Pod Filarami” wyst¹pi³ Jan Ptaszyn Wróblewski i trio RGG,
a w Teatrze im. Osterwy odby³ siê koncert „Klucz
do kariery” z udzia³em finalistów presti¿owych
festiwali jazzowych w Polsce. Ponadto pub-
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licznoœæ mia³a okazjê pos³uchaæ amerykañskiego
saksofonisty Macka Goldsbury’ego z towarzyszeniem Filary Jazz Trio. Na saksofonie
tenorowym zagra³ tak¿e znakomity Tomasz
Szukalski Szakal wraz z formacj¹ „The Quartet”.
Obchodzono 40. rocznicê gorzowskiego DKF
„Megaron”. W ramach obchodów mo¿na by³o
pos³uchaæ wyk³adu prof. Marka Hendrykowskiego („Per³y czeskiego kina”), obejrzeæ wystawê
fotograficzn¹ Ryszarda Czernowa („Pozna³em G”),
a tak¿e obejrzeæ czeskie filmy (26-27 listopada).
27 listopada gorzowskie MCK goœci³o Marcina
Ciê¿kiego. Aktor wyst¹pi³ z monodramem
pt. „Kabaret po tamtej stronie” opartym na prozie
Henryka Grynberga.
27 listopada rozstrzygniêto Ogólnopolski
Konkurs Literacki im. Marka Garbali. Konkurs
ph. „Poezja jako raport z zastanego œwiata” zorganizowa³a Akademia Twórczych Poszukiwañ.
Imprezê zorganizowano „U Jankiela”.
W Galerii pod Bil¹ zorganizowano wernisa¿
gobelinów. 27 listopada Sekcja Tkactwa Artystycznego Penelopa zaprezentowa³a prace
eksponowane na VIII Ogólnopolskim Konkursie
Nieprofesjonalnej Twórczoœci Tkackiej „Turek
2005”, na którym zielonogórskie artystki zdoby³y
czo³owe laury.

