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Urodził  się w 1934  roku w Zbąszyniu. Po‐
chodził z rodziny o  tradycjach muzycznych 
–  jego  dziadek  grał  na  klarnecie,  a  siostra 
i  wuj  należeli  do  założycieli  znakomitego 

zespołu  "Wesele  Przyprostyńskie".  Eduka‐
cję muzyczną rozpoczął w 1947 roku u An‐
toniego  Janiszewskiego.  Od  1950  roku 
kontynuował  naukę  w  założonym  przez 
niego  Ognisku  Muzycznym  w  Zbąszyniu. 
Był jednym z pierwszych uczniów Tomasza 
Śliwy z Chrośnicy, nauczyciela gry na koź‐
le  w  klasie  instrumentów  ludowych. 
W  1954  roku  jako  jeden  z  pierwszych  ab‐
solwentów  ukończył  Państwowe  Ognisko 
Muzyczne, a w 1957 roku podjął dalszą na‐
ukę  w  Państwowej  Szkole  Muzycznej 
I  stopnia  im.  St.  Moniuszki  w  Zbąszyniu. 
W 1951 roku wystąpił na Festiwalu Muzyki 
Polskiej  w Warszawie.  Od  1952  roku  grał 
na  koźle  weselnym  w  znakomitej  kapeli 
wraz  z  Jerzym  Stillerem  (skrzypce)  i  Ber‐
nardem  Andrysem  (klarnet  Es),  m.in.  na 
Centralnych  Dożynkach  w  Szczecinie.  Po‐
pularyzowała  ona  muzykę  koźlarską,  wy‐
stępowała  na  festiwalach  i  przeglądach 
folklorystycznych w  kraju  i  poza  jego  gra‐
nicami,  zdobywając  wiele  nagród.  Szcze‐
gólnym  osiągnięciem muzycznym Henryka 

Skotarczyka  był  udział  w  Międzynarodo‐
wym  Festiwalu  Muzyki  Ludowej  w  Lan‐
gollen  (Walia)  w  1959  roku,  na  którym 
współtworzona przez niego kapela zajęła III 
miejsce w grupie instrumentalistów.
W  latach  19681975  twórca  pracował 
w  Państwowej  Szkole  Muzycznej  w  Zbą‐
szyniu  jako nauczyciel w klasie  instrumen‐
tów  ludowych,  a  w  okresie  19691973 
uczył  w  Ognisku  Muzycznym  w  Babimo‐
ście. Od  1978  roku  prowadził  klasę  instru‐
mentów ludowych w Zbąszyniu, a od 2000 
roku  edukację  muzyczną  w  szkołach  pod‐
stawowych  i  gimnazjach  w  Babimoście, 
Nowym  Kramsku  i  Podmoklach  Małych. 
Wychowankowie  Henryka  Skotarczyka  na‐
dal  aktywnie  uczestniczą  w  regionalnych 
wydarzeniach  kulturalnych,  biorą  udział 
w festiwalach i przeglądach, zdobywają na‐
grody  w  konkursach.  Pięciu  synów  artysty 
ukończyło  "klasę  ludową"  w  zbąszyńskiej 
szkole  muzycznej,  a  jeden  z  nich  również 
został  nauczycielem  gry  na  instrumentach 
ludowych.
Henryk  Skotarczyk  był  znawcą  ludowego 
instrumentarium  i  cenionym  budowniczym 
instrumentów (kozły i sierszenki), z których 
wiele  znalazło  się  w  kolekcjach  muzeal‐
nych. W  2005  roku wykonany  przez  niego 
kozioł  został  nagrodzony  na  Ogólnopol‐
skich  Konfrontacjach  Dudziarskich  w  Po‐
znaniu. W  1959  roku  artysta  był  w  gronie 
założycieli,  a  w  następnych  latach  peł‐
nił  m.in.  funkcję  sekretarza  i  prezesa  Sto‐

warzyszenia  Muzyków  Ludowych 
w  Zbąszyniu,  którego  głównym  celem  jest 
kształcenie  umiejętności  gry  na  instrumen‐
tach ludowych, przekazywanie tajników bu‐
dowy  kozła  weselnego,  kozła  ślubnego 
i sierszenek, popularyzacja folkloru regionu 
kozła zbąszyńskolubuskiego oraz współor‐
ganizacja  imprez  folklorystycznych,  np. 
"Biesiad Koźlarskich".
Henryk  Skotarczyk  był  cenioną  postacią 
w  środowisku  lokalnym,  poświęcał  często 
swój czas wolny   pracy artystycznej, peda‐
gogicznej i społecznej. Od kilku lat zasiadał 
w  jury  konkursu  na Młodego Muzyka  Lu‐
dowego przeprowadzanego co roku podczas 
Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu. Za cało‐
kształt  pracy  artystycznej  otrzymał Odzna‐
kę  Honorową  "Za  zasługi  w  rozwoju 
województwa  zielonogórskiego"  (1980), 
Nagrodę  Dyrektora  Wydziału  Kultury 
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej 
Górze (1982), Medal im. Kaspra Miaskow‐
skiego  (1999),  Nagrodę  Centrum  Edukacji 
Artystycznej w Warszawie (2004), Odznakę 
Honorową  "Za  zasługi  dla  województwa 
zielonogórskiego"  (2004).  W  ostatnich  la‐
tach  życia  spisywał  swoje  wspomnienia, 
zwłaszcza  te  dotyczące  początków  pracy 
z Antonim  Janiszewskim,  tworzenia  ogni‐
ska  muzycznego  czy  odbywających  się  od 
lat  70tych  biesiad  skupiających  brać  koź‐
larską i dudziarską Wielkopolski.

Wieloletni nauczyciel i edukator w Szkole 
Muzycznej, laureat Nagrody im. Kolberga 

w 2008 r. (fot. B. Kudowicz)

Odszedł mistrz
9. marca pożegnaliśmy zmarłego Henryka Skotarczyka. Mi‐
strza i nauczyciela wielu pokoleń koźlarzy, instrumentalistę, 
budowniczego  instrumentów,  folklorystę,  popularyzatora 
muzyki koźlarskiej. Laureata Nagrody im. Oskara Kolberga 
z 2008 roku.

Czy  można  zupełnie  przypadkiem  zajmować  się  tradycją, 
a  przy  tym  dobrze  się  bawić?  O  pomyśle  młodzieży  na 
udział w ogólnopolskiej akcji czytaj na stronie 12.
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Co nowego w budżecie Regionu Kozła na 2021 r.?

Konferencja zebrała się w Dąbrówce Wlkp. 
w  składzie  zmniejszonym,  ale wystarczają‐
cym  do  podejmowania  wiążących  decyzji. 
Przede wszystkim Kapituła otrzymała abso‐
lutorium za rok poprzedni, a zebrani przed‐
stawiciele  gmin  zatwierdzili  budżet 
w  niezmienionym  kształcie.  Jakie  zadania 
będą  mogły  zostać  sfinansowane  w  roku 
bieżącym? 
Przewiduje się, gdy tylko nastąpią dogodne 

do tego warunki, zorganizowanie uroczystej 
gali  celem  wręczenia  nagród  i  wyróżnień 
dla  zasłużonych  osób,  zespołów  i  firm  za 
dwa  lata  (rok  poprzedni  i  bieżący).  Na  ten 
cel  zaplanowano  wydatek  w  wysokości 
8  tys.  zł.  To  koszt  dyplomów,  statuetek, 
kwiatów, koncertu  i stosownego poczęstun‐
ku.  Corocznie  dofinansowywano  jedną 
z imprez w każdej gminie, która miała cha‐
rakter  regionalny.  Na  ten  cel  przeznaczono 

6 tys. zł. Od kilku lat tradycją stały się zma‐
gania  sekcji  strażackich,  więc  gdyby  wa‐
runki pozwoliły to takowe zawody mogłyby 
odbyć się na jesieni. Na nagrody i poczęstu‐
nek będzie można wydać 2500 zł. W planie 
jest także turniej piłkarski gmin.
Już  od  roku  trwa  przygotowanie  do  wyda‐
nia mapy szlaków rowerowych, zamiast do‐
tychczasowego  wydania  folderowego.  Ma 
być kolorowa, w atrakcyjnej szacie graficz‐
nej  zawierającej  ikony  ważnych  obiektów 
w  regionie,  oznaczenia  kodów QR  umożli‐
wiające  przekierowanie  do  nagrań  dostęp‐
nych  na  telefonie.  Mapa  ma  kosztować 
ponad 8 tys. zł, ale będziemy także ubiegać 
się o środki z Lubuskiego Funduszu Odno‐
wy Wsi, więc w przypadku ich otrzymania, 
moglibyśmy  zaoszczędzić  90  %  tej  kwoty 
i przeznaczyć na inne zadania. 
Stowarzyszenie    ma  zamiar  wydać  nową 

wersję  pocztówek  regionalnych,  przygoto‐
waną na bazie zdjęć pozyskanych od każdej 
z gmin regionu. Druk zestawu tych pocztó‐
wek ma kosztować 1200 zł.
Ważnym  zadaniem  dla  utrwalenia  jedności 
regionu będzie zarchiwizowanie dotychcza‐
sowych opracowań  i  dokumentacji  związa‐
nych z Regionem Kozła, umieszczenie tych 
materiałów  na  lokalnym  serwerze  zlokali‐
zowanym  przy  Muzeum  Regionu  Kozła 
oraz  przygotowanie  opracowania  w  formie 
drukowanej.  Na  opracowanie  bibliografii 
i  druk  tego  wydawnictwa  zaplanowano 
3500 zł.
Konferencja postanowiła pozostawić ponad 
20 tys. zł w formie rezerwy na zadania, któ‐
re  będzie  można  realizować  po  ustąpieniu 
obostrzeń związanych z pandemią. 

Opr. Sz. Sobczak

Pani Agata  Jaworska,  psycholożka 
pracująca  w  Szkole  Podstawowej 
im. Arkadego  Fiedlera  w  Zbąszy‐
niu, wzięła udział w konkursie dla 
nauczycieli  10.  edycji  programu 
WINIARY „Gotuj  się na zmiany”: 
napisała  własne  mini  scenariusze 
zajęć  dotyczące  zdrowego  stylu 
życia,  racjonalnego  odżywiania 
i nurtu zero waste  i...  jej  scenariu‐
sze  okazały  się  najlepsze!  Pani 

Agata  Jaworska  zdobyła  główną 
nagrodę  w  konkursie,  a  jej  scena‐
riusze  zostały  opublikowane  na 
stronie  internetowej  programu   
mogą  z  nich  teraz  korzystać  na‐
uczyciele w całej Polsce:
https://www.gotujsienazmiany.pl/
miniscenariusze/wszystkie
Scenariusze  autorstwa  pani Agaty 
Jaworskiej to:
1. Przygotuj się na teleturniej!
2. Czym jestem?
3. O poprawę wizerunku warzyw 
i owoców!
4. Od ananasa do ziemniaków
Celem  programu  „Gotuj  się  na 
zmiany”  jest  kształtowanie  prawi‐
dłowych  nawyków  żywieniowych 
i  odpowiedzialnego  stylu  życia 
w  duchu  „zero waste”  już  od  naj‐
młodszych  lat.  Działania  nauczy‐
cieli  i  szkół  biorących  udział 
w  programie  skupiają  się  na  pro‐
pagowaniu  zdrowych  przyzwycza‐
jeń  metodą  zabawy,  gier 
i  konkursów.  Pomysły  pani Agaty 
na  scenariusze  zajęć  prozdrowot‐
nych  opierają  się  właśnie  na  tych 
zasadach. 

Anita RuciochGołek

Pomimo panujących obostrzeń związanych z pandemią Co‐
vid – 19, stowarzyszenia działające na rzecz Regionu Kozła 
starają się pracować w miarę normalnie. W styczniu zebrała 
się Kapituła Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła i przy‐
gotowała  wstępne  założenia  do  budżetu  na  rok  2021  oraz 
ustaliła przeprowadzenie Konferencji w dniu 18 lutego, któ‐
ra miała zatwierdzić te ustalenia. 

„O poprawę wizerunku 
warzyw i owoców!” – 
zwycięskie scenariusze
Angażujące materiały  lekcyjne,  konkursy  z  na‐
grodami  oraz  prowadzący,  którzy  wiedzą,  jak 
ugryźć dany temat  to zaledwie kilka zalet pro‐
gramu  „Gotuj  się  na  zmiany”.  Zdrowe  nawyki 
wcale nie oznaczają nudy, a racjonalne podejście 
do odżywiania może być zabawą.

Okładka najnowszej książki Eugeniusz Kurzawy

Agata Jaworska, autorka najlep‐
szych scenariuszy w konkursie 

(fot. archiwum prywatne)

„Spis  treści”  to  książka  z  rodzaju 
tych,  jakie  pojawiły  się  niemal 
masowo  jakieś  30  lat  temu,  jako 
tzw.  alfabety,  a  potem  słuch 
o  nich  zaginął.  Była moda  i  dość 
szybko minęła.  Eugeniusz Kurza‐
wa w pewnym sensie nawiązał do 
tamtej  tradycji.  Różnica  między 
ówczesnymi  pozycjami,  a  tą  wy‐
daną  tuż  przed  Gwiazdką  2020  r. 
polega na tym, że autor za pośred‐
nictwem znanych, ale i mniej roz‐
poznawalnych  osób  opowiada 
przy  okazji  swój  niebanalny  ży‐
ciorys.  Miał  na  tyle  szczęścia 
w  życiu,  że  na  swej  drodze  spo‐
tkał  i  poznał  dwóch prezydentów, 
premiera,  wybitnych  polskich  ar‐
tystów sceny, plastyki czy muzyki 
i  kabaretu,  wielu  literatów,  na‐
ukowców,  a  także  najbogatszego 
człowieka  świata,  jak  i  tajemni‐
czego  szpieganieszpiega.  W  su‐
mie  66  niebanalnych  postaci, 
które  opisał  w  subiektywny,  nie‐
powtarzalny  sposób.  Jest  w  tej 
zbiorowości  kilku  Lubuszan,  ale 
przede  wszystkim  rzecz  dotyczy 
sław,  które  rozkwitły  na  niwie 
krajowej,  a  nawet  światowej.  Po‐
nad  100  fotografii.  Warto  poczy‐
tać!  Do  każdego  egzemplarza 
książki  dołączamy  Zeszyty  bi‐
bliograficzne  ZLP:  Eugeniusz 
Kurzawa  (ISBN  97883954328

11)
Krystyna  Kamińska  o  książce  pi‐
sze tak:
Ciekawe  życie  miał  Eugeniusz 
Kurzawa!  O,  przepraszam,  ciągle 
ma,  ale  użyłam  czasu  przeszłego, 
bo w  książce  „Spis  treści.  66  po‐
staci,  które…”  napisał  o  tym,  co 
już się w jego życiu zdarzyło.

Praca dziennikarza, działalność li‐
teracka, a przede wszystkim uspo‐
sobienie  sprawiło,  że  Eugeniusz 

poznał  wielu  ciekawych  ludzi. 
Wrodzona życzliwość sprawiła, że 
znalazł w nich przyjaciół. Wybrał 
66 osób, którym poświęcił bardzo 
osobiste wspomnienia,  opowiada‐
nia,  zapiski.  Jedne  dłuższe,  bo 
kontakty bywały wieloletnie, inne 
krótsze, jak np. Hannie Krall, gdy 
na  jej  spotkaniu  autorskim  stano‐

wił  50%  publiczności,  jako  że 
przyszły tylko dwie osoby.

66  rozdziałów „Spisu  treści” zna‐
komicie się czyta, wszystkie opo‐
wieści  napisane  są  żywym 
językiem,  z  humorem,  ale  także 
z  podkreśleniem  zasług  przedsta‐
wianych  ludzi.  Pierwszy  tom  aż 
domaga się kontynuacji z prezen‐
tacją następnych przyjaciół.

opr. Sz. Sobczak

"Podkoziołek" pismo Regionu Kozła
Wydawca:
Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.
Adres: 66120 Kargowa, Rynek 16.
Tel. 68/ 352 52 30, faks 68/ 422 11 83. Adres elektroniczny: biuro@lgdrk.pl.
Pismo „Podkoziołek” wykorzystuje w publikacjach materiały ze stron internetowych gmin RK, za co 
redakcja dziękuje samorządom.
Redaguje Magdalena Rożek, współpracuje Szczepan Sobczak.
“image: Freepik.com”. Okładka została zaprojektowana przy użyciu zasobów z portalu Freepik.com 

"Spis treści. 66 postaci, które…"

Ostatnie książki jego autorstwa to „Region Ko‐
zła.  Vedemecum”,  bogato  ilustrowana  pozycja 
„Szlakiem  drewnianych  kościółków  Regionu 
Kozła”  oraz  zbiór  111  podań  i  legend  naszego 
regionu  „Biała  dama  z  pękiem  kluczy”.  Poeta, 
dziennikarz,  redaktor książek  i  czasopism, ani‐
mator  kultury,  Eugeniusz Kurzawa,  wydał  ko‐
lejną swoją książkę.
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Murandyny w okolicach Czarnko‐
wa, żandary na poznańskiej Ławi‐
cy i siwki odbywające się w ponad 
30 miejscowościach  na  zachód  od 
Poznania. Każdy  z  tych barwnych 
pochodów to wielość symboli, po‐
staci,  zachowań, kolorów  i dźwię‐
ków,  ale  łączy  je wspólny  termin, 
w  którym  się  odbywają  –  Ponie‐
działek  Wielkanocny.  To  przede 
wszystkim  widowiska  parateatral‐
ne  wywodzące  się  z  tradycyjnej 
kultury  ludowej.  Mają  bowiem 
swój  scenariusz,  scenografię,  cho‐
reografię,  kostiumy  oraz  nade 
wszystko określone  role  odgrywa‐
ne  przez  aktorów  amatorów.  I  tak 
jak  w większości  zjawisk  związa‐
nych z folklorem tradycyjnym, tak 
i  tu  scenariusz,  choreografię,  ko‐
stiumy można modyfikować w za‐
leżności  od  sytuacji,  potrzeby 
chwili. Największą zmienną są ak‐
torzy, niektórzy całymi latami gra‐
ją  swoje  role,  inni  z  kolei  po 
jednym  czy  dwóch  występach  re‐
zygnują.
Siwki  są  wyrazem  niematerialne‐
go  dziedzictwa  kulturowego  re‐
gionu. Występują od Międzychodu 
na  północy  po  region wolsztyński 
na  południu.  Pochodzenie  tego 
zjawiska kulturowego, jak w przy‐
padku  wielu  tradycji  nie  jest  do 
końca  znane.  Nazwa  wskazuje  na 
pochody  siwych  koni.  Orszak 
wziął swoją nazwę od głównej po‐
staci  siwka.  Dawniej  na  przedzie 
jechał  jeździec  na  siwym  koniu, 
mówiono  też  o  prowadzeniu 
dwóch  białych,  siwych  koni  na 
przedzie.  W  pochodach  co  roku 
siwków  jest  kilku.  Postać  ta  wy‐
różnia  się  białym  strojem,  często 
wykonanym  z  prześcieradła.  Ich 
całe głowy, wraz z szyją, ukryte są 
pod  specjalnie  uszytymi  maskami 
w  kształcie  kominiarki,  z  charak‐
terystycznymi wycięciami na oczy 
i usta. Najważniejszym elementem 
jest  symboliczny  koń.  Występuje 
on tutaj w formie korpusu lajkoni‐
ka, zbudowanego z dwóch obręczy 
plastikowych  przymocowanych 
w okolicy pasa,  jednego z przodu, 
drugiego  z  tyłu,  nakrytego  białym 
materiałem.  Dzisiaj  obręcze  są 
najczęściej  wycinane  z  plastiko‐
wych  wiader,  niegdyś  były  one 
autentycznymi  sitami  do  przesie‐
wu  mąki.  Nie  wszystkie  postacie 
odgrywające  rolę  siwków, do kor‐
pusu  konia  dowiązują  symbolicz‐
ną  głowę  wykonaną  z  białego 
materiału.  Znaczącą  rolę  w  prze‐
braniu siwka odgrywa kolorystyka 
czerwonych  dekoracji,  które  poja‐
wiają  się  w  postaci  sznurowadeł, 
zaznaczeń  konturów  wycięć  ma‐

ski,  zwieńczenia  czubka  głowy 
czerwonymi  wstążkami,  czy  sym‐
bolicznego  oznaczenia  głowy 
i  ogona  końskiego.  Rolą  siwków 
jest gonienie dzieci, oraz smaganie 
gapiów  biczami  składającymi  się 
z  uchwytu  i  sznurków.  Dawniej 
zamiast  pejczy,  smagano  gałązka‐
mi  wierzbowymi,  co  z  pewnością 
nawiązuje  do  tradycji  dynguso‐
wych  chłostań  zieloną  gałązką. 
Współcześnie  tradycyjny  pochód 
przyciąga  rzeszę  uczestników,  ga‐
piów,  mieszkańców  i  ich  rodzin, 
a  wizytę  w  domu  gospodarza  tak 
opisują badający to zjawisko etno‐
grafowie:
"Kiedy  kolorowy  pochód  napotka 
na  swojej  trasie  twój  dom,  a  ty 
z dziećmi nie czekasz już na niego 
przed  wejściem,  do  twoich  drzwi 
zapuka  policjant.  Przywita  cię 
świątecznym mandatem, który bę‐
dziesz starał się zapłacić, a z braku 
gotówki  w  portfelu,  włożysz  do 
koszyka  czekoladę.  W  twoim 
ogrodzie  gra  akordeon  i  saksofon, 
a kominiarze murzą ciebie po twa‐
rzy,  oraz  smagają  i  brudzą  dziew‐
czyny, by te szybko znalazły sobie 
męża. W dobrym tonie  jest poczę‐
stowanie  przybyłych  gości  wódką 
i czymś do zagryzienia, więc po‐

zbywasz  się  części  świątecznych 
wypieków  i  butelki  z  alkoholem. 
W zamian za pobrudzenie, możesz 
zrobić sobie kilka zdjęć z przebie‐
rańcami  i  złożyć  życzenia  świą‐
teczne czekającym już na zewnątrz 
sąsiadom."

opr. mr
(informacje  dot.  tradycji  siwków 
zaczerpnięto z książki „Muradyny, 
żandary,  siwki  –  żywa  tradycja 
w Wielkopolsce”  pod  redakcją A. 
Jełowickiego , Muzeum Narodowe 
Rolnictwa  w  Szreniawie,  2018 
oraz  „Wielkopolski  rok  obrzędo‐
wy.  Tradycja  i  zmiana” A.  Bren‐
cza,  Wydawnictwo  Poznańskie, 
2006)

Siwki
Ponoć  każda  legenda  niesie w  so‐
bie  ziarenko  prawdy,  każda  opo‐
wieść  co  zrodziła  się  przed wieki, 
gdzieś  ma  swoją  historię  w  świe‐
cie prawdziwym. Tak też rzecz się 
ma  ze  starym  młynem  w  Grójcu. 
Dziś  osadę  co  była  kiedyś  mły‐
nem,  zamieszkuje  krawiec,  ale  hi‐
storia wokół pozostała.
Bo  całkiem  niedawno  jeszcze  ten 
młyn  w  pełni  funkcjonował  i  był 
chlubą  okolicznych  wiosek.  Stary 
Amber,  młynarz  po  ojcu,  osiedlił 
się w  nim  i  kontynuował  fach  ro‐
dzinny. Młyn posadowiony na do‐
pływie  do  jeziora  chobienickiego 
na dwa sposoby spełniał swoją ro‐
lę. Gdy była taka możliwość żarna 
poruszało  koło  wodne,  a  gdy  po‐
ziom opadał  lub woda przymarza‐
ła  młynarz  korzystał  z  siły 
swojego konia, Siwka.
Ojciec  Ambera  był  holenderskim 
młynarzem,  więc  wiedzę  oboje 
mieli  bezcenną.  I  choć  w  swojej 
ojczyźnie  siła  opierała  się na wie‐
trze,  tu  równie  szybko  znaleźli 
metodę, aby swój zawód dalej pie‐

lęgnować.  Gdy  odszedł  senior  ro‐
du,  młynarz  przyuczał  już 
swojego  jedynego  syna Andrzeja. 
A  młyn  przy  wiosce  był  nieomal 
tak ważny  jak choćby kuźnia. Tak 
więc  pracy  było  dla Amberów  na 
cały  rok  w  koło.  Każdy  z  gospo‐
darzy  cenił  sobie  tę  pracę,  prze‐
cież jak może być dobry chleb bez 
dobrej  mąki.  Solidna  holenderska 
szkoła słynęła daleko poza grójec‐
kie  i  chobienickie  lasy. Wszystko 
się  toczyło niczym młyńskie koło, 
swoim  rytmem  leniwym.  Syn 
młynarza  doczekał  się  również 
męskiego następcy. Lecz nic trwać 
nie może w takim porządku, o jaki 
pieczołowicie  się  modlimy.  Cho‐
roby  przetoczyły  się  przez  całą 
okolicę,  zagarniając  gorzkie  żni‐
wa.  Nie  bacząc,  czy  ktoś  starszy 
czy  młody.  Czy  dom  pozostawi 
pusty,  czy  pełen  istnień w  potrze‐
bie.  Tak  też  poległ  zarazom  syn 
Ambera.  I  choć  medyków  za 
ostatnie  pieniądze  ojciec  sprowa‐
dzał  aż  z  miasta,  nie  było  mocy, 
aby  chorobę  pokonać.  Pozostał 
więc  wnuk  Maciej  młynarzowi. 
Szczęśliwie  od  małego  przyucza‐
ny  do  fachu,  siadywał  boczkiem 
i  łatał  dziury  w  workach  wygiętą 
igłą, a miał ku temu niezwykły ta‐
lent.  Lecz  gdy  była  też  potrzeba 
zapinał  Siwka  w  kierat  i  całymi 
dniami prowadził się po okręgu ze 
swoim końskim przyjacielem.
Miały  tak kolejne  lata, gdy  i  stary 
młynarz  począł  niedomagać.  Jak 
i  on  popadł  na  zdrowiu,  tak  i  Si‐
wek  jego  również  okazywał  swój 
podeszły  wiek. Młody Maciej  nie 
miał  już  jak  wspomóc  najbliż‐
szych  w  pojedynkę.  Począł  szyć 
nie  tylko  worki,  ale  i  kaftany 
i  derki.  Gdy  zaś  w  Zbąszyniu 
otwarł  włodarz  majątku  młyn 
znacznie  większy  i  nowoczesnej 
techniki,  Amberowie  musieli  po‐
woli oddawać swoich klientów.
Gdy odszedł i dziadek, Maciej sta‐
nął  na  swym  życiowym  rozdrożu. 
Czy  dalej  parać  się  młyńskim  za‐
wodem  czy  iść  swoją  drogą?  Na 

żadne  z  nich  nie  miał  pieniędzy 
a i Siwek wymagał już tylko opie‐
ki.  Tak  więc  któregoś  dnia  wy‐
szczotkował  konia,  pięknie 
oporządził.  Sam  ubrał  się  w  naj‐
lepsze ze swoich ubrań i wyruszył 
do  wsi.  Każdy  wychodził  z  cha‐
łup, aby zobaczyć cóż to z wiosną 
wymyślił młody młynarz. Ten zaś 
począł  upraszać  jałmużnę  na  dal‐
szy  żywot  Siwka.  Bardzo  to 
wszystkich ujęło  za  serce. Wiado‐
mo  było  wszystkim,  jak  bardzo 
zasłużył  ten  koń  na  godziwą  sta‐
rość.  Gospodarze  poczęli  dawać 
Maciejowi  i  ziarno  i  pieniądze, 
gospodynie  jajka  czy masło.  Nim 
się obejrzeli  za Siwkiem  i Macie‐
jem  dzieci  ciągnęły  nieduży  wó‐
zek  pełen  dobroci.  Wieść  ta 
rozeszła się po okolicy i jak nigdy 
dotąd każdy poczuł, aby wspomóc 
młynarzy.  W  każdej  okolicznej 
wiosce  zaczęło  się  niezwykłe 
zbieranie  darów.  Młodzież  zaraz 
podchwyciła  pomysł  Macieja 
i  przebierali  jednego  z  siebie  za 
siwka  i  ruszali  w  wieś  zbierać 
smakołyki, życząc wszystkiego co 
najlepsze.
Jeszcze  przez  kilka  lat,  każdego 
przedwiośnia,  kiedy  bieda  zaglą‐
dała w  okno  krawca,  ruszał  z  po‐
chodem,  a  wraz  z  im  w  każdej 
wiosce  podobnie.  Trwało  to  po 
czas,  gdy  Siwek  dokonał  swego 
żywota.  Lecz  w  pełni  doceniony 
i szanowany.
Tak to rok w rok, teraz również na 
drogi  wychodzą  Siwki  otoczone 
przeróżnymi  przebierańcami.  Czy 
to pamięć po koniu młynarza, czy 
zupełnie inna tego historia, nie wie 
nikt.  Lecz  w  młynarskiej  osadzie 
po dziś mieszka syn Macieja, kra‐
wiec znamienity, który na to świę‐
to siwków, zawsze najprzedniejsze 
stroje szykuje młodzieży.

Maciej Barton

Zwyczaje (nie)znane
W drugi  dzień  Świąt Wielkanocnych  odbywają 
się w Wielkopolsce  kolorowe  i  nieco  tajemnicze 
pochody  maszkarstworów  w  maskach.  Każda 
z  tych  postaci  wyobraża  figurę  zwierzęcia  lub 
człowieka, a czasami kogoś niepojętego, niereal‐
nego i trudnego do nazwania. Wśród tych indy‐
widuów można rozpoznać niedźwiedzia w stroju 
wykonanym ze  słomy  lub starego kożucha, któ‐
rego  prowadzi  strażnik  o  równie  tajemniczym 
obliczu,  dalej  mamy  babę  i  dziada  w  mocno 
przerysowanych  charakteryzacjach  oraz  komi‐
niarza,  który murzy. Do  tej  zgrai  nie  do  końca 
ludzkich  stworów  dołączają  czasami  inne,  nie‐
rzeczywiste: siwek, konik, żandar.

Swiki w Chobienicach około 1985 roku (fot. sołectwo Chobienice)
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Wśród  siedmiorga  literatów  byli 
głównie  twórcy  poznańscy:  Kazi‐
miera  Iłłakowiczówna,  Eugeniusz 
Paukszta,  Bogusław  Kogut,  W. 
Degler,  J.  Koller,  H.  Rospendow‐
ski i autor wspomnianego artykułu 
L.  Prorok,  warszawianin,  choć 
wtedy  zamieszkały  w  Poznaniu. 
Trzech  z  nich,  których  imion  nie 
udało  mi  się  rozszyfrować,  nie 
występuje  np. w  „Małym Słowni‐
ku  Pisarzy  Polskich,  cz.  II”,  nie 
ma  ich  także w  internecie.  Jednak 
pozostałe  nazwiska,  szczególnie 
słynna  w  międzywojniu  „Iłla”,  to 
pierwsza  gildia  pisarska  w  kraju. 
Zatem  nie  byle  kto  „pojechał 
w  głęboki  teren”,  na  aż  dziesięć 
spotkań  z  czytelnikami.  Leszek 
Prorok pisze tylko o trzech wybra‐
nych miejscach odwiedzin,  a mia‐
nowicie  o  wizycie  tejże  grupki 
w  Nowej  Soli,  następnie  przenosi 
akcję  reportażu  do  Przylepu  koło 
Zielonej  Góry,  żeby  zakończyć 
opowieść  w  Nowym  Kramsku. 
Zanotował,  iż  na  rozmowy  z  lite‐
ratami przychodziło od 25 do 400 
uczestników. Dla mnie istotne jest, 
że pisarzom  towarzyszył wówczas 
świetny  artysta  plastyk  (prywatnie 
szwagier  E.  Paukszty)  –  Ignacy 
Klukowski  (19081978),  mieszka‐

jący wtedy w Gdańsku. 
– Być może wuj  był  akurat  u  nas 
w Poznaniu w odwiedzinach i  tata 
zaprosił  go  do  udziału w  „wypra‐
wie”  na  Ziemię  Lubuską  –  przy‐
puszcza  Dominik  Paukszta,  syn 
pisarza. 
 W  1954  roku  ojciec  długi  okres 
spędził  w  Poznaniu  przy  konser‐
wacji wnętrza ratusza – przypomi‐
na  sobie  Karol  Klukowski,  syn 
plastyka.  –  Będąc  wtedy  w  dele‐
gacji  mieszkał  u  swojej  siostry, 
czyli  w  domu  Paukszty  przy 
ul.  Wileńskiej.  Stąd  ten  wspólny 
wyjazd. Znalazłem kilka prac ojca 
z 1954 r.  wnętrz remontowanego 
i  konserwowanego  poznańskiego 
ratusza.
W czasie  spotkania  z mieszkańca‐
mi Nowego Kramska, gdy wielko‐
polscy  literaci przedstawiali  swoje 
utwory,  I.  Klukowski  na  boku 
spokojnie  sobie  szkicował.  Ów 
plon  jego  pracy  jest  obecnie  dla 
Regionu  niezmiernie  ważny,  bo 
i artysta znakomity! Dlatego warto 
przytoczyć kilka zdań na temat te‐
goż plastyka, gdyż jest główną po‐
stacią niniejszej opowieści.

Wybitny portrecista
Inspiracją  dla  mnie  do  zajęcia  się 
rysunkami  i  odległą  w  czasie  wi‐
zytą w Nowym Kramsku  stało  się 
wydane  pod  koniec  2020  r. 
w  Gdańsku  ogromne,  ciekawe 
i  cenne  dwuczęściowe  wydawnic‐
two  pt.  „Teka  Gdańska”.  Zostało 
poświęcone niewątpliwie  interesu‐
jącemu  artyście,  a  szczególnie 
znakomitemu  portreciście    wła‐
śnie  Ignacemu  Klukowskiemu.  – 
To był mój wuj, brat mojej mamy 
– dodaje Dominik Paukszta.  Igna‐
cy  Klukowski  ukończył  przed  II 
wojną  Uniwersytet  Wileński  na 
wydziale  sztuki  i  paryską  szkołę 
wyższą  plastyczną. W Paryżu,  już 
przed wojną, był nagradzany i do‐
brze  przyjmowany  w  światku  ar‐
tystów.  Po  wojnie  osiadł 
w Gdańsku. 

Przenieśmy  się  teraz  do  roku 
1954.  Ponieważ Klukowski  utrzy‐
mywał  stały  kontakt  z  siostrą An‐
ną, która w 1941 r. wyszła za mąż 
za  Eugeniusza  Pauksztą,  to  za‐
pewne zdarzyło się, że mieszkając 
u niej w czasie  renowacji poznań‐
skiego  ratusza  dał  się  szwagrowi 
namówić  do  wzięcia  udziału 
w  wyprawie  pisarzy  poznańskich 
„w  głęboki  teren”,  jaką  wówczas 
zaplanowano  i  przeprowadzono. 
Plonem  pobytu  w  Nowym  Kram‐
sku  było  kilka  rysunków węglem. 
Niestety,  dotąd  nie  wiadomo,  co 
stało się z oryginałami. 
 Dysponuję tylko wydrukiem prac 
z  „Przeglądu  Kulturalnego”  oraz 
niektórymi  zdjęciami  tych  szki‐
ców wykonanymi przez redakcję – 
stwierdza  Karol  Klukowski,  syn 
nieżyjącego  twórcy,  który  mi  je 
udostępnił. 

Spotkanie w Nowym 
Kramsku
Wydarzenie  z  1954  r.  w  Nowym 
Kramsku  musiało  być  z  jakichś 
względów  ważne,  jeśli  opowieść 
o  spotkaniach  pisarzy  i mieszkań‐
ców  zamieścił  ogólnopolski  tygo‐
dnik  „Przegląd  Kulturalny”, 
a oprócz  sprawozdania L. Proroka 
upiększyły ją wspomniane rysunki 
Klukowskiego.  L.  Prorok  pisze 
w  swej  relacji,  iż  wizytowanie 
miejscowości  na  zachodzie  Polski 
odbywało  się  z  okazji Ogólnopol‐
skich Dni Książki  i  Prasy. W No‐
wym  Kramsku  wypadło  zaś 
zakończenie  literackiego  objazdu 
i lubuskich obchodów Dni Książki 
i Prasy,  i  to zdarzyło się akurat 11 
czerwca, w 25  rocznicę powstania 
we  wsi  polskiej  (katolickiej,  pry‐
watnej)  szkoły.  Odbyła  się  zatem 
podniosła  uroczystość  (co  wynika 
z  choćby  z  rysunków),  na  którą 
przybyli  nawet  radzieccy  budow‐
niczowie  powstającego  wówczas 
w Warszawie Pałacu Kultury i Na‐
uki,  Larissa  Gladionowa  i  inż. 
Gienadij  Strielnikow.  Obok  nich 
usiedli zasłużeni miejscowi „wete‐
rani  słusznej  sprawy  Dominik 
i Weronika Krawiec oraz Wiktoria 
Adam,  którzy  przed  ćwierćwie‐
czem  odstąpili  swe mieszkania  na 
szkołę;  Onufry  Kania,  Franciszek 
Piwecki,  Agnieszka  Wachowska, 

członkowie  pierwszego  komitetu 
szkolnego,  Fabisiowa,  wdowa  po 
zamordowanym  w  Oranienburgu 
działaczu  szkolnym”.  Przemawiał 
„król  Polaków”  Jan  Cichy  (które‐
go  portret  szybko  naszkicował  I. 
Klukowski). Z  tą postacią związa‐
na  jest  smutna  i  przykra  (i  kurio‐
zalna)  historia  i  całe  szczęście,  że 
L.  Prorok  ją  przytacza.  Otóż  pań‐
stwo  socjalistyczne  dowaliło  J. 
Cichemu  domiar  za  nie  wywiązy‐
wanie  się  z  obowiązkowych  do‐
staw  rolniczych  (zajęto  mu 
młockarnię  i  kredens).  Tak  został 
potraktowany zasłużony  i wybitny 
działacz  o  polskość  Babimojsz‐
czyzny,  wcześniej  prześladowany 
przez Niemców… 
Na  szczęście  lepiej  niż  urzędnicy 
państwowi  zachowali  się  pisarze. 
E.  Paukszta,  publicznie,  w  obec‐
ności  Cichego  i  200  uczestników 
spotkania w  szkole,  odczytał  jesz‐
cze  nie  drukowaną  nowelę  „Król 
Polaków”,  właśnie  o  siedzącym 
obok  bohaterze.  „Sala  grzmiała 
oklaskami,  a  po  wpadniętych  po‐
liczkach starego człowieka toczyły 
się łzy” – relacjonuje Prorok. 

Los rysunków
Jako się rzekło, w tym czasie arty‐
sta  Klukowski  wykonywał  różne 
szkice węglem. Na  jednym z nich 
widoczna  jest  tańcząca  w  stroju 
ludowym  para,  co  świadczy,  że 
gości  z  Poznania  przyjmowano 
hucznie,  nie  tylko  rozmawiano 
o  twórczości,  ale  i  bawiono  się. 
Zachował  się  wspomniany    bar‐
dzo udany – portret Jana Cichego, 
inny przedstawia koźlarza, zapew‐
ne  z  miejscowej  kapeli  koźlar‐

skiej,  zostali  też  uchwyceni 
literaci  (niestety,  nie  wiadomo 
którzy),  jak  i  budynek  szkoły, 
w  której  odbyło  się  spotkanie  au‐
torskie. 
Po  latach  dysponujemy  reproduk‐
cjami  rysunków  I.  Klukowskiego 
wykonanymi w trakcie  jego wizy‐
ty w Nowym Kramsku w  1954  r. 
Pytanie – gdzie są oryginały? Nie‐
stety,  nie  wiadomo  co  stało  się 
z  oryginałami  cennych  rysunków 
węglem. Syn plastyka nie wie. Jest 
taka  możliwość,  że  przekazane 
(pożyczone) do reprodukcji redak‐
cji „Przeglądu Kulturalnego” tam‐
że po prostu zostały. Dziś ten tytuł 
już nie istnieje. 
Po  latach  syn  Klukowskiego,  pan 
Karol,  na  podstawie  archiwalnych 
numerów  „Przeglądu  Kulturalne‐
go” dokonał reprodukcji prac ojca. 
 Dzięki współczesnym technikom 
rysunki  te  zostały  odtworzone 
w formacie A3 i przekazane w Ba‐
bimoście  i  Nowym  Kramsku 
w trakcie XII Szlaku Koźlarskiego 
przedstawicielom miejscowej spo‐
łeczności – relacjonuje Karol Klu‐
kowski,  który  uczestniczył  jako 
gość w zaprzęgu literatów podczas 
dorocznych  Konkursów  Muzyki 
Ludowej w Kopanicy. Podkreśla:  
Osobiście  przekazywałem  kopie 
rysunków.  Byłem  też  goszczony 
i częstowany słynnymi nalewkami 
przez  miejscowego  hobbystę  na‐
uczyciela. 
Może  żyją  jeszcze  w  Nowym 
Kramsku  ludzie, którzy  to zdarze‐
nie pamiętają? 

Eugeniusz Kurzawa

W nieistniejącym już tygodniku „Przegląd Kul‐
turalny” nr 27 (z 814 lipca 1954) ukazał się ar‐
tykuł  pisarza  i  publicysty  Leszka  Proroka  pt. 
„Peregrynacje  lubuskie”.  Kilkoro  pisarzy  po‐
znańskich  wybrało  się  na  wyprawę  po  Ziemi 
Lubuskiej. Co się wówczas zdarzyło? 

Zapomniany przyczynek do historii kultury polskiej
Wybitni artyści w Nowym Kramsku

Koźlarz z Nowego Kramska
(rys. I. Klukowski)

Para taneczna w lokalnym stroju ludowym ( rys. I. Klukowski)

Ignacy Klukowski w swojej gdańskiej pracowni

Przekazanie przez syna artysty kopii rysunków Ignacego Klukowskiego społeczności Regionu Kozła na ręce 
sołtysa Wojnowa Czesława Błoszyka podczas przejazdu Bryczki Literackiej. (fot. Karol Klukowski)
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Akcja  przedstawienia  to  czy  się 
w  Świecie  Dziwaków,  który  po‐
zbawiony  jest  pozytywnych  uczuć 

i emocji. Dziwaki są złe, śmieją się 
z  innych  i nigdy nie bywają  smut‐
ne.  Światem  Dziwaków  rządzi 
Królowa,  którą  wszyscy  nazywają 
„COŚ”.  Spektakl  opowiada  histo‐

rię  uczennicy Rozi,  która  jest  szy‐
kanowana  w  szkole,  ale  nikomu 
nie  opowiada  o  swoich  proble‐

mach.  Dziewczynka  uważa,  że  je‐
dynym  wyjściem  jest  ucieczka. 
Sytuacje  wykorzystują  dwa  dzi‐
waczki,  które  namawiają  Rozi  by 
poszła z nimi do ICH świata.  Rozi 
nie wie, że w ślad za nią idzie jed‐
na z jej „koleżanek”.  
Mali  aktorzy  przygotowywali  no‐
wą  sztukę  od  wiosny  2020  roku. 
Pandemia  przerwała  spotkania  na 
ponad 8 miesięcy. Pod koniec roku 
reaktywowano próby i dzięki temu 
mieszkańcy gminy Zbąszynek mo‐
gli obejrzeć bajkę pt. „Coś”.  Bile‐
ty  na  premierę  sprzedały  się 
w  zaskakującym  tempie,  co  prze‐
sądziło  o  tym,  że  bajkę wystawio‐
no  dwukrotnie.  Z  możliwości 
spotkania  z  kulturą  skorzystało 
180  osób.  Spektakl  premierowy 
zakończył  się  prezentacją  wszyst‐
kich  aktorów.  Aktorzy  otrzymali 
zdjęcie  do  portfolio  i  upominek 
handmade.  Malwina  Kubicka  (in‐
struktor)  otrzymała  od  aktorów 
bukiet  kwiatów,  list  gratulacyjny 
i  statuetkę.  Dzieci  podziękowały 
za  możliwość  prezentowania  swo‐
ich  talentów  na  deskach  zbąszy‐
neckiego teatru.

zok zk

„Coś”
W sobotę, 20 lutego 2021 r. w Sali widowiskowej 
Zbąszyneckiego  Ośrodka  Kultury  odbyła  się 
premiera  stacjonarna Teatru Dziecięcego Sema‐
forek.    Spektakl  „Coś”  według  scenariusza 
i w  reżyserii Malwiny Kubickiej  okazał  się wy‐
darzeniem  potrzebnym  wielu  mieszkańcom 
spragnionym kontaktu z kulturą w realu.

Na  terenie  powiatu  zielonogór‐
skiego  jest  zasiedlonych  co  roku 
około  30  gniazd.  W  Kargowej, 
w obrębie miasta są cztery gniaz‐
da, w Sulechowie aż siedem. Przy 
wjeździe  do Wojnowa  jest  jedno 
z  najstarszych  gniazd.  Z  lat  50 
tych pamiętam, że było zlokalizo‐
wane na starej topoli. Topola stara 
jak  to  bywa  trochę  spróchniała, 
trochę  krzywa  pewnej  jesieni 
upadła.  Gospodarze  –  pp.  Klujo‐
wie  i  Adamczakowie  oraz  pan 
Czwałga  zdążyli  przed  przylotem 
postawić  akacjowy  słup  z  kołem 
od  wozu  na  szczycie.  Boćki  za‐
mieszkały  i  sobie  chwaliły  nową 
siedzibę, ale do czasu. Pod wpły‐
wem ciężaru,  gniazdo przechyliło 
się na jedną stronę, ale inżyniero‐
wie  z  czerwonymi  dziobami  wy‐
poziomowali  je  i  wyprowadzali 
młode aż do ubiegłego roku. Cie‐
kawe  jakiej  poziomicy  używali. 
Podczas  obrączkowania  piskląt 
w czerwcu 2020 r. ekipa Instytutu 
Nauk  Przyrodniczych  postanowi‐
ła,  że  gniazdo  należy wymienić,   
konkretnie  jego  słup  i  platformę. 
Prof.  UZ  Leszek  Jeżak  patron 
przedsięwzięcia,  Jerzy  Jaszczak, 
Jerzy Wirski  i Andrzej  Kowalski 
znaleźli  w  Pomorsku  pustą  plat‐
formę, zdjęli ją, przywieźli do za‐
kładu  energetycznego  p. Henryka 
Okupskiego  z  Chwalimia,  który 
zadeklarował  bezkosztowe  posta‐
wienie  betonowego  słupa  energe‐
tycznego  z  nową  platformą.  Do 
realizacji zadania   doszło 21 lute‐
go  2021  r.  Zdjęto  stare  koło 
z gniazdem, wykopano drewniany 
słup,  wkopano  nowy  betonowy, 
a na solidnej platformie położono 
część starego gniazda. Teraz nale‐
ży  tylko oczekiwać na przylot  lo‐
katorów,  którzy  mam  nadzieję 
zaakceptują  nowe  mieszkanie. 
W  zasadzie  to  już  koniec  infor‐
macji, ale jest jeszcze kilka cieka‐
wostek  związanych  z  życiem 
bocianów,  które  niekoniecznie  są 

znane naszym czytelnikom. 
Bociany  przylatują  w  określonej 
kolejności – pan bocian a później 
pani  bocianowa.  W  każdym 
gnieździe jaj jest kilka, od dwóch 
do  sześciu,  ale  nie wszystkie  zo‐
stają wysiedziane. Po 4 – 5  tygo‐
dniach  młode  się  wykluwają 
i  teraz  już  tylko  sielanka  rodzin‐
na.  Obydwoje  rodzice  solidarnie 
karmią młode,  które  na  początku 
są  słabe  i  strasznie  brudzą 
w gnieździe. Ale jest na to sposób 
–  rodzice  przynoszą  w  dziobach 
kępy  siana,  którym  wyścielają 
gniazdo. Oprócz jedzenia przyno‐
szą  również  w  dziobach  (wolu) 
wodę, aby młode napoić. W poło‐
wie czerwca przyjeżdża ekipa UZ 
aby młode zaobrączkować. Wjeż‐
dżamy podnośnikiem do gniazda, 
młode  potrafią  tylko  siedzieć, 
mierzymy  im  dzioby  od  nasady 
aż  po  czubek  i  niekiedy ważymy 
aby  na  koniec  założyć  obrączkę 
powyżej lewego stawu kolanowe‐
go.  Za  miesiąc,  kiedy  młode  już 
stoją w gnieździe  i ćwiczą skrzy‐
dła,  łatwo  je  odróżnić,  ponieważ 
mają czarne dzioby i nogi. W dru‐
giej  połowie  sierpnia  zbierają  się 
na  tzw.  sejmikach  bocianich, 
z  których  młode  odlatują  jako 
pierwsze. Nikt nie wie skąd znają 
kierunek podróży, dorosłe odlatu‐
ją  2  tyg.  później.  Ostatnia  cieka‐
wostka  to  fakt,  że  tegoroczne 
młode  wrócą  do  nas  dopiero  za 
trzy  lata. Aby poznać drogę prze‐
lotów instaluje się młodym nadaj‐
niki  GPS  na  plecach  (małe 
urządzenia  wielkości  pilota  tv), 
które  skonfigurowane z  laptopem 
wysyłają  sygnał  i  w  ten  sposób 
wiemy  gdzie  są  nasi  podróżnicy. 
Instytut  Nauk  Przyrodniczych 
planuje  ustawić  tablicę  informa‐
cyjną  o  życiu  bocianów w okoli‐
cach gniazda w Wojnowie.

Andrzej Roch Kowalski

Historia pewnego gniazda

Według  wszelkich  znaków  na  niebie,  ziemi 
i  w  kalendarzu,  zbliża  się  najbardziej  oczeki‐
wana  pora  roku  –  wiosna.  Jednym  z  jej  ele‐
mentów  są  masowe  powroty  ptaków,  które 
zimę  przeżyły  w  cieplejszym  klimacie. Wśród 
przylatujących,  jednym  z  największych  na‐
szych  ptaków  jest  bocian  biały,  bardzo  popu‐
larny na Ziemi Lubuskiej. 

Wymiana słupa i platformy pod bocianim gniazdem w Wojnowie

Mali aktorzy Teatru Dziecięcego Semaforek (fot. zok zk)

Po ogłoszeniu konsultacji  społecz‐
nych projektu Umowy Partnerstwa 
na  lata  20212027  dot.  Funduszy 
europejskich  na  lata  20212027  – 
rozwój  Województwa  Wielkopol‐
skiego  autorstwa  p.  Marszałka 
Marka Woźniaka, w  szczególności 
w zakresie Obszarów Strategicznej 
Interwencji,  gdzie  poza  dotych‐
czasowymi  obszarami  ZIT    Po‐
znań  i  Aglomeracji 
KaliskoOstrowskiej  tworzy  się 
dodatkowe  Obszary  Zintegrowa‐
nych  Inwestycji  Terytorialnych: 
Konińskiego  Obszaru  Funkcjonal‐
nego,  Leszczyńskiego  Obszaru 
Funkcjonalnego,  Pilskiego  Obsza‐
ru  Funkcjonalnego  i  Gnieźnień‐
skiego  Obszaru  Funkcjonalnego 
oraz  dodatkowo  wskazuje  miasta 
średnie  tracące  funkcje  społeczno
gospodarcze  i  obszary  leżące 
w  województwie  wielkopolskim 
zagrożone  trwałą  marginalizacją 
lub  powiększającego  się  dystansu 

społecznogospodarczego.  Odbyło 
się  spotkanie  włodarzy  gmin  po‐
wiatów  grodziskiego,  nowotomy‐
skiego  i  wolsztyńskiego  oraz 
starostów  tych  powiatów.  Ustalo‐
no,  że  zachodnia  granica  woje‐
wództwa  wielkopolskiego, 
stanowiąca  otwarcie  na  woje‐
wództwo  lubuskie  i  zachód  Euro‐
py  powinna  być  również  ujęta 
w  strategii  województwa  jako  ob‐
szar  wymagający  interwencji.  Po‐
wstająca  dysproporcja  np. 
w  układzie  komunikacyjnym 
w  porównaniu  do  województwa 
lubuskiego, w szczególności w za‐
kresie dróg wojewódzkich, ścieżek 
rowerowych oraz  inwestycji w za‐
kresie  ochrony  środowiska  i  usług 
może  spowodować,  że  obszary  te 
mogą  wkrótce  dołączyć  do  stref 
objętych marginalizacją. Ma  na  to 
wpływ  również  dynamiczny  roz‐
wój  gmin należących do miejskie‐
go  obszaru  funkcjonalnego 

Poznania, a kończących się na Bu‐
ku i Stęszewie z drugiej strony. Co 
nas  łączy?  Autostrada  Wolności 
i  konieczność  bezpośredniego, 
bezkolizyjnego  skomunikowania 
tych  powiatów,  linia  kolejowa 
Warszawa  –  Berlin  i  Zbąszyń   
Wolsztyn  –  Grodzisk    Poznań, 
obszary  Natury  2000,  gdzie  ko‐
nieczne  jest  ograniczenie  presji, 
inwestycje  proekologiczne  i  bez‐
pieczne  dla  środowiska  nakłady 
w  turystykę,  łączy  nas  wreszcie 
Wielkopolska Dolina Kopalna sta‐
nowiąca  główny  rezerwuar  wody 
pitnej. Łączy nas również wspólna 
tożsamość  i historia na  tle podzia‐
łu  administracyjnego  kraju,  który 
usankcjonował  Sejm Wielki  Usta‐
wą  z  2  października  1791  r.  okre‐
ślając  kształt  krótko 
funkcjonującego  do  czasu  II  roz‐
bioru Polski w 1793 r. Wojewódz‐
twa  Poznańskiego. 
Przedstawiciele  porozumienia 
chcą  by  utworzyć  Zintegrowany 
Obszar  Inwestycyjny  Zachodniej 
części  Województwa  Wielkopol‐
skiego  i  przewidzieć  alokację 
środków RPO na ten cel. Podobne 
działania  podejmują  np.  samorzą‐
dy Województwa Lubuskiego. 

um zb

Porozumienie gmin i powiatów
Z  inicjatywy  Burmistrza  Zbąszynia    Tomasza 
Kurasińskiego podpisano porozumienie 14 gmin 
i trzech powiatów w sprawie konieczności utwo‐
rzenia  Zintegrowanych  Obszarów  Inwestycyj‐
nych  Zachodniej  części  Województwa 
Wielkopolskiego  jako  obszaru  wymagającego 
interwencji.

Przedstawiciele porozumienia



Do  zakupu  olęderskiej  chaty  do‐
szło,  jak  to często bywa, przypad‐
kiem.  Pani  Agnieszka, 
mieszkająca  z  partnerem,  nazywa‐
nym przez nią samą „niemężem”,  
i córką w Poznaniu, zaczęła zasta‐
nawiać się nad budową domu wła‐
śnie  w  tym  mieście.  Po  jakimś 
czasie  poszukiwania  terenu  pod 
budowę rozciągnęli do 30 kilome‐
trów od Poznania. A w 2017 roku, 
będąc  u  znajomych  w Wolsztynie 
dowiedzieli  się  od  znajomych 
o  starym,  wymagającym  całkowi‐
tego  remontu  domu  w  pobliskiej 
Borui.  Była  to  miłość  od  pierw‐
szego  wejrzenia.  Oczyma  wy‐
obraźni  przyszła  gospodyni  domu 
widziała  w  nim  miejsce  na  kuch‐
nię, wiedziała od razu, gdzie znaj‐
dzie  się  ogródek  i  jak  będzie 
wyglądało  pomieszczenie  na  pro‐
wadzone  przez  nią  eko  warsztaty. 
Od  tamtego  czasu  w  zagrodzie 
składającej  się  z  chałupy,  budyn‐
ków  gospodarczych,  ogrodu,  sadu 
i  pola  trwają  prace,  by móc  przy‐
wrócić  jej  dawną  świetność.  Od‐
nawiana  jest  stara  chałupa,  nowe 
życie  będzie  mieć  szopa  i  obora, 
a  pole  i  ogród  są  rekultywowane. 

Większość wyposażenia domu bę‐
dzie  pochodziło  z  recyclingu  –  ze 
starych już niechcianych szaf i ko‐
mód, z tshirtów przerobionych na 
dywany  i  kapy,  z  okiennic  znale‐
zionych na strychu, które staną się 
ramami na zdjęcia. Stara glina po‐
krywająca ściany będzie ponownie 
położona,  deski  podłogowe  wy‐
czyszczone,  a  piece  obłożone  ka‐
flami  znalezionymi  w  chałupie 
i  podarowanymi  przez  znajo‐
mych.   A  to wszystko  dlatego,  bo 
ogromny  jest  szacunek  gospoda‐
rzy  do  natury  i  historii. To  dzięki 
mieszkającym  tu  wcześniej  Olę‐
drom okoliczne wsie są tak urokli‐
we,  powstała  nie  tylko  ich 
tremplowa chałupa, ale i stare lipy 
i drzewa w polu pięknie prezentu‐
ją się po dziś.
  Pani Agnieszka  na  zieloną  stronę 
życia przeszła 10  lat  temu. Od  te‐
go  czasu  tworzy  receptury  ekolo‐
gicznych  kosmetyków,  mydeł, 
octów i środków czystości dla sie‐
bie,  rodziny  i  znajomych.  Prowa‐
dzi  „Warsztaty  z  naturalnego 
piękna”,  na  których  uczy  jak  zro‐
bić  swoje  pierwsze  mydło,  skom‐
ponować  właściwie  recepturę 

kremu,  stworzyć  przepięknie 
pachnącą  świecę  sojową  albo 
pachnącą  tabliczkę  sojową.  Jest 
autorką pierwszego w Polsce pod‐
castu  ekologicznego  „Jest  zielo‐
no”,  w  którym  pokazuje  jak  dbać 
o zdrowie i urodę w zgodzie z na‐
turą,  motywuje  do  zmiany  nawy‐
ków  i  zachęca  do  zielonego  trybu 
życia.  Jest  współtwórcą  ogrodu 
społecznego w Poznaniu oraz 

ogrodu  przyjaznego  pszczołom 
w Borui. 
W starej olęderskiej zagrodzie po‐
wstaje „Pracownia Boruja”, zupeł‐
nie  prywatna  inicjatywa  pani 
Agnieszki.  Będzie  to  Centrum 
Edukacji  EkologicznoSpołeczno
Kulturalnej z warsztatami i wykła‐
dami,  pracą  w  ogrodzie,  śniada‐
niami  i  nocnymi  koncertami  pod 

Dębem, wspólnym smażeniem po‐
wideł  i  robieniem  mydła.  Już  la‐
tem  2020  roku  przeprowadzone 
zostały warsztaty dla kobiet  chcą‐
cych  żyć w  zgodzie  z  naturą,  od‐
był się cykl „śniadań olęderskich”, 
podczas których zaproszeni goście 
przybliżali  historię  okolicy,  a  pa‐
nie  z  lokalnego  Kola  Gospodyń 
Wiejskich przygotowały  stosowny 
poczęstunek. 

Jestem Zielona
W gminie Siedlec, na pograniczu powiatów no‐
wotomyskiego i wolsztyńskiego leży malownicza 
wieś  Boruja.  Znana  z  drewnianej,  olęderskiej 
zabudowy,  gdzie  sześć  domostw  jest wpisanych 
do rejestru zabytków architektonicznych. To  tu 
zamierza  mieszkać  na  stałe  i  aktywnie  działać 
Agnieszka  Zdunek.  To  tu  znalazła  miejsce  na 
„bycie zieloną” na pełen etat.

Remont pomieszczeń zabytkowego budynku

Tu zawsze jest coś do zrobienia  pani Agnieszka przy pracy
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Chociaż w chałupie nadal  trwa re‐
mont,  na  który  gospodarze  prze‐
znaczają  własne  środki,  to 
prowadzone  działania  na  rzecz 
mieszkańców  i  odwiedzających 
realizowane  są  z  pozyskanych 
wspólnie  z  Fundacją  Inspirator 
grantów i dotacji.  Czas poświęco‐
ny  na  zdobycie  jakiegokolwiek 
dofinansowania  jest  tutaj  bardzo 
ważny.  Na  napisaniu,  przeprowa‐

dzeniu  i w końcu  rozliczeniu każ‐
dego  wniosku,  dzięki  któremu 
prowadzone  są  atrakcyjne  zajęcia 
warsztatowe  upływa mnóstwo  go‐
dzin.
Od  zawsze  segregowaliśmy  śmie‐
ci,  od  zawsze  ograniczaliśmy  od‐
pady,  od  zawsze  piliśmy  wodę 
z  kranu,  chodziliśmy  z  własną 
siatką do sklepu, zakręcaliśmy ka‐
loryfery  podczas  wieczornego 

wietrzenia  i  przerabialiśmy  stare 
ubrania.  Byliśmy  „zero/less  wa‐
ste” zanim stało się to modne.
W  Pracowni  Boruja  idziemy 
o krok dalej: montujemy ogrzewa‐
nie  elektryczne  zasilane  słońcem, 
zakładamy  ekologiczną  oczysz‐
czalnię  ścieków,  prosty  system 
„szarej  wody”,  zbudowaliśmy 
kompostownik  na  odpadki  orga‐
niczne.

Zaangażowanie  w  wieś  jest  jed‐
nym  z  priorytetów  przyszłej 
mieszkanki  Borui.  Zauważa  ona 
nieprawdopodobne  potrzeby  jeśli 
chodzi  o  działanie,  ludzi  tu  żyją‐
cych,  integrację  społeczności. 
Chce  możliwie  najwięcej  energii 
spożytkować  na  Boruję,  bo  jak 
przyznała:  najpierw  zakochała  się 
w  chałupie,  którą  kupiła,  później 
we  wsi,  a  na  końcu  w  mieszkań‐

cach,  którzy  obdarzyli  ją  ogrom‐
nym zaufaniem i chęcią pomocy.
 Obecnie  jednak  skupia  się  na  re‐
moncie  domu,  by  móc  jak  naj‐
szybciej się przeprowadzić.

mr
fot. Agnieszka Werecha Osińska

Agnieszka, Rafał i Zosia

Chałupa olęderska z 1830 roku wpisana do rejestru zabytków

W skład zagrody wchodzi chałupa, budynki gospodarcze oraz teren sadu i ogrodu 
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Znane  dziś  źródła  historyczne  nie 
ujawniają zbyt wiele na temat bur‐
mistrzów  Kopanicy. Warto  by  za‐
tem  ustalić  możliwie  pełną  listę 
włodarzy  miejscowości,  wszak 
Kopanica  w  przeszłości  posiadała 
prawa miejskie. W pracy Jana Ro‐
sińskiego  „Kopanica.  Gród  nad 
Obrą”  pojawiają  się  ledwie  dwa 
nazwiska  burmistrzów,  w  tym 
ostatniego,  z  1934  r.  –  Stanisława 
Wachowskiego. Co jednak istotne, 
miasto było w przeszłości również 
starostwem  niegrodowym,  a  to 
oznacza,  iż  istnieje,  być  może, 
pełny wykaz owych starostów. Bo 
znana  obecnie  lista  jest  bardzo 
krótka.  Zapisano  na  niej  tylko: 
zmarłego w 1655 r. Lamparta Sie‐
rakowskiego  (który  założył  nowe 
miasto obok  starej Kopanicy  i  na‐
zwał  je  Lampartopolem),  następ‐
nie  Wojciecha  Korzboka 
Zawadzkiego, Stanisława Zawadz‐
kiego, Hieronima (Jarosza) Adama 
Jarosława  Ponińskiego  (1630
1702),  Franciszka  Ponińskiego 
(ok.  16761740)  oraz  Antoniego 
Józefa  Ponińskiego  (17321830). 

Warto  natomiast  wskazać  we 
wspomnianej  książce  J.  Rosiń‐
skiego  –  na  istniejący  pełny  wy‐
kaz  plebanów  kopanickich  od 
1408  r.  począwszy,  aż  po  wiek 
XXI!  To  chyba  świadczy,  że 
i  w  pozostałych  dwóch  przypad‐
kach spisy włodarzy grodu powin‐
ny się odnaleźć. 
Adam  Zembrowski  z  Wolsztyna 
nadesłał  nam  informacje  dotyczą‐
ce  ostatniego  burmistrza  Kopani‐
cy,  która w 1934  r.  utraciła  prawa 
miejskie,  a  burmistrz  Stanisław 
Wachowski  został  wtedy wybrany 
wójtem.  Dowiadujemy  się  zatem, 
iż  S.  Wachowski  (ur.  28  marca 
1880  r.;  brak  informacji  o  dacie 
śmierci;  1939?)  pełnił  funkcję 
burmistrza od stycznia 1927 do 13 
czerwca  1934.  Potem  był  wójtem 
od czerwca 1934 do 1939 r. 
  Wynika  to  wprost  z  życiorysu 
napisanego  przez  niego  w  1933 
roku  –  informuje A.  Zembrowski. 
  Po  zmianie  ustroju  Kopanicy  S. 
Wachowski  został  wybrany  na 
wójta  i  pełnił  tę  funkcję  nieprze‐
rwanie  do  czasu wybuchu  II  woj‐

ny  światowej,  co  wynika 
z  przekazu  ustnego  mieszkańców, 
a  także  z  dokumentów.  Z  tego  co 
wiem,  po  wkroczeniu  Niemców 
w 1939 r. Wachowski został aresz‐
towany i ślad po nim zaginął. Być 
może  więcej  informacji  na  temat 
ostatniego  burmistrza  Kopanicy 
posiadał  syn  Wachowskiego,  ale 
zmarł w  roku 2011  r. w wieku 82 
lat – stwierdza Zembrowski. 
Po  zakończeniu  wojny  w  1945  r. 
wójtem miejscowości  został  Fran‐
ciszek  Rapicki  (ur.14  listopada 
1891  r.;  zm.  17  sierpnia  1952  r.). 
Wójtem  był  od  czerwca  1945  r. 
najprawdopodobniej do 1949 r. 

Podwójny wójt
  Po  zakończeniu  I wojny  świato‐
wej  i  utworzeniu  na  granicy  pol‐
skoniemieckiej  w  Kopanicy 
posterunku  celnego  F.  Rapicki 
pełnił  w  początkowym  okresie 
działania  posterunku  (lata  1922
1923)  funkcję  kierownika  tego 
urzędu  celnego.  W  okresie  kiedy 
Kopanica  miała  prawa  miejskie, 
Rapicki  był  też  członkiem  Rady 
Miasta – przekazuje A. Zembrow‐
ski.    Wyboru  Franciszka  Rapic‐
kiego  na  wójta  Gminna  Rada 
Narodowa  w  Kopanicy  dokonała 
w dniu 14 kwietnia 1945  r. Staro‐
sta  wolsztyński  zatwierdził  ten 

wybór  18  czerwca  1945  r. Wpro‐
wadzenie  w  urzędowanie  i  ode‐
branie  ślubowania  od  wójta 
Rapickiego  odbyło  się  w  Kopani‐
cy dnia 30 czerwca 1945 r. Cieka‐
wostka:  decyzją  starosty 
wolsztyńskiego z 16 sierpnia 1945 
r. Franciszek Rapicki,  pełniąc  rolę 
wójta Kopanicy,  został  także mia‐
nowany  tymczasowym  wójtem 
gminy wiejskiej Kargowa. Powyż‐
sze  informacje  wynikają  z  doku‐
mentów  archiwalnych.  Na  tę 
chwilę  nie  posiadam  dokładnych 
informacji  dot.  zakończenia  peł‐
nienia  funkcji  wójta  Kopanicy 
przez  Franciszka  Rapickiego.  Zo‐

stał odwołany ze stanowiska, gdyż 
odmówił  rezygnacji  z  udziału 
w  mszach  odprawianych  w  ko‐
ściele  NMP  w  Kopanicy    naj‐
prawdopodobniej  był  to  rok  1949 
r.  Z  przekazu  rodziny wynika  bo‐
wiem,  że  po  odwołaniu  z  funkcji 
wójta podjął nową pracę w Wolsz‐
tynie  jako  księgowy,  co  nastąpiło 
na początku 1950 r.
To  cenne  uzupełnienia  wiedzy 
o  współczesnej  historii  starego 
grodu  nadodrzańskiego.  Warto, 
żeby  ktoś  podjął  szczegółowe  ba‐
dania w  kierunku  przybliżenia  je‐
go przeszłości.

Eugeniusz Kurzawa

Burmistrzowie Kopanicy
W  jednym  z  „Podkoziołków”  ukazał  się  krótki 
spis  burmistrzów Kopanicy. Niedawno odezwał 
się  w  tej  sprawie  czytelnik  z Wolsztyna,  posia‐
dający  ciekawe  informacje  na  temat  dwóch 
dawnych włodarzy grodu nad Obrą.

Na podstawie wywiadu środowiskowego dr Joanny Rostkowskiej udało 
się ustalić, że dawna siedziba burmistrza Kopanicy mieściła się przy ul. 

Księcia Józefa Poniatowskiego widocznym na tym zdjęciu

Budynek  został  wzniesiony 
w  1929  roku  według  projektu  ar‐
chitekta  Adolfa  Pillera  w  stylu 
modernistycznym.  Konieczność 
budowy  nowego,  większego 
dworca,  w  dwudziestoleciu  mię‐
dzywojennym  była  spowodowana 
zmianą granic po I wojnie świato‐
wej  i  odrodzeniem  państwa  pol‐
skiego,  w  wyniku  których 
Zbąszyń  stał  się miastem  granicz‐
nym  z  Republiką  Weimarską. 
Obecna  przebudowa  budynku  sta‐
cyjnego  ma  na  celu  przywrócenie 
mu  dawnej  świetności.  Zakres 
modernizacji  obejmuje  renowację 
elewacji  budynku wraz  z detalami 
architektonicznymi, w tym godłem 
Polski  znajdującym  się  od  strony 
peronów  na  około  25metrowej 
wieży  dworca.  Częściowej  wy‐
mianie  i  renowacji  zostanie  pod‐
dana  również  stolarka  okienna 
i drzwiowa. Całość bryły budynku 
podświetli  nowa  iluminacja  pod‐
kreślająca walory  architektoniczne 
budynku.  Podczas  inwestycji  zo‐

stanie  również  wykonanych  wiele 
prac  konstrukcyjnych  poprawiają‐
cych stan techniczny budynku.  
Metamorfozę  przejdzie  wnętrze 
budynku, gdzie przebudowane zo‐
staną  wszystkie  pomieszczenia, 
które  zyskają  nowe  funkcje.  Na 
parterze,  w  centralnej  części 
dworca,  zaprojektowano  prze‐
strzeń  obsługi  podróżnych,  czyli 
hol  pełniący  funkcję  poczekalni, 
pomieszczenia  kas  biletowych, 
opiekuna z dzieckiem oraz toalety. 
W  części  dla  podróżnych  pojawią 
się  nowe  ławki,  gabloty  z  rozkła‐
dami  jazdy,  elektroniczne  tablice 
przyjazdów  i  odjazdów  pociągów 
oraz  system  informacji  głosowej. 
Pozostałą  przestrzeń  zajmą  lokale 
komercyjne  oraz  powierzchnie, 
które  zagospodaruje  samorząd  lo‐
kalny.  Przewidziano  również  spe‐
cjalne  pomieszczenie 
przeznaczone  do  pozostawienia 
rowerów,  z  wejściem  od  strony 
peronów.  Umiejscowienie  zada‐
szonej  przestrzeni  na  rowery  we‐

wnątrz  budynku  dworca  to 
oryginalne,  niewykorzystywane 
dotychczas  w  ramach  programu 
inwestycyjnego  PKP  SA  rozwią‐
zanie – zazwyczaj miejsca parkin‐
gowe  jednośladów  znajdują  się 
w  dodatkowych  wiatach  rowero‐
wych  oraz  budynkach  i  przybu‐
dówkach,  które  nie  pełnią  już 
swoich dawnych funkcji.
Przebudowa  dworca  zakłada 
wprowadzenie  wielu  ułatwień  dla 
osób  o  ograniczonej  mobilności. 
Zaplanowano m.in.  likwidacje  ba‐
rier  architektonicznych,  montaż 
oznaczeń w alfabecie Braille’a, ta‐
blic  dotykowych  z  planami  dwor‐
ca, ścieżek prowadzących dla osób 
niewidomych  i  niedowidzących 
oraz  dwóch  wind.  Istotnym  ele‐
mentem inwestycji będzie również 
montaż  systemów:  monitoringu, 
kontroli dostępu, sygnalizacji wła‐

mania  i napadu oraz przeciwpoża‐
rowego.  Ważną  kwestią  przy 
modernizacji  dworca  będzie 
wdrożenie  na  nim  proekologicz‐
nych  rozwiązań.  W  celu  ograni‐
czenia  strat  ciepła  planuje  się 
wykonanie  ocieplenia  ścian  ze‐
wnętrznych  budynku  oraz  montaż 
stolarki okiennej i drzwiowej o ni‐
skim  współczynniku  przenikalno‐
ści  ciepła.  Dworzec  w  ramach 
inwestycji  zostanie  również  wy‐
posażony  w  energooszczędne 
oświetlenia  wraz  z  automatyką 
sterującą.  Zespoły  urządzeń  i  sys‐
temów  zamontowanych  na  dwor‐
cu  będą  nadzorowane  przy 
pomocy  systemu  BMS  (Building 
Management  System),  co  przy‐
czyni  się  dodatkowo do optymali‐
zacji  zużycia  energii  elektrycznej 
i wody.  W ramach prac, które bę‐
dą prowadzone w bezpośrednim 

otoczeniu  dworca,  planuje 
się m.in. rewitalizację zieleni, uło‐
żenie  nowej  nawierzchni  w  są‐
siedztwie  budynku,  montaż 
elementów  małej  architektury, 
a także wyburzenie pawilonów ga‐
rażowych  i  budynków  pomocni‐
czych.
Przebudowa  dworca  w  Zbąszyniu 
jest  dofinansowana  ze  środków 
z budżetu państwa. Wartości inwe‐
stycji,  której  zakończenie  planuje 
się  w  2023  roku,  to  prawie 
26,5 mln zł.
Informacja i zdjęcie: 
https://www.gov.pl/web/infra‐
struktura/zblizasieprzebudowa
dworcawzbaszyniu?fbc‐
lid=IwAR1qM2rwG8S7_fsvDMc
4vkQXBuDPxvmpcQ778Die‐
zbPP5mPVAnPOa97I8o
um zb

Zabytkowy dworzec doczeka się remontu
Kolejny obiekt dworcowy zostanie zmodernizo‐
wany w  ramach Programu  Inwestycji Dworco‐
wych na  lata  20162023.  12  lutego 2021  r. PKP 
SA  podpisały  umowę  na  przebudowę  dworca 
kolejowego w Zbąszyniu w województwie wiel‐
kopolskim.  Wkrótce  pasażerowie  korzystający 
ze  stacji w Zbąszyniu zyskają zmodernizowany 
dworzec. To jedna z prawie 200 takich inwesty‐
cji w całym kraju.

Wizualizacja zmodernizowanego budynku dworcowego
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Nastał  i  dzień  pieczenia  bab.  To 
w  pałacu  był  rytuał  wręcz  bliski 
świętości  i zaraz przyznać się mu‐
szę,  że  zaleceniem  pani  wojewo‐
dzianki  mnie  z  tych  obowiązków 
zwalniano. To wielką ulgą było dla 
mnie,  bo  pracy  dużo,  a  ciasta  po‐
trzebują  go  najwięcej.  To  zadanie 
szczęśliwie  od  lat  przejmowały 
panie.  Szedłem  więc  rok  rocznie 
na  ugodę  z  damami,  z  początku 
stawiając  opór,  lecz  z  czasem  tyl‐
ko  już  symboliczny.  Ten  dzień 
musiałem oddać kuchnię. Na  stra‐
ży  pozostawiałem  tylko  Katarzy‐
nę. Dziewczyna od pierwszych dni 
na  kuchni  pokazała,  że  przygoto‐
wanie słodkości ją najbardziej cie‐
szy,  więc  się  nawet  temu 
cieszyłem. Tak więc już w połowie 
postu  rozpoczynały  się  negocjacje 
i zamysł świątecznych wypieków.  
A że ja pobożny ogromnie i do po‐
stów  tak  skwapliwie  i  sumiennie 
przywiązany  jestem,  to  i pani wo‐
jewodzianka  obdarzyła  mnie  za‐
ufaniem  i  wysłuchiwała  porad. 
Choć teraz tak rozmyślając, należy 
nadmienić,  że  klucze  do  apteczki 
od  zawsze  dzierżyła  pani  Estera. 
Tak  czy  inaczej,  wyznaczono  po‐
dział wyraźny,  kto  za  co  do  świą‐
tecznego  stołu  odpowiada. 

Kuchnia  w  pasji  zatopiła  się 
w kiszkach, kiełbasach  i  szynkach 
wszelakich, peklowanych od tygo‐
dni. A i z rybami też było czas się 
zainteresować. A  i  rybami  tez  był 
czas….
Wojewody  tradycją  już  jest,  aby 
do święconki dać służbie i do cha‐
łup choć po kawałku jakiej kiełba‐
sy,  więc  ilość  przygotowywana 
musiała  być  imponująca.  Drugi 
oddział  więc  świątecznych  przy‐
gotowań,  za  swój  obowiązek 
przyjął  wypieków  naszykowanie. 
To naprawdę z wielką przyjmowa‐
łem, nie ciasta były moją domeną. 
I choć Wielkanoc w naszych dwo‐
rach  mięsiwem  stoi,  bo  to  chyba 
rzecz  oczywista,  po  tylu  dniach 
wyposzczenia,  każdy  nabiera 
ochoty na pieczyste, ale drugim co 
Wielkanoc  obrazuje  to  słodkości 
przeróżne.  Choć  z  tą  różnorodno‐
ścią bym uważał w ocenie, bo  ten 
stół  świąteczny  należy  do  bab 
i  mazurków  przede  wszystkim. 
Mazurki  już  w  przeróżnych  kolo‐
rach  i  smakach zalegają półki  spi‐
żarni,  ale  to  ten  najprostszy 
z wypieków. Baby —  to  jest  iście 
magiczny zabieg na kuchni.
***
Zawsze  jednak  lubiłem  wysłuchi‐

wać opowieści Kasi, po całym tym 
dniu prac na kuchni....
Zaraz po śniadaniu do kuchni nad‐
ciąga cały korowód pani z pałacu. 
Pierwsza  oczywiście  pochód  roz‐
poczyna  starsza  pani.  Wyprosto‐
wana,  choć  o  laseczce,  w  swojej 
czarnej  sukni,  z  wełnianą  narzutą 
na  ramionach.  Za  nią  zaraz  obie 
córki,  milcząca  Estera,  jakby  już 
planująca  dzisiejszy  dzień  i  Kata‐
rzyna wraz  ze  swoją  córką, Wiry‐
dianną.  Imienniczka 
wojewodzianki,  najmniej  chyba 
lubiąca  tę  tradycję,  tym  razem nie 
mogła odmówić babce i matce.
— Ile nam  trzeba napiec  tych bab 
w  tym  roku,  musimy  to  sobie 
wszystko  ustalić  –  rozpoczęła  na‐
radę  cukierniczą  pani  wojewo‐
dzianka  —  Bo  i  musimy  ustalić 
postanowić,    jakie  te  baby  na  ten 
rok podamy.
— Zróbmy może  po  trochu  i  pia‐
skowej,  i  szafranowej,  i  parzone, 
i  muślinowe...  —  recytuje  pełna 
ekscytacji  Katarzyna. —  Ja  lubię, 
jak są takie kolorowe.
—  Na  spokojnie!  Kasiu  –  wyha‐
mowała matka  nadpobudliwą  cór‐
kę,  a  Estera  przytaknęła  matce 
sinieniem  głowy.  —  Poczekaj 
chwilkę. Po kolei.
— Musimy  zrobić  koło dziesięciu 
łokciowych  i  piętnaście  pomniej‐
szych  piaskowych  dla  wsi,  tak 
nam  co  roku  starczało —  rachuje 
trzeźwo  Estera,  chyba  nie  zwa‐
żywszy na potok słodyczy Kasi — 
Mamy  tyle  form  co  ile  mamy, 
a w piec nie włożymy nic więcej.
—  Tak  to  prawda.  Musimy  mie‐
rzyć  siły na  zamiary, paskowe bę‐
dą  najlepsze,  szafranowe,  te  nam 
pięknie  wyrastają  w  ciszy  — 
Spojrzeniem  na  Wirydianę  babka 
chyba  chciała  coś  przypomnieć 
ostatnim  słowem — Żeby  jak  rok 
temu  ni  przewiew,  ni  krzyki  nam 
nie popsuły całego trudu — dopeł‐
niła zapowiedzi.
Tak,  faktycznie  zaraz  się  wszyst‐
kim  przypomniało,  a  Wirydianna 
spuszczeniem  głowy  również 

przytaknęła zrozumienie aluzji.
—  Baby  wielkanocne  to  ciasto 
niezwykłym  darem  obdarzone. 
Płochliwe jak jaka ptaszyna i deli‐
katne  jak  płatek  śniegu. —  dopo‐
wiedziała  z  namaszczeniem 
i romantyzmem ciotka
Tak,  rok  temu  Wirydiannie  przy‐
trafił  się  incydent  przykry,  że  po‐
mimo  ostrzeżeń  i  napomnień 
wparowała do kuchni z psami wo‐
jewody,  zapominając  całkiem,  że 
właśnie  tam  w  absolutnej  ciszy 
baby  wyrastają.  To  sen  z  powiek 
wielu gospodyń odpędza, aby wy‐
robić  ciasto  należycie,  wzbogacić 
złotem,  szafranem  w  wódce  na‐
moczonym,  rodzynków  najprzed‐
niejszych dodać. To  jednak kunszt 
receptury, a problem cały w wyra‐
staniu  w  cieple,  ciszy  i  bez  naj‐
mniejszych  przeciągów.  Tu  ponoć 
głośniej  się  odezwać  nie  należy, 
aby  te  się  nie  spłoszyły  i  po  wy‐
pieku nie  okazały  się  opadłe. Rok 
temu  Wirydianna  tak  ten  kanon 
złamała,  za  co  w  mgnieniu  oka 
ciotka  ją  wręcz  za  drzwi  w  mil‐
czeniu wyniosła. Całe to zdarzenie 
w ciszy się tak wielkiej odbyło, że 
nawet  psiarnia  ze  zwyczaju 
w kuchni hałaśliwa,  jak zobaczyła 
ciotkę  Esterę  unoszącą  się  jak  na 
obłoku  gniewu,  wytarabaniły 
z kuchni aż do bramy głównej bez 

dźwięku  uciekając.  Szczęściem 
nic się babom nie wydarzyło i wy‐
rosły każda jedna na łokieć wyso‐
ka,  co  łzami  radości  przywitały 
i babka, i obie siostry.
—  Możemy  dorobić  kilka  muśli‐
nowych,  te  pięknie  z  migdałami 
i makiem nam na stole wyglądają. 
—  zaproponowała  Estera — Ma‐
my  jeszcze  sporo maku, więc  bę‐
dzie  można  z  lukrem  i  makiem 
wypięknić je.
— Dobrze, masz rację, będzie ko‐
lorowo, a muślinowe nie wymaga‐
ją  tyle  pracy  i  z  wypiekiem 
zdążymy— przytaknęła matka, po 
trochu  chyba  i  z  łakomstwa,  bo 
wszyscy wiedzą, jak lubi to ciasto.
Baby  zostały  planem  pokonane. 
Ustalono  ilości  i  jakości,  a  i  tak 
ich  ozdabianie  będzie  największą 
radością, to już, na spokojnie, każ‐
da  z  pań  najbardziej  lubiła,  a  i  tu 
pani  Wirydianna  angażowała  się 
najbardziej.
Moment,  gdy  ciasto  wyrasta,  gdy 
w  piec  trafia,  pałacem  naprawdę 
rządzi  cisza. Wojewoda  z  gośćmi 
kto chętny wyrusza z rana do lasu, 
młodzież  albo  w  harce  wygnana 
biega  po  parku,  a  dziewki  i  kto 
zgrabniejsze  ma  ręce  do  oficyna 
zaproszona,  szykuje  pisanki  do 
święconki.

Baby
Czas  wielkiego  postu  powoli  się  domyka,  już 
więcej zapachów rozchodzi się po pałacu niż tyl‐
ko miękki  aromat  gotowanych  ryb.  Już Wielki 
Tydzień, a ten robi co roku ogromne poruszenie. 
Od  kilku  dni  kuchnia  stała  się  istnym  jarmar‐
kiem. Kuchnia krząta  się od  rana do nocy  całą 
załogą. Dokańczają się wędzenia, na potęgę roz‐
pętane  w  całych  Chobienicach.  Za  dni  kilka 
Wielka Sobota, a to dzień wydaje się dla kuchni 
kulminacyjny.

Baba wielkanocna prezentowana przez KGW na kosieczyńskim 
"Jarmarku z jajem" w 2018 r.

To  już  tradycja  chobienickiego 
dworu,  że  gdy  w  kuchni  starszy‐
zna  dam  pieczołowicie  uciera  ba‐
by i mazurki, kuchnia wysłana nad 
stawy, a w letniej kuchni zasiadają 
skarby, artystki tej jednej chwili.
Pisanki, malowanki, kraszanki czy 
skrobanki.  Tych  nazw  tyle,  co 
i  technik  przygotowania  przepięk‐
nych  ozdób  wielkanocnych. 
W Chobienicach specjalistką w tej 
materii stała się sołtysowa Wanda. 
Niekwestionowany  to  talent, 
a w  takie  dni  jak  ten,  nawet  z  in‐
nych  wiosek  do  dworu  się  spra‐
szają  panny  szlachcianki,  aby 
podpatrzeć, poznać choć kilka  taj‐

ników tej niezwykłej sztuki.
Na Wielkopolsce  przeróżne  te  jaj‐
ka  ozdobne  trafiają  na  stół  świę‐
conki.  Tak  jak  ich  nazwy,  tak 
właśnie  co wieś  inaczej  je  zdobią. 
Malowanki,  kraszanki  to  jajka 
w  jednym  kolorze  maczane,  aby 
uzyskać  ich  w  jednym  odcieniu. 
Farb,  jednakże  nikt  ku  temu  nie 
stosuje,  bo  wszystko  musi  być 
w naturze  i z natury przyjść musi. 
I  tak dla koloru złotego używa się 
wywaru  z  łupin  cebuli,  dla  zielo‐
nego  wywaru  z  młodego  owsa, 
pokrzywy,  czyli  listków  fiołko‐
wych,  fioletu  z  wywaru  owoców 
czarnego  bzu.  Dobra  gospodyni 

przez cały roku musi pamiętać na‐
wet  o  takich  zabiegach,  jak  zbiór 
wszelakich owoców, ziół czy kory 
drzew,  aby  na  wiosnę  zaskakiwać 
kolorami. Sołtysowa jednak słynę‐
ła z największego kunsztu  i umie‐
jętności,  bo  mając  igiełkę 
niezwykle  cienką  zdobiła  jaja 
skrobiąc w  ich  skorupce  istne  cu‐
da.  Skrobanki  czy  drapanki  to  nie 
częsta  metoda  na  Wielkopolsce, 
zdaje się być ze wschodu zaczerp‐
nięta.  Co  też  pokazuje  jak  we 
wsiach  zmieszały  się  mieszkań‐
ców rodziny, wędrujące po Polsce. 
Najczęstsze  były  u  nas  pisanki, 
czyli  woskiem  malowane  orna‐
menty,  później  jajko barwione da‐
wało  po  zdjęciu  wosku  piękne 
obrazy.
Tak  też  kopa  jaj  na  środku  stoły 
wielkiego,  w  wokół  kobieciny 
w  kolorowych  chustach  już  goto‐
wiły  się  do  pracy.  Taki  obraz 
Anielce  pozostanie  pewnie  w  pa‐
mięci.
Na  szczycie,  w  miejscu  honoro‐
wym  zasiadła  Wanda,  sołtysowa, 
przed  nią  leżał  na  stole  już  zawi‐
niątek,  znać  narzędzia  artysty. 
I  gdy  nauczyciel  tej  sztuki  począł 
rozwijać  tajemniczą  paczuszkę 

wszyscy  zamilkli, wbiwszy wzrok 
w  te  niezwykłe  narzędzia. Wanda 
raz  po  raz  brała  do  ręki  igiełkę 
i obejrzawszy odkładała w rzędzie 
na  rozłożonej  chuście  w  sumie  6 
ich  było,  każda  w  innej  grubości 
i  trochę  kształcie.  Inne  kobiety 
z  równie  ciekawymi  przyszły  na‐
rzędziami od patyczków, rureczek, 
haczyków – to będzie niezbędnym 
do nakładania wosku.
Anielka  nieśmiało  podeszła  do 
Wandy,  aby  choć  przez  ramię 
spojrzeć  na  jej  pracę.  Kobieta  ta 
jednak  była  bardzo  życzliwa 
i chyba jak wszyscy we wiosce lu‐
biąca dzieci z pałacu za ich cieka‐
wość  i  pomocną  dłoń,  zaraz  więc 
przysunęła  koło  siebie  koziołek 
i  pochwyciwszy  delikatnie Aniel‐
kę, posadziła obok siebie. Nikt się 
nie  odważył  tam  wcześniej  przy‐
siąść jakby wiedział, że w tym ro‐
ku  to  zaszczytne  miejsce  już 
zarezerwowane.
—Siadajże  młoda  damo  obok 
mnie. — Skinęła Wanda głową na 
Anielkę  –  Drobniutka  jesteś,  nic 
tam spod ramienia nie zobaczysz.
—  Dziękuję  bardzo.  –  Już  rozra‐
dowana  umościła  się  na  stołeczku 
Anielka.  –  Jakie  to  piękne  rzeczy 

pani potrafi.
—  Moje  drogie  dziecko,  wszyst‐
kiego można się w życiu nauczyć. 
– I nie czekając, Wanda pochwyci‐
ła  pierwszą malowankę,  zieloną  – 
Zaczniemy  od  zielonej,  bo  każdy 
kolor ma swoje znaczenie, wiesz?
— Tak, pani babka mi opowiadała, 
że  symbolem  zmartwychwstania 
jest  fiolet,  a  nadziei  zieleń,  i  że 
złote  to  symbol  przebudzenia. 
—Wyrecytowała  z  dumą  swej 
wiedzy. Choć ręce ją świerzbiły to 
jednak  nie  odważyła  się  ich  pod‐
nieść z kolan. Tam będą bezpiecz‐
niejsze, wydedukowała.
— My będziemy igiełkami kolory 
skrobać  w  skorupkach  już  zabar‐
wionych,  a  panie  wosk  nakładają 
na  jajka  do  pomalowania  później. 
– Krótki instruktaż, bo i faktycznie 
inne  kosze  z  jajkami  przy  Wan‐
dzie,  a  bezbarwne  przy  reszcie 
pań.  –  Zaraz  Ci  pokażę,  jak  naj‐
prościej,  a  pięknie  rozpocząć  na‐
ukę.
Przy  stole  zrobiło  się  zaraz  gwar‐
no,  zapłonęły  grube  woskowe 
świece, a całą kuchnię napełnił ich 
zapach. Nastał piękny czas dla ko‐
lorów i kwiatów.

Maciej Barton

Od kilku  dni  każdy  na  kuchni  dostawał  po  ła‐
pach,  jak  używając  jajek  nie  zrobił  z  nich wy‐
dmuszek. Wyczuleni więc wszyscy, gromadzili je 
z nakazu w komórce. Wszystko po to, aby wła‐
śnie dziś młoda pani Anielka mogła uczestniczyć 
w tym niezwykłym zdaniu. Dziś w letniej kuch‐
ni czas malowanek, pisanek.

Pisanki
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Trzcielskie widoki (część 2)
Współczesny Trzciel  to niewielkie miasteczko nad rzeką Obrą, położone 
między jeziorami Młyńskim i Wielkim. J Miasteczko jest znane z wyro‐
bów  wikliniarskotrzciniarskich  (meble,  koszyki)  i  uprawy  szparagów. 
Rzeką Obrą prowadzi popularny  szlak kajakowy. Historia miasta  sięga 
średniowiecza,  ale  jego  największy  rozwój  annały  odnotowują  na  wiek 
XVIII i   XIX. Ze starych pocztówek dowiadujemy się o życiu mieszkań‐
ców, ówczesnych włodarzy i architekturze poszczególnych budynków.

oprac. Mirosław Danielak

Przez żelazną bramę przechodziło się z ulicy zamkowej na obszar zamku. W prawym dolnym rogu widać ma‐
ły wycinek ronda sprzed zamku. Wspaniały widok nadają śniegiem pokryte wysokie świerki. Ernest Gottheff Fischer, wnuk handlarza drzewem z Saksem, który 

w 1851 roku posiadłość leśną Trzciel kupił, ożenił się 5 maja 1888 r. 
w Górze koło Jarocina z Marią Mollrd; krótko potem para zamiesz‐
kała na zamku w Trzcielu, gdzie do roku 1900 mieszkali. W ramach 
rozwiązywania posiadłości w Prusach, posiadłość Trzcielzamek 

w 1928 roku rozwiązano i przyłączono do okręgu miejskiego

Właścicielom Trzciela podlegały we wcześniejszych czasach Stare 
i Nowe Miasto, jak również liczne wioski w okolicach obydwóch miast. 
Po tym, jak do połowy minionego stulecia trwający upadek dóbr udało 

się rodzinie Fischer posiadłość przez tanie dokupowanie znowu na 
3439 ha w roku 1912 podnieść. Z tego 2620 ha lasów i 450 ha jezior. 

Reszta dzieliła się na pola uprawne, łąki , mokradła, posiadłość 
z ogrodnictwem, park zamkowy. Fotografia od strony podwórza zamko‐

wego została zrobiona na początku lat trzydziestych.

Podczas, gdy stary polski zamek grafów leżał na północnozachodniej stronie Obry, w części północnej wy‐
budowany został przez posiadaczy ziemskich nowy zamek. Do początku XIX stulecia składał się z trzech jed‐
nopiętrowych  budynków połączonych oranżeriami w kształcie podkowy. Zamek w latach 1868/69 otrzymał 

nowoczesny ziemiański wygląd. Fotografia z 1930 roku pokazuje okazały front główny białego zamku.
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20  listopada  2020  roku  podpisana 
została  umowa  z  wykonawcą  in‐
westycji    firmą  Usługi  Budowla‐
ne  Szałata  sp.  z  o.o.  W  ramach 
zadania  zrealizowana  zostanie 
przebudowa  starego  budynku 
przylegającego  do  płyty  Rynku, 
aktualnie  są  to  prace  konstrukcyj‐
ne wzmacniające  stropy oraz kon‐
strukcję  dachu  a  także  wymiana 
pokrycia  dachowego. Druga  część 
inwestycji  to  budowa  nowego 
obiektu  w  podwórzu  muzeum, 
w  chwili  obecnej  wznoszone  są 
ściany konstrukcyjne. 
Realizacja  robót  budowlanych 
przyczyni  się do powstania nowo‐

czesnej placówki, która świadczyć 
będzie  usługi  edukacyjnoanima‐
cyjne. W wyniku realizacji projek‐
tu  nastąpi  zwiększenie 
powierzchni  użytkowej  budynku 
związanej  z  kulturą  oraz  rozsze‐
rzenie  i  wzbogacenie  dotychcza‐
sowej  oferty.  Realizowane 
działania przyczynią się do zwięk‐
szenia  dostępu  do  zasobów  kultu‐
ry  oraz  zwiększenia  potencjału 
oferty programowej muzeum, któ‐
ra  dostosowana  zostanie  do  po‐
szczególnych  grup  wiekowych. 
Muzeum  jako  regionalny  ośrodek 
edukacji  kulturalnej  i  animacji 
kultury  oferować  będzie  unowo‐

cześnione  i  uatrakcyjnione  formy 
edukacji  i  animacji,  które  skon‐
centrowane  będą  głównie  na  folk‐
lorze  Regionu  Kozła  oraz  na 

tradycjach  i  historii  Ziemi  Zbą‐
szyńskiej. Kwota jaką udało się 
pozyskać  to  3  286  666,64  zł.  Za‐
kończenie  inwestycji zaplanowano 

na jesień 2022 roku.

Mateusz Basiński

Muzeum  Ziemi  Zbąszyńskiej  i  Regionu 
Kozła – dziedzictwo na wyciągnięcie ręki
Trwają prace remontowobudowlane w obiekcie 
Muzeum  Ziemi  Zbąszyńskiej  i  Regionu  Kozła. 
Wyczekiwany  już  od  kilku  lat  remont  jest  fi‐
nansowany  z  budżetu  gminy  oraz  ze  środków 
Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Ope‐
racyjnego  20142020. W ramach projektu dofi‐
nansowania  przedsięwzięcie  nosi  nazwę 
„Utworzenie  regionalnego  ośrodka  edukacji 
kulturalnej i animacji kultury w Zbąszyniu”. 

Głosowanie  odbywało  się  na  spe‐
cjalnie do tego przeznaczonej plat‐
formie  internetowej.  Łącznie 
oddano  3  166  głosów,  na  podsta‐
wie  których  wyłoniono  dziesiątkę 
laureatów.  W  piątek,  26  lutego, 
spotkaliśmy  się  w  hali  „Zbąszy‐
nianka”  w  bardziej  kameralnym 
gronie, wyjątkowo bez osób towa‐
rzyszących,  oczywiście  w  reżimie 
bezpieczeństwa  żeby  ogłosić  ofi‐
cjalne  wyniki  i  przedstawić  pu‐
bliczności  laureatów,  którzy 
zdobyli najwięcej punktów w gło‐
sowaniu.  Gratulujemy!  Okolicz‐
nościowe  statuetki  i  dyplomy 
wręczali  Tomasz  Kurasiński,  Bur‐
mistrz  Zbąszynia  oraz  Tomasz 
Szczechowicz,  Dyrektor  Zbąszyń‐
skiego  Centrum  Sportu,  Turystyki 
i Rekreacji. Oczywiście nie zabra‐
kło akcentu artystycznego podczas 

dzisiejszej  uroczystości.  Przed 
laureatami  wystąpiła  młodzież 
zbąszyńskiego  liceum,  przygoto‐
wana  przez  Annę  Kotecką, 
w  trzech  utworach  muzycznych. 
Początek  uroczystości  to  instru‐
mentalne wykonanie  utworu  „Ste‐
reo hearts” przez Jakuba Staszyka. 
Jako  druga  na  scenie  zaprezento‐
wała  się  Zuzanna  Matusiak  śpie‐
wając piosenkę  filmową, „Wierna, 
odważna  i  prawa”.  Na  zakończe‐
nie  wystąpił  Dawid  Chwałkowski 
w utworze „Shape of my heart”.
A oto  finałowa dziesiątka 42. Ple‐
biscytu  na  10  Sportowców  Ziemi 
Zbąszyńskiej w roku 2020:
1.  Roksana  Nowak  –  szachy, 
Ostrowskie  Towarzystwo  Szacho‐
we
2.  Kinga Waszkowiak  –  unihokej, 
PKS MOS Zbąszyń

3. Zuzanna Kańduła – pływanie
4.  Jakub  Hajduk–  siatkówka/siat‐
kówka  plażowa,  UKS  Szamotula‐
nin Szamotuły
5. Mateusz Stermolewski – trójbój 
siłowy
  6.  Anna  Borkowska    unihokej, 
PKS MOS Zbąszyń, Olimpia Oso‐
wa Gdańsk
7.  Aleksandra  Kubiak  –  szachy, 
MKS Wicher Zbąszyń
8.  Julia  Opic    unihokej,  PKS 
MOS Zbąszyń
9. Olaf Mierzyński–  szachy, MKS 
Wicher Zbąszyń

10.  Roksana  Jagodzińska  –  piłka 
nożna, KS Obra Zbąszyń
10.  Nikodem  Kamrowski–  boks,   
KS Obra Zbąszyń
Słowa uznania za dokonania i wy‐
niki  skierowane  zostały  również 
do pozostałych uczestników plebi‐
scytu,  którym    przekazano  listy 
gratulacyjne. W tegorocznej edycji 
startowali  również:  Maksymilian 
Feliśszachy, Aleksandra  Jańczak
biegi,  Michał  Kaczmarekpiłka 
nożna,  Eryk  Ksejpiłka  nożna, 
Bartosz  Pusiakpiłka  nożna,  Mi‐
łosz Suwiczakpiłka nożna, Robert 

Turkowiakpiłka  nożna,  Jagoda 
Zerekboks,  Natalia  Żyburaboks. 
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy 
wszystkim kolejnych sukcesów.
Ogłoszenie  laureatów  plebiscytu 
odbyło  się w  kameralnym  gronie, 
jednak wirtualnie było nas więcej. 
Dzięki  TVBorek  całe  wydarzenie 
było  transmitowane  na  kanale 
YouTube ZCSTiR. 

zcstir

42. Plebiscyt  na  10 Sportowców 
Ziemi Zbąszyńskiej w roku 2020
Organizatorzy  zastanawiali  się  czy  przeprowa‐
dzać  ten  cieszący  się  dużym  zainteresowaniem 
Plebiscyt w tak trudnym czasie. Odzew ze stro‐
ny klubów sportowych nie pozostawił wątpliwo‐
ści. Wprawdzie wydarzeń w ubiegłym roku było 
zdecydowanie mniej  niż  zwykle,  ale  zbąszyńscy 
sportowcy  startowali,  osiągali  wyniki,  które 
warto  docenić.  Do  plebiscytu  zgłoszono  dwu‐
dziestu kandydatów, na których można było od‐
dawać głosy przez trzy tygodnie.

Muzeum w Zbąszyniu

Plebiscyt na sportowca 2020 



9  lutego  2021  roku  po  raz  drugi 
obchodzono  Ogólnopolski  Dzień 
Etnografii,  Etnologii  i Antropolo‐
gii Kulturowej na pamiątkę powo‐
łania  w  1895  roku  Towarzystwa 
Ludoznawczego.  W  tym  dniu 
w  1895  roku  w  sali  ratusza  we 
Lwowie z inicjatywy prof. dra An‐
toniego  Kaliny  powołano  Towa‐
rzystwo  Ludoznawcze,  którego 
spadkobiercą  i  kontynuatorem  jest 
Polskie  Towarzystwo  Ludoznaw‐
cze.  Święto  zostało  ustanowione 
uchwałą  Zarządu  Głównego  Pol‐
skiego  Towarzystwa  Ludoznaw‐
czego  w  dniu  26  października 
2019  roku.  Był  to  również  sprze‐
ciw  likwidacji  etnologii  jako  sa‐
modzielnej  dyscypliny  naukowej. 
1  października  2018  roku  weszło 
bowiem  rozporządzenie  Minister‐
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe‐
go  dotyczące  nowej  klasyfikacji 
dyscyplin  naukowych,  etnologia 
weszła  tym  rozporządzeniem 
w  skład  nauk  o  kulturze  i  religii, 
razem  z  kulturoznawstwem  i  reli‐

gioznawstwem.  W  ramach  tego‐
rocznych  obchodów  organizatorzy 
zaprosili  do  udziału  w  akcji  – 
Wielkie  Czytanie  Kolberga.  Za‐
proponowano  zainteresowanym 
instytucjom oraz osobom zajmują‐
cym się etnografią, etnologią  i an‐
tropologią  zarówno  naukowo  jak 
i  środowiskom  związanym  z  upo‐
wszechnianiem  kultury,  edukacją 
regionalną  i kulturową o przesyła‐
nie  nagrań,  filmików  z  czytanymi 
fragmentami  z  Dzieł  Wszystkich 
Oskara Kolberga.
W  tej,  jak  się  później  okazało, 
ogólnopolskiej  akcji  wzięła  także 
udział  zbąszyńska  młodzież  reali‐
zująca  obecnie  projekt  „O!
TWÓRZ się na upcykling”. I cho‐
ciaż  tematyka  działań  projekto‐
wych  jest  całkowicie  niezwiązana 
z tradycją i kulturą ludową,  to by‐
ła  to  dobra  forma  zorganizowania 
spotkania  i  przybliżenia  choć 
w  małym  ułamku  naszego  dzie‐
dzictwa  regionalnego.  Kilkoro 
z  uczestników  jest  od  lat  zaanga‐

żowanych w pracę w kapelach  lu‐
dowych  lub  w  zespołach 
folklorystycznych, dzięki temu nie 
było  problemu  z  prezentacją 
w  strojach  tradycyjnych  dla  na‐
szych  stron.  Praca  z  folklorem, 
połączona  ze  świetną  i  kreatywną 
zabawą  okazała  się  dobrą  od‐
skocznią  od  szarej  codzienności, 
a  przy  okazji  pozwoliła  uczyć  się 
takich  umiejętności  jak  planowa‐
nie, organizacja pracy, współpraca, 
czy wreszcie wystąpienie  publicz‐
ne. Krótki,  trwający  niecałe  2 mi‐
nuty  filmik  był  dla  młodej  ekipy 
wyzwaniem, poprzez które musieli 
zmierzyć  się  z  tremą  czy  też  nie‐
śmiałością.  Okazuje  się,  że  trady‐
cją    tą  znaną,  naszą  lokalną  i  tą 
spisaną  na  kartach  dzieł  Oskara 
Kolberga można się w pomysłowy 
sposób  bawić.  I  po  raz  kolejny 
młodzi ludzie pokazali, jak bardzo 
utożsamiają  się  z  dziedzictwem 
regionu, w którym mieszkają.
Na  nagranym  filmiku  młodzież 
zaprezentowała  bajkę  ze  zbiorów 
Oskara Kolberga „ Aż tu nagle…” 
pt.  „Matka  św.  Piotra”,  spisaną 
przez  etnografa  na  terenach  daw‐
nego Wielkiego Księstwa Poznań‐
skiego.  Efekt  końcowy  pracy 
młodych  został  udostępniony 
przez  Polskie Towarzystwo  Ludo‐
znawcze na kanale youtube.

mr (tekst i zdjęcia)

Młodzi czytają Kolberga
Czy  warto  poświęcić  kilka  sobotnich,  wolnych 
od  szkoły  godzin  na  udział  w  nietypowym 
przedsięwzięciu? Czy młodzież szkolna chce an‐
gażować  się  w  akcje  społeczne?  I  czy  dawne 
teksty  mówiące  o  wielkopolskiej  tradycji  są 
w ogóle atrakcyjne dla młodego mieszkańca re‐
gionu?

Dokończenie ze str. 1

Zbąszyńska młodzież podczas przygotowania materiału
na "Wielkie czytanie Kolberga"

Województwo  lubuskie,  jako  11.  region 
w  Polsce  i  47.  w  Europie,  przystąpiło  do 
Europejskiej  Sieci  Dziedzictwa  Kulinarne‐
go, które zajmuje się promocją rozwoju tra‐
dycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na 
lokalnych surowcach.   Wszystko po to, aby 
turyści  jak  i  mieszkańcy  mieli  dostęp  do 

żywności  produkowanej  i  przetwarzanej  na 
bazie  lokalnych  i  regionalnych  surowców 
na  terenie  całej  Europy.  Głównym  zada‐
niem Sieci Europejskiego Dziedzictwa Ku‐
linarnego    jest  promowanie  produktów 
w skali regionu i Europy.
Pan  Mirosław  Dec  z  Manufaktury  DEC, 
otrzymał certyfikat za  produkty z dzika, je‐
lenia,  sarny  czy mangalicy  za  pomocą  sta‐
ropolskich receptur.
Państwo  Małgorzata  i  Grzegorz  Koza 
FischNet  z  Wojnowa  otrzymali  certyfikat 
za  niezwykle  smaczny  paprykarz  wojnow‐
ski,    pierogi  rybne,  wojnowską  rybę  na 
kwaśno,  wędzone  karpie,  którymi  zachwy‐
cał  się  m.  in.  Robert  Makłowicz,  który 
w  jednej  ze  swoich  kulinarnych  podróży, 
odwiedził  gospodarstwo  FischNet  i  przy‐
gotował  tradycyjne  danie  rybackie   węgo‐
rza parowanego.
Państwu  Mirosławowi  i  Magdalenie  Dec 

oraz Małgorzacie i Grzegorzowi Koza dzię‐
kujemy  za  promowanie  postaw  przedsię‐
biorczych,  dzięki  którym  następuje  rozwój 
naszego regionu, a także budowany jest po‐
zytywny wizerunek naszej Gminy. Nagroda 
ta  powinna  mobilizować  mieszkańców  do 
pracy  na  rzecz  inwestowania  w  swoim  re‐
gionie  oraz  motywować  mieszkańców  do 

podejmowania aktywności gospodarczej.

Życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Stanisław Tomczyszyn/Facebook
https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/16221/
pierwszeproduktyzczapka

Manufaktura DEC z Karszyna i FischNet z Wojnowa z certyfikatem produktu "czapki"!
Niezwykle  miło  nam  poinformować,  że  przedsiębiorcy 
z  Gminy  Kargowa,  tj.  Manufaktura  DEC  z  Karszyna 
i  FischNet  z Wojnowa  odebrali  od   Marszałka  Stanisława 
Tomczyszyna  certyfikat  i  tablicę  Europejskiej  Sieci  Regio‐
nalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Państwo Magdalena i Mirosław Dec pod‐
czas prezentacji swoich produktów

W środku Państwo Małgorzata i Grzegorz Koza


