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Celem  projektu  jest  możliwie  kom‐
pletne  zbadanie  i  udokumentowanie 
przeszłego  i  obecnego  obrazu  życia 
muzycznego  (we  wszelkich  jego 
przejawach)  unikalnego  obszaru 
kulturowego  na  terenach  zachodniej 
Wielkopolski  i  częściowo  wschod‐
niej  Ziemi  Lubuskiej,  nazywanego 
Regionem  Kozła.  Charakteryzujący 
ten  region  instrument  muzyczny  – 
kozioł  (największa  odmiana  dud) 
w  czasach  staropolskich  rozprze‐
strzeniony na obszarze całego kraju, 
był znany  i  ceniony  także poza gra‐
nicami  ówczesnej  Polski.  Do  XIX 
wieku  kozioł  dotrwał  już  tylko 
w  Wielkopolsce,  gdzie  w  czasach 
zaborów Polski  i  okupacji  hitlerow‐
skiej  stał  się  jednym z  symboli pol‐
skości  w  tej  germanizowanej  przez 

pruską  i  hitlerowską  administrację 
dzielnicy kraju. Od kolejnego  stule‐
cia instrument ten występuje już tyl‐
ko  w  Regionie  Kozła 
(i w ograniczonym zakresie na Gór‐
nych Łużycach w Niemczech).  Jego 
znaczenie  dla  polskiej  kultury  (nie 
tylko  muzycznej)  jest  nie  tylko 
symboliczne,  przyczyniło  się  bo‐
wiem  do  jedynego w Europie  przy‐
padku  integracji  terytorialnej  gmin, 
na  terenie  których  kozioł  występo‐
wał i występuje. 
Projekt  zakłada  szeroko  zakrojone, 
kompleksowe  badania  dokumentu‐
jące kulturę muzyczną Regionu Ko‐
zła,  mające  fundamentalne 
znaczenie  dla  całościowego  pozna‐
nia  polskiej  kultury  muzycznej 
w  różnych  jej  przejawach  i  różnym 

czasie. Rezultaty interdyscyplinarnej 
dokumentacji  z  dziedziny  historii 
muzyki,  etnomuzykologii,  etnologii 
i antropologii kulturowej, będą udo‐
stępnione  szerokiemu gronu  odbior‐
ców  w  postaci  Leksykonu  kultury 
muzycznej Regionu Kozła oraz plat‐
formy  internetowej  Archiwum  cy‐
frowe  kultury  muzycznej  Regionu 
Kozła w formie  interaktywnej mapy 
zawierającej  całą  zebraną  dokumen‐
tację  aktywności  muzycznej  po‐
szczególnych  miejscowości  regionu 
(w  szerszym  kulturowym  kontek‐
ście). Będą zawierać obszerne infor‐
macje  o  muzyce  regionu, 
wzbogacone  materiałem  nutowym, 
ikonograficznym,  a  w  przypadku 
witryny  internetowej  także  nagra‐
niami  fonograficznymi  i  audiowizu‐
alnymi.  Z  wyniku  planowanych 

badań  będą  mogli  korzystać  przed‐
stawiciele  różnych  dyscyplin  na‐
ukowych,  oprócz  historyków 
muzyki  i  etnomuzykologów  także 
historycy,  historycy  sztuki,  etnolo‐
dzy czy kulturoznawcy, a  także sze‐
rokie  grono  odbiorców  spoza 
kręgów  naukowych.  Tego  rodzaju 
kompendium wiedzy o kulturze mu‐

zycznej  Regionu Kozła  jest  oczeki‐
wane  przez  mieszkańców  tego 
unikatowego  obszaru  kulturowego. 
Z  pewnością  ułatwi  im  szersze  za‐
poznanie  się z własnymi  tradycjami 
muzycznymi,  a  także  ich  kultywo‐
wanie, a nawet reaktywowanie. 

Agnieszka Drożdżewska

Wrocławscy muzykolodzy pod kierunkiem Prof. Zbigniewa J. Przerembskiego 
zbadają kompleksowo kulturę muzyczną Regionu Kozła
Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, kie‐
rownik  Zakładu  Muzykologii  Systematycznej 
w  Instytucie  Muzykologii  Uniwersytetu  Wro‐
cławskiego,  uzyskał  w  ramach  Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki  (moduł Dzie‐
dzictwo  narodowe)  finansowanie  projektu  ba‐
dawczego  pt.  „Leksykon  i  archiwum  cyfrowe 
kultury  muzycznej  Regionu  Kozła”  w  kwocie
1  523  925  zł.  Obok  Prof.  Zbigniewa  J.  Prze‐
rembskiego  główne  funkcje  w  projekcie  będą 
pełnić  związane  z  instytutem:  dr  Agnieszka 
Drożdżewska  oraz  mgr  Katarzyna  Szyszka, 
doktorantka  Studium Nauk  o Kulturze. W  ze‐
spole znajdą się także kolejne badaczki związa‐
ne  z  Uniwersytetem  Wrocławskim,  jak 
mgr  Joanna  Gul  i  mgr  Karolina  Pawłowska, 
ponadto  badacze  reprezentujący  inne  uczelnie, 
a także regionaliści  i muzycy związani z Regio‐
nem Kozła.

Na zdjęciu prof. Z.J. Przerembski, dr A. Drożdżewska i mgr K. Pawłowska z Instytutu Muzykologii w otoczeniu 
m.in. koźlarzy z Regionu Kozła na Festiwalu Dud w Zbąszyniu w 2021 r.           fot. ze zbiorów SML w Zbąszyniu

Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski

fot. ze zbiorów prywatnych

Zdjęcie utworzone przez master1305  pl.freepik.com



Łukasz Żok jest studentem Akade‐
mii  im.  Jakuba  z  Paradyża w Go‐

rzowie  Wielkopolskim,  trenuje 
w  Akademickim  Lekkoatletycz‐

nym  Klubie  Sportowym  działają‐
cym  przy  uczelni.  Jak  przyznaje 
jeszcze  rok  temu  nie  uwierzyłby 
w to, że uda mu się podczas jednej 
imprezy  sportowej,  jaką  były  Ha‐
lowe Mistrzostwa Polski Seniorów 
w  Lekkoatletyce  w  Toruniu,  zdo‐
być  kilka  tytułów.  Ciężka  praca 
młodego  sprintera w  czasie  zaled‐
wie  20,68  sekund  zaowocowała 
tytułem  Halowego  Mistrza  Polski 
Seniorów,  Halowego  Młodzieżo‐
wego Mistrza Polski,  trzecim wy‐
nikiem  w  historii  Polski  Lekkiej 
Atletyki,  drugim wynikiem w Eu‐
ropie i różnicą 0,02s od Halowego 
Młodzieżowego  Rekordu  Polski. 
Obecnie  przygotowuje  się  inten‐
sywnie do sezonu letniego.
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„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.

Stanisław  Feliks  Olejniczak  był 
również  pułkownikiem  Wojska 
Polskiego,  magistrem  inżynierem 
mechanikiem – ukończył Politech‐
nikę  Poznańską.  Zaczynał  karierę 
sportową  w  „Obrze”  Zbąszyń  ja‐
ko…  piłkarz.  Potem,  za  namową 
swego  przyjaciela,  Egona  Kleina, 
zaczął  uprawiać  koszykówkę.  Zo‐
stał zawodnikiem pierwszoligowe‐

go  „Lecha”  Poznań,  z  którym 
zdobył mistrzostwo Polski  (1958), 
a  potem  przeniósł  się  do  „Legii” 
Warszawa  (tu  dwukrotnie  zdoby‐
wał  tytuł  mistrza  kraju,  1966 
i  1969).  Grał  w  niezapomnianym 
meczu „Legii”, która 4 maja 1964 
r.  podejmowała  zespół  All  Stars 
NBA  z  USA.  Był  uczestnikiem 
mistrzostw  Europy  w  roku  1963 

we  Wrocławiu,  podczas  których 
Polska  wywalczyła  srebrny medal 
(ulegając w  finale Związkowi Ra‐
dzieckiemu  45:61)  oraz  w  roku 
1965,  kiedy  drużyna  narodowa 
wywalczyła  brązowy  medal  mi‐
strzostw  Europy.  W  reprezentacji 
Polski  (w  latach 19611966)  roze‐
grał 121 spotkań zdobywając łącz‐
nie 628 punktów. Podczas  Igrzysk 
Olimpijskich  w  Tokio  w  1964 
wraz  z  reprezentacją  Polski  zajął 
6.  miejsce.  Ponadto  z  drużynami 
„Lecha”  i  „Legi”  zdobywał  tytuły 
wicemistrza  Polski  (1961,  1968), 
brązowego  medalisty  mistrzostw 
Polski (1959) oraz tytuł zdobywcy 

pucharu Polski (1968, 1970).
Za  osiągnięcia  w  sporcie  został 
odznaczony  Krzyżem  Kawaler‐

skim  Orderu  Odrodzenia  Polski. 
Mieszkał  w  Poznaniu.  Honorowy 
obywatel Zbąszynia.             lgdrk

Stanisław Olejniczak nie żyje
We wtorek, 1 lutego, zmarł w Poznaniu w wieku 
83  lat  wybitny  polski  sportowiec,  koszykarz, 
olimpijczyk,  reprezentant  Polski. Urodził  się  28 
marca 1938 r. w Zbąszyniu. Był jednym z trzech 
olimpijczyków związanych z Regionem Kozła.

Wspólnie  z  kolegami  z  sąsiedniej 
Lokalnej  Grupy  Działania  KOLD 
opracowaliśmy  projekt  współpra‐
cy  polegający  na  zbudowaniu 
w każdej  gminie  jednej  stacji me‐
teorologicznej  ,  którą  będą  się 
opiekowali  uczniowie  wybranej 
szkoły  podstawowej.  W  naszym 
regionie  powstanie  7  takich  stacji 
w następujących miejscowościach: 

Podmokle Małe  (  gm.  Babimost), 
Kargowa,  Brójce  (  gm.  Trzciel), 
Siedlec  , Zbąszynek    i dwie stacje 
w  Zbąszyniu  –  jedna  przy  szkole 
podstawowej  ,  a  druga  przy  li‐
ceum. Obiekty te są obecnie w bu‐
dowie,  zostały  przeprowadzone 
prace  związane  z  zagospodarowa‐
niem terenów, na których ustawio‐
ne zostaną  klatki meteorologiczne 

wyposażone w szereg urządzeń re‐
jestrujących  parametry  klimatycz‐
ne. Wytyczono tereny o pow. ca 35 
m2  ,  na  których  posadzono  rośli‐
ny, które wraz z wiklinowym płot‐
kiem  będą  tworzyły  kompozycję 
o  luźnym,  naturalistycznym  stylu. 
Wyspecjalizowana  firma  z  Go‐
czałkowic  jeszcze  w  marcu  zain‐
staluje  niezbędne  urządzenia  do 
pomiarów , które wykorzystywane 
będą  przez  młodzież  szkolną  do 
śledzenia  zmian  klimatycznych 
w  swoim  otoczeniu.  Będzie  bada‐
na  również  jakość  powietrza,  co 
najszybciej  wskazywać  będzie  na 
to,  czy  żyjemy  w  czystym  środo‐
wisku. 
Niezależnie od tych operacji inwe‐
stycyjnych podejmujemy  też dzia‐
łania  o  charakterze  edukacyjnym. 
Polegają  one  na  przeprowadzeniu 
warsztatów  praktycznych,  na  któ‐
rych młodzież przećwiczy przygo‐

towywanie  dań  z  produktów 
ekologicznych,  konferencji  eduka‐
cyjnej obrazującej stan obecny na‐
szego  środowiska  i  możliwości 
jego  ochrony  oraz wydaniu  folde‐
rów  na  temat  środowiska  i  klima‐
tu.
Zamierzamy    też  odbyć  wizyty 
studyjne  u  partnerów  projektu,  by 
poznać  zaawansowanie  prac w  ra‐
mach tego projektu i przenieść do‐

bre  doświadczenia  na  swój  teren. 
Ustaliliśmy, że działania te zakoń‐
czymy w pierwszym półroczu tego 
roku.  Środki  na  realizację  pozy‐
skaliśmy z dotacji  unijnych,  które 
będą  udostępnione  przez  Wielko‐
polski Urząd Marszałkowski . 

Oprac. Sz. Sobczak

Jak chcemy dbać o nasze środowisko i klimat? 
Stacje meteo w szkołach Regionu Kozła
Zmiany klimatyczne,  jakie obserwujemy od kil‐
kudziesięciu lat powodują, że coraz większą wa‐
gę  przywiązujemy  do  dbałości  o  nasze 
środowisko,  przyrodę,  martwimy  się  systema‐
tycznym  spadkiem  jakości  powietrza,  którym 
oddychamy. Wiemy ile zależy też od nas samych, 
by  te  niekorzystne  procesy  można  spowolnić 
i dążyć do przywrócenia równowagi. Dlatego też 
postanowiliśmy  zacząć  edukację  ekologiczną  od 
najmłodszego  pokolenia,  uczniów  szkół  podsta‐
wowych w naszym regionie.

Teren w Podmoklach, na którym zainstalowana zostanie edukacyjna 
stacja meteo

Spotkanie biograficzne ze zbąszyńskim olimpijczykiem w 2014 roku 
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Medalista Mistrzostw Polski z Zakrzewa
Udzielił  wywiadu  czytelnikom  „Podkoziołka” 
w lutym 2020 roku, gdy był jeszcze uczniem LO 
im.  St.  Garczyńskiego  w  Zbąszyniu.  Mówił 
o  swoich  planach,  dotychczasowych  sukcesach, 
ale  przede  wszystkim  podzielił  się  swoimi  ma‐
rzeniami,  tymi  związanymi  ze  sportem…  Od 
kilku tygodni jest w czołówce polskich biegaczy 
halowych na 200 m. Łukasz Żok zajmuje obec‐
nie  5  miejsce  w  historii  tych  biegów,  zaraz  po 
takich  legendach  jak Marcin Urbaś, Karol Za‐
lewski,  Robert  Maćkowiak  czy  Marcin  Jędru‐
siński.

Złoty medal dla młodego lekkoatlety specjalizującego się
w biegach sprinterskich
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Zdziwiłem  się  mocno  na  tę  datę, 
będąc pewnym, że wojewoda takiej 
informacji  od uczestników uroczy‐
stości  raczej  nie  uzyskał.  Więc 
skąd? Poszukując odpowiedzi na to 
pytanie kliknąłem w wyszukiwarce 
„pomnik w NWZ” i okazało się, że 
na pierwszym miejscu pojawiła się 
strona ze zdjęciem pomnika z 1927 
r.  z  opisem,  że  postawiono  go 
w 1924 roku. Taka informacja wid‐
nieje też na stronie Wikipedii. Skąd 
autorzy czerpali wiadomości o tym 
fakcie? W ten sposób powielane są 
się nieprawdziwe treści.
Trzeba  pamięć  o  poległych  po‐
wstańcach  przekazywać  dalej, 
szczególnie  ludziom młodym,  któ‐
rzy  raczej  poszukują  potrzebnych 
wiadomości  w  Internecie,  bo  rze‐
telnych  opracowań  jest  mało  i  by 
do nich dotrzeć,  trzeba włożyć  tro‐
chę wysiłku. Dlatego napiszę o po‐
ległych  powstańcach  pochowanych 
na  cmentarzu  w  Nowej  Wsi  Zbą‐
skiej  i  o  pomniku  który  im  posta‐
wiono.
Nie  będę  opisywał  walk  i  bitew 
między  polskimi  ochotnikami 
z  drużyn  powstańczych,  a  żołnie‐
rzami z niemieckiego Grentschutzu 
i  Heimatschutzu,  które  na  naszym 
odcinku rozpoczęły się 4/5
stycznia  1919  r.  atakiem  powstań‐
ców  na  dworzec  zbąszyński.  Przy‐
pomnę  krótko  bitwy  w  czasie 
których  polegli  powstańcy  pocho‐
wani  są  w  NWZ.  Po  ofensywie 
wojsk niemieckich w dniach 12 13 
lutego 1919 r. Polakom, czyli kom‐
panii  opalenickiej  pod  dowódz‐
twem kaprala Edmunda Klemczaka 
(jeszcze  nie  ppor.  jak  pisze  wielu) 
powiększonej  o  ochotników  z  po‐
bliskich wsi, po całodziennej walce 
12 lutego udało się utrzymać Nową 
Wieś  (tak  się  wtedy  nazywała 
NWZ).  Podczas  tych  walk  poległ 
19 letni powstaniec z samej Nowej 
Wsi, Franciszek Tomaszewski, któ‐
rego  jako  pierwszego  pochowano 
15  lutego na polu  za wsią,  z  lewej 
strony drogi do Nądni. Nową Wieś 
Polacy  utrzymali,  ale Grójec Wiel‐
ki  opanowali  Niemcy.  Polskie  do‐
wództwo odcinka chciało utrzymać 
front  na  linii  Obry,  włącznie 
z Grójcem Wielkim. Atak na niego 
14  lub  15  lutego  przeprowadzono 
z  kilku  kierunków,  głównie  za 
sprawą świeżo przybyłego na  front 
2  Poznańskiego Baonu Garnizono‐
wego. Wiele czynników złożyło się 
na  klęskę  strony  polskiej.  Poległo 
z  obu  stron  bardzo  dużo  ludzi. 
Niemcy  utrzymali  Grójec  Wielki, 

a  poległych  swoich  i  Polaków  po‐
chowali na polu bitwy, rannych na‐
tomiast zabrali do niewoli. Niemcy 
postanowili zdobyć także leżącą na 
zachodnim  brzegu  Obry  Nową 
Wieś.  17  lutego  zaatakowali  sto‐
sunkowo  słabo    obsadzoną  przez 
Polaków  wieś,  wielokrotnie  prze‐
wyższającymi  ich  liczbę  oddziała‐
mi,  wspomaganymi  przez  artylerię 
i  pociągi  pancerne.  Podobnie  jak 
w  Grójcu  Wielkim,  w  przeddzień 
bitwy,  doświadczonych  i  zaharto‐
wanych  w  walce  Opaleniczan  zlu‐
zowała  kompania  poznańska,  nie 
znająca  dostatecznie  terenu.  Także 
zbieg  okoliczności  sprawił,  że  po 
heroicznej  walce  Polacy  ulegli 
przeważającym  siłom  niemieckim. 
Tu  także  poległo  wielu  żołnierzy 
z  obu  stron.  Po walce Niemcy  po‐
grzebali  swoich  na  polu  za  wsią, 
tam  gdzie  leżał  F.  Tomaszewski. 
Obok Niemców spoczęli zabici Po‐
lacy.  Wkrótce  jednak  Niemców, 
w trumnach, na wozach, w uroczy‐
stym  kondukcie  zawieziono  do 
Nądni  i  przy  udziale  pastora 
z  Chlastawy,  pochowano  na  nowo 
utworzonym cmentarzu za wsią, po 
lewej stronie drogi do Zbąszynia.
Nowa Wieś  i  Nądnia musiały  cze‐
kać do 20 lipca 1920 roku, kiedy to 
po  decyzji  Komisji  Delimitacyjnej 
wsie  przyznano  Polsce  i  w  dniu 
tym  oficjalnie  zostały  przez  stronę 
polską przejęte.
„W  1922  roku  mieszkańcy  Nowej 
Wsi    przeżyli  piękną  chwilę.  Ze 
sztandarami,  chorągwiami,  od‐
świętnie  ubrani,  panienki  z  wień‐
cami,  w  kwiatach  i  bieli,  podążyli 
wszyscy na pole Grójca Wielkiego,
by  sprowadzić  zwłoki  27  bohate‐
rów  walk  o  wolność,  poległych 
w  bitwie  pod  Grójcem  Wielkim 
i  pochować  na  niedawno  poświę‐
conym  cmentarzu  w  Nowej  Wsi” 
–  pisał ówczesny nauczyciel szko‐
ły we wsi, Edmund Stefaniak.
Wielkie  chwile  przeżyli  mieszkań‐
cy wsi 3  lipca 1927  roku, kiedy  to 
nastąpiło odsłonięcie  i poświęcenie 
pomnika  wystawionego  na  cześć 
poległych  powstańców.  Już  wcze‐
śniej,  2  czerwca,  w  celu  stawienia 
tego pomnika, odkopano i na nowo 
pogrzebano  zwłoki  poległych  we 
wspólnych  grobach.  Pomnik  ten 
stanął  dzięki  staraniom  Towarzy‐
stwa  Powstańców  i  Wojaków 
w  Stefanowie.  Zaprojektował  go 
rzeźbiarz  Nikodem  Rogoża  ze 
Zbąszynia  z  pomocą  naczelnika 
kolejowego  odcinka  drogowego, 
Władysława  Waldy  ze  Zbąszynia. 

Projektant  podjął  się  wszelkich 
prac  przy  budowie  pomnika.  Nie 
będę  opisywał  przebiegu  samej 
uroczystości  jego  odsłonięcia. 
Można  przy  odrobinie wysiłku  do‐
trzeć do tych dokumentów.
Wcześniej  cytowałem  nauczyciela 
Stefaniaka,  który  pisał,  że  spod 
Grójca  Wielkiego  sprowadzono 
zwłoki  27  poległych  powstańców. 
Po analizie dokumentów stwierdzi‐
łem,  że  wśród  nich  było  19  zna‐
nych z nazwiska  i  imienia  i 8 NN. 
Wśród  poległych  pod  Nową Wsią 
i  tu  pochowanych,  znanych  z  na‐
zwiska  i  imienia było 17  i  24 NN. 
Daje  to  36  nazwisk  wykutych  na 
pomniku i 22 NN o czym także na‐
pis na pomniku informuje.
Już  w  okresie  międzywojennym 
starano się ustalić straty poniesione 
w  powstaniu  przez  stronę  polską. 
Uwzględniając te ustalenia, weryfi‐
kując  je,  poszukując  nowych  da‐
nych,  naukowcy  Łukasz  Jastrząb 
i Wiesław Olszewski wydali w Ko‐
szalinie  w  2009  roku  opracowanie 
na  ten  temat.  Udało  się  im  ustalić 
30  z  36  znanych  z  nazwiska  po‐
wstańców  pochowanych  w  Nowej 
Wsi  Zbąskiej.  Polegli  byli  żołnie‐
rzami kompanii poznańskich, a po‐
chodzili  najliczniej  z  Poznania, 
poza  tym  z  Komornik,  Grodziska, 
Tarnowa  Podgórnego,  Obornik, 
Złotników  Kujawskich,  Pniew, 
Swarzędza,  Kórnika  i  Skoków. 
W  okresie  międzywojennym,  ro‐
dzice poległych lub żyjący koledzy 
zrzeszeni  w  organizacjach  komba‐
tanckich,  wystąpili  do  Komitetu 
Krzyża  i  Medalu  Niepodległości 
w  Warszawie  o  nadanie  im  po‐
śmiertnie  odznaczeń. W  archiwum 
Wojskowego  Biura  Historycznego 
w  Warszawie  znajdują  się  doku‐
menty z których wynika, że 26 po‐
ległych  i  pochowanych  w  Nowej 
Wsi  Zbąskiej  je  otrzymało.  Czte‐
rech  Krzyż  a  dwudziestu  dwóch 
Medal Niepodległości.
Oprócz  tych  36  powstańców  zna‐
nych  z  nazwiska,  udało  się  ustalić 
dane  jednego,  figurującego  do  tej 
pory wśród  tych 22 NN. Jest  to 18 
letni Stanisław Rozalczak z Kozło‐
wa  koło  Buku,  wchodził  on 
w  skład  kompanii  opalenickiej. 
Znamy  także  okoliczności  jego 
śmierci.  Po  całodniowej  zwycię‐
skiej  walce  o  utrzymanie  Nowej 
Wsi  12  lutego,  kompania  została 
wysłana  na  odpoczynek.  Jednak 
gdy 14  lub 15  lutego Polacy ginęli 
atakując  Grójec  Wielki,  kompania 
opalenicka została wezwana na po‐

moc.  Poszli      z  Nowej Wsi,  jedna 
grupa  nad  Obrą,  druga  nad  drogą. 
Niemcy  podstępem  podpuścili  tę 
pierwszą  pod  samą wieś  na  odsło‐
nięty  teren  ,  gdzie  zaatakowali 
ogniem  .Stanisław  Rozalczak  zo‐
stał  trafiony  w  głowę.  Opisuje  to 
Czesława Donderska w  swej  pracy 
dyplomowej.  W  księdze  zgonów 
parafii zbąszyńskiej, po czasie i za‐
pewne rodzice, zamieścili zapis, że 
Stanisław  Rozalczak  poległ  pod 
Grójcem Wielkim  14  lutego  i  po‐
chowany  jest  jako  nieznany  na 
cmentarzu w Nowej Wsi  Zbąskiej. 
Tak więc  jeśli w przyszłości nastą‐
pi  wymiana  tablicy  na  pomniku 
z  nazwiskami  poległych,  z  całą 
pewnością będzie zgodne z prawdą 
umieszczenie  na  niej  37  nazwiska 
Stanisława  Rozalczaka  i  21  jako 
NN.
Jak  pisałem,  odsłonięcie  i  poświę‐
cenie pomnika miało miejsce 3 lip‐
ca  1927  roku.  Po  tym  akcie 
nastąpiła  defilada  przedstawicieli 
organizacji  biorących  udział 
w  uroczystości.  Otwierał  ją  szwa‐
dron  7  Pułku  Strzelców  Konnych 
ze  Zbąszynia,  za  nim  kroczył  plu‐
ton  Straży  Celnej  sformowany 
przez Komisariaty  S.C.  w  Zbąszy‐
niu  i  Kopanicy.  Właśnie  ten  mo‐
ment  przedstawia  fotografia 
zamieszczona do artykułu. Jak wy‐
glądał pomnik w 1927 roku można 
zobaczyć  na  fotografii  dostępnej 
w  Internecie.  Na  całość  składało 
się jeszcze sześć zbiorowych mogił 
otoczonych  betonowymi  obrzeża‐
mi.  Zachowały  się  trzy  najstarsze 
nagrobki mieszkańców wsi, z 1924 
i  dwa  z  1927  roku.  Cmentarz  po‐
większono  trochę  później.  W  10 
rocznicę  odzyskania  niepodległo‐
ści, w  1928  roku w  czasie  uroczy‐
stości  posadzono  pamiątkową  lipę, 
a  w  1934  roku  wybudowano  na 
cmentarzu  małą  kaplicę. W  czasie 
II  wojny  światowej  mieszkańcy 
zdjęli  z  pomnika  krzyż  i  zamalo‐
wali napis  i nazwiska powstańców, 
co  uchroniło  go  przed  zniszcze‐
niem przez hitlerowców.
Z  dostępnych  materiałów  wynika, 
że sam pomnik i jego otoczenie zo‐
stało  gruntownie  uporządkowane 
po  raz  pierwszy w  1998  roku.  Po‐
stanowiła  zrobić  to  ówczesna  rada 
sołecka Nowej Wsi Zbąskiej. Usu‐
nięto  zarastające  pomnik  krzewy, 
wyrównano  okalające  pomnik  pły‐
ty. Pod jedną z nich znaleziono bu‐
telkę  z  dokumentami  zakopanymi 
podczas budowy pomnika. Oddano 

je ówczesnemu  redaktorowi „Zbą‐
szynianina”,  Janowi  Janowskiemu, 
a  on  przekazał  je  nauczycielowi 
i regionaliście ze Zbąszynia, Zeno‐
nowi Matuszewskiemu. Po osusze‐
niu  zawilgoconych  dokumentów 
odczytano  ich  treść.  Było  to  spra‐
wozdanie  z  budowy  pomnika  Ko‐
mitetu  Wykonawczego  oraz  spis 
nazwisk  powstańców wykutych  na 
pomniku. Dokumenty te są dostęp‐
ne  na  stronie  Muzeum  Regionu 
Kozła  w  Zbąszyniu.  Rada  sołecka 
kierując  się  dobrymi  chęciami, 
około  roku  2002  postanowiła 
w miejsce częściowo już nieczytel‐
nych  nazwisk  powstańców  wyku‐
tych  w  piaskowcu  pomnika, 
wstawić  nową  granitową  tablicę. 
Została  ona      przygotowana  przez 
zakład  kamieniarski  Woźniaka 
w  Jastrzębsku  Starym.  Niestety, 
zapomniano  o  liście  nazwisk  po‐
wstańców  odkopanych  w  butelce 
kilka lat wcześniej. Na nowej tabli‐
cy  wykuto  kilka  nazwisk  w  zmie‐
nionej  od  oryginału  formie.  Jest 
Kominowski  zamiast  Komieniow‐
ski,  Kinar  zamiast  Kinas,  Molicki 
zamiast  Malicki,  Szlofrok  zamiast 
Szlafrok,  Liebert  zamiast  Siebert. 
Jednego  nazwiska  nie  udało  się 
wcale  odczytać  więc  napisano 
„nieznany  powstaniec”.  Nazwisko 
tego powstańca brzmiało Piotr Za‐
wartowski.  Niezrozumiałym  dla 
mnie  jest  usunięcie  za  następnego 
sołtysa  zdrowej  pamiątkowej  lipy 
posadzonej  w  1928  roku. W  2017 
roku z inicjatywy i dzięki środkom 
zgromadzonym  przez  Radę  Sołec‐
ką  NWZ,  członków  Stowarzysze‐
nia  Patriotyczny  Zbąszyń  oraz 
Gminy Zbąszyń, która uzyskała na 
ten  cel  z Wielkopolskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego  większość  po‐
trzebnych  pieniędzy,  wybudowano 
nowe  nagrobki  mogił  powstań‐
czych  przykrywając  je  płytami 
z  granitu.  Oprócz  niefortunnie  po‐
prawionych  nazwisk  powstańców 
na  tablicy pomnika, którą najlepiej 
byłoby wymienić, całość prezentu‐
je  się  okazale  i  przetrwa wiele  lat. 
Trzeba  sobie  uzmysłowić,  że   wy‐
gląd  otoczenia  pomnika  i  samego 
cmentarza  zaczął  się  zmieniać  na 
plus  w  ostatnich  25  latach,  za  co 
chwała  i  podziękowanie  wszyst‐
kim, którzy się do tego przyczynili.

Zygmunt Kaczmarek

Nekropolia Powstańców Wielkopolskich w Nowej Wsi Zbąskiej
Pod koniec roku 2021 władze Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiły dzień 
27  grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego  Powstania Wielkopolskie‐
go. To nowe święto państwowe było na naszym terenie obchodzone bar‐
dzo  uroczyście.  Główne  obchody  odbyły  się  pod  pomnikiem  poległych 
powstańców na cmentarzu w Nowej Wsi Zbąskiej. Burmistrz Zbąszynia 
– Tomasz Kurasiński,  gospodarz uroczystości,  zaprosił do udziału wielu 
gości, z wojewodami wielkopolskim i lubuskim na czele.  W mediach spo‐
łecznościowych znalazła się krótka notatka, jaką zamieścił po zakończo‐
nej uroczystości wojewoda wielkopolski – Michał Zieliński. Pisze w niej, 
że „ …. w roku 1924 w miejscu ich zbiorowej mogiły wzniesiono pomnik 
…. ”

Pluton Straży Celnej podczas defilady 3 lipca 1927 r. 
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Jako  pierwszy  wśród  autorów  fi‐
guruje zbąszynianin: Zygfryd Wit‐
kiewicz.  Wybitny  naukowiec, 
profesor  chemii,  długoletni  pra‐
cownik  Wojskowej  Akademii 
Technicznej  w Warszawie.  Jednak 
mimo  naukowego  wydźwięku 
książka  jest  do  łatwa  czytania 
przez  każdego  odbiorcę,  gdyż  au‐
torzy  ponad  20  rozdziałów  (obok 
Witkiewicza    Waldemar  War‐
dencki  i  Anna  Świercz)  przede 
wszystkim  starają  się  pokazać 
w  sposób  przystępny  różnorakie 
zjawiska  działające  –  zwłaszcza 
w ostatnich  dekadach,  a  nawet  la‐
tach  –  na  szkodę  Ziemi,  ergo  – 
człowieka. 
Dowiadujemy  się  na  wstępie 
o  stanie  liczebnym  ludzkości  na 
naszym  globie.  Potem  dramatycz‐
ne prezentacje historii wymierania 
organizmów  na  Ziemi:  zwierząt, 
roślin,  kwestia  niszczenia  lasów. 
Sporo  stron  zostało  poświęconych 
skutkom  efektu  cieplarnianego, 
śladowi  węglowemu,  emisji  dwu‐
tlenku  węgla  etc.  Z  negatywnych 
stron działalności naszego gatunku 
pokazane  zostaje  marnotrawienie 
żywności  (podczas,  gdy  miliony 
w Azji i Afryce głodują), nasz sto‐
sunek do zasobów wodnych, zaso‐

bów  roślin  i  zwierząt, 
wytwarzanie  odpadów.  Tak  czy 
owak  dużo  informacji  o  zjawi‐
skach  negatywnych  i  wyjaśnienia 
dlaczego  się  pojawiły  i  występują 
na  świecie,  a  nawet  narastają 
(przykłady:  tworzywa  sztuczne, 
wpływ  transportu  na  środowisko, 
ocieplenia klimatu,  smog, a nawet 
–  bo  książka  ukazała  się  już 
w 2022 r. – problem pandemii co‐
vid 19). 
Mamy  pokazane  także  argumenty 
„na plus”,  za ochroną  środowiska. 
Z  nich  mogą  czerpać  ludzie  wal‐
czący  o  naturalną  energię,  działa‐
jący  na  rzecz  środowiska 
naturalnego.  A  zatem  mowa 
o  energii  z  wody,  wiatru,  słońca, 
energii  geotermalnej,  jądrowej, 
otrzymywanej  z  wodoru.  Mamy 
pod koniec działa prezentację  róż‐
norakich  organizacji  pozarządo‐
wych  walczących  z  ociepleniem, 
jak  też  instytucji  międzynarodo‐
wych  prowadzących  poczynania 
mające  na  celu  uniknięcie  kata‐
strofy klimatycznej.
Rodzi  się  pytanie,  czy  poważna, 
wartościowa  i  merytorycznie  uło‐
żona  pozycja  zdoła  przekonać 
przede  wszystkim  rządzących.  Bo 
to oni, niestety, podejmują rozlicz‐

ne – jak pokazuje życie – nietrafne 
decyzje.  Niszczą  środowisko. 
W  Polsce,  gdzie  np.  mamy  pro‐
blem z węglem, jak też w Europie. 
Jednak  to  przede  wszystkim  mo‐
carstwa,  Chiny,  USA,  Rosja,  In‐
die, Brazylia w sposób najbardziej 
zdecydowany wpływają na klimat. 
I  mimo  różnorakich  pozorowa‐
nych  deklaracji  na  pierwszym 
miejscu stawiają zysk. Tzw. prosty 
człowiek  może  oczywiście  decy‐
dować  o  rządach  poprzez wybory, 
ale  tak  naprawdę  wybory  nic  nie 
zmieniają.  Świat  toczy  się  ku 
przepaści.  Autorzy  książki  już 
w pierwszym jej zdaniu stwierdza‐
ją,  iż Ziemia,  żeby  istnieć  nie  po‐
trzebuje  człowieka.  To  człowiek 
nie  może  istnieć  bez  niej.  Ale 
„człowiek  jest  istotą  inwazyjną”. 
Zatem w  jego  naturze  jest  „gwał‐
towne  rozprzestrzenianie”  się. 
Można ze smutkiem skonstatować, 
iż  mimo  mądrości  zawartych  na 
278  stronach,  mimo  argumentów 
ujętych w  tabele,  wykresy  i  sche‐
maty,  człowiek  nadal  będzie  nisz‐
czył Ziemię. A  ta  praca,  jak wiele 
podobnych, być może przetrwa ja‐
ko  świadectwo  idealizmu  niektó‐
rych z nas.
Promocja  książki,  z  udziałem  po‐
znańskiego  wydawcy  Jarosława 
Boguckiego  i  oczywiście  współ‐
autora,  prof.  Zygfryda  Witkiewi‐
cza  odbyła  się  11  marca 
w bibliotece zbąszyńskiej.

(stroj)

Staraniem poznańskiego edytora „Bogucki Wy‐
dawnictwa  Naukowe”  pojawiła  się  na  rynku 
czytelniczym wielce dramatyczna pozycja. Troje 
autorów,  troje  naukowców,  postawiło  już w  ty‐
tule  książki mocne  pytanie:  „Czy Ziemia  prze‐
trwa inwazję człowieka?”

Inwazja człowieka na… Ziemię 

Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki, Anna Świercz: Czy Ziemia przetrwa 
inwazję człowieka? Poznań. Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2021.

Apel  do  Prezydenta  RP  o 
ustanowienie  rocznicy  wybuchu 
Powstania  Wielkopolskiego 
świętem  państwowym  został   
zainicjowany  m.in.  przez 
Wielkopolskie  Muzeum 
Niepodległości,  Muzeum 
Narodowe  w  Poznaniu  oraz 
poznański  oddział  Instytutu 
Pamięci  Narodowej.  Łącznie 
podpisało  się  pod  nim    osiem 
tysięcy  osób.  We  wrześniu  apel 
trafił  do  Prezydenta,  który 
wystąpił  z  inicjatywą 
ustawodawczą  w  tej  sprawie.  1 
października  ustawę  przyjął  Sejm 
głosami  wszystkich  obecnych  na 

sali  posłów,  28  października 
ustawa  została  jednogłośnie 
przyjęta przez Senat RP.  
Powstanie  Wielkopolskie 
wybuchło  27  grudnia  1918  r.  w 
Poznaniu.  Ofensywa  otrzymała 
dyplomatyczne  wsparcie  w 
Paryżu.  16  lutego  1919  r.  w 
Trewirze został podpisany układ z 
Niemcami,  który  objął  również 
front  wielkopolski,  zaś  Armia 
Wielkopolska  została  uznana  za 
wojsko  sprzymierzone.  28 
czerwca  1919  r.  traktat  wersalski 
potwierdził  ostatecznie 
przynależność  Wielkopolski  do 
Rzeczpospolitej,  jednak  front 

wielkopolski  został  ostatecznie 
zlikwidowany  dopiero  w  marcu 
1920 r. 
Wojewoda Wielkopolski  – Michał 
Zieliński  oraz Wojewoda  Lubuski 
–  Władysław  Dajczak  gościli  w 
Nowej  Wsi  Zbąskiej  w  ramach 
obchodów  Narodowego  Święta 
Zwycięskiego  Powstania 
Wielkopolskiego.  Uroczystość 
odbyła  się  w  poniedziałek,  27 
grudnia  2021  roku  przy  mogiłach 
poległych  Powstańców 
Wielkopolskich  w  103.  rocznicę 
wybuchu  Powstania 
Wielkopolskiego.  Obchody 
rozpoczęło  uroczyste  podniesienie 
flagi  narodowej  oraz  odegranie 
Mazurka  Dąbrowskiego  przez 
Zbąszyńską  Młodzieżową 
Orkiestrę  Dętą.  Znaczenie 
zwycięstwa  Powstania 
Wielkopolskiego  na  terenach 
Ziemi  Zbąskiej  w  swoich 
przemówieniach  podkreślili 
gospodarz  uroczystości, Burmistrz 
Zbąszynia – Tomasz Kurasiński, a 
także  Wojewoda  Wielkopolski  i 
Wojewoda  Lubuski. W  programie 

uroczystości  znalazło  się  również 
wystąpienie  historyka  dra. 
Zdzisława  Kościańskiego,  krótki 
program  artystyczny,  recytacja 
„Wiersza  małej  dziewczynki”  w 
wykonaniu  Antoniny  Mani  oraz 
występ Zespołu Wokalnego Pauza. 
Modlitwę  w  intencji  poległych 
powstańców,  Ojczyzny,  wygłosił 
Proboszcz  Parafii  Zbąszyńskiej 
Ks. Dziekan Zbigniew Piotrowski. 
Uroczystość  zwieńczyło  składanie 
kwiatów  i  zniczy  przed 
pomnikiem  upamiętniającym 
poległych Powstańców.
Obchody  103.  rocznicy  wybuchu 
Powstania  Wielkopolskiego 
zbiegły  się  z  jubileuszem  80. 

rocznicy  śmierci  Ignacego 
Paderewskiego. Od końca I wojny 
światowej  wspierał  on  na  arenie 
międzynarodowej  walkę  Polaków 
o  odzyskanie  niepodległości.  To 
jego  wystąpienie  podczas  wizyty 
w  Poznaniu  26  grudnia  stało  się 
punktem  zapalnym  do  podjęcia 
walki  o  wolność.  Wielkopolanie 
przygotowywali  się  do  niej 
starannie  przez  lata.  Działania 
niepodległościowe  początkowo 
objęły  Poznań,  a  następnie  całą 
Wielkopolskę,  decydując 
ostatecznie  o  włączeniu  jej  w 
granice ojczyzny.

um zb

Narodowe Święto Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego
23  listopada  2021  Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał jednomyślnie przyjętą przez Sejm i Se‐
nat ustawę o ustanowieniu 27 grudnia Narodo‐
wym  Dniem  Zwycięskiego  Powstania 
Wielkopolskiego.  Uroczystość  podpisania  usta‐
wy odbyła się w poznańskim Hotelu Bazar. Wła‐
śnie  z  okna  tego  hotelu  w  drugi  dzień  Świąt 
Bożego Narodzenia 1918 r. Ignacy Jan Paderew‐
ski  wygłosił  przemówienie,  które  doprowadziło 
do wybuchu powstania.

Uroczystość przy mogiłach powstańców w Nowej Wsi Zbąskiej 
fot. Fundacja Tres
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Okolicznościowe  statuetki  i  dy‐
plomy wręczali  zaproszeni goście, 
wśród których byli przedstawiciele 
władz  samorządowych  powiatu   
i  gminy  ze  starostą  i  burmistrzem 
na czele.
Pierwszym wyróżnieniem w  tego‐
rocznej edycji były okolicznościo‐
we  statuetki  dla  Anety  i  Alicji 
Konieczek  za  historyczne  osią‐
gnięcie  jakim  był  niewątpliwie 
start  lekkoatletek  ze  Strzyżewa 
w  Letnich  Igrzyskach  Olimpij‐
skich w Tokio. Po  raz drugi w hi‐
storii,  na  Igrzyskach  Olimpijskich 
reprezentowany  był  Zbąszyń,  po 
57 latach po udziale w nich koszy‐
karza    Stanisława  Olejniczaka 
w  roku  1964.Nagrodę  w  imieniu 

nieobecnych  sportsmenek odebrali 
rodzice Małgorzata    i Marek  oraz 
brat  Dawid.  Statuetka  dla  naj‐
młodszego  uczestnika  plebiscytu, 
powędrowała  do  urodzonego 
w  roku 2013 Gabriela Goździewi‐
cza,  którego  wspierali  na  scenie 
dziadkowie  Krystyna  i  Marek 
Goździewiczowie.  Pomysłodaw‐
cami  i  fundatorami  nagrody w  tej 
kategorii  są  druhowie  Towarzy‐
stwa  Gimnastycznego  Sokół 
w Zbąszyniu.
Nagrodę  specjalną  „OD ZAWSZE 
ZE  SPORTEM”  otrzymała    firma 
SpTelek sp. z o.o. za stały przekaz 
informacji  z  lokalnych  aren  spor‐
towych  w  wiadomościach  Zbą‐
szyńskiej Telewizji Kablowej  oraz 

świadczenie  usług  związanych 
z  dostępem  do  Internetu  podczas 
transmisji  z  dużych  wydarzeń 
sportowych w naszej  gminie. Wy‐
różnienie  odebrała  Pani  Kinga 
Chłopek  –  dziennikarka  naszej 
stacji telewizyjnej.
Firma  BOR  Tadeusz  Borkowski 
została doceniona  i nagrodzona za 
doskonałą  umiejętność  połączenia 
zarządzania własną firmą i klubem 
sportowym,  które  procentują  po‐
stawą  Płomienia  Przyprostynia 
w  rozgrywkach  ligowych. Było  to 
wyróżnienie  pod  nazwą    „SPORT 
I  BIZNES”,  a  statuetkę  odebrała 
Pani Anna Borkowska.
Tradycyjnie  już nagradzano  firmę, 
która  pomaga,  wspierając  lokal‐
nych  sportowców  lub  włączając 
się  w  tworzenie  wydarzeń  sporto‐
wych w naszej gminie. Tym razem 
tytułem  „MECENATA  SPORTU” 
uhonorowana  została  firma  ATE 
Sp.  z  o.o.  Nagrodę  odebrał  Pan 
Przemysław  Kubicki,  Prezes  fir‐
my.
Ostatnim  wyróżnieniem  specjal‐
nym  była  nagroda  „DZIAŁAL‐
NOŚĆ  SZKOLENIOWA"  dla 
Klubu  Sportowego  „Obra”  Zbą‐
szyń  za  prowadzenie  certyfikowa‐
nej  przez  Polski  Związek  Piłki 
Nożnej  szkółki  piłkarskiej,  wrę‐
czona Prezesowi klubu Panu Prze‐
mysławowi Maćkowiakowi.
Następnie  przedstawione  zostały 
wyniki  głosowania  internetowego. 
Tutaj nagrodzeni zostali zdobywcy 
trzech  pierwszych  miejsc,  którzy 

zgromadzili  największą  liczbę  od‐
danych głosów. Łącznie oddano aż 
5866  głosów  dla  porównania 
w  ubiegłym  roku  oddano  3166 
głosów. To świadczy o popularno‐
ści  naszego  plebiscytu.  Miejsce 
I zajął Mateusz Janik (lekkoatlety‐
ka), miejsce II Jakub Hajduk (siat‐
kówka),  miejsce  III  Eryk 
Ratajczak (piłka nożna).
Ostatnią  ale  dla  uczestników  i  ich 
najbliższych  zgromadzonych 
w  filharmonii  najważniejszą  czę‐
ścią  było  ogłoszenie  finałowej 
dziesiątki  wyłonionej  spośród 
zgłoszonych  kandydatów.  Był  to 
moment  szczególnego  wyróżnie‐
nia  dla  jedenastu  finalistów  za 
wysiłek włożony w treningi i star‐
ty,  za poświęcenie  się  swoim dys‐
cyplinom.  Miejsce  I  zajęła 
Roksana  Jagodzińska  (piłka  noż‐

na), II – Mateusz Janik (lekkoatle‐
tyka),  III  –  Julia Opic  (unihokej), 
IV  –  Juliusz Zbierski  (wyciskanie 
sztangi  leżąc), V  –  Jakub  Hajduk 
(siatkówka  plażowa),  VI  Jakub 
Borkowski  (piłka  nożna),  VII 
Eryk Ratajczak  (piłka nożna), VII 
–  Igor  Szkudlarek  (piłka  nożna), 
IX  –  Paweł  Ławniczak  (biegi),  X 
–  Kinga  Waszkowiak  (unihokej) 
i Julia Muchajer (unihokej).
Uroczystość  prowadzili  Jarosław 
Madzi  i  Piotr  Stanek,  a  swoimi 
występami uświetnili  ją: duet Pin‐
ky  Loops  w  składzie  Marta  Lu‐
trzykowska – skrzypce elektryczne 
i Asia  Joanna  Czerwińska  –  wio‐
lonczela  elektryczna  oraz  Marcin 
Klorek – fortepian.

zcstir

Podsumowanie 43. Plebiscytu na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyńskiej roku 2021
W Filharmonii Folkloru Polskiego w niedzielne 
popołudnie  20  lutego,    zaprezentowano wszyst‐
kich nominowanych oraz  laureatów nagród do‐
datkowych,  którzy  nagrodzeni  zostali  za  swoją 
działalność    sportową w minionym roku. Plebi‐
scyt  to  zabawa  w  Zbąszyniu  z  43.  letnim    już 
stażem. To też tradycja, którą  w 1978 roku za‐
inicjował  ówczesny  dyrektor  Ośrodka  Sportu 
i Rekreacji,  Pan Marian FRASZ, a  pierwszym 
laureatem  był  bokser Klubu  Sportowego Obra 
Zbąszyń    Jarosław  Hoffmann.  W  tym  roku 
zgłoszono  25  kandydatur,  na  które można  było 
oddać swój głos poprzez głosowanie na platfor‐
mie  internetowej  lub  tradycyjne  na  specjalnie 
przygotowanych kuponach.

Najlepsi sportowcy gminy Zbąszyń nagrodzeni w plebiscycie 

fot. zcstir

Świat  na  chwile  wywraca  się  do 
góry nogami,  tym samym przypo‐
minając  o  nadchodzącym  nieubła‐
ganie  wielkim  poście. 

W  korowodzie  znajdziemy  księ‐
dza,  zakonnice,  policjanta,  leśni‐
czego,  cygana,  parę  młodą, 
niedźwiedzia,  chochoła,  kominia‐

rza  czy  laufra.  Oprócz  stałego 
trzonu  tradycyjnych  kolędników, 
zbierających datki za dobre życze‐
nia,  w  korowodzie  pojawiają  się 
postacie  wywodzące  się  z  kultury 
masowej.  Odpowiadają  one  cza‐
sem  okolicznościom,  w  których 
akurat  się  znajdujemy,  nie  powi‐
nien  zatem  dziwić  nikogo  czło‐
wiek  przebrany  za  Covida.  Co 
ciekawe  korowód  na  przestrzeni 
ostatnich  lat  bardzo  się  rozrósł, 
ponieważ  dołączają  do  niego 
ochoczo  mieszkańcy  danej  miej‐
scowości.
Ostatkowi  kolędnicy  są  mile  wi‐
dziani i oczekiwani w każdym do‐
mu.  Gospodarze  domostw,  tego 

jednego  dnia  otwierają  podwoje 
swych  mieszkań,  podwórek  i  ser‐
wują  gościom  porządny  wyszynk. 
Oprócz  pączków,  zupy  i  kieli‐
szeczka  na  rozgrzewkę,  kolędnicy 
otrzymują  jeszcze  po  parę  groszy 
do  puszki.  To  nie  tyle  zapłata,  co 
podziękowanie  za  dobrą  wróżbę 
na  nowy  rok, muzykę  oraz  śpiew. 
Ten  zwyczaj  nazwany  Cymprem, 
to  spolszczony  niemiecki  przy‐
miotnik  zimperlich,  który  w  sto‐
sownym  kontekście  może 
oznaczać  coś  sztucznego  lub  nie‐
naturalnego. Mieszkańcy  pamięta‐
jący  przedwojennego  Cympra 
w  Łomnicy  wskazują  na  właści‐
cielkę  tej  wioski  – Niemkę Marię 
Schepke jako inicjatorkę zwyczaju 
zapustnego.  W  przedwojennych 
pochodach  uczestniczyli  i  współ‐
organizowali  je  gospodarze  dzier‐

żawiący ziemię od Schepke. Po II 
wojnie  światowej  karnawałowy 
pochód kontynuowali  już pracow‐
nicy oddziału PGR powstałego na 
bazie majątku Niemki.
Podczas  tego  niedzielnego  wyda‐
rzenia  doświadcza  się  bliskości 
tradycji,  dobrej  zabawy,  ale  też 
mnóstwa wzruszeń. Najbardziej na 
kolędników czekają starsze osoby. 
Kiedy  barwny  korowód  zachodzi 
do  domostwa  90letniej  kobiety, 
widzimy,  że  dawne  wspomnienia 
znów  odżywają.  Sędziwa  starusz‐
ka  zaczyna  radośnie  podrygiwać 
w rytm muzyki ludowej, a gdy za‐
gają  jej  tradycyjne  „Sto  lat”,  łzy 
same cisną się do oczu.

Piotr Baczewski

Ostatkowe harce – Cymper
Gdy karnawał dobiega końca, są w regionie ta‐
kie  miejsca,  w  których  tradycja  ostatkowych 
korowodów  jest  nadal  żywa  i  ma  się  całkiem 
nieźle. Każdego  roku, w ostatnią niedzielę  kar‐
nawału,  we  wsiach  leżących  nieopodal  Zbąszy‐
nia,  pojawiają  się  kolorowe  i  nieokiełznane 
korowody  przebierańców,  którym  najczęściej 
towarzyszy  muzyka  kapeli  koźlarskiej. W  tym 
roku mogliśmy  je  zobaczyć w Łomnicy  i  Przy‐
prostyni.

Corocznie w imprezie bierze udział Zespół Folklorystyczny "Wesele Przyprostyńskie"          fot. P. Baczewski

Rodzinne cymprowanie w Przyprostyni                      (fot. P. Baczewski)
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Dyplom doktora honoris causa dla Zbąszynianina

Z  tej  okazji  PolishSkandinavian 
Research  Institute  (Naukowy Insty‐
tut  PolskoSkandynawski)  w  Ko‐
penhadze opublikował w 2021 roku 
dwujęzyczną  –  w  języku  polskim 
i  angielskim  broszurę  pt.  Nadanie 
Doktoratu Honoris Causa Polskiego 
Uniwersytetu  na  Obczyźnie  2020 
prof. zw. dr hab. Eugeniuszowi Sta‐
nisławowi  Kruszewskiemu.  Edycję 
zapewniło  Wydawnictwo  Jasne 
z Pruszcza Gdańskiego dr. Andrzeja 
Chludzińskiego.  Zawarto  w  niej 
Protokół  Komisji  ds.  Odznaczeń 
w sprawie głosowania nad przyzna‐
niem  doktoratu  honoris  causa  PU‐
NO  w  roku  akademickim 
2019/2020,  laudację  prof.  zw. 
dr  hab.  Jolanty  ChwastykKowal‐
czyk, Podziękowanie dr h.c. PUNO 
prof.  dr  hab.  Eugeniusza  S.  Kru‐
szewskiego,  listy  gratulacyjne  od 
osób  prywatnych  i  instytucji  oraz 
Tabula Gratulatoria. 
W  listopadzie  2020  r.  upłynęła  91. 
rocznica  urodzin  Profesora  Euge‐
niusza  Stanisława  Kruszewskiego. 
Przyszły uczony przyszedł na świat 
13  listopada  1929  r.  w  Zbąszyniu. 
W  czasie  II  wojny  światowej  jako 
harcerz włączył się w udokumento‐
wane  (Koło  b.  Żołnierzy  Armii 
Krajowej  w  Londynie)  akcje  sabo‐
tażowe. Po wojnie uzupełnił eduka‐
cję  szkoły  powszechnej 
w  Zbąszyniu,  następnie  w  Gimna‐
zjum  i  Liceum  Ogólnokształcącym 
w  Wolsztynie.  Maturę  uzyskał 
w 1950  r. we Wrocławiu, gdzie  ro‐
dzina  się  przeprowadziła  z  uwagi 
na  służbowe  przeniesienie  ojca.  Po 
likwidacji przez władze państwowe 
w 1948 r. Związku Harcerstwa Pol‐
skiego,  założył  tajny hufiec harcer‐
ski  i  drużynę  R.  Baden  Powell  we 
Wrocławiu,  które  działały  do  1954 
r. Był członkiem ZHP od 1938, a od 
1978  r.  jest  członkiem  Koła  Star‐
szych  Harcerzy  z  lat  19101945 
w Londynie i był uczestnikiem zlo‐
tu  100lecia  „Twierdza”  w  Zgierzu 
w 2010 r.
Przeszkodą  rozpoczęcia  studiów 
prawniczych  we Wrocławiu  okaza‐
ło  się  przymusowe  wcielenie  do 
wojska,  w  którym  ukończył  Wy‐
dział  Finansów  w  Centrum  Wy‐
szkolenia  Kwatermistrzowskiego 
w  Poznaniu  we  wrześniu  1952  r., 
zdobywając stopień podporucznika. 
Skierowany  został  jako  oficer  fi‐
nansowy  do  Sztabu  Generalnego 
w Warszawie, a w 1954  r. do Szta‐
bu  Głównego  Marynarki Wojennej 
w  Gdyni.  Doskwierała  mu  służba 
w  reżymowym  wojsku,  przez  co 
wielokrotnie  składał  raporty 

o zwolnienie, co w tamtych czasach 
było  aktem  cywilnej  odwagi.  Zgo‐
dę taką uzyskał w 1957 r. w ramach 
redukcji  sił  zbrojnych.  Po  zwolnie‐
niu  z  wojska  miał  10letni  zakaz 
wyjazdu  za  granicę,  ze względu  na 
tajemnice  służbowe.  Ograniczony 
wymogami  władz,  podjął  studia 
w  Wyższej  Szkole  Ekonomicznej 
w Sopocie. Egzamin magisterski na 
podstawie pracy na  temat organiza‐
cji  zarządzania  w  przemyśle  spo‐
żywczym  zdał  w  czerwcu  1962  r. 
Studia  doktoranckie  podjął w  1966 
r.  w  Wyższej  Szkole  Rolniczej 
w  Poznaniu w  zakresie  technologii 
spożywczej.  W  latach  19621966 
pracował  jako  nauczyciel  w  Tech‐
nikum  Przemysłu  Spożywczego 
i  urzędnik  w  Zjednoczeniu  Zbożo‐
woMłynarskim w Gdańsku.
W tym czasie rozwinął swoje zami‐
łowania  do  historii,  naukę  języków 
obcych  (niemiecki,  angielski,  fran‐
cuski).  Jako  doktorant  odbył  staż 
naukowy  w  latach  1968/1969  we 
Włoszech  w  Galliera  Veneta 
i  w Mediolanie,  lecz  jego  artykuły 
pisane w tamtym okresie dla „Prze‐
glądu  ZbożowoMłynarskiego” 
edytowanego  w Warszawie  zostały 
wstrzymane  przez  cenzurę.  Po  po‐
wrocie  został  zwolniony  z  pracy, 
a po złożeniu podania o paszport na 
emigrację  –  także  obywatelstwa 
PRL. Z Gdyni wyjechał wraz z  ro‐
dziną  16  października  1969  r.  jako 
emigrant  polityczny  do  Danii 
i osiadł w Kopenhadze.
Po  trudnym  okresie  asymilacji 
w nowym języku i kraju od 1970 r. 
„zameldował  się  w  Polsce  poza 
Polską”,  czyli  w  Londynie.  Był 
uczestnikiem  Kongresu  Kultury 
Polskiej.  Czynnie  włączył  się 
w  walkę  o  polską  kulturę,  o  wol‐
ność,  o  niepodległość  w  polskiej 
diasporze  na  obczyźnie.  Po  powro‐
cie  do  Kopenhagi  otrzymał  pań‐
stwowe  stypendium  na  studia 
doktoranckie  w  Instytucie  Ekono‐
mii Akademii  Rolnictwa  i Wetery‐
narii  (Det  Kongelige Veterinaer  og 
Lanbohøjskole).  Pod  wpływem 
wydarzeń  w  1970  r.  na  Wybrzeżu 
założył  czasopismo  „Kronika  Po‐
święcona Sprawom Polskim”,  skie‐
rowane  do  środowiska  polskiego 
w Danii.  Redagował  je  do  1985  r., 
aż  do  powstania  Instytutu  Polsko
Skandynawskiego.  Był  redaktorem 
i  wydawcą  „Notatek  Towarzystwa 
Polskiego”  (19912000).  W  latach 
19861988  współpracował  z  „Gło‐
sem Polskim – Gazeta Polską”,  pi‐
smem  Związku  Zawodowego 
w  Kanadzie.  Działalność  publicy‐

styczna była podstawą do przyjęcia 
go  w  poczet  członków  Związku 
Dziennikarzy  Polskich w Londynie 
(19741990). By  rzetelnie  informo‐
wać  społeczeństwa  skandynawskie 
o  rzeczywistych celach polityki  so‐
wieckiej powołał w 1973 r. Komitet 
na Rzecz Wolnej Polski w Skandy‐
nawii  z  oddziałami  w  Norwegii 
i Szwecji, który pod  jego przewod‐
nictwem  został  afiliowany  do 
Głównego  Komitetu  Konferencji 
Współpracy  i  Bezpieczeństwa  Eu‐
ropejskiego w Londynie, by wspól‐
nie  uczestniczyć  w  obradach  na 
konferencji  KBWE  w  Helsinkach. 
Po  zakończeniu  prac  związanych 
z  konferencją,  z  uwagi  na  pustkę 
polityczną na terenie Danii, oddział 
Komitetu w 1975 r. przybrał nazwę 
Naczelnego Komitetu Wolnych Po‐
laków  z  przewodniczącym  E.  S. 
Kruszewskim,  sprawującym  tę 
funkcję do 1985 r. 
Czynnie  uczestniczył  w  organizo‐
waniu  konferencji,  sympozjów 

i  uroczystości.  Przykładowo:  Sym‐
pozjum  Kultury Wolnych  Polaków 
dla  uczczenia  500lecia  Mikołaja 
Kopernika,  odsłonięcie  na  prywat‐
nej  posesji  w  Danii  Pomnika  Ka‐
tyńskiego,  którego  pomysłodawcą 
i  fundatorem był  inż. Tadeusz Gło‐
wacki,  zorganizowanie  wystawy 
w  Muzeum  Ruchu  Robotniczego 
o  działalności  „Solidarności”,  kon‐
ferencje  przeglądowe  (Belgrad 
1977/1978,  Madryt  19801983, 
Wiedeń 19861989), organizowanie 
Święta  Konstytucji  3 Maja,  Święta 
Nieodległości  11  listopada  i  in‐
ne.     
Po zakończeniu studiów doktoranc‐
kich w Kopenhadze w 1974 r., E. S. 
Kruszewski  podjął  kolejne  studia 
doktoranckie w 1976  r.,  tym  razem 
w  zakresie  nauk  politycznych  na 
Wydziale  Prawa  i  Nauk  Politycz‐
nych PUNO w Londynie. Habilita‐
cję  w  zakresie  historii  stosunków 
międzynarodowych  zrobił  w  1980 
r.  Stanowisko  docenta  na  PUNO 

piastował w latach 19801985, pro‐
fesorem zwyczajnym został w 1985 
r., a członkiem Senatu w 2006. Za‐
siada w nim do tej pory. Oprócz te‐
go  na  podstawie  pracy  pt. 
Bibliografia  duńskich  przekładów 
polskiej  literatury  pięknej  1855
1969  otrzymał  tytuł  bibliotekarza 
dyplomowanego  w  Kopenhadze 
w 1979 r. Podstawą utrzymania ro‐
dziny  w  Danii  była  jego  praca 
w Ministerstwie Nauki (19761997) 
oraz żony Marty w koncernie Stor‐
noMotorola (19711993). 
Działalność  prof.  E.  S.  Kruszew‐
skiego  z  dniem  16  lipca  1976  r. 
rozszerzyła  się  o  płaszczyznę  dy‐
plomatyczną,  bowiem  wtedy  pre‐
mier  Rządu  RP  na  uchodźstwie 
Alfred  Urbański  mianował  go  De‐
legatem  i  ministrem  pomocnym 
Rządu RP w Danii. Nominacja  zo‐
stała  zalegalizowana  w  duńskim 
MSZ. W związku z tą oraz pozosta‐
łymi  działalnościami  E.  S.  Kru‐
szewski często bywał w Londynie. 

Dnia 27 listopada 2021 roku w Kopenhadze pod 
egidą  i  z udziałem członków Naukowego Towa‐
rzystwa  PolskoSkandynawskiego  oraz  najbliż‐
szej  Rodziny  uczonego  odbyło  się  uroczyste 
wręczenie  dyplomu  doktora  honoris  causa 
prof.  dr  hab.  Eugeniuszowi  Stanisławowi  Kru‐
szewskiemu nadanego przez Polski Uniwersytet 
Na Obczyźnie w 2020 roku. Z uwagi na pande‐
mię uroczystość odbyła się w prywatnym domu 
córki Grażyny i jej męża Jana, w pięknym oto‐
czeniu, pełnym obrazów,  i pamiątek oraz stylo‐
wych mebli.

Wręczenie dyplomu prof. Kruszewskiemu                                                                        fot. archiwum prywatne
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Zadaniem  Delegatów  Rządu  było 
utrzymywanie kontaktów z władza‐
mi  krajów  osiedlenia,  zaznajamia‐
nie  społeczeństwa  z  działalnością 
Rządu  RP  na  Uchodźstwie,  inicjo‐
wanie  zrzeszania  się  w  organiza‐
cjach  społecznych  Polaków, 
przedstawianie  wniosków  dotyczą‐
cych zaspokajania potrzeb w zakre‐
sie  oświaty  i  kultury  polskiej, 
utrzymywanie  i  rozwój  świadomo‐
ści  narodowej  oraz  patronowanie 
zbiórkom  na  Skarb  Narodowy. 
Symbolicznym  zakończeniem  dzia‐
łalności  politycznej  i  dyplomatycz‐
nej  było  przybycie  ambasadora  RP 
Jerzego  Sity  do  Kopenhagi  10 
września 1990 r.
Naukowo  związany  z  PUNO  na 
Wydziale  Prawa  i  Nauk  Społecz‐
nych,  z  Polskim  Towarzystwem 
Naukowym  na  Obczyźnie  w  Lon‐
dynie  oraz  z  Instytutem  Polsko
Skandynawskim  w  Kopenhadze 
poświęcił  się  pracy  na  rzecz  nauki 
i  kultury  polskiej. Odsłaniał  tajniki 
wiedzy na  temat dziejów wychodź‐
stwa  polskiego  w  Skandynawii, 
związków Polski z krajami skandy‐
nawskimi  oraz  historii  stosunków 
międzynarodowych  w  Europie 
Środkowej. Ponadto popularyzował 
tę wiedzę w dziesiątkach czasopism 
na  świecie,  a  po  1990  r.  także 
w Polsce. Od 1985 r. był na PUNO 
członkiem  komisji  egzaminacyj‐
nych,  magisterskich  i  doktorskich 
oraz  recenzentem  kilku  rozpraw 
doktorskich.  Prowadził  seminaria 
magisterskie  i  doktorskie  aż  do 
1990 r. 

Podkreślić  należy wyjątkowo życz‐
liwy,  bezinteresowny,  serdeczny 
stosunek  prof.  Kruszewskiego  do 
uczonych  i  doktorantów.  Zawsze 
pomocny,  dyskretny,  ale  niezwykle 
skuteczny. Zaświadczyć o  tym mo‐
gą  zarówno  emigranci,  jak  i  na‐
ukowcy  z  Kraju  (np.  dr  Kamila 
Faszcza,  dr  Żaneta  Steffek, 
prof. zw. dr hab. Jolanta Chwastyk
Kowalczyk,  prof.  zw.  dr  hab. Wie‐
sław Caban, prof. zw. dr hab. Bole‐
sław Hajduk i in.). Dowodem na to, 
jak  jest  ceniony  w  świecie  nauki 
może być przykładowo poświęcony 
Profesorowi  E.  S.  Kruszewskiemu 
cały  tom  31  „Studiów  Maritima” 
z  2018  roku,  wydany  przez  Uni‐
wersytet Szczeciński, gdzie 9 uczo‐
nych zamieściło swoje rozważania.
Równie cenne i zasługujące na naj‐
wyższe  uznanie  są  Jego  zasługi 
w  zakresie  działalności  patriotycz‐
nonarodowej,  niepodległościowej, 
organizacyjnej  i  dyplomatycznej   
funkcja  Delegata  Rządu  RP  na 
Uchodźstwie w latach 19881990.
Jest autorem 21 monografii oraz 36 
rozpraw  i  artykułów  naukowych 
w  dziełach  zbiorowych,  ponad  400 
tekstów, w tym: artykułów popular‐
nonaukowych,  recenzji,  artykułów 
biograficznych,  haseł  rzeczowych 
do  encyklopedii.  Ich  zakres  tema‐
tyczny  jest  imponujący,  obejmuje 
bowiem  zagadnienia  historyczne, 
społeczne,  polityczne,  literackie, 
bibliologiczne.  Ukazały  się  w  pol‐
skich  czasopismach  w  Wielkiej 
Brytanii, Danii, Szwecji, Kanadzie, 
USA, Włoszech oraz w Polsce.

Jest  członkiem  6  towarzystw  na‐
ukowych  (m.in.:  Polskiego  Towa‐
rzystwa  Naukowego  na  Obczyźnie 
  Londyn,  Katolickiego  Towarzy‐
stwa Historycznego – Dania,  Insty‐
tutu  Kaszubskiego  –  Gdańsk, 
Akademii Historii  i  Literatury  Pol‐
skiej oraz Słowiańskiej im. A. Mic‐
kiewicza – Lublin), 9 stowarzyszeń, 
w tym Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie  –  Londyn  i  Polskiego 
PEN  Clubu  –  Warszawa.  Był 
uczestnikiem  blisko  40  międzyna‐
rodowych  kongresów  i  sympozjów 
(19762018), wygłosił  kilkadziesiąt 
odczytów na świecie w instytucjach 
naukowych. Główne pola badawcze 
Profesora  obejmują:  dzieje  wy‐
chodźstwa  polskiego  (Skandyna‐
wia),  historię  stosunków 
międzynarodowych  (Europa  Środ‐
kowa) oraz  skandynawską  (związki 
Polski  z  krajami  skandynawskimi). 
Wykaz większości  dokonań  nauko‐
wych Profesora odnajdziemy w pu‐
blikacji  wydanej  przez  Instytut 
PolskoSkandynawski  w  Kopenha‐
dze  w  2014  roku  pt.  Jubileusz  85
lecia  Eugeniusza  Stanisława  Kru‐
szewskiego  pod  redakcją  Janusza 
Wasylkowskiego.  Zainteresowa‐
nych  odsyłam  także  do  okoliczno‐
ściowej  publikacji  autorstwa 
Profesora  pt.  Prelekcje  w  Zbąszy‐
niu  30  V  –  4  VI  2016  wydanej 
w  KopenhadzeZbąszyniu  w  2016 
roku.  Do  rodzinnego miasta  Profe‐
sor  został  zaproszony przez władze 
Biblioteki  Publicznej  i Uniwersytet 
Trzeciego  Wieku.  Jest  to  podróż 
sentymentalna człowieka, który po‐

za  emocjami,  wniósł  słuchaczom 
odbytych spotkań ogromny ładunek 
wiedzy  na  temat  emigracji  niepod‐
ległościowej oraz Zbąszynia –  jako 
Jego miasta dzieciństwa  i ukończe‐
nia szkoły powszechnej w 1945 ro‐
ku.
O wigorze  intelektualnym  Profeso‐
ra  świadczy  fakt  wydania  w  2020 
roku  przez  Instytut  Kaszubski 
w Gdańsku – Jego 200 stronicowej 
publikacji  zatytułowanej  Duńczyk 
z  Polską  w  sercu.  Saga  o  Jørgenie 
Mogensenie  .  Książka  ukazała  się 
także w języku duńskim. 
Ważnym  obszarem  działalności  E. 
S.  Kruszewskiego  było  zorganizo‐
wanie  i  prowadzenie  naukowego 
Instytutu  PolskoSkandynawskiego 
od  3  X  1985  r. W  założeniu miała 
to  być  niezależna  placówka,  która 
inspirowała  badania  naukowe 
i  przeciwdziałała  obiegowym, 
krzywdzącym  Polskę  i  Polaków 
stereotypom  myślenia  i  działania. 
Miała  także kontynuować prace  ar‐
chiwalne,  zapoczątkowane  przed 
I  wojną  światową  przez  polskich 
emigrantów,  umożliwić  pracowni‐
kom  naukowym  prezentowania 
tych  wyników  oraz  inspirować  po‐
dejmowanie  w  skandynawskich 
ośrodkach  uniwersyteckich  badania 
naukowe  w  zakresie  stosunków 
Polski  z  krajami  skandynawskimi 
i  vice  versa.  Podstawą  finansową 
Instytutu  jest  Fundacja  Tadeusza 
Głowackiego, a także prywatni dar‐
czyńcy.  Instytut  przyznaje  stypen‐
dia  i  nagrody  naukowe.  W  latach 
19962005  ukazywał  się  wieloję‐

zyczny  (polski,  duński,  norweski, 
angielski)  organ  tej  placówki 
„Rocznik  Instytutu PolskoSkandy‐
nawskiego”.  Instytut  prowadzi  tak‐
że działalność edytorską.
E.  S.  Kruszewski  założył  także 
duńskie  Towarzystwo  Pro  Polonia, 
zasłużone  dla  wolnej  Polski,  dzia‐
łające w latach 19762000, pod kie‐
runkiem duńskiego historyka Emila 
Ashøja.  Organizacja  ta  stanowiła 
przeciwwagę  dla  Towarzystwa 
DuńskoPolskiego,  pozostającego 
pod wpływem lewicujących polity‐
ków  duńskich,  współpracujących 
z  ambasadą PRL.  Jedną z ważniej‐
szych akcji Towarzystwa było prze‐
prowadzenie  cyklu  wykładów 
w języku duńskim przez E. S. Kru‐
szewskiego w  latach 19801982 na 
temat mordu  w Katyniu  oraz  Jałty 
i  jej  konsekwencji  dla Polski  i Eu‐
ropy. Wniósł  tym  samym  niebaga‐
telny  wkład  w  zaistnienie  kultury 
polskiej  w  krajach  skandynaw‐
skich.
Noty  biograficzne  Profesora  Kru‐
szewskiego  odnajdziemy  we 
wszystkich  istotnych  słownikach 
biograficznych  dotyczących  uczo‐
nych  Polaków  edytowanych  na 
świecie. Profesor E. S. Kruszewski 
został  odznaczony  wieloma  meda‐
lami  i  odznakami  oraz  nagrodami 
przez  polskie  władze  w  Londynie 
oraz  różne  organizacje  na  Obczyź‐
nie.

Prof. zw. dr hab. Jolanta Chwastyk
Kowalczyk

Prof. Eugeniusz Stanisław Kruszewski z autorką laudacji, prof. Jolantą ChwastykKowalczyk              fot. archiwum prywatne



str. 8

Z  mojego  wczesnego  dzieciństwa 
przypominam  sobie,  jak  matka 
opowiadała  nam bajki  ogólnie  zna‐
nych autorów oraz przez siebie wy‐
myślane,  Powstały  głównie 
z  przeżyć  jej własnego  dzieciństwa 
w  wielkiej  rodzinie,  w  tym  doty‐
czyły  dziadkowego  wiatraka. A  to, 
że któreś z dzieci krzyczy do dziad‐
ka  będącego  na  wiatraku:  „Tato 
śnieg prusy”, a żandarm pruski zro‐
zumiał,  że  „idą Rusy”,  co  uznał  to 
za  sianie  defetyzmu,  a  było  to 
w czasie, kiedy toczyła się pierwsza 
wojna  światowa.  Dziadek  musiał 
się  z  tego  mocno  tłumaczyć  w  re‐
wirze.  Matka  również  opowiadała 
lub  czytała  zdarzenia  z Biblii. A  to 
o  Jonaszu,  którego  połknął  wielo‐
ryb  (ojciec  miał  do  tego  zdarzenia 
wątpliwości,  bo  wieloryb  ma  fisz‐
biny  i  odżywia  się  planktonem), 
o Eliaszu, który  rydwanem wjechał 
do nieba, i Samsonie, który podczas 
ucieczki  zawiesił  się  swoimi długi‐
mi włosami na drzewie, o wędrują‐
cym  Abrahamie,  drabinie  Jakuba 
i  Mojżesza  stłuczonych  tablicach 
z  dekalogiem.  Oczywiście  wcze‐
śniej  o  stworzeniu  świata  i  o Ada‐
mie  oraz  Ewie,  i  o  ich  grzechu 
pierworodnym popełnionym w raju. 
Opowiadania te pozostały mi w pa‐
mięci  jak  obrazy  z  najlepszych  fil‐
mów telewizyjnych.

Wycieczki po okolicy
Kiedy miałem 4 lub 5 lat wiele po‐
dróżowałem z ojcem rowerem. Ro‐
wer  był  wyposażony  w  specjalne 
siodełko, z odpowiednimi wypusta‐
mi  na  widełkach,  dla  podparcia 
nóg.  Jeździliśmy  po  najbliższej 

okolicy, jak również na dalekie wy‐
prawy  kilkudniowe  lub  na wakacje 
do Szamotuł  i  do Kobylej Góry  na 
Lipnik w  powiecie  kępińskim.  Ro‐
wer  był  wyposażony  w  bardzo  ja‐
sno  świecącą  i  piękną  lampę 
karbidową. W czasie  jazd mieliśmy 
różne  przygody. W  jednej  z  takich 
wypraw  spotkaliśmy  obóz  cygań‐
ski.  Cyganie  nas  bardzo  życzliwie 
i  przyjaźnie  przyjęli,  a  ojciec  przy‐
jacielsko  z  nimi  porozmawiał. 
W  tamtych  czasach  posiadanie  ro‐
weru  (dobrego)  było  wyznaczni‐
kiem  odpowiedniej  pozycji 
społecznej. Rower kupowało się na 
raty,  a  wielkim  nieszczęściem  była 
jego  utrata.  Ojcu  ukradziono  dwa 
razy  rower.  Pierwszy  prawie  nowy, 
skradziono  z  mieszkania  podczas 
naszego snu, a drugi na ulicy,  spod 
sklepu. 
Ojciec  urządzał  często  wycieczki 
w  okolicy  Zbąszynia.  Szczególnie 
w  pamięci  pozostały  mi  imprezy 
organizowane przez Pocztę (na któ‐
rej  pracował).  Jechało  się  na  ma‐
jówki  wozami  drabiniastymi 
ocienionymi  drzewkami  brzozowy‐
mi  do  pobliskich  wsi.  Natomiast 
łodziami  wypożyczonymi  od  nie‐
mieckiego  rybaka  Leszczyńskiego 
płynęliśmy  Obrą  do  Strzyżewa  lub 
jeziorem do Nądni. Tam były zaba‐
wy połączone z różnymi atrakcjami 
dla dzieci  i dorosłych. Poczta orga‐
nizowała  okresowo  strzelania  ostrą 
amunicją  z  prawdziwych  karabi‐
nów  i  pistoletów,  na  które  ojciec 
zabierał mnie obowiązkowo. Matka 
była  też  dobrym  strzelcem  i  nawet 
kiedyś wygrała  strzelanie z pistole‐
tu i w efekcie w domu stanęła pięk‐
na  gipsowa  figurka.  Na  wyprawy 
zabieraliśmy  koszyk własnego  pro‐
wiantu,  żeby  było  taniej,  z własnej 
produkcji  lemoniadą  (natron,  woda 
i sok z wiśni).
Wyjeżdżaliśmy  też  na  dalsze  wy‐
cieczki  pociągami.  Do  powiatowe‐
go  Nowego  Tomyśla  jeździło  się 
„lukstorpedą”. Były to dwa wagony 
napędzane  silnikiem  spalinowym, 
bardzo  wewnątrz  eleganckie  i  no‐
woczesne.  Jeździliśmy  też  do  Po‐
znania  do  zoo,  do  muzeów 
wielkopolskiego  i  przyrodniczego, 
zwiedzać  gotycką  katedrę  z  groba‐
mi Mieszka I  i Bolesława Chrobre‐
go  oraz  obowiązkowo  koziołki  na 

renesansowym  ratuszu  na  Starym 
Rynku. Podczas jednej z wycieczek 
do  Poznania  zwiedzaliśmy  nowo 
wybudowany  przy  Placu  Wolności 
supernowoczesny  budynek  Poczto‐
wej  Kasy  Oszczędności  (PKO) 
z  czteroskrzydłowymi  drzwiami 
obrotowymi  i przestrzenną  salą ob‐
sługi  klientów.  Zwiedziliśmy  wie‐
czorem pięknie oświetlone neonami 
nowoczesne  kino  z  fotosami  filmu 
z  Charlie  Chaplinem  grającego 
śmiesznie  Hitlera.  Polskie  Koleje 
Państwowe  na  takie  wyjazdy 
w  okresie  ferii  sprzedawały  bardzo 
ulgowe bilety z kolorowymi  rysun‐
kami dla dzieci.

Ochronka Anioła Stróża
Od  „niepamiętnych”  czasów  cho‐
dziłem  do  przedszkola  przy  ul. 
Garczyńskich,  które  nazywało  się 
„ochronką Anioła Stróża”, a prowa‐
dziły  ją  siostry  zakonne.  Hymnem 
naszego  przedszkola  była  pieśń 
„Idźmy  tulmy  się  jak  dziatki  do 
serca Maryi Matki”  i podczas  śpie‐
wu szczególnie głośno z wyraźnym 
podkreśleniem wykrzykiwaliśmy  to 
„ufnym  krokiem”.  Podobno  moja 
trasa do i z przedszkola była bardzo 
długa,  ponieważ  wszystkiemu  po 
drodze  się dokładnie przyglądałem. 
A to sprawdzałem czy uliczne  lam‐
py gazowe dobrze i prosto stoją, ja‐
kie  kwiatki  wiosną  wychodzą 
z  ziemi,  przyglądałem  się  koniom 
w  zaprzęgach,  a  głównie  rzadko 
wtedy  pokazującym  się  samocho‐
dom  osobowym  i  ciężarowym.  Sa‐
mochody  miały  w  tych  czasach 
kierunkowskazy  w  postaci  pod‐
świetlonych  strzałek,  wyskakują‐
cych  z  boku  samochodu, 
w zależności, w którą stronę samo‐
chód miał skręcić.
W  ochronce  były  organizowane 
przeróżne  imprezy.  Corocznie  oko‐
ło  Bożego  Narodzenia  jasełki, 
gdzie  prawie  zawsze  byłem  paste‐
rzem.  W  przedszkolu  uczono  nas 
tańców  ludowych:  krakowiaków, 
kujawiaków oraz regionalnych zbą‐
szyńskich,  a  wiosną  były  zabawy 
w  parku  przy  restauracji  Niemki 
pani Palickiej; dzisiaj jest tam kino.
W którymś roku przed wojną ojciec 
zabrał  nas,  czyli  swoich  dwóch 
chłopaków,  do  banku.  Bank  był 
w pobliży naszego domu i nazywał 

się  KKO  –  Komunalna  Kasa 
Oszczędności. Mieściła  się  (zresztą 
także  po  wojnie)  na  rogu  ulic  17 
Stycznia  i  Batorego.  Tu  poważny 
pan za  ladą, po  rozmowie z ojcem, 
przyniósł  nam  dwie  piękne  chro‐
mowane skarbonki. Skarbonki były 
zamknięte  i  otwierane  mogły  być 
tylko  przez  urzędnika  bankowego. 
Skarbonki miały rączkę i dwa z bo‐
ku  otwory.  Jeden  okrągły  na  bank‐
noty  i  płaski,  zablokowany  jakimś 
języczkiem  na monety.  Próby  pod‐
kradania  przy  pomocy  noża  były 
bezskuteczne,  ale  po  uzbieraniu  do 
odpowiedniej  ciężkości  monet 
i  banknotów  (tych  ostatnich  chyba 
nigdy  nie  było)  szliśmy  uroczyście 
w asyście matki  lub ojca do banku, 
gdzie  nastąpiło otwarcie  i  komisyj‐
ne  przeliczenie  zawartości.  Poli‐
czona  kwota  została  wpisana  do 
imiennej  książeczki  oszczędnościo‐
wej  i  tym  sposobem  zostawało  się 
posiadaczem  dziecięcego  konta 
bankowego,  z  czego  było  się  bar‐
dzo  dumnym  i  ważnym.  Niestety 
nasze  skarbonki  zostały  rozbite 
i  opróżnione  w  działaniach  wojen‐
nych 1939  roku,  a książeczki  z na‐
szymi  uciułanymi  wkładami 
straciły ważność. 

Szkółka na Przedmieściu
W 1936 roku zacząłem uczęszczać 
do  szkoły,  do klasy  pierwszej  „b”. 
Przed pójściem do szkoły należało 
się  podać  szczepieniu  przeciw 
ospie,  tak  zwanych  „ośpicom”. 
Moja  szkoła  nazywała  się  „szkół‐
ką”  lub  „małą  szkołą”  i  mieściła 
się przy ulicy Poznańskiej, naprze‐

ciwko  nowego  świńskiego  targo‐
wiska,  „na  Przedmieściu”;  była 
trzecią szkołą w Zbąszyniu. Wcze‐
śniej  było  to  więzienie,  bo  w  na‐
szej  korytarzowej  szatni  pozostały 
jeszcze  dwie  cele,  z  typowymi 
ciężkimi  drzwiami,  ze  sztabami 
i  wielkimi  zamkami  oraz  „juda‐
szem”.  Zdarzało  się,  że  były  dni, 
gdzie  w  celi  ktoś  na  krótko  prze‐
bywał, ale nie stanowiło to dla nas 
żadnej  wyjątkowej  atrakcji. 
W  okresie  zimy  musieliśmy 
w  szkole  pić  tran,  a  dzieci  biedne 
dostawały  dodatkowo  mleko.  Po‐
zostałym  dzieciom  rodzice  mogli 
wykupić  codzienne  picie  mleka 
lub kakao.
Do  „szkółki”  uczęszczałem  od 
pierwszej do trzeciej klasy, to zna‐
czy aż do wybuchu wojny w 1939 
roku.  Nauczycielem  i  wychowaw‐
cą  w  pierwszej  klasie  był  młody 
nauczyciel  Witholz,  a  w  drugiej 
i  trzeciej  pani Krysińska.  Pan Wi‐
tholz  jeszcze  przed  wojną  prze‐
niósł się do Belgii i nauczał dzieci 
emigrantów  polonijnych,  a  po 
wojnie  zamieszkał  w  Australii. 
Podstawowe przedmioty w „szkół‐
ce”,  to:  nauka  języka  polskiego, 
rachunków,  śpiewu,  rysunków,  no 
i wychowania  fizycznego;  jako  je‐
dyni  uczniowie w Zbąszyniu mie‐
liśmy możliwość  ćwiczenia w  sali 
gimnastycznej  przy  miejskim  sta‐
dionie,  do  którego  mieliśmy  bar‐
dzo blisko.

Autor niniejszych wspomnień urodził się przed wojną w Zbąszyniu. Jako młody człowiek przeżył w nim dzie‐
ciństwo i młodość, w tym tę okupacyjną, doczekał wyzwolenia, a potem podjął naukę. Najpierw w rodzinnym 
mieście, potem ruszył „w świat”: do Wolsztyna, do Poznania, gdzie skończył szkołę średnią i podjął pierwszą 
pracę. Poszedł śladami ojca – zatrudnił się w telekomunikacji i związał się z nią na całe życie. Tym sposobem 
po różnych przeprowadzkach znalazł się w Zielonej Górze, gdzie mieszka do dziś. Jednak cały czas utrzymuje 
duchową więź ze swoją małą ojczyzną, w latach 90. XX wieku brał udział w corocznych Zjazdach Zbąszynian, 
jako były harcerz opisał polskie harcerstwo w Zbąszyniu, utrzymuje kontakty  z  ziomkami. W pewnym mo‐
mencie swego życia postanowił – tylko dla rodziny – zapisać swoje dzieje. Namówiliśmy go do udostępnienia 
fragmentów, które pokazują w ciekawy sposób, jak żyło się przed wojną polskiej rodzinie urzędniczej „na pro‐
wincji”. Dziś druga część wspomnień. (red.)

Moje (zapisane) życie (cz. 2)
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Tak  mówią  współczesne  nauki  historyczne, 
tak podają różne powojenne publikacje, infor‐
matory,  foldery.  Jednak  nie  ma  stuprocento‐
wego  potwierdzenia  tego  aktu,  gdyż 
oryginalne dokumenty królewskie nie istnieją. 
Można  natomiast  dotrzeć  do  –  dostępnego 
choćby  za  pośrednictwem  Internetu  (patrz: 
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/showcon‐
tent/publication/edition/20085?id=20085, 
nr 1975) – innego materiału archiwalnego. I to 
on  stał  się  podstawą  obecnie  wykorzystywa‐
nej narracji. Został spisany w 1397 roku języ‐
ku  niemieckim  w  Międzyrzeczu  –  a  nie 
w  kancelarii  królewskiej  na  Wawelu,  gdzie 
posługiwano  się  (w  piśmie)  łaciną.  Niemniej 
jest  to  dokument  oryginalny.  Obecnie  prze‐
chowywany  w  Poznaniu  w  Bibliotece  Ra‐
czyńskich.  Zastrzec  jednak  trzeba,  iż  ów 
dokument  jest  z  pewnością  niemieckojęzycz‐
ną kopią lub tłumaczeniem innego, wcześniej‐
szego  dokumentu  z  1393  roku  (dostępny: 
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/showcon‐
tent/publication/edition/20085?id=20085, 
nr  1930,  też  przechowywany  w  Poznaniu 
w Bibliotece Raczyńskich). W obu chodzi bo‐
wiem  o  tę  samą  sprawę  –  zamianę  tych  sa‐
mych wiosek. Jednakże w dokumencie z 1393 
r. Grzymko sam prosi króla o zgodę na zamia‐
nę – bez brata Mikołaja, którego dopisano do‐
piero  cztery  lata  później.  Ponadto  orginał 
z 1393 r. spisano po łacinie przed królem, któ‐
ry  przebywając  w  Inowrocławiu  zezwolił  na 
zamianę  wsi.  Babimost  opisano  w  tym  star‐
szym  akcie  jako  stolicę  dystryktu,  co  cztery 
lata  później  przetłumaczono  w  języku  nie‐
mieckim jako Wichbilde czu Bomost. 

Co to za dokument?
Treść  „niemieckiego” aktu, w  tłumaczeniu na 
język polski, brzmi następująco: 
Zamek  w Międzyrzeczu,  dnia  2  luty  1397  r. 
Bracia Grzymko i Mikołaj z Komorowa, zwa‐
ni  z  Kąt,  przyznają  w  tymże  otwartym  liście 

wszystkim, którzy  to widzą,  słyszą  lub czyta‐
ją,  z  rozwagą,  odwagą  i  radą naszych przyja‐
ciół,  że  zamieniliśmy  prawnie  i  szczerze 
z honorowym w Bogu Panem Opatem Janem 
i całym zgromadzeniem klasztoru w Paradyżu 
naszą  wieś  i  majątek  Godziszewo,  położone 
w okolicy  (Wichbilde) Babimostu na  ich ma‐
jątki  Karpicko  i  Tłoki  położone  w  okolicy 
(Wichbilde) Kębłowa. Nadajemy  i  przysięga‐
my w dobrej sławie i bez wszelkiej złej myśli 
w  wymienionej  wsi  i  majątku  Godziszewo 
trzy  kolejne  całe  roki  (lata  –  przyp.  AW) 
zwolnić  od  wszelakich  ludzkich  roszczeń, 
męskich  lub  żeńskich  nazwisk,  a  szczególnie 
od  honorowego  Konczyna  z  Bomsdorfu 
i  wszystkich  jego  synów  i  córek,  przyjaciół 
i  kuzynów.  I  żadnych  roszczeń nie ma wspo‐
mniana  wieś  i  majątek  Godziszewo  z  daw‐
nych  czasów  i  według  zwyczaju  i  prawa 
Królestwa  w  Polsce,  to  przysięgają  wspo‐
mniani bracia Grzymko i Mikołaj, a bierzemy 
na naszą cieladź, koszty i pracę z całego roku, 
że te wszystkie wymienione sprawy w całości, 
zawsze  i  niezłomnie  będą  istniały,  na  to  dają 
wspomniani  bracia  Grzymko  i  Mikołaj  zba‐
wienie  naszych  dusz  do  tego  otwartego  listu, 
który  dany  jest  po  Bożym Narodzeniu  tysiąc 
trzysta dziewięćdziesiąt siódmym roku w dniu 
naszej kochanej Panny Gromnicznej, na zam‐
ku Międzyrzeczu  przed  srogim  rycerzem  pa‐
nem  poznańskim  radcą  katedralnym, 
Mikołajem  Kelwechin,  Mikołajem  Budesin 
i innych honorowych Ludzi, którzy byli obec‐
ni.
Powyższe  pismo  nie  jest  podpisane  przez  Ja‐
giełłę.  Może  należałoby  sprawdzić,  czy  król 
Władysław  przebywał  w  tym  czasie  w  Mię‐
dzyrzeczu?  Dzisiaj  jest  to  możliwe.  Są  na‐
ukowcy,  którzy  się  tym  zajmują.  Badają 
niemal  dzień  po  dniu  pobyt monarchy w  da‐
nym  czasie. Ale  nie  o  to  chyba  tu  chodzi. Ta 
sprawa – w której na marginesie wymieniony 
jest  Babimost  –  w  ogóle  nie  dotyczy miasta. 
Nawet  owi  bracia,  którzy  załatwiają  swoje 
sprawy, pochodzą z Komorowa, a nie z Babi‐
mostu.  Miejscowość  wspomniano  jedynie 
przy  okazji,  żeby  dokładniej  określić  położe‐
nie  wiosek,  których  dokument  dotyczy.  Nie 
ma  natomiast  mowy,  że  Babimost  jest  mia‐
stem,  że  posiada  prawa  miejskie.  Czytamy 
w oryginale Wichbilde czu Bomost, co znaczy 
po niemiecku Weichbild Babimostu. A Weich‐
bild  to  coś  w  rodzaju  okręgu  sądowego  lub 
okolicy,  do  której  należą  określone  miejsco‐
wości. Niektórzy historycy kojarzą wprawdzie 
to  określenie  z  prawem  magdeburskim  dla 
centrum  danego  okręgu,  w  tym wypadku  dla 
Babimostu.  Ale  jest  to  jedynie  interpretacja 
dotycząca pojęcia Weichbild Babimostu w ze‐
stawieniu  z  datą  1397. Oczywiście można  na 
tej  podstawie  przyjąć  założenie,  iż  Babimost 
w owym roku był miastem na prawie magde‐
burskim, ale nie wolno robić z  tego  twardego 
dowodu.

Skąd się wzięła ta data?
Śledząc  uważnie  i  sprawdzając  literaturę  hi‐
storyczną dochodzimy w końcu do tego, skąd 
się wzięła  teza,  że  rok  1397  oznacza  nadanie 
Babimostowi  praw miejskich.  Pierwsze  opra‐
cowania  o  mieście  –  krótsze  lub  dłuższe  – 
ogólnie opisujące miejscowość  lub ściśle wy‐
powiadające  się  na  temat  historii  Babimostu, 

pojawiają się w XIX wieku. Żaden z autorów 
artykułów  publikowanych w  książkach  i  cza‐
sopismach nie mówi  jednak o  lokacji w 1397 
roku. 
Dopiero  w  kwietniu  1919  roku  Niemiecka 
Rada  Ludowa  w  Babimoście  (Der  deutsche 
Volksrat  in Bomst) wydała malutką broszurkę 
formatu  A6  pt.  „Die  deutsche  Stadt 
Bomst”  (Niemieckie  miasto  Babimost). 
W 1919  roku ważyły  się  losy Babimostu,  jak 
i Zbąszynia, czy zostaną politycznie przydzie‐
lone  odrodzonej  Polsce,  czy  pozostawi  się  je 
w Niemczech. Stronnictwa niemieckie w tych 
miastach walczyły o pozostanie w Rzeszy i na 
różne sposoby próbowały wpłynąć na decyzję 
Ententy.  W  obydwu  miastach  wydano  dru‐
kiem  krótkie  opracowania  zawierające  histo‐
ryczne, statystyczne i gospodarcze argumenty, 
które  miały  uzasadnić  niemiecki  charakter 
tych  ośrodków.  Babimojski  Volksrat  wzoro‐
wał  się  chyba  na  opracowaniu  wydanym 
w  marcu  tego  samego  roku  w  Zbąszyniu  pt. 
„Bentschen  eine  deutsche  Stadt.”  (Zbąszyń 
miasto  niemieckie).  Babimojska  broszurka, 
która  zawiera  zaledwie  osiem  stron,  ma  cha‐
rakter wysoce propagandowy (tak  jak opraco‐
wanie  ze  Zbąszynia)  i  miała  uzasadnić 
w „sposób naukowy”, pozostawienie Babimo‐
stu w granicach Niemiec. Babimojski Volksrat 
na  pierwszej  stronie  broszurki  argumentuje 
(tłumaczenie  na  język  polski):  „Miasto  Babi‐
most  założone  było  na  początku  XIII  wieku 
przez  niemieckich  osadników  pochodzących 
ze Śląska i już w 1397 roku zostało lokowane 
przez  króla  Władysława  na  prawie  niemiec‐
kim.”
W  ten  sposób  chciano  „naukowo”  uzasadnić, 
że  Babimost  był  niemiecki  i  powinien  pozo‐
stać w Rzeszy,  tym bardziej, że ów cytowany 
wyżej źródłowy dokument – przypomnijmy – 
wystawiony w Międzyrzeczu jest pisany w ję‐
zyku  niemieckim!  Niemiecki  Volksrat  Babi‐
mostu w roku 1919 jako pierwszy interpretuje 
dokument  z  1397  roku  jako  akt  lokacyjny 
miasta,  a  po  nim  powiela  to  już  większość 
niemieckich i później polskich historyków.

Rozważania profesora
Zobaczmy,  jak  w  tej  kwestii  reaguje  pocho‐
dzący  z  Babimojszczyzny  historyk,  prof.  Jo‐
achim  Benyskiewicz.  W  książce  „Dzieje 
Babimostu”  (1997),  wydanej  wespół  z  Mar‐
kiem Kucem, wskazuje na wymieniony doku‐
ment  jako  istotny  „do  rozważań  nad 
uzyskaniem  praw  miejskich  przez  Babi‐
most”  (s. 29). Uzupełnia  te dane o stwierdze‐
nie,  iż  „w  roku  1393  w  dokumencie 
Władysława  Jagiełly  Babimost  określany  jest 
jako dystrykt, zaś w cztery lata później wystę‐
puję pod pojęciem »Wichbilde«. Owo »Wich‐
bilde«  prawdopodobnie  łączyć  należy 
z przyznaniem miejscowości w bliżej niespre‐
cyzowanej  formie  niepełnych  praw  miej‐
skich“.  Prof.  Benyskiewicz  konkluduje,  iż 
„prawa  te, według mnie,  nadane  zostały mię‐
dzy rokiem 1393 a 1397“.
Jednak Joachim Benyskiewicz wiedział o tym, 
że nie ma dobitnego dowodu na nadanie praw 
miejskich  w  1397  roku,  natomiast  widział 
szansę  napisania  monografii  miasta,  czyli 
„Dziejów  Babimostu“,  z  okazji  politycznie 
wybranego  jubileuszu  600lecia. Z  tego  dyle‐
matu  wybrnął  unikając  jednoznacznej  opinii 
co do daty  i pozostawił w książce swoje wąt‐
pliwości.  Podobne  wątpliwości  zaakcentował 
prof. Wojciech  Strzyżewski  na  koniec  swoje‐
go  wykładu,  który  wygłosił  w  Babimoście 
z okazji 620lecia tego jubileuszu.
Wiadomo  jednak,  iż  data  1397  utrwaliła  się 

w polskiej literaturze historycznej. Pojawia się 
w  każdym  podręczniku,  encyklopedii,  popu‐
larnych wydawnictwach dotyczących dziejów 
miasta. Nikt tego nie sprawdza, nie weryfiku‐
je. Ale  na  podstawie  wyżej  przedstawionych 
faktów znamy już odpowiedź na pytanie, skąd 
się  to  wzięło,  kto  pierwszy  zinterpretował  tę 
datę  jako  lokację  miasta  i  „puścił  ją 
w obieg”… 

Inne daty
Czy  są  inne  historyczne  daty,  które  można 
świętować na Babimojszczyźnie? Oczywiście! 
Historyczną  podstawą  dla  każdej miejscowo‐
ści  może  być  pierwsza  wzmianka  pisana 
w  zachowanych  dokumentach,  czyli  najstar‐
szy dowód na jej istnienie. W wypadku Babi‐
mostu  jest  to  akt  z  roku  1257.  Z  tym,  że 
wymienia  się wieś Babimost w  parze  z  (nie‐
znanym  historykom)  Potopiskiem.  Ale  być 
może  tak  nazywano wówczas  Podmokle.  Jak 
dotąd  żaden  historyk  nie miał  odwagi  skoja‐
rzyć Potopiska  z Podmoklami. Lecz  nic  stra‐
conego  dla  podmoklan  –  za  12  lat  zbliża  się 
700lecie  tej wsi;  dokument  z  roku 1334  jest 
najstarszym  wymieniającym  Podmokle.  Na‐
stępne  źródło  z 1329  roku przyjmuje  już Ba‐
bimost  w  poczet miast  i  grodów,  obok m.in. 
Kopanicy, Sulechowa, Świebodzina i Zbąszy‐
nia.  Na  tej  podstawie  niektórzy  historycy 
przyjmują,  że Babimost w 1329  roku był  już 
miastem czy miasteczkiem. Było to miasto na 
polskim prawie zwyczajowym. Nie ma powo‐
du,  żeby  się  wstydzić  polskiego  charakteru 
prawa,  którym  Babimost  się  wtedy  rządził. 
Dopiero  prawie  dwa  wieki  później,  w  1513 
roku,  zdecydowano  to  zmienić  i  przejść  na 
modne w Rzeczypospolitej  niemieckie prawo 
magdeburskie.  Prof.  Benyskiewicz  pisze 
o tym w „Dziejach” i przedstawia nawet kopię 
pierwszej  strony  dokumentu  z  1513  roku. 
Czytamy  tu:  „Translacio  de  Jure  polonica  in 
Jus Civile Meydeburgen opidi Babymosth” – 
co  znaczy:  Przeniesienie  prawa  polskiego  na 
prawo  miasta  Magdeburga  dla  miasta  Babi‐
most.
Również  za  12  lat  będzie  jubileusz  700lecia 
parafii  babimojskiej.  Co  prawda,  dokument 
z 1334 roku wymienia jedynie babimojskiego 
plebana  Mikołaja,  ale  tam,  gdzie  jest  pro‐
boszcz, jest i parafia – nie koniecznie budynek 
kościoła, który mógł być dopiero w budowie. 
W  najstarszej  kronice  Babimostu,  która  nie‐
stety spłonęła podczas pożaru ratusza 14 mar‐
ca  1832  roku,  nasi  przodkowie  pisali,  że 
babimojska  parafia  należy  do  najstarszych 
w okolicy. Jest zatem w czym wybierać.

Aleksander Waberski

Która to właściwie rocznica?
Gmina Babimost oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Babi‐
mojskiej  przygotowują  się  do  obchodów  625lecia  nadania 
Babimostowi  praw miejskich. Organizatorzy  tego wydarze‐
nia opierają się na przesłance, że prawa miejskie nadał Babi‐
mostowi król Władysław Jagiełło w roku 1397. 

Niemiecka Rada Ludowa w Babimoście (Der 
deutsche Volksrat in Bomst) wydała broszurkę 
propagandową formatu A6 pt. „Die deutsche 
Stadt Bomst” (Niemieckie miasto Babimost). 
W niej babimojski Volksrat argumentuje, że: 
„Miasto Babimost założone było na początku 
XIII wieku przez niemieckich osadników (…) 
i już w 1397 roku zostało lokowane przez króla 
Władysława na prawie niemieckim.”
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PASJA, ROZWÓJ, SUKCES  –  to wartości, 
które  wyznaczają  dążenia  edukacyjne  w  Ze‐
spole  Szkół  nr  1  w  Zbąszyniu.  Naszym 
uczniom  stwarzamy  warunki  do  rozwoju  in‐
dywidualnych  zdolności,  zapewnić  im  dobre 
wykształcenie,  by  dobrze  przygotowani  we‐
szli w dorosłe życie.
Wspólnie  tworzymy  szkołę  na  miarę  XXI 
wieku    nowoczesną,  otwartą  i  atrakcyjną. 
Możliwe  jest  to  dzięki  projektom,  które  po‐
zwalają  uzyskać  środki  finansowe  na  realiza‐
cję naszych planów  i  zamierzeń. Dzięki  temu 
szkoła  się  rozwija,  a  uczniowie  chętniej  się 
uczą,  gdyż  mają  większe  możliwości  rozwo‐
ju. 
Obecnie  szkoła  uczestniczy  w  projekcie 
Wspieramy  rozwój  kształcenia  zawodowe‐
go.  Głównym  jego  celem  jest  podniesienie 
kompetencji  zawodowych  uczniów  i  jakości 
kształcenia zawodowego w wyniku doposaże‐
nia  pracowni  zawodowych  oraz  nabycia  no‐
wych  kwalifikacji.  Uczniowie  zdobędą  je, 
uczestnicząc  w  kursach  makijażu,  obsługi 
wózka  widłowego  czy  podczas  zajęć  z ABC 
Małego Biznesu. Udział w projekcie pozwala 
również,  dzięki  dodatkowym  lekcjom,  lepiej 
opanować  umiejętności  porozumiewania  się 
w języku angielskim. 
Warto podkreślić, że dbamy o to, by klasy by‐
ły  wyposażone  w  nowoczesny  sprzęt,  m.in. 
monitory  interaktywne,  komputery,  drukarkę 
3D. 
Płynnie funkcjonująca sieć WiFi to w dzisiej‐
szych  czasach  podstawa  każdej  dobrze  funk‐
cjonującej szkoły, dlatego zadbaliśmy o to, by 
pokrywała  ona  swym  zasięgiem  wszystkie 
strategiczne punkty w szkole. To efekt udziału 
szkoły w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielko‐
polsk@. Dziś młodzież ma stały dostęp do in‐
formacji,  nauczyciele  mogą  w  szerszym 
zakresie wykorzystywać multimedialne mate‐
riały  edukacyjne w nauczaniu  różnych przed‐
miotów,  np.  pracując  na  tablicach 
interaktywnych.  Dzięki  temu  cały  proces  na‐
uczania staje  się ciekawszy, atrakcyjny, zgod‐
ny  z  oczekiwaniami  uczniów.  Powstała  też 
wewnątrzszkolna sieć  internetowa umożliwia‐
jąca  podłączenie  szkoły  do  regionalnej  sieci 
edukacyjnej  i  stworzenie  wielofunkcyjnej 
platformy  edukacyjnej.  Nasi  uczniowie  mają 
więc kontakt z uczniami z innych szkół i mo‐
gą  ze  sobą  rywalizować w  ramach  lig  przed‐
miotowych,  czyli  turniejów  o  charakterze 
pojedynku  pomiędzy  reprezentacjami  szkół. 
Pojedynki  przeprowadzane  są  w  formie  tele‐
transmisji poprzez sieć internetową. 
Stale  polepszamy  bazę  do  realizacji  lekcji 
z  wychowania  fizycznego.  Dzięki  pozyska‐
nym środkom szkoła posiada siłownię, co po‐
zwala  urozmaicić  te  zajęcia.  Młodzież  może 
korzystać z różnorodnego sprzętu w odnowio‐
nej sali usytuowanej obok budynku, w którym 
odbywają się lekcje. 
W  naszej  szkole  absolwent  szkoły  podstawo‐
wej  może  kontynuować  naukę  w  Liceum 
Ogólnokształcącym, w Technikum Rachunko‐
wości oraz w Szkole Branżowej I Stopnia.

Liceum przygotowuje młodych  ludzi  do  pod‐
jęcia  studiów  na  wielu  różnych  kierunkach 
i uczelniach, oferując naukę w klasach o pro‐
filu  społecznoprawnym,  politechnicznoin‐
formatycznym,  przyrodniczomedycznym 
oraz bezpieczeństwo publiczne i ratownictwo. 
Dzięki  rzetelnej  edukacji,  a  także współpracy 
z uczelniami wyższymi oraz z wieloma insty‐
tucjami  uczniowie  zdobywają  kompetencje, 
które ułatwią im nie tylko wybór dalszej drogi 
kształcenia,  ale  przede wszystkim  zapewniają 
realizację  zawodowych  aspiracji  i  funkcjono‐
wanie w dorosłym życiu.
Natomiast  Technikum  Rachunkowości 
w  Zbąszyniu  jest  jedyną  tego  rodzaju  szkołą 
w  naszym  regionie.  Podczas  5letniego  cyklu 
kształcenia,  oprócz  możliwości  przystąpienia 
do  egzaminu  maturalnego,  uczeń  ma  możli‐
wość  zdobycia  dwóch  kwalifikacji  zawodo‐
wych:  z  zakresu  podatków  oraz  kadr  i  płac, 
a  także  z  zakresu  rachunkowości.  W  trakcie 
nauki młodzież odbywa dwukrotnie miesięcz‐
ne  praktyki  zawodowe  w  okolicznych  przed‐
siębiorstwach,  zdobywając  dodatkowe 
umiejętności i doświadczenie. Nasi uczniowie 
biorą  udział  w  konkursach  i  olimpiadach  or‐
ganizowanych przez ogólnopolskie  instytucje, 
odnosząc przy tym swoje sukcesy. Tym razem 
8  kwietnia  troje  z  nich  bierze  udział  w  XII 
Ogólnopolskim  Finale  Konkursu  Wiedzy 
o  Podatkach,  który  odbędzie  się  w  Katowi‐
cach.  Absolwent  technikum,  uzyskując  tytuł 
technika  rachunkowości,  osiąga  możliwość 
wykonywania prestiżowego zawodu i staje się 
konkurencyjny  na  rynku  pracy,  gdyż  księgo‐
wy  od  wielu  lat  jest  profesją    deficytową 
w całym kraju.
Szkoła  branżowa  zapewnia  młodemu  czło‐
wiekowi  możliwość  zdobycia  w  ciągu  trzech 
lat  wymarzonego  zawodu,  co  ułatwia  m.in. 
długoletnia współpraca naszej placówki z Ce‐
chem  Rzemiosł  Różnych  w  Zbąszyniu  oraz 
z Akademią  Dobrego Montażu  Porta  w  Zbą‐
szyniu.
Zespół  Szkół  nr  1  to  miejsce  niezwykłej, 
twórczej  atmosfery.  Wspieramy  inicjatywy 
uczniów i rozwijamy rozwój ich pasji, dlatego 
przyznano nam prestiżowe tytuły: Szkoły Od‐
krywców Talentów,  Szkoły  Dialogu,  Solidar‐
nej  Szkoły,  Szkoły  Demokracji.  Wymiernym 
efektem naszej  troski o kształtowanie indywi‐
dualnych  uzdolnień  wychowanków  są  ich 
sukcesy  artystyczne  i  sportowe,  a  także  osią‐
gnięcia  w  konkursach  przedmiotowych  oraz 
ogólnopolskich  projektach. Na  co  dzień mło‐
dzież  bierze  udział  w  zajęciach  pozalekcyj‐
nych  rozwijających zainteresowania  i wiedzę, 
doskonali swoje umiejętności w szkolnym ra‐
diu,  pracując  przy  redagowaniu  szkolnej  ga‐
zetki  czy  działając  w  grupie  artystycznej  lub 
udzielając się w UKS „Olimpus”. Warto pod‐
kreślić  aktywność  szkolnego  wolontariatu, 
który  działa  prężnie,  udowadniając,  że  nasi 
uczniowie  to młodzi wrażliwi  ludzie,  otwarci 
na potrzeby  innych,  a w przyszłości,  jeśli  ze‐
chcą zmienić świat, nie będą się bali tego zro‐
bić.
Jeśli absolwent szkoły podstawowej poszuku‐
je  szkoły,  która  stanie  się  dla  niego  nie  tylko 
budynkiem,  w  którym  zdobywa  wiedzę,  ale 
też  miejscem,  gdzie  będzie  mógł  się  realizo‐
wać i stale doskonalić, w którym wszyscy się 
znają,  wspierają  i  darzą  szacunkiem  –  zapra‐
szamy do Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu!

Szkoła atrakcyjna i ciekawa – czy to możliwe? 
Tak dzieje się w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
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Trzciel  był  jednym  z  wielu  miejsc 
w  Polsce,  w  którym  6 marca  2022 
roku na sportowo uczczono Żołnie‐
rzy  Wyklętych.  Głównymi  organi‐
zatorami  wydarzenia  było 
Stowarzyszenie  Chociszewo   
Wspólna  Przyszłość  i  Zespół  Edu‐
kacyjny w Trzcielu, które  to  już po 

raz  siódmy  umożliwiły  mieszkań‐
com, młodzieży i dzieciom zamani‐
festowanie postawy patriotycznej. 
W  zorganizowanym  biegu  na 
1963  m  wystartowało  52  uczestni‐
ków. Najlepszy był Konrad Frącko‐
wiak  a  tuż  za  nim  przybiegli 
Blanka  Telman  i  Marcin  Koniecz‐

ny. Na  trasę o długości 6 km (trasa 
liczyła  dokładnie  6100  m)  wystar‐
towało 13 uczestników i tutaj rywa‐

lizacja  wyglądała  następująco: 
I  miejsce  zajął    Michał  Tomasze‐
wicz, II  Kacper Fietz i III  Wiktor 

Podrez.  Najwięcej  jednak  emocji 
wśród  widzów  wywołał  tzw.  Bieg 
Malucha,  w  którym  startowały 
dzieci  z  przedszkola  i  klas  IIII 
Szkoły  Podstawowej,  a  do  rywali‐
zacji stanęło ich 48. Najmłodsi mu‐
sieli  przebiec odcinek 330 metrów. 
W  pierwszej  grupie  wiekowej  naj‐
szybsi  byli  Oskar  Szrama,  Błażej 
Moskal  i  Maksymilian  Pucek. 
Wśród drugich klas najszybszy był 
Konrad Konieczny, a za nim kolej‐
no Laura Minge  i Marcel Kolbusz. 
Wśród trzecich klas najszybciej po‐
konała  trasę  Nikola  Mielczarek, 
Dominika Ferlin i Kacper Malowa‐
ny.
Już  tradycją  Biegu  Tropem  Wil‐
czym  w  Trzcielu  jest  możliwość 
rozgrzania  się  i  posilenia  pyszną 
grochówką  wojskową  serwowaną 
każdemu.

um trz

Bieg WILCZYM TROPEM 2022
Trzciel  był  jednym  z  wielu  miejsc  w  Polsce, 
w  którym  6  marca  2022  roku  na  sportowo 
uczczono  Żołnierzy Wyklętych. Głównymi  orga‐
nizatorami  wydarzenia  było  Stowarzyszenie 
Chociszewo   Wspólna  Przyszłość  i  Zespół  Edu‐
kacyjny  w Trzcielu,  które  to  już  po  raz  siódmy 
umożliwiły  mieszkańcom,  młodzieży  i  dzieciom 
zamanifestowanie postawy patriotycznej. 

Najmłosi uczestnicy biegu                                                      fot. um trz

Zofia  Mąkosa  urodziła  się  w  Kargowej, 
dzieciństwo  spędziła  w  Chwalimiu.  Jest 
emerytowaną nauczycielką historii i wiedzy 
o  społeczeństwie.  Publikowała  artykuły 
w  lokalnej prasie. Debiutowała w 2017  ro‐
ku  powieścią  „Cierpkie  grona”,  pierwszym 
tomem  cyklu  WENDYJSKA  WINNICA. 
Dwa  lata  później  ukazało  się  „Winne mia‐
sto”, a w roku 2020 „Dolina nadziei”. Dwie 
pierwsze  powieści  zostały  wyróżnione  Lu‐
buskim Wawrzynem Literackim.
Najnowsza książka autorki przenosi czytel‐
nika do roku 1647. To powieść historyczna, 
gdzie  na  ziemiach  z  pogranicza  Królestwa 
Polskiego  i Brandenburgii  splatają  się  losy 

zielarki  Wigi,  jej  wnuczki,  pozostałych 
mieszkańców  wsi  oraz  ze  znalezionym 
przez konnych jeźdźców na bezludziu ogar‐
niętym przez wojnę  trzydziestoletnią   ma‐
łym chłopcem. Karge  miejscowość, gdzie 
wierzenia  ludowe i mity stanowią codzien‐
ność mieszkańców, gdzie posępne  tajemni‐
ce skrywające się w pobliskim lesie zostają 
osłonięte przez wydarzenia historyczne ma‐
jące  miejsce  w  XVII  wieku  i  w  końcu, 
gdzie ludzka zawiść będzie przyczyną cier‐
pienia innych.

opr. mr

Nowa książka Zofii Mąkosy
Dnia  26  stycznia  2022  r.  w Mediatece  Światowid  odbyło  się 
spotkanie autorskie z Panią Zofią Mąkosą oraz promocja  jej 
najnowszej książki pt. „Makowa spódnica. Kamień w wodę”. 
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Jedna 
z opinii jaka ukazała się w Internecie brzmi następująco :"To 
jedna  z  takich  książek,  po  lekturze  której  nasunie Wam  się 
myśl, że tak jak Ona nie pisze już nikt." 

10  lutego  przypadła  82.  rocznica 
pierwszej  masowej  deportacji.  Przy 
pomniku  na  Placu  Dworcowym 
w  Zbąszynku  spotkali  się  przedsta‐
wiciele  samorządu, m.in.  Burmistrz 
Zbąszynka  Wiesław  Czyczerski, 
Zastępca  Burmistrza  Jan  Makare‐
wicz,  Przewodniczący  Rady  Miej‐
skiej  w  Zbąszynku  Jan Mazur  oraz 
członkowie  Świebodzińskiego 
Związku Kresowian   Koło Tereno‐
we  Kosieczyn.  W  uroczystości 
uczestniczył  również  poczet  sztan‐
darowy  Związku  Drużyn  ZHP 
w  Zbąszynku,  Ks.  Kan.  Jerzy  Kor‐
diak,  a  także  delegacja  seniorów 

z  Dziennego  Domu  „SeniorWi‐
gor”.  Burmistrz  Zbąszynka  przypo‐
mniał  tragedię  Polaków 
deportowanych  w  głąb  ZSRR, 
ogrom  ich  cierpień  i  nieludzkiego 
traktowania.  Podziękował  również 
za  uczestnictwo  w  tej  ważnej  uro‐
czystości.  Wyraził  swoją  nadzieję, 
na  kontynuację  organizowania  uro‐
czystości przez Związek Harcerstwa 
Polskiego  w  przyszłości.  Następnie 
delegacje  złożyły  kwiaty  i  zapaliły 
znicze  pod  pomnikiem  poświęco‐
nym  pamięci  pomordowanym 
mieszkańcom Kresów.

um zk

82. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir
10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadzi‐
ły pierwszą z czterech masowych deportacji oby‐
wateli  polskich,  w  czasie  której  do  północnych 
obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywiezio‐
no  około  140  tys.  ludzi. W  czasie  transportu  lu‐
dzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Tylko 
nielicznym udało się powrócić do kraju.

Uroczystość pod pomnikiem w Zbąszynku                                                                                            fot. um zk

Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą w kargowskiej Mediatece                              fot. um kar



Gdy  chodziłem  do  drugiej  klasy 
szkoły  podstawowej,  a  był  to  rok 
1937, zawsze o godzinie 10.00 we 
wszystkie  dni  powszednie  przela‐
tywał  nad  naszym  domem  czarny, 
duży  rejsowy  pasażerski  samolot 
typu Ju52, chyba niemieckich linii. 
Leciał  z  Berlina  do  Warszawy 
i  pewnie  z  międzylądowaniem 
w  Poznaniu.  Wiem  to  dokładnie, 
bo gdy zaczynałem lekcje o 10.30, 
to przelatujący samolot i jego mia‐
rowy  niski  terkot  trzech  silników, 
początkowo cichy i coraz głośniej‐
szy, nakazywał mi kończyć zabawę 
lub  prace  w  ogrodzie,  umyć  się, 
zarzucić  torbę  i  szybko  pędzić  do 
szkoły na lekcje. 

Radio
Radio  w  domu  było  „zawsze”. 
Najpierw  jak  pamiętam  był  tak 
zwany „detektor”. Odbiornik wiel‐
kości  pudełka od  cygar,  z  ebonitu, 
z  pokrętłem  do  szukania  fal  (sta‐
cji),  i  słynnym  „kryształkiem”, 
oraz  z  bardzo  długą  zewnętrzną 
anteną  z  porcelanowymi  izolator‐
kami  przelotowymi  i  odgromni‐
kiem, którym trzeba było wyłączać 
antenę  podczas  burzy.  Do  słucha‐
nia  służyły  słuchawki  nauszne. 
W  1936  na  święta Wielkiej  Nocy 
ojciec  kupił  odbiornik  radiowy 
najnowszej  klasy.  Czterozakreso‐
wą superheterodynę z czterema za‐
kresami  fal,  polskiej  firmy 
„Elektrit”  z  Wilna,  z  wypisanymi 

na zakresach średnich i długich na‐
zwami  miast  europejskich,  posia‐
dających  nadajniki  radiowe. 
Wcześnie  znałem  odbiornik  radio‐
wy, jaki posiadali sąsiedzi. Była to 
czarna  skrzynka  z  lampami  na  ze‐
wnątrz  obudowy,  zawieszonym 
oddzielnie  głośnikiem  i  wieloma 
pokrętłami.  Szukając  stacji  do  od‐
bioru  należało  kręcić  kilkoma  po‐
krętłami. Była to procedura bardzo 
skomplikowana  i  długotrwała, 
a podczas kręcenia  z głośnika wy‐
dobywały  się  przenikliwe  piski 
i  gwizdy,  zgrzyty  i  wycia.  Po 
chwili  słuchania  tak  się  wszystko 
rozjeżdżało i procedurę trzeba było 
powtórzyć.  Wcześniej  prawdziwy 
odbiornik  radiowy  widziałem 

w  świetlicy  pocztowej,  gdzie  cho‐
dziliśmy  słuchać  bajek  nadawa‐
nych  przez  radio  i  innych 
słuchowisk dla dzieci. W  tej  świe‐
tlicy  można  było  wypożyczyć  gry 
oraz  pograć  w  pingponga.  Tam 

odbywały  się  też  pokazy  gotowa‐
nia  dla  starszych  dziewcząt  i  pań 
i inne demonstracje nowoczesnego 
sprzętu kuchennego. (c.d.n.)

Zenon Owoc 
Fot. Z archiwum autora

Dokończenie na str. 12

Moje (zapisane) życie (cz. 2)

Do  rywalizacji  przystąpiło 10 dru‐
żyn,  rozegrano  23  mecze  syste‐
mem  „każdy  z  każdym”,  efektem 
zmagań było zajęcie przez drużyny 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych 
następujących miejsc: 1. Tuchorza, 
2. Zakrzewo, 3. Stara Tuchorza, 4. 
Żodyń,  5.  Reklin,  6.  Jaromierz,  7. 
Siedlec, 8. Jażyniec, 9. Boruja, 10. 
Karna.
Nad  prawidłowym  przebiegiem 
turnieju  czuwał  sędzia  Pan Marek 
Kubaczyk. Nadzór nad tablicą wy‐
ników  pełnili  druhowie  z  MDP 
w Siedlcu Jakub Zalisz i Stanisław 
Maszner.  Po  kilku  godzinach  ry‐
walizacji  dokonano  podsumowa‐
nia  zawodów.  Hieronim  Birk  – 
Prezes  ZOG ZOSP RP w  Siedlcu, 
Jacek  Kolesiński  –  Wójt  Gminy 
Siedlec,  Wiesław  Żydzik    Wice‐

przewodniczący Rady Gminy  Sie‐
dlec,  Stanisław  Jedliński   
Przewodniczący  Komisji  Oświaty, 
Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i Opieki 
Społecznej  Rady  Gminy  Siedlec 
wręczyli  drużynom  pamiątkowe 
dyplomy,  puchary  oraz  nagrody. 
Statuetka  dla  najlepszego  zawod‐
nika  trafiła  w  ręce Adama  Waw‐
rzyniaka  z  OSP  w  Tuchorzy, 
wyróżniono  również  najlepszego 
strzelca turnieju, którym został To‐
masz  Śmiałek  z  OSP  w  Żodyniu, 
za  najlepszego  bramkarza  uznano 
przedstawiciela OSP w Tuchorzy – 
Roberta  Kosickiego.  Na  koniec 
uczestnikom  oraz  zaproszonym 
gościom  zrobiono  pamiątkowe 
zdjęcie.

um sied

Turniej OSP Siedlec
XII Wiosenny turniej OSP gminy Siedlec w piłce nożnej halowej.
Niedziela 13 marca roku w gminie Siedlec minęła się pod hasłem sporto‐
wej  rywalizacji. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu w  ra‐
mach  prowadzonych  działań  statutowych  oraz  podnoszenia 
przygotowania sportowego członków OSP wraz z Urzędem Gminy w Sie‐
dlcu zorganizował XII Wiosenny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Siedlec w piłce nożnej halowej. 

W uroczystości wzięli udział m. in. 
Poseł  Marta  Kubiak,  komendant 
powiatowy PSP młodszy brygadier 
Marek  Kołdyk  oraz  Wielkopolski 
Komendant  Wojewódzki  Państwo‐

wej  Straży  Pożarnej,  nadbrygadier 
Dariusz  Matczak.  Zbąszyń  repre‐
zentowali  druh  Andrzej  Michal‐
czak  (OSP  Przyprostynia  – 
beneficjent  przyznanych  środków) 

oraz  Burmistrz  Zbąszynia  Tomasz 
Kurasiński.
Pieniądze  zostaną  przeznaczone  na 
zakup średniego samochodu ratow‐
niczogaśniczego,  który  pozwoli 
zwiększyć  mobilność  oraz  goto‐
wość  operacyjną  jednostki  OSP 
Przyprostynia. Aby zrealizować za‐
kup Gmina Zbąszyń  dołoży  na  ten 
cel 500  tys. zł.   W ostatnich  latach 

zostały  zakupione  lekkie  pojazdy 
pożarnicze  dla  jednostek  m.  in. 
w  Nądni,  Stefanowie  i  Łomnicy, 
wcześniej  ciężki  pojazd  gaśniczy 
otrzymała  jednostka  w  Zbąszyniu. 
Planowany  jest  zakup  odpowied‐
niego  pojazdu  ratowniczogaśni‐
czego,  który  zastępując  stary  wóz 
bojowy  z  1976  roku,  będzie  służył 
wiele  lat  podczas  prowadzonych 
działań na terenie gminy.

 Gminny system ochotniczych stra‐
ży pożarnych składający się z 9ciu 
jednostek, w  tym dwóch  jednostek 
należących  do  krajowego  systemu 
ratowniczo – gaśniczego, to pierw‐
sze  i  jak  się często okazuje  jedyne 
zapewnienie  bezpieczeństwa 
mieszkańców  w  sytuacjach  kryzy‐
sowych. Nowoczesny sprzęt jest do 
tego niezbędny.

um zb

Promesa dla OSP Przyprostynia
W czwartek 10 marca 2022 r. w Muzeum Zamku Opa‐
lińskich  w  Sierakowie  odbyło  się  uroczyste  wręczenie 
promesy o wartości 400 tys. zł dla druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przyprostyni.  

Druhowie OSP biorący udział w rozgrywkach sportowych                                                              fot. um sied

Reprezentujący gminę Zbąszyń podczas uroczystości w Sierakowie

fot. um zb


