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Ewa Sapeńko

Tegorocznym laureatem nagrody Redakcji Studiów 
Zielonogórskich Laudant illa sed ista legunt* został 
prof. Wojciech Strzyżewski – Prorektor ds. Studenckich 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagroda ta jest wyrazem 
uznania dla jego działalności na rzecz popularyzacji hi-
storii Ziemi Lubuskiej, a w szczególności za monografię 
Zielonej Góry, której ukazały się już dwa tomy. Monografia 
powstaje pod redakcją Profesora Strzyżewskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w gmachu 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, które jest wydawcą rocznika, 
a laudację wygłosił wieloletni kolega prof. Strzyżewskiego 
z Instytutu Historii – prof. Dariusz Dolański (zastępca re-
daktora naczelnego Studiów Zielonogórskich). Po oficjal-
nym wręczeniu dyplomu, laureat wygłosił wykład Historie 
o historii Zielonej Góry.

Profesor Wojciech Strzyżewski jest heraldykiem i sfra-
gistykiem. Większość jego prac zostało poświęcone wła-
śnie tej problematyce. I jak podkreślił w laudacji prof. 
D. Dolański – laureat nagrody jest autorem nowoczesnych 
metod w zakresie badań heraldycznych i sfragistycznych, 
które pozwoliły prowadzić badania porównawcze, głów-
nie symboliki miejskiej na historycznym pograniczu ślą-
sko-wielkopolsko-brandenburskim i łużyckim, z wpływa-
mi zarówno polskimi, niemieckimi jak i czeskimi. Obok 
metodologii prowadzonych przez siebie badań, prof. W. 
Strzyżewski zajmuje się także zastosowaniami praktycz-
nymi przedmiotu swoich zainteresowań. Niewielu miesz-
kańców naszego regionu wie, że to właśnie Profesor jest 
autorem herbu i flagi województwa lubuskiego. Poza tym 
opracował także symbolikę dla wielu powiatów, miast 
i gmin w naszym regionie, i nie tylko. Poza powstającą 
właśnie historią Zielonej Góry, napisał także monogra-
fie: Nowego Miasteczka, Bytomia Odrzańskiego, Sławy, 

Świebodzina, a w planach ma już kolejne.
Nagroda Laudant illa sed ista legunt ma charakter 

nagrody honorowej i jest przyznawana przez redakcję 
rocznika Studia Zielonogórskie od 2000 r. za działalność 
na rzecz budowania poczucia tożsamości regionalnej 
i Zielonej Góry. Przyznawaniu Nagrody towarzyszy idea 
zawarta w słowach prof. Wiktora Zinna: „Została nam 
w spadku pamięć zakuta w kamień i obowiązek przywraca-
nia życiu rzeczy tylko na pozór nieważnych”.

Prof. Wojciech Strzyżewski jest kolejnym już pracowni-
kiem Uniwersytetu Zielonogórskiego, który został laure-
atem Nagrody. Dotychczas otrzymali ją: dr Jan Muszyński 
(2000), prof. Czesław Osękowski (2003), prof. Jerzy Piotr 
Majchrzak (2004), prof. Zbigniew Bujkiewicz (2005), 
dr Stanisław Kowalski (2006), red. Tomasz Czyżniewski 
(2007), Lesław Batkowski (2008), prof . Leszek Jerzak 
(2009), red. Konrad Stanglewicz (2010), red. Alfred 
Siatecki (2011), a listę zamyka tegoroczny laureat prof. 
Wojciech Strzyżewski.

* tych chwalą, ale czytają innych 


