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W gabinecie burmistrza

Wojewoda
Helena Hatka
w Sulechowie

Wojewoda Lubuski Helena Hatka we wtorek
14 kwietnia 2011 r. przyjecha³a do Sulechowa w towarzystwie: Ma³gorzaty Krasowskiej - Dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej, Grzegorza D³ubeka - Dyrektora
Wydzia³u Gospodarki Nieruchomociami oraz Bo¿eny Jankowskiej - Starszy Inspektor w Wydziale Infrastruktury.
Helena Hatka spotka³a siê z radnymi Rady Miejskiej,
kierownikami wydzia³ów UM, kierownikami jednostek organizacyjnych, so³tysami, przedstawicielami
s³u¿b mundurowych i s³u¿by zdrowia.
Wizyta obejmowa³a pobyt w Przedsiêbiorstwie Wielobran¿owym ROLTEX przy ul. Rozwojowej, zwiedzanie i prezentacjê piwnicy win w sulechowskim zamku, po³¹czon¹ z degustacj¹ win z winnicy Cantina
z Mozowa (gmina Sulechów), której w³acicielami s¹
Karolina i Mariusz Pacholakowie.
Po otwartym spotkaniu z mieszkañcami miast i gminy odby³o siê zwiedzanie zamku sulechowskiego i kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orodka Sportu i Rekreacji.
Oprac. BF

Na spotkaniu z radnymi

Z wizyt¹ w Roltexsie
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Informacja z VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w dniu 19 kwietnia 2011 r.
We wtorek 19 kwietnia br. odby³a
siê VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Tradycyjnie ju¿, informacje
z dzia³añ komisji w okresie od ostatniej sesji z³o¿yli ich przewodnicz¹cy, a tak¿e Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Rerus oraz Burmistrz
Sulechowa Roman Rakowski.
Wynikiem sesji by³y podjête
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
- nadanie godnoci Honorowego
Obywatela Gminy Sulechów Ignacemu Odwa¿nemu,
- przyst¹pienia do opracowania
projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów,
- przyst¹pienia do opracowania
projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów,
- przyst¹pienia do sporz¹dzenia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci obrêbu 2 miast Sulechów,
- przyst¹pienia do sporz¹dzenia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci obrêbu Brzezie k. Sulechowa,
- udzielenia bonifikaty od op³aty
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci
nieruchomoci,
- udzielenia pomocy finansowej
miastu Zielona Góra,
- udzielenia pomocy finansowej
Województwu Lubuskiemu,
- zmiany uchwa³y Nr 0007.23.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwa³y bud¿etowej Gminy Sulechów na
rok 2011 w zakresie zmian w planie
dochodów i wydatków,
- zmiany uchwa³y Nr 0007.24.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 2020,
-nadania imienia Janusza Kusociñskiego Gimnazjum Nr 3 w Sulecho-

Wykonawca "Barki" Edmund Birszel

wie wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u
Szkól w Sulechowie przy ul. Piaskowej nr 52,
- zmiany uchwa³y w sprawie wyboru so³tysów i rad soleckich w so³ectwach na terenie Gminy Sulechów ,
-odwo³ania radnego z cz³onka Komisji Bud¿etowej Rady Miejskiej
w Sulechowie,
- przyjêcia projektu uchwa³y w sprawie warunków i trybu finansowania
rozwoju spotu w Gminie Sulechów,
- nieodp³atnego przejêcia nieruchomoci przez Gminê Sulechów od PKP
Polskie Linie Kolejowe S. A. w Warszawie,
- przyst¹pienia do realizacji projektu pn. "Promocja gospodarcza i rozwój
terenów inwestycyjnych w obszarze
Lubuskiego Trójmiasta".
Na wniosek radnego Stanis³awa
Kaczmara wszyscy obecni na sesji radni poprzez aklamacjê przyjêli wniosek
dotycz¹cy odtwarzania w maju z sulechowskiego ratusza melodii popularnego utworu "Barka", ulubionej pieni Jana Paw³a II. Inicjatywa zg³oszona przez mieszkañców Sulechowa a
poparta przez Radê Miejsk¹ jest
uczczeniem pamiêci Papie¿a Polaka
w zwi¹zku z uroczystociami beatyfi-

kacyjnymi. Edmund Birszel, trêbacz
Sulechowskiej Orkiestry Dêtej, podj¹³
siê graæ utwór na tr¹bce w ka¿dy dzieñ
powszedni a¿ do koñca maja br.
Odby³y siê kolejne zebrania wyborcze w so³ectwach Gminy Sulechów.
W rodê 27 kwietnia w so³ectwie G³ogusz, przy wysokiej frekwencji
mieszkañców nowym so³tysem so³ectwa zosta³a Krystyna Smag³o.
Wybrano równie¿ now¹ trzyosobowa radê so³eck¹.
W tym samym dniu o godz. 18.30
w so³ectwie Kije odby³o siê równie¿
zebranie wiejskie wyborcze. Ponownie so³tysem wybrany zosta³ Roman
Wilczyñski, który w tajnym g³osowaniu pokona³ swojego kontrkandydata, równie¿ by³ego so³tysa Kij
Seweryna Matuszaka. Mieszkañcy
wybrali now¹ radê so³ecka, któr¹
tworzy szeæ osób mieszkañców
so³ectwa Kije.
W czwartek 28 kwietnia w so³ectwie £êgowo odby³o siê zebranie
wyborcze na którym nowym so³tysem zosta³ Krzysztof Kasza. Wybrana zosta³a tak¿e 4. osoba rada so³ecka.
oprac. Marian Janusz
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Micha³ Ogórek w bibliotece
W rodowe popo³udnie 6 kwietnia 2011 r. w Czytelni dla Doros³ych Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów, odby³o siê spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki z Micha³em Ogórkiem - dziennikarzem, felietonist¹, satyrykiem i podró¿nikiem. Autor
w sposób humorystyczny opowiada³ o urokach pracy dziennikarskiej i swoich podró¿ach, dziêki temu
stworzy³ przyjazny klimat i mi³¹ atmosferê wród
s³uchaczy, którzy odwa¿nie zadawali pytania.
W spotkaniu uczestniczy³o wielu mieszkañców
Sulechowa i okolic oraz uczniowie klasy dziennikarskiej sulechowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
którzy mieli okazjê porozmawiaæ z autorem indywidualnie, uzyskaæ autograf i zrobiæ pami¹tkowe zdjêcia.
Jolanta Grefling

Delegacja z Ukrainy
We wtorek 12 kwietnia 2011 r. - w Sulechowie
mia³o miejsce spotkanie robocze z delegacj¹ ukraiñsk¹ Czerniowieckiego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedakowycza.
Delegacja goci³a w Sulechowie na zaproszenie
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej. W sk³adzie delegacji ukraiñskiej byli: prof. dr hab. Anatoliji Krug³aszow - Kierownik Katedry Politologii
i Administracji Publicznej Wydzia³u Historii, Politologii i Stosunków Miêdzynarodowych, dr Wiaczes³aw Chochulak - docent Katedry Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Finansowego
Wydzia³u Prawa, dr Oleg Slusar - docent Katedry
Wspó³czesnych Jêzyków Obcych i Translatoryki
Wydzia³u Historii, Politologii i Stosunków Miêdzynarodowych. W trakcie wizyty odby³o siê spotkanie powitalne w trakcie, którego Burmistrz Sulechowa Roman Rakowski zaprezentowa³ Gminê

Burmistrz prowadzi delegacjê do zamku

Sulechów. Ponadto gocie zwidzieli sulechowski zamek oraz obiekty Orodka Sportu i Rekreacji.

Tradycyjny Memoria³
Dni Sulechowa organizowane
w ostatnim tygodniu maja br. wzbogaci³y siê w tym roku o dodatkow¹
imprezê. Ju¿ po raz dwunasty spotkaj¹ siê w Sulechowie pracownicy
owiaty graj¹cy w pi³kê siatkow¹,
aby uczciæ pamiêæ Leszka Wysockiego - prezesa oddzia³u ZNP w latach
1983 - 98. Turniej ma zasiêg ogólnopolski ,a znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹
w nim zespo³y sulechowskich pedagogów. Zespó³ kobiet we wszystkich
memoria³ach plasowa³ siê na podium, czterokrotnie na najwy¿szym

stopniu. Mê¿czyni zanotowali
zwyciêstwo w roku ubieg³ym. Turniej odbywa siê w obiektach sportowych sulechowskich szkó³, przy
du¿ej ¿yczliwoci i wsparciu jej dyrektorów. Burmistrz Sulechowa od
wielu lat s³u¿y wymiern¹ pomoc¹
organizatorowi, którym jest Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. Mi³oników siatkówki zapraszamy do
hal SP - 1, LO i ZS w pi¹tek i sobotê
w godz. 10.00 - 16.00.
Andrzej Kowalski
Prezes oddzia³u ZNP

BF
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Kolejna schetynówka
W poniedzia³ek 18 kwietnia 2011 r. w Lubuskim Urzêdzie Wojewódzkim Burmistrz Sulechowa Roman Rakowski podpisa³ umowê na dofinansowanie, dotacj¹ celow¹
z bud¿etu pañstwa, wniosku w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", tzw. "schetynówek". Inwestycja bêdzie realizowana w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa
na ulicach Wiejskiej, Stanis³awa Lema i Juliusza S³owackiego. Zadanie obejmuje odcinek o d³ugoci 1,814 kilometra, wartoci prawie dwóch milionów z³.
B.F.

Robocza wizyta w Warszawie
We wtorek 5 kwietnia br. delegacja sulechowskiego samorz¹du
w sk³adzie: Burmistrz Sulechowa
Roman Rakowski , Asystent Burmistrza Tytus Fokszan i Kierownik
Wydzia³u Pozyskiwania rodków
Unijnych i Promocji Gminy Edward
Fedko, przebywa³a w Warszawie z
robocz¹ wizyt¹.
Pierwsze spotkanie odby³o siê
w Pañstwowej Agencji Informacji i
Inwestycji Zagranicznych z Markiem £y¿w¹ - Wiceprezesem Zarz¹du ds. promocji gospodarczej
i
inwestycji zagranicznych, Piotrem
Grudniem - Zastêpc¹ Dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych. Omawiane tematy to:

- propozycje wspólnej promocji terenów inwestycyjnych Gminy Sulechów,
- przedstawienie informacji
o przygotowywanym projekcie pn.
"Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych Lubuskiego Trójmiasta",
- dalsze mo¿liwoci wspó³pracy
pomiêdzy Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, Lubuskim
Centrum Obs³ugi Inwestora a Gmin¹
Sulechów
Drugie spotkanie mia³o miejsce
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z Waldemarem S³ugockim Podsekretarzem Stanu oraz Iwon¹ Brol
dyrektorem departamentu Wspó³pra-

Z d j ê c i e : Wa l d e m a r S ³ u g o c k i , I w o n a B r o l , R o m a n R a k o w s k i , E d w a r d F e d k o

cy Terytorialnej. Tematyka tego mitingu dotyczy³a:
-przedstawienie informacji nt. zrealizowanych projektów w Gminie Sulechów dofinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
- mo¿liwoci wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 -2020
Trzecim miejscem wizyty by³o Ministerstwo Spraw Zagranicznych
gdzie spotkano siê z Bogdanem Wrzochalskim Radc¹-Ministrem Kierownikiem Aplikacji Dyplomatyczno-konsularnej, Karolin¹ Zelent-migrodzk¹
- Zastêpc¹ Dyrektora Departamentu
Wdra¿ania Programów Rozwojowych, Magdalen¹ Sidorowicz - Naczelnikiem Wydzia³u Departamentu
Wdra¿ania Programów Rozwojowych, a omawiana tematyka dotyczy³a:
-mo¿liwoci realizacji programów w
ramach Partnerstwa Wschodniego w
kontekcie wspó³pracy partnerskiej
pomiêdzy gmin¹ Sulechów a miastem
Criuleni w Republice Mo³dowy.
Ostatnim punktem programu by³o
spotkanie w instytucji W³adzy Wdra¿aj¹cej Programy Europejskie z Mariuszem Kasprzykiem zastêpc¹ dyrektora. Tematyka spotkania dotyczy³a
mo¿liwoci realizacji projektu pt. Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu w ramach dzia³ania 8.3 - priorytet
VIII spo³eczeñstwo informacyjne oraz
zwiêkszenie innowacyjnoci gospodarki.
Oprac. B. Fedorowicz

Maj 2011

Biuletyn Informacyjny nr 100

5

Biesiada z piosenk¹
We rodê 27 kwietnia w sali widowiskowo-projekcyjnej w dawnym zborze kalwiñskim odby³o siê IV
Wiosenne Spotkanie z Piosenk¹ Biesiadn¹. Gospodarzem imprezy by³o Centrum Us³ug Socjalnych (CUS)
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Sulechowie. Na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y piewacze : "Osoria"
ze Szczañca, "Modry Len" z Górzyna ko³o Lubska, "Ale

Kargowianki przy stole biesiadnym na zakoñczenie imprezy

Babki" z Piasek ko³o Miêdzyrzecza, "Obrzanie" z Trzciela, "Kargowiacy" z Kargowej, "Trzebiechowianie" nomen omen z Trzebiechowa oraz zespó³ "Promyk" z CUS
z Sulechowa. Widownia piewa³a wraz z zespo³ami,
mo¿na zatem mia³o powiedzieæ, ¿e impreza by³a udana. Na kolejn¹ biesiadê z piosenk¹ zapraszamy za rok.
Magdalena Szandurska

Sulechowskie promyczki z Centrum Us³ug Socjalnych.

Nowe w³adze
W kole Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego nast¹pi³a zmiana warty. Odby³o siê
zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które podsumowa³o dzia³alnoæ ko³a za ostatnie cztery
lata. W sprawozdaniu Zenon
Brembor owiadczy³, ¿e w okresie tym ko³o przyczyni³o siê do
utrwalania idei Powstania Wielkopolskiego. Na cmentarzu komunalnym postawiono obelisk
w ho³dzie za ofiarnoæ i mêstwo
powstañcom, którzy walczyli na
ró¿nych frontach powstania, a po
powrocie Ziemi Sulechowskiej do
macierzy, tu siê osiedlili. Zorganizowano tak¿e wiele podró¿y
historycznych na szlaku powstania dla m³odzie¿y, cz³onków oraz
sympatyków Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. Zosta³y wyg³oszone pogadanki dla m³odzie¿y szkolnej, ukaza³o siê te¿ wiele artyku³ów, który
by³y publikowane w regionalnej
prasie. Dzia³alnoæ ko³a w Sule-

chowie skupia³a siê równie¿ na Babimocie i Kargowej.
Zwieñczeniem pracy ko³a by³o
opracowanie pod redakcj¹ Jana
Miel¿yñskiego monografii pt. "Pamiêæ i Tradycje Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919". Monografia
obejmuje sylwetki sulechowskich

powstañców, opisuje Sulechów
a Powstanie Wielkopolskie oraz walki, które by³y prowadzone na kierunku zachodnim w czasie powstania w Babimocie, Kargowej, Grójcu Wielkim oraz Nowej Wsi Zb¹skiej.
Kolejnym etapem zebrania sprawozdawczo - wyborczego by³o
przyjêcie uchwa³y na nastêpn¹ kadencjê. Wybrano nowe w³adze: prezesem zosta³ Roman Zawalny, sekretarzem Jan Miel¿yñski, skarbnikiem
Irena Smolik. Dotychczasowy prezes
Zenon Brembor oraz skarbnik Zenon
Tyszko, zrezygnowali z dalszej kadencji ze wzglêdów zdrowotnych.
Cz³onkowie ko³a wyrazili uznanie
za ich prace oraz podjêli uchwa³ê,
aby Zenon Brembor zosta³ honorowym prezesem ko³a. Równie¿
V Krajowy Zjazd Delegatów TPPW
1918/1919, który odby³ siê 05.04.2011
roku nada³ Zenonowi Bremborowi
tytu³ Honorowego Cz³onka Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego.
Maja Suchcicka
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Siêgamy po unijne pieni¹dze na obszary wiejskie
Dnia 4 maja br. Burmistrz Sulechowa Roman Rakowski i Skarbnik Gminy Sulechów Irena Kohler podpisali w Urzêdzie Marsza³kowskim w Zielonej Górze
umowê o przyznaniu pomocy
unijnej na gminn¹ inwestycjê "Remont budynku sali wiejskiej
z przeznaczeniem na funkcje spo³eczno- kulturalne i rekreacyjne
w £êgowie wraz z zakupem wyposa¿enia".
Projekt wspó³finansowany ze
rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2012 z osi 4 LEADER, dzia³anie
4.1/413 - Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju.
Wniosek na to zadanie z³o¿ono
w biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania "Miêdzy Odr¹ a Bobrem"
w Zaborze w dniu 16.08.2010 r.
Pozwoli³o to na rozpoczêcie realizacji prac budowlanych, które zakoñcz¹ siê do 25.08.2011 r. Wy-

datki ca³kowite wynios¹ ponad
391.tys. z³.
Remont sali wiejskiej ma na
celu poprawê jakoci ¿ycia
mieszkañców wsi £êgowo poprzez zaspokajanie potrzeb spo³ecznych i kulturalnych mieszkañców wsi oraz promowanie
obszarów wiejskich. W pracach
remontowych tego obiektu przewidziano prace rozbiórkowe,
przebudowê cian wewnêtrznych sali wraz z ich tynkowaniem i malowaniem. Naprawie
poddana zostanie pod³oga i posadzki wewn¹trz budynku oraz
schody na scenê. Roboty sanitarne obejm¹ monta¿ instalacji c.o.
i wod - kan. Wymieniona zostanie równie¿ instalacja elektryczna. Powstanie podjazd dla osób
niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Zewnêtrzny plac zostanie
utwardzony kostk¹ betonow¹

i ogrodzony. Wykonana bêdzie
brama wjazdowa i furtka. We
wniosku przewidziano równie¿
podstawowe wyposa¿enie sali
m.in. w sto³y, krzes³a, sprzêt
AGD, naczynia i odpowiednie
nag³onienie.
Nie jest to jedyna inwestycja
skierowana na spo³eczny rozwój
obszarów wiejskich, gdy¿ w dniu
22 kwietnia br. z³o¿ony zosta³
w Urzêdzie Marsza³kowskim
drugi wniosek w ramach PROW.
Projekt nosi on nazwê "Remont
wietlicy wiejskiej z wyposa¿eniem na rzecz aktywizacji spo³ecznoci wiejskiej w Bukowie".
Realizacjê jego podzielono na
dwa etapy w latach 2011 - 2012,
a jego wartoæ kosztorysowa wynosi 716.559,99 z³. Koszty kwalifikowalne stanowi¹ 582.726,56 z³,
a wnioskowana kwota pomocy
437.044,00 z³.
Marek Maækowiak
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Królewskie Pedagogium w Sulechowie w latach
1719-19451 . cz. I.

Literatura dotycz¹ca Zespo³ów zjum Christophorus, gdzie funk- menty dotycz¹ce szko³y zosta³y
Kszta³ceniowych w Sulechowie cjonowa³ Zwi¹zek By³ych Uczniów czêciowo wywiezione do Niew jêzyku polskim nie jest zbyt bo- i Nauczycieli z Sulechowa12 .
miec i zachowa³y siê w szcz¹tkogata. Krótkie informacje odnajduDu¿o lepiej prezentuje siê litera- wych zbiorach17. Wa¿nym elemenjemy w pracach R. Wroczyñskiego2 tura niemieckojêzyczna. Pierwsze tem informuj¹cym o funkcjono, podobnie u W. Bobkowskiej3 , czy publikacje dotycz¹ce Domu Sierot waniu szkó³ w Sulechowie i trew pracy E. Suchan4. Pierwsze
ciach nauczania, by³y wykazy by³ych uczniów i naprace autorki o uczniach i
twórcach szkó³ w Sulechowie
uczycieli, wydawane co
5
ukaza³y siê w 1985 roku . W
roku Programy nauczania,
latach nastêpnych zostali zawykazy przedmiotów i plaprezentowani twórcy rozny lekcyjne. W zbiorach
wi¹zañ edukacyjnych oparZielonogórskiej Biblioteki
tych na idei pietyzmu. PubliCyfrowej znajduj¹ siê plany
kacja zawiera krótkie biogralekcyjne, ramowe programy
my, zarówno pierwszego
nauczania, od 1767 roku do
S. Steinbarta6, jak i najwa¿1820/21 roku. Du¿y zbiór
znajduje siê równie¿ Biblioniejszej osoby G.S. Steinbarta, dyrektora, proboszcza,
tece Uniwersyteckiej w Poznaniu, od roku 1846 do
nauczyciela, profesora Uni1913/1914. Materia³ ten jest
wersytetu Frankfurckiego7.
bardzo interesuj¹cy, boW 1991 roku zosta³a przygotowana i obroniona praca
wiem zawiera nie tylko wykaz obowi¹zuj¹cych przedmagisterska w Wy¿szej
miotów nauczania, ramoSzkole Pedagogicznej w Ziewego planu lekcji, wykazu
lonej Górze, na kierunku hinauczycieli, ale równie¿
storia, autorstwa Anicety Luuczniów i ich krótkie biobiszewskiej (obecnie Karpogramy18.
wicz) pod kierunkiem prof.
8
Joachima Benyskiewicza .
W 1911 roku ukaza³a siê
ród³o: Strona tytu³owa jednego z Informatorów o szkole w
Pojawia³y siê prace przyinteresuj¹ca praca: FestSulechowie z 1769r. ze Zbiorów WiMBP w Zielonej Górze,
czynkarskie, jak Sulechowschrift zur Einweihungs-FeOddzia³ Starodruków.
skie Pedagogium 1719-1945
ier des neuen Klassenautorstwa Leona Okowiñskiego9. i fundacji Rodziny Steinbartów gebäudes am 13. und 14. August
Jednak do dzisiejszego dnia braku- ukaza³y siê jeszcze w XVIII wieku 191119 , gdzie przedstawiono histoje ca³ociowego opracowania, czy , a nastêpnie w 1819 roku14, dalej riê Królewskiego Pedagogium,
te¿ monografii, wydanej w jêzyku w 1867 roku 15, natomiast w 1911 budowê nowych budynków szkolpolskim, która przybli¿y³aby ten roku ukaza³ siê wykaz uczniów nych. W latach trzydziestych ukakompleks edukacyjny, gdzie idee sprzed 1768 roku do 1911, z tym, za³o siê wiele prac dotycz¹cych
pietyzmu realizowane by³y od i¿ brakuje danych z lat 1766-1768 roli i znaczenia szkó³ w Sulecho1719 roku 10. Utworzone w XVIII i 1785-1795 16 . Pierwszy wykaz wie. Tak¿e po II wojnie wiatowej
wieku Zak³ady Kszta³ceniowe uczniów ukaza³ siê w 1867, jednak pojawi³y siê opracowania ukazu(Edukacyjne) funkcjonowa³y w 1911 roku do danych uczniów, j¹ce historiê Królewskiego Pedado1945 roku. Walki o Sulechów, daty i miejsca urodzenie, dodano gogium w Sulechowie 20 . Du¿y
oraz zmiana granic spowodowa³a, daty zgonu i czasami krótkie notki zbiór ksi¹¿ek autorstwa g³ownie
¿e uczniowie wraz z nauczyciela- biograficzne, odnonie dalszych G.S. Steinbarta znajduje siê
mi opucili ziemiê sulechowsk¹ losów i uzyskanych stanowisk oraz w zbiorach bibliotek w Berlinie.
i udali siê do Oberuff ko³o Fritzbar, pe³nionych funkcji. Brakuje natoSulechów uleg³ zniszczeniu
gdzie zosta³ powo³any Zwi¹zek miast nastêpnego wykazu do 1945 w prawie 60% w wyniku walk
By³ych Uczniów i Nauczycieli roku. W latach 1933-1945 r. w bu- w styczniu 1945 roku. Po 1945
w Sulechowie. Pierwszym przewod- dynkach dawnego Królewskiego roku w murach Królewskiego Penicz¹cym zosta³ Lothar Meissner11. Pedagogium funkcjonowa³o Gim- dagogium, jak i budynkach interTam te¿ otwarte zosta³o gimna- nazjum Miejskie. Wszystkie doku-

Dokoñczenie na str. 8
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natu, czy domu sierot zosta³a
otwarta Szko³a Podstawowa we
wrzeniu, gdzie dzia³a³o ju¿ licz¹ce 84 uczniów Gimnazjum
Miejskie, istnia³o ono z Liceum
Pedagogicznym do 1948 roku.
2 stycznia 1946 r. rozpoczê³o
funkcjonowaæ Liceum Pedagogicznego, które zosta³o tutaj
przeniesione z Wolsztyna.
Pierwszym dyrektorem by³ dr
Antoni Maækowiak . Po likwidacji Liceum Pedagogicznego,
administrowanie kompleksem
budynków przekazano Studium Wychowania Przedszkolnego. Do 1994 roku w murach
dawnego Zespo³u Kszta³ceniowego funkcjonowa³y nastêpuj¹ce placówki: Liceum Pedagogiczne, Liceum Pedagogiczne
dla Wychowawczyñ przedszkoli, Studium Wychowania
Przedszkolnego, Zespó³ Szkó³
Pedagogicznych i Studium Nauczycielskie 22. Nastêpnie utworzono Zespo³ Szkó³ Administra-

ród³o: WiMBP Zielona Góra, Oddzia³ Starodruków

cyjnych im. Fryderyka Chopina.
Obecnie jest to Pañstwowa Wy¿sza

Maj 2011
Szko³a Zawodowa.
11 wrzenia 2000 r. podczas prac remontowych zosta³a otwarta kapsu³a metalowa, która zawiera³a dokumenty dotycz¹ce wmurowania kamienia wêgielnego
pod budowê obiektu szkolnego Królewskiego Pedagogium i Sierociñca w Sulechowie z 1909 roku23. Dokumenty ponownie zosta³y
umieszczone w kapsule i
uzupe³nione o Akt powo³ania Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Sulechowie (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia
1998 r., imienny wykaz kierownictwa uczelni w roku
ak. 2000/2001 i protokó³
otwarcia kapsu³y metalowej z 1909 roku) i ponownie
wmurowane.
c.d.n.
dr hab. Bogumi³a Burda,
prof. UZ Zielona Góra

Bibliografia i przypisy:
Jest to zapis wyk³adu wyg³oszonego na otwarciu wystawy Królewskie Pedagogium 1719-1945 w Sulechowie
w Bibliotece Uczelnianej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Sulechowie w dniu 29 marca 2011 roku.
2
R. Wroczyñski, Dzieje owiaty polskiej 1795-1945, Warszawa 1980, s. 65-67.
3
W. Bobkowska, Pruska polityka szkolna na ziemiach polskich w latach 1793-1806, Warszawa 1948, s. 157,190, 262.
4
E. Suchan, Historyczny zarys organizacji szkolnictwa elementarnego w Polsce od KEN po dobê obecn¹, Brzeæ nad
Bugiem 1937, s. 80-90.
5
B. Burda, Uczniowie polscy w Królewskim Gimnazjum pedagogicznym w Sulechowie w latach 1768-1818, Przegl¹d
Lubuski nr 1-2, Zielona Góra 1985, s. 23-24.
6
B. Burda, Zygmunt Steinbart (1667-1739). Igielnik z Zielonej Góry, za³o¿yciel Zespo³ów Kszta³ceniowych w Sulechowie, [w:] Ludzie rodkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII-XX wiek), praca zbiorowa pod red.
K. Bartkiewicza, Zielona Góra 1998, s. 193-194
7
B. Burda, Gotthilf Samuel Steinbart (1738-1809)- duchowny ewangelicki, filozof, pedagog, organizator szkolnictwa,
profesor Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odr¹, Rocznik lubuski T. XXIII cz. 1, pod red K. Bartkiewicza, Zielona
Góra 1997, s. 155-156.
8
A. Lubiszewska, Dzieje Pedagogium Sulechowskiego od pocz¹tku powstania do 1939 roku, praca magisterska pod
kierunkiem prof. dr hab. J. Benyskiewicza, WSP Zielona Góra 1991 (maszynopis).
9
L. Okowiñski, Sulechowskie Pedagogium 1719-1945, Sulechów 2006. Wielka szkoda, ¿e autor nie podda³ tej pracy
recenzji, nie wiadomo tak¿e, kto jest wydawc¹, brak jest tak¿e bibliografii.
10
Krótkie informacje znaleæ mo¿na w pracy: Sulechów i okolice. Monografia pod red. Z. Borasa, Poznañ 1985, s. 80.
11
6 czerwca 1994 roku w Sulechowie odby³o siê spotkanie by³ych uczniów i cz³onków Zwi¹zku By³ych Uczniów i
Nauczycieli w budynku dawnego Königliche Pädagogium. Odby³a siê sesja naukowa i zosta³a ods³oniêta tablica
upamiêtniaj¹ca za³o¿yciela Pedagogium i Dom Sierot Siegmunda Steinbarta. Dokona³ tego aktu potomek rodu Steinbartów - Helmut Engelmann. Maszynopis programu obchodów z 6.06.1994 r. i przemówienia Lothara Meissnera (ze
zbiorów autorki).
12
"Dziesiêæ lat po wojnie, w 1954 roku, S¹d Krajowy w Hamburgu zarejestrowa³ Stowarzyszenie By³ych Wychowanków Królewskiego Pedagogium w Sulechowie. Niespe³na piêædziesi¹t lat póniej, 25 wrzenia 1999 roku S¹d Krajowy w Fritzlarze (Nadrenia - Westfalia) rozwi¹za³ Stowarzyszenie na wniosek ostatnich dwóch jego cz³onków, maturzystów z roku 1944" - zob. http://www.pwsz.sulechow.pl/index.php?m=6_1&id=historia, opracowanie J.P. Maj1
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chrzak, "NON SCHOLAE, SED VITAE DISCUMUS" - 250 lat sulechowskiej tradycji wychowania dla przysz³oci
13
S. Steinbart, Nachricht von den Segens-Tropfen so in das Züllichau Im Herztzogthum Crossen A. 1719 d. 12.
Julii gestiftete Waisenhaus in der Jahren 1731bis 1736. durch mancherlei Wolhaten geflossen , Züllichau 1937.
14
Kurze Geschichte des Waisenhauses und der damit verbundenen Bildungs= Anstalten bei Züllichau, in dem ersten
Jahrhunderte ihrer Dauer. Eine Einladungsschrift zu Jubelfeier am 12ten Julius 1819, Züllichau 1819.
15
Beiträge zur Geschichte der Steinbartschen Erziehungs= und Anstalten Waisenhaus und Königliche Pädagogium
bei Züllichau. Erste Abtheilung herausgegeben zur ersten Säcularfeier des Königl. Pädagogiums am 12. Und 13. Juli
1876, Jena 1876; ukaza³o siê wiele prac jeszcze w XIX wieku:C.O. Lobach, Geschichte des Waisenhauses bei Züllichau
während der ersten achtundvierzig Jahre (1719-1766),1867.
16
Ubi Sunt? Verzeichnis aller Zöglinge und Schüler die vom 1768 und vom 1782-April 1911 des Königliche Pädagogium und Waisenhaus bei Züllichau besucht haben, Lissa 1911, s. 1-10.
17
Zob.:250 Jahre Siegmund-Steinbart-Stiftung bei Züllichau 1719-1969, Hanower 1966.
18
Zob. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/planneedpubs startint, z dnia 06.04 2011
19
Festschrift zur Einweihungs-Feier des neuen Klassengebäudes am 13. und 14. August 1911, Züllichau 1911.
20
Zob. 250 Jahre Siegmund-Steinbart-Stiftung bei Züllichau: 1719-1969, Hannover 1969; Die Waisenhauskirche
in Züllichau: die Geschichte eines ostbrandenburgische 1981; K. Schmidt, Geschichte des Pädagogiums und Waisenhauses bei Züllichau selbstverl. d. Verf. Hannower 1980.
21
Liceum Pedagogiczne w Wolsztynie funkcjonowa³o ju¿ w 1945 roku. Rozpoczêcie zajêæ nast¹pi³o jesieni¹, 16 listopada 1945 roku, z zaledwie 44 uczniami i 4 nauczycielami. Systematyczny wzrost liczby uczniów sprawia³, ¿e
w skromnych warunkach lokalowych szko³y organizacja procesu dydaktycznego stawa³a siê coraz trudniejsza. Zaczêto wiêc myleæ o znalezieniu obiektu wiêkszego, bardziej funkcjonalnego. Na wniosek wizytatora Wies³awa Sautera Kuratorium poznañskie wyrazi³o zgodê na przeniesienie szko³y do Cilichowa (tak¹ nazwê nosi³ obecny Sulechów). Zob. prof. Hieronim Szczegó³a, Liceum Pedagogiczne w Sulechowie 1945-1970, tekst wyst¹pienia z 1994 r.,
maszynopis, zbiory autora.
22
Zob. Licea pedagogiczne na Ziemi Lubuskiej, pod red. B. Ratusia, Zielona Góra 1984; "XXV - lecie Liceum
Pedagogicznego w Sulechowie" Informator z okazji zjazdu absolwentów 13 czerwca 1970 roku. Sulechów 1970;
Informator: 40 lat Studium Nauczycielskiego 1987; Dzieje Liceum Pedagogicznego w Sulechowie na stronie http:/
/sulech.net/show.php/ z dnia 11.11.2009 r.: opracowane przez: Leona Okowiñskiego; Boles³awa Hejduka, czy
Dzieje szkó³ kszta³c¹cych nauczycieli przedszkoli opracowane przez Mariê Domejko i Bernarda Grupê.
23
Dziêki uprzejmoci pani mgr Ewy Majcherek Dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Sulechowie zosta³y u¿yczone materia³y kserograficzne dotycz¹ce otwarcia kapsu³y z 1909 roku i Protoko³y z dnia 11 wrzenia i 20 wrzenia 2000 r.

Studencki teatr
Grupa teatralna studentów Uniwersytetu
Trzeciego wieku w Sulechowie od ponad roku
wspó³pracuje z Urszul¹ Zdanowicz aktork¹
Teatru Lubuskiego, która podjê³a siê trudu pracy z ¿akami bawi¹cymi siê w teatr. Oddajmy
g³os aktorce i re¿yserce: Rok temu rozpoczê³am wspó³pracê z Paniami z UTW w Sulechowie. Nie spodziewa³am siê wówczas, jak du¿o
satysfakcji da mi ta praca. Mi³o jest pracowaæ
z ludmi, którzy nie musz¹ siê ju¿ uczyæ,
a chc¹. Z ludmi, którzy bawi¹ siê w teatr,
zmagaj¹ siê z trem¹, pamiêci¹, choæ wcale nie
musz¹. Mogliby przecie¿, jak wielu emerytów,
zasi¹æ z pilotem przed telewizorem.
Od lewej: Olga Likszo, Magdalena Dziurman, Aleksandra Koterska, Zofia
W ci¹gu roku przygotowa³ymy trzy premie- ¯egad³o, Wiktoria Dêbicka, Urszula Zdanowicz - aktorka Teatru Lubuskiego.
ry. Teraz pracujemy nad spektaklem "Z mê¿czyznami ciê¿ka sprawa". Przeniesiemy siê w dwudzieRedakcja przy³¹cza siê do zaproszenia i obiestolecie miêdzywojenne. Zarówno ja, jak i moje Panie cuje zdaæ czytelnikom relacje z premiery nowego
mamy sentyment do literatury z tamtych lat, a w szcze- przedstawienia
gólnoci do twórczoci Mariana Hemara. Premiera odbêdzie siê w czasie Dni Sulechowa na scenie SulechowBogdan Fedorowicz
skiego Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy!
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Zdewastowany plac zabaw
Gmina zainwestowa³a w ubieg³ym roku ok. 50 tys. z³otych w urz¹dzenie placu zabaw przy ci¹gu pieszym
obok ulicy Morelowej. Pod koniec kwietnia br. nieznani sprawcy po³amali drewniane ogrodzenie, elementy
wyposa¿enia placu, które musia³a naprawiaæ firma wczeniej je montuj¹ca, poniewa¿ konstrukcje posiadaj¹
certyfikat bezpieczeñstwa. Wandale wyrwali furtkê i zniszczyli
nowo posadzone drzewka przy chodniku. Urz¹d zlecaj¹c naprawê postanowi³ zg³osiæ dewastacjê w komisariacie policji oraz wyst¹pi³ z wnioskiem o wzmo¿enie kontroli tego rejonu miasta, tak
przez policjê jak i Stra¿ Miejsk¹. Dewastacj¹ oburzeni s¹ mieszkañcy osiedla Nadodrzañskiego i s¹siednich ulic bowiem bardzo
du¿o dzieci korzysta z tego "Ogródka Jordanowskiego".
B.F.
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Kwietniowe wieci z OSiR
Rozpoczynaj¹ siê rozgrywki I Edycji Wiosennej
Ligi Szóstek Pi³karskich 2011. Zg³osi³ysiê zespo³y:
MSM Sulechów, Super Gumisie, Liderzy, Sklepy
"Natasza", Sklep Meblowy "Micha³", AZS PWSZ Sulechów, OsasunaPampeluna, La Fiesta. Mecze rozgrywane bêd¹ w ka¿dy poniedzia³ek i rodê na boisku Orlik 2012 przy ul. ¯eromskiego.
Na bie¿ni lekkoatletycznej przy OSiR w Sulechowie odby³y siê egzaminy sêdziów II Ligi Okrêgu
Dolnol¹skiego.
W Bosmanacie Portu Cigacice odbywa³ siê Kurs
na Sternika Motorowodnego zorganizowanego
przez OSiR w Sulechowie.
Na basenie OSiR zorganizowany zosta³ Kurs na
m³odszego ratownika oraz kurs nauki p³ywania.
W ramach Lubuskiej Olimpiady M³odzie¿y OSiR
w Sulechowie by³ organizatorem zawodów orodkowych w pi³ce no¿nej "5" dziewcz¹t Szkó³ Gimnazjalnych.
Zespo³y bior¹ce udzia³ zajê³y nastêpuj¹ce miejsca: Gimn. nr 2 Sulechów, Gimnazjum Trzebiechów,
ZS Sulechów, Gimn. Pomorsko, Gimn. Babimost.
W ramach Lubuskiej Olimpiady M³odzie¿y OSiR
w Sulechowie by³ organizatorem zawodów orodkowych w pi³ce no¿nej "5" dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych.
Zespo³y bior¹ce udzia³ zajê³y nastêpuj¹ce miejsca: SP Kije, SP Trzebiechów, SP Kargowa, SP Brody, SP Podmokle, SP Cigacice, ZS Sulechów.

Na boiskach "Orlik 2012" odbywaj¹ siê zajêcia
sportowe, korzystaj¹ uczniowie szkó³, kluby sportowe oraz grupy zorganizowane. W kwietniu z us³ug
na basenie miejskim skorzysta³o 6800 osób.
Warto nas odwiedziæ: www.osirsulechow.pl
OSiR w Sulechowie informuje, ¿e mo¿na korzystaæ z boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹
oraz bie¿ni na stadionie miejskim.
Informacje pod nr. tel. 68 385 23 84 od godz. 8:00
do 10:00 codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku.

Sportowa wiosna w Pomorsku
Dnia 20.04.2011 na kompleksie boisk sportowych
Orlik w Pomorsku odby³y siê zawody pi³karskich siódemek o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Pomorsku.
W turnieju udzia³ bra³y dru¿yny z okolicznych
szkó³ podstawowych. W sk³ad teamu wchodzi³o
5 ch³opców i 2 dziewczêta. Zwyciêsk¹ grup¹ okaza³a
siê dru¿yna z Nietkowic, która odjecha³a z Pucharem
Dyrektora. Pozostali uczestnicy otrzymali medale.
Rywalizacja zakoñcza³a siê nastêpuj¹cym wynikiem:
I miejsce SP Nietkowice II miejsce SP Kije, III miejsce SP Brody, IV miejsce SP Kalsk.
Mamy nadziejê, ¿e za rok zawody odbêd¹ siê ponownie w równie serdecznej atmosferze.
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów.
Redaktor Naczelny: Bogdan Fedorowicz, redaguje kolegium redakcyjne - kierownicy wydzia³ów UM w Sulechowie.
Redakcja: Urz¹d Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, woj. Lubuskie, tel. (068) 385 11 28,
fax. (068) 385 46 86, e-mail: um@sulechow.pl. pr@sulechow.pl.
Wydawca: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, woj. Lubuskie.
Sk³ad, ³amanie druk: "GRAFKOM" Anna ¯elisko, ul. Czerwieñskiego 46, 21-500 Bia³a Podlaska, tel. 502-218-563,
Nak³ad: 1000 egz. , gazeta bezp³atna.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych materia³ów i zmiany ich tytu³ów.
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Biznes czy hobby?
Rozmowa z Mariuszem Pacholakiem producentem dobrych win.
Nasz rozmówca jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Zielonogórskiego, gdzie pracuje
jako nauczyciel akademicki, jego
specjalnoæ to pedagogika, filozofia wychowania, aksjologia. Wraz
z ma³¿onk¹ Karolin¹ posiadaj¹ kilka hektarów gruntu w Mozowie podsulechowskim so³ectwie.
- Produkcja wina to biznes czy
hobby?
Zaczyna³em od produkcji win
owocowych. Nieskromnie nale¿y
powiedzieæ prawdê, i¿ skutki by³y
znakomite, wiêc postanowi³em
przejæ na zawodowstwo. Piêæ lat
temu za³o¿ylimy w raz z ma³¿onk¹ Karolin¹ plantacjê winoroli. Na pocz¹tek jeden hektar pola
obsadzonego ponad czteroma tysi¹cami sadzonek winogron kilku
odmian (Bianca, Dornfelder,
Müller Thurgau, Pinot Gris, Regent, Riesling, Rondo) nazwalimy
"Winnica Cantina". Winnicê wyró¿nia sporód innych okaza³a kapliczka ze wiêtym Urbanem I
i wielka zabytkowa beczka (prze³om XIX/XX wieku)o pojemnoci
ponad 3,4 tys. litrów.
W czerwcu 2010 roku kapliczka
zosta³a uroczycie powiêcona
przez ksiêdza Kanonika Henryka
Wojnara - naszego proboszcza.
Jak do tej pory jest to hobby, bo-

wiem od wielu lat czekamy na
podstawy prawne pozwalaj¹ce
krajowym wytwórcom wina
sprzedawaæ je na takich samych
zasadach jak producenci win na
ca³ym wiecie.
- Dlatego czêstujecie swoimi
winami na ró¿nych okolicznociowych imprezach nie czerpi¹c z tego ¿adnego zysku.
Ostatnio mielimy przyjemnoæ zaprezentowaæ siê ze swoim Rieslingiem podczas otwarcia
sulechowskiego zamku oraz poczêstowaæ pani¹ Helenê Hatkê
Wojewodê Lubuskiego, któr¹
goszczono w piwnicy win wspomnianego zamku. Jednak nadszed³ czas by sp³acaæ zaci¹gniête kredyty a bez odpowiedniej
ustawy nie mo¿emy zarabiaæ
sprzedaj¹c nasze wino. Czêstujemy naszymi winami, bo jest to
najlepsza forma bezporedniej
promocji i bardzo cieszy nas ka¿de dobre s³owo i ocena, tak¿e
krytyczna.
-Praca przy winnej uprawie to
Pana domena, ma³¿onka najwiêcej czasu powiêca waszej trójce latoroli.
Tak. Jeli mowa o naszych kochanych latorolach - dzieciach,
to rzeczywicie ostatnio ma³¿onka powiêca im zdecydowanie
wiêcej czasu. Na ile to mo¿liwe
dzielimy siê obowi¹zkami. ¯ona
jest biologiem i zajmuje siê bada-

W kapliczce przy w. Urbanie wspó³w³aciciel winnicy Mariusz Pacholak

niem wina i jego jakoci¹, jej praca jest nieoceniona. Bêd¹c ci¹gle
na dorobku korzystamy z pomocy
rodziców, gdzie w ich piwnicach
le¿akuj¹ nasze produkty. Tak¿e ich
wsparcie merytoryczne i pomocna
d³oñ w pracach na winnicy jest
ogromn¹ radoci¹. Pomimo ró¿nych trudnoci mamy w sobie wiele optymizmu i wiarê, ¿e bêdziemy mogli na naszej produkcji zarobiæ.
Rozmawia³: Bogdan Fedorowicz

Winnica Cantina
www.winnicacantina.pl
tel. 691 91 48 49

