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Jubileusz 70-lecia urodzin dr. Włodzimierza Kwaśniewicza
Znakomity bronioznawca i prekursor zainteresowań w tej dziedzinie w zachodniej Polsce dr Włodzimierz Kwaśniewicz w 2017 r. obchodził jubileusz
70-lecia urodzin. Absolwent studiów historycznych
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1976 r. zatrudniony był w Muzeum Ziemi
Lubuskiej – początkowo w Dziale Winiarskim, a od
1978 r. w Dziale Braterstwa Broni. Od momentu powołania 8 maja 1985 r. Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie koło Zielonej Góry był dyrektorem tej placówki. Ten znakomity znawca nowożytnej
broni białej, w szczególności szabli, autor wielu
książek poświęconych temu zagadnieniu (żeby wymienić tylko Pięć wieków szabli polskiej, Warszawa
1993, czy Dzieje szabli w Polsce, Zielona Góra 1993),
tematyką prac sięgał również do epok wcześniejszych,
w tym średniowiecza. W swoich książkach znakomicie syntetyzuje specjalistyczną wiedzę bronioznawczą,
tworząc obraz żywy i czytelny również dla amatorów
zainteresowanych uzbrojeniem. Jego leksykony, kompendia i encyklopedie cieszą się nieustającym zainteresowaniem czytelników (wymieńmy tu dla przykładu 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym,
Warszawa 1981; Leksykon uzbrojenia ochronnego,
Warszawa 2005 czy najnowszą Encyklopedia dawnej
broni i uzbrojenia ochronnego, Warszawa 2017). Dodatkowym atutem jego prac są zawsze doskonałe
ilustracje i oprawa graficzna.
6 września 2017 r. z okazji jubileuszu tego znakomitego bronioznawcy w Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze otwarto wystawę, autorstwa I. Korniluk, poświęconą jubilatowi. Na ekspozycję złożyły
się dokumenty, zdjęcia oraz różnego rodzaju przedmioty stanowiące świadectwo życia prywatnego
i zawodowego, a skrzętnie gromadzone w kolekcji
Autora. Wśród licznie przybyłych na jubileusz gości
nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych,

Dr Włodzimierz Kwaśniewicz. Fot. Archiwum prywatne W. Kwaśniewicza.
Dr Włodzimierz Kwaśniewicz. Photo: private archive of W. Kwaśniewicz.

okolicznych placówek muzealnych i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Otwarcie wystawy było dla
W. Kwaśniewicza okazją do przyjęcia wielu gratulacji
i serdeczności od przyjaciół oraz współpracowników,
którzy w życzeniach, często o sentymentalnym charakterze, podkreślali różne zasługi dla nauki i muzealnictwa lubuskiego.
Na koniec impresja osobista. Dyrektor Kwaśniewicz w ciągu tych kilkunastu lat naszej znajomości był
dla mnie zawsze wzorem naukowej i organizacyjnej
aktywności, nacechowanej pasją i osobistym zaangażowaniem. Nigdy nie odmówił pomocy, zawsze służąc
radą i doświadczeniem. Liczę na więcej!
Ad multos annos derectore!
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