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Jedynie  na  kilku  krótkich  odcin‐
kach  rowerzyści  muszą  poruszać 
się  wzdłuż  dróg  asfaltowych 
i  gruntowych.  Ukształtowanie  te‐
renu wzdłuż pętli  jest zróżnicowa‐
ne,  ale  dominują  odcinki  płaskie 
oraz  o  lekkim  nachyleniu  terenu 
co  powoduje,  że  trasa  jest  łatwa 
i  możliwa  do  pokonania  przez 
osoby  nie  mające  zaawansowanej 
kondycji  fizycznej.  Pętlę  rowero‐

wą Regionu Kozła cechuje bardzo 
dobra  infrastruktura  turystyczna, 
na  którą  składają  się  liczne  miej‐
sca  odpoczynku,  tablice  informa‐
cyjne,  kąpieliska    w  Zbąszyniu, 
Kolesinie,  Starym  Kramsku,  czy 
przy  Jeziorze  Linie  Duże  oraz  re‐
stauracje w Chlastawie, Kolesinie, 
Wojnowie.  Do  walorów  kulturo‐
wych,  które możemy  zobaczyć  na 
trasie  zaliczyć  można  drewniane 

kościoły  (Chlastawa,  Kosieczyn), 
Gminny  Skansen  Maszyn  i  Urzą‐
dzeń  Rolniczych  w  Podmoklach 
Małych,  drewniane,  ludowe  rzeź‐
by  przy  plaży  nad  Jeziorem Linie 
Duże,  Dwór  Kolesin,  drewnianą 
dzwonnicę  w  Starym  Kramsku, 
ozdobione  muralami  ściennymi 
przystanki  autobusowe  w  gminie 
Kargowa.  W  sobotę  26  czerwca 
odbył się doroczny rajd rowerowy, 
który  przebiegał  szlakami  prowa‐
dzonymi  wzdłuż  jezior.  Na  trasie 
przewidziano  odwiedzenie  cieka‐
wych miejsc, konkursy z nagroda‐
mi  oraz      poczęstunki.  Początek 
eskapady przypadł w Grójcu Wiel‐
kim,  skąd  trasą  prowadzącą  przy 
jeziorze  Grójeckim,  a  następnie 
wzdłuż  Jeziora  Błędno  uczestnicy 
dotarli  do  Nądni.  Nowa  ścieżka 
rowerowa,  schowana  w  przyje‐
ziornym  lesie  była  dodatkową 
atrakcją.  Pierwszym  przystankiem 
była  zabytkowa  kuźnia  w  Nądni 
prowadzona  przez  Mariana  Kwa‐
śnego.  Dalej  trasa  wiodła  nad  Je‐
ziorko  Koźlarskie  w  Chlastawie, 
pierwszy  sztuczny  zbiornik  w  re‐
gionie, który coraz bardziej wtapia 
się w  otaczającą  naturę. Tutaj  po‐
byt umiliły mała kawa i ciasto, po‐
tem  runda  honorowa  wokół 
jeziorka  (dokładnie  1km)  i  trasa 
rajdu  powiodła  do  Podmokli  Ma‐
łych. Po drodze mijano zabytkowe 

kościółki  w  Chlastawie  i  Kosie‐
czynie  i  kolejny  przystanek  na 
skansenie  przy  szkole  w  Podmo‐
klach  Małych. W  związku  z  tym, 
że uczestnikiem rajdu był p.  Jerzy 
Wirski,  bocianoznawca  i  zaanga‐
żowany w  ekipie  prof.  Leszka  Je‐
rzaka  –  ornitologa  z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego  przy  obrączko‐
waniu  i  liczeniu  bocianów  na  na‐
szym terenie, uczestnicy otrzymali 
sporą  dawkę  informacji  o  bocia‐
nach. Każde gniazdo na  trasie by‐
ło  przyczynkiem  do  snucia 
ciekawych  opowieści  o  tych  nie‐
zwykłych  ptakach.  Dłuższa  prze‐
rwa  trwała  też  w  Wojnowie,  bo 
tam postawiono w tym roku dzięki 

pomocy  p. Okupskiego  z Chwali‐
mia  nowy  słup  z  zaczątkiem 
gniazda. Ptaki zdążyły  już wypro‐
wadzić  swoje  gniazdo  do  takiego 
stanu,  że  szczęśliwie  wychowuje 
się  w  nim  dwoje  młodych  bocia‐
nów.  Po  dotarciu  na  kolejny  etap 
w  Nowym  Kramsku  nastąpiła 
przerwa na skromny posiłek i roz‐
prostowanie  kości.  Część  uczest‐
ników  w  tym  miejscu  już 
zakończyła  wspólny  przejazd, 
reszta  udała  się  w  dalszą  drogę 
przez Kolesin, Wojnowo  do miej‐
scowości Linie nad Jeziorem Liny, 
gdzie nastąpiło zakończenie rajdu.

lgdrk

Rajd rowerowy szlakiem jezior Regionu Kozła
Pętla  rowerowa  łącząca gminy Kargowa, Babi‐
most,  Zbąszynek  i  Zbąszyń ma  długość  53  km 
i prawie w całości prowadzi po ścieżkach rowe‐
rowych  o  nawierzchni  asfaltowej  oraz  z  kostki 
brukowej. 

12 sierpnia w Hali sportowej im. 
Moniki  Michalik  w  Trzcielu 
mieszkańcy  przywitali  na  ofi‐
cjalnym  spotkaniu  Tadeusza 
Michalika      zdobywcę  brązo‐
wego medalu w zapasach w stylu 
klasycznym w kategorii do 97 kg 
podczas  Igrzysk  Olimpijskich 
w Tokio.
Mistrza  olimpijskiego  przywitali 
nie  tylko mieszkańcy  gminy,  ale 
także  strażacy,  delegacje  klubów 
zapaśniczych,  przedstawiciele 

samorządów  gminnych,  powia‐
towego  i  wojewódzkiego. 
W  trakcie  spotkania  towarzyszy‐
li  mu  rodzice,  Państwo  Zofia 
i Marian Michalik  oraz  siostra 
Monika Michalik,  również me‐
dalistka  Igrzysk  w  Rio  de  Jane‐
iro.  Wydarzenie  oprawione  było 
akcentem  muzycznym,  nie  za‐
brakło  również  relacji  z  walki 
o  brązowy  medal  w  czasie  mi‐
strzostw.  Burmistrz  miasta,  Ja‐
rosław Kaczmarek, uhonorował 

olimpijczyka  i  jego  rodziców 
medalami „Zasłużony dla Miasta 
i  Gminy  Trzciel”.  Podczas  spo‐
tkania  nie  zabrakło  momentów 
wzruszających  ani  wspominek 
z  czasów  początków  kariery Ta‐
deusza  Michalika.  Pojawiły  się 
anegdoty  i  ciekawostki  przyto‐
czone  przez  siostrę,  z  którą  nie‐
raz  rywalizował  oraz  trenerów 
Mieczysława  Kurysia  i Marka 
Troczyńskiego.  Tadeusz  Micha‐
lik  jest brązowym medalistą Mi‐
strzostw  Europy  w  2016  roku, 
kwalifikacje  na  Igrzyska  Olim‐
pijskie  w  Tokio  wywalczył 
w 2019 roku podczas Mistrzostw 
świata  w Kazachstanie.  Jak  sam 
mówi  codzienność  sportowca  to 
ciągłe doskonalenie się,  treningi, 
zgrupowania,  wyjazdy  na  zawo‐
dy…
Poza  sportem  wiedzie  spokojne 
i  skromne  życie,  jest  żołnierzem 

sił  zbrojnych w stopniu  szerego‐
wego.  Jego kolejny cel w karie‐
rze  zapaśniczej  to  Letnie 

Igrzyska  Olimpijskie  w  Paryżu 
w 2024 roku.
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Zapasy trenuje od 10 roku życia. Do trzcielskie‐
go klubu „Orląt” docierał z pobliskiego Jasień‐
ca,  skąd  pochodzi.  Choć  według  pierwszego 
trenera  jako dziecko nie  rokował w  tej  ciężkiej 
dyscyplinie sportowej, to swoim uporem, ciężką 
pracą, pokorą i duchem walki pokazał, że nawet 
niepozorny  chłopak  może  zostać  olimpijskim 
medalistą.

Powitanie mistrza olimpijskiego w Trzcielu

Olimpijczyk wraz z rodzicami podczas wręczenia medalu "Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Trzciel"

Uczestnicy przy zabytkowej kuźni w Nądni

Rajd rowerowy Regionu Kozła jako cykliczne wydarzenie cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem



Wydarzenie  ma  na  celu  przede 
wszystkim  przybliżenie  dzie‐
ciom  i młodzieży  rodzimej  kul‐
tury  ludowej,  mającej 
odzwierciedlenie  w  tańcu,  mu‐
zyce,  kapelach  ludowych,  ob‐
rzędach  tanecznych, 
działalności  muzyków  ludo‐
wych  oraz  szerokim  zakresem 
pracy  muzyków,  organizatorów 
wydarzeń  i  mistrzów  koźlar‐
skich  nad  kultywowaniem  lo‐
kalnej  tradycji.  Chcemy,  aby 
dzieci  miały  dostęp  do  wiedzy 
i  edukacji  regionalnej  po  to,  by 
poprzez kontakt w  formie  zaba‐
wy z tradycją wyczulał je na na‐
sze  dziedzictwo  niematerialne, 
by uczyły się w przystępny spo‐
sób  uważności  na  rodzimą  kul‐
turę ludową.

Konkurs  jest  skierowany  do 
uczniów  klas  „0”  i  szkół  pod‐
stawowych  z  gmin  terytorialnie 
znajdujących  się  w  Regionie 
Kozła. Tematyka  prac ma  doty‐
czyć  charakterystycznej  dla Re‐
gionu  Kozła  obrzędowości, 
wykonawców  śpiewaczych,  ka‐
pel  i zespołów ludowych wyko‐
nujących  i  prezentujących 
programy  artystyczne  związane 
z  lokalnym  folklorem.  Jury  po‐
wołane przez organizatorów bę‐
dzie  w  szczególności  oceniać 
samodzielne  wykonacie  prac 
plastycznych,  oryginalność  oraz 
zgodność  z  tematyką.  Autorzy 
wyróżnionych  prac  zostaną  za‐
proszeni  do  siedziby  biblioteki 
na  uroczyste  podsumowanie 
konkursu  oraz  wręczenie  na‐
gród.
Organizatorami konkursu są Bi‐
blioteka Publiczna w Zbąszyniu 
oraz  Lokalna  Grupa  Działania 
Regionu Kozła.
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Pożegnanie prof. Tadeusza Zgółki

"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.

Jego nazwisko, w którym On sam 
z  właściwym  sobie,  czasem  nieco 
ironicznym  humorem,  widział 
zdrobnienie, nie pasowało do Nie‐
go:  był  wielką  postacią,  na  wiele 
sposobów.  Był  językoznawcą 
z  potężnym  dorobkiem  nauko‐
wym, z wielkim wkładem w teorię 
języka,  a  także  z  autorytetem 
u  tych  Polaków,  którzy  szukali 
u  Niego  rozwiązań  językowych 
dylematów. Jednocześnie, co rzad‐
kie,  zajmował  się  organizacją  dy‐
daktyki  języka,  co  traktował  jako 
posłannictwo.
Wielkie słowa do niego pasowały: 
swoją  pracę  traktował  niezwykle 
serio.  Wypromował  wielu 
uczniów,  którzy  widzieli  w  Nim 
prawdziwego  naukowego  patrona 
i  spolegliwego  opiekuna.  Był  od‐
powiedzialny  za  słowo,  zarówno 

w  tekstach  naukowych  i  popular‐
nonaukowych,  jak  i  w  wypowie‐
dziach.  Kiedy  zabierał  głos 
w  dyskusji,  zazwyczaj  w  drugiej 
jej  części  lub  pod  jej  koniec, mó‐
wił  to,  co  ważne  i  co  okazywało 
się wiążące. Bo  też  i  zawsze  było 
poparte  przemyśleniami,  wiedzą 
i dobrym rozpoznaniem stanu rze‐
czy. A  Jego  zaangażowanie  w  na‐
ukowe  przedsięwzięcia 
i inicjatywy, które popularyzowały 
wiedzę o  języku,  jest  nie do prze‐
cenienia – i nie do zastąpienia. Ta‐
kim  też  jest  dla  Rady  Języka 
Polskiego  Jego  wieloletni  udział 
w jej pracach.
Dla  swojej  uczelni,  dla  Poznania, 
dla  Wielkopolski  był  osobą  em‐
blematyczną.  Dla  całej  Polski  – 
jedną  z  najważniejszych  języko‐
znawczych  instytucji.  Dla  Pola‐

ków  poza  granicami  –  kontaktem 
z ojczyzną. Był wreszcie uczonym 
na  skalę  międzynarodową,  co  po‐
twierdzają  honory  zagranicznych 
uczelni.
Był  przy  tym człowiekiem życzli‐
wym, doceniającym ludzkie zasłu‐
gi  i  wyrozumiałym  dla  ludzkich 
przywar.  Nieraz  dawał  dowody 
prawdziwej  koleżeńskiej  przyjaź‐
ni,  potrafił  pomóc w  trudnych  sy‐
tuacjach  i  cieszył  się  sukcesami 
innych.  I  był  też  człowiekiem  ra‐
dosnym, z którym każde spotkanie 
było  ważne,  ciekawe  i  –  co  nie‐
zwykle  ważne  –  także  radosne. 
Cieszyłem  się,  gdy Go widziałem 
i  mogłem  z  Nim  zamienić  choć 
kilka zdań, zawsze z korzyścią dla 
siebie. W trudnych czasach pande‐
mii  kontakt  z  Nim,  choćby  tylko 
telefoniczny,  był  dla  mnie  rzetel‐
nym  dowodem  na  istnienie  poza‐
wirusowego,  prawdziwego 
i nieprzemijającego świata.
Był  humanistą  we  wszystkich  ro‐
zumieniach  tego  słowa.  Potrafił 
też smakować życie i sam dodawał 
mu smaku.
Nasze  optymistyczne  poczucie 
sprawiedliwości  życiowej  karmi 
się  dobrymi  przykładami.  Takim 
przykładem  było  dla  mnie  Mał‐

żeństwo  Profesorostwa  Zgółków 
i  cała  Rodzina  Tadeusza.  To  bar‐
dzo dobrze, że miał taką rodzinę.

To bardzo źle, że umarł.

Jerzy Bralczyk

26 kwietnia br. zmarł prof. Tadeusz Zgółka. Był 
członkiem Rady Języka Polskiego od 2003 roku, 
w ostatnich kadencjach – członkiem Prezydium 
RJP  i  jej  wiceprzewodniczącym.  Łączymy  się 
w  bólu  z  Małżonką  Profesora,  prof.  Haliną 
Zgółkową,  ich  dziećmi  i  społecznością  akade‐
micką Poznania. Będzie nam Go bardzo brako‐
wało. 

Prosimy w plastyczną gościnę
Z okazji 47. Biesiady Koźlarskiej, doroczne‐
go  święta  muzyków  ludowych,  Biblioteka 
Publiczna w Zbąszyniu po raz siódmy ogłosi‐
ła konkurs plastyczny dla dzieci  i młodzieży 
z  całego  Regionu  Kozła.  Hasło  przewodnie 
tej  edycji:  „Prosimy w  gościnę.  Nasza  żywa 
scheda po przodkach”

Tradycyjny  ludowy  charakter  śpie‐
wu  i  muzykowania  jest  cenną  czę‐
ścią  niematerialnego  dziedzictwa 
kulturowego,  którą  trzeba  szanować 
i promować wśród młodego pokole‐
nia. 
Reprezentanci  z  Gminy  Zbąszynek 
wzięli  udział  w  kategorii  „Mistrz 
i  uczeń  śpiewaczy”.  Gmina  była 
godnie  reprezentowana  przez  Hu‐
berta  Wittke,  Habibę  Awad  oraz 
ich  „mistrza”  Wojciecha  Wittke 
z Dąbrówki Wielkopolskiej.
Także  muzycy  i  kapele  ludowe 
z  gminy Zbąszyń  zostali  nagrodzeni 
bądź wyróżnieni  przez  jury  konkur‐
sowe podczas festiwalu. W kategorii 
kapel  Kapela  Hildebrandta  zajęła 
I  miejsce,  Kapela  Adama  Kaisera 
II  miejsce,  a  Kapela  Daniela  Mo‐
lendy  wyróżnienie.  W  kategorii 
„Mistrz    uczeń”,II  miejsce  przypa‐
dło  Janowi  Prządce  z  kapelą  „Sie‐
dleckie koziołki”.

2729  sierpnia  2021  r. 
odbył się 55. Ogólnopol‐
ski  Festiwal  Kapel 
i  Śpiewaków  Ludowych 
w  Kazimierzu  Dolnym 
nad Wisłą. Głównym za‐
łożeniem  festiwalu  była 
ochrona  tradycyjnego 
repertuaru  oraz  trady‐
cyjnego  stylu  muzyko‐
wania i śpiewania. 

55 Ogólnopolski 
Festiwal Kapel
i Śpiewaków 
Ludowych
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Już  na  wstępie  należy  stwierdzić, 
iż  prezentacja  jest  tak  ciekawa, 
a  zarazem  charakterystyczna  dla 
tzw.  prowincji,  że  należałoby  ją 
zaprezentować  także w Kargowej, 
Zbąszynku, Babimoście i Trzcielu, 
czyli  w  całym  Regionie  Kozła. 
Wszystkie miejscowości RK mają 
bowiem  podobną  przeszłości 
i  z  pewnością  fotogramy  sprzed 
stu  lat  zaciekawiłyby  ich  miesz‐
kańców. Dowodem na  to  jest cho‐
ciażby  obecność  podczas  otwarcia 
(7 sierpnia br.) wielu znakomitych 
postaci  spoza  Zbąszynia.  Wśród 
gości  dało  się  zauważyć  państwa 
Zofię  i  Tadeusza  Mąkosów 
z  wnuczką  (gm.  Siedlec), 
prof.  Zygfryda  Witkiewicza 
z Warszawy  (ale  pochodzącego  ze 
Zbąszynia),  Szczepana  Sobczaka 
(Kargowa)  –  dyr.  Regionu  Kozła, 
ponadto  przybyszów  z  Poznania, 
Zielonej  Góry,  a  nawet  artystkę 
z Paryża.

Dom Constantego
Prezentację w galerii „Stary Dwo‐
rzec”  przygotował Wojciech  Olej‐
niczak,  pochodzący  ze  Zbąszynia 
poznański  artysta  plastyk  i  foto‐
grafik.  Wyeksponował  ją  na  trzy‐
dziestu  trzech  dużych  planszach 
z  komentarzami  i  wyjaśnieniami, 
dzięki  czemu  zwiedzający  mogą 

także  samodzielnie,  bez  udziału 
przewodnika, zaliczać tę znakomi‐
tą  wystawę.  Jej  siła  i  niepowta‐
rzalność  polega  na  trafnym 
zebraniu  fotogramów  pokazują‐
cych zatrzymane w kadrze chwile, 
miejsca  i  ludzi  mieszkających 
w Zbąszyniu (i okolicy) przed po‐
nad stu  laty. Dodajmy – bo to  jest 
niezmiernie istotne – te miejsca są 
do  dziś  dla  większości  współcze‐
snych  zbąszynian  rozpoznawalne. 
Na przykład ujęty  jest  (na ogrom‐
nej  fotografii)  moment  rozpoczę‐
cia  budowy  domu,  w  którym 
zamieszkał  i  miał  później  swoje 
atelier  fotograficzne właśnie  autor 
owych  szklanych  negatywów  – 
Constanty Sikorski. Niemiecki  fo‐
tograf  uwiecznił  dzień,  gdy  na 
placu budowy  jeszcze nie ma mu‐
rów, ale widzimy  już krzątających 
się  robotników,  zapewne murarzy, 
cieślów  i  innych  rzemieślników. 
Za  to  na  sąsiadującej  z  tym  zdję‐

ciem  planszy  oglądamy  gotowe 
ściany  zewnętrzne  budowanej  ka‐
mienicy  i  chwilę  zawieszania  tzw. 
wiechy.  Obok,  lecz  wciąż  w  ra‐
mach  tej  samej  planszy,  uwiecz‐
niono  zakładanie  wiechy  na 
kościele  ewangelickim  (dziś  nie‐
istniejącym);  mamy  zatem  poka‐
zaną  tę  samą  tradycyjną  czynność 
–  to  jest  rok  1903  lub  1904.  Do‐
dajmy,  iż  ów  dom  Sikorskiego  to 
charakterystyczna  wciąż  kamieni‐
ca przy ul. Senatorskiej, w której – 
do  niedawna  –  mieściła  się  naj‐
starsza  zbąszyńska  księgarnia; 
każdy  mieszkaniec  wie,  o  jakie 
miejsce chodzi. 

W przestrzeni miasta
  Wystawa  pokazuje  różnorodne 
grupy  zawodów  obecne  w  prze‐
strzeni  miasta  i  okolic  –  sugeruje 
W. Olejniczak. – Prezentujemy lu‐
dzi  przy  pracy,  ich  warsztaty,  ich 
narzędzia  i  efekty  codziennego 
wysiłku. 

Dzięki  dużym  powiększeniom 
zdjęć  owe  warsztaty,  narzędzia 
i  inne  liczne detale widoczne  czę‐
sto na dalszym planie, za stojącym 
kolejarzem  lub  pielęgniarką 
i  w  sposób  niepowtarzalny  przy‐
bliżają  nam  czas  sprzed  wieku. 
Widać  jak  się  ubierały  ówczesne 
damy, w czym różni się strój daw‐
nego  przedsiębiorcy  od  majstra 
budowlanego. Słowem ważną  rolę 
odgrywa  detal,  zwykle  bardzo 
trafnie  uchwycony  przez  fotogra‐
fa. 
Na  marginesie  zaciekawia  repor‐
terska  żyłka  pana  Constantego. 
Nie siedział w swej pracowni cze‐
kając  na  klientów  lecz  przemiesz‐
czał  się  z  aparatem  po  okolicy, 
wyłapywał  sytuacje  niekoniecznie 
eleganckie,  pierwszoplanowe,  lecz 
wchodził  „na  zaplecze”  miasta, 
tam znajdował tematy. Nasuwa się 
kolejne  pytanie:  w  jakim  celu  to 
robił?  Przecież  prości  robotnicy, 

rzemieślnicy  raczej  nie  zamawiali 
tych  plenerowych  ujęć,  nie  stać 
ich  było  na  opłacenie  podobnych 
fanaberii… 
Działalność  Sikorskiego  pozwala 
również  obecnym  mieszkańcom 
na  porównanie  co  się  w  mieście 
zmieniło  na  lepsze,  ale  także  na 

refleksję o upływie czasu, gdy wi‐
dzą  np.  browar  100  lat  temu 
i obecnie (miejsce do mądrego za‐
gospodarowania)  lub  ruinę  młyna 

przy ul. 17 Stycznia 1920 r. (za bi‐
blioteką). 

U balwierzy
Ale  wróćmy  na  Stary  Dworzec. 
Kurator  Olejniczak  zaczyna 
„oprowadzanie”  po  wystawie  od 
prezentacji  samego  autora  zdjęć   
Sikorskiego, który zostawił po so‐
bie  setki,  może  tysiące  szklanych 
klisz  –  negatywów  (dziś  są  „wy‐
woływane” przez Fundację „Tres” 
i  stanowią  niepowtarzalny  doku‐
ment  epoki).  I  na  innej  planszy 
z gotowym  już domem Sikorskie‐
go pan Wojciech kończy „oprowa‐
dzanie”  po  ekspozycji.  Ale 
„między”  tymi  dwiema planszami 
znajdziemy  cały  przekrój  rze‐
mieślniczej  (i  nie  tylko)  społecz‐
ności  Zbąszynia  przełomu  XIX 
i  XX  wieku  ulokowany  na  ścia‐
nach Starego Dworca. Na 33 plan‐
szach  umieszczono  łącznie  ponad 
100 zdjęć. Oglądamy na nich bal‐
wierzy,  przy  okazji  dowiemy  się, 
iż w 1927 r. w Zbąszyniu odbył się 
wielki  ogólnopolski  zjazd  fryzje‐
rów, dalej oglądamy plansze mun‐
durowe,  czyli  wojskowych, 
kolejarzy,  może  pocztowców,  do‐
rożkarzy, strażaków. Nie brak sto‐
larzy,  myśliwych,  pielęgniarek, 
krawców,  malarzy  (ale  raczej 
ściennych).  Idziemy  dalej,  gdzie 
mamy  widoki  postaci  człowieka 
i  konia  w  różnych  ujęciach.  Być 
może  dzieje  się  to  na  ujeżdżalni 
wojskowej. Ale  są  też  konie  cią‐
gnące dorożki, powózki. 

Dokończenie na str. 4

Zbąszyń. W  galerii  „Stary  Dworzec”  odbył  się 
wernisaż niepowtarzalnej wystawy zdjęć wyko‐
nanych  wiek  temu  na  szklanych  negatywach 
przez  niemieckiego  fotografa  Constantego  Si‐
korskiego.  Ekspozycja  nosi  tytuł  „Pracowita 
prowincja.” 

Pracowita prowincja – na fotografii

Przed jednym ze sklepów rzeźnickich w Zbąszyniu. Kto rozpozna to miejsce? 

Młyn i tartak przy ul. 17 Stycznia 1920 r. Budynek wciąż istnieje, jest
w nim nawet wyposażenie, niestety, całość zaniedbana, szpeci miasto

Pielęgniarki przed dawnym szpitalem 
w Zbąszyniu. W budynku przy ul. 

Zbąskich mieści się obecnie szkolny 
ośrodek specjalny.

Jeden z wielu sklepików istniejących w dawnym  Zbąszyniu.
Jak widać  właściciele chętnie pozowali do zdjęć... 

Budynek przy ul, Senatorskiej, który zbudował autor tych zdjęć  Constanty Sikorski.
Do niedawna była w nim księgarnia... 
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Dokończenie ze str. 3
I  oto  na  zdjęciu  ówczesny  „punkt 
obsługi”  takiego  zaprzęgu,  który 
pewnie się zużywał, psuł, a i konia 
trzeba było podkuć oraz nakarmić. 
Jak widać  i  o  tym ongiś myślano, 
a  C.  Sikorski  decydował  się  takie 
miejsce  sfotografować.  Kto  by 
dziś  pomyślał,  iż  działały  dawniej 
podobne „serwisy”…

Mistrz witrażownictwa
  Niektóre  moje  komentarze  na 
planszach  są  dość  dowolną  inter‐
pretacją tego co na zdjęciach, gdyż 
nie sposób obecnie dokładnie oce‐
nić, o co  fotografikowi chodziło – 
wyjaśnia  kurator  wystawy,  czyli 
W.  Olejniczak.  Bo  faktycznie 
można  się  zastanawiać,  o  co  szło 
C.  Sikorskiemu,  gdy  fotografował 
lolitki w zwiewnych tiulach, jakieś 
lokalne  piękności  na  łóżkach  czy 
szezlągach.  Czy  to  „wariacje  na 
temat”,  czy  może  ukryte  ciągoty 
autora? 
Na  kilku  planszach  zauważamy 
sprawy wyjątkowo ważne. Otóż na 
przełomie  wieku  ściągnął  do 
Zbąszynia  wybitny  mistrz 
witrażownictwa  –  Dezydery 
Mocznay,  obywatel  Cesarstwa 

AustroWęgierskiego.  Ozdobił 
budowany  wówczas  przepiękny 
(i  bezsensownie  zniszczony 
w  latach  60.)  kościół  ewangelicki 
(rotundowy,  tzw.  nazaretański), 
a  potem osiadł  na  stałe  nad Obrą, 
otworzył  pracownię  i  wykształcił 
uczniów.  Jego  twórcze  ślady  – 
badał  to  w  ramach  specjalnego 
projektu  Olejniczak  –  zachowały 
się  do  dziś  w  całej  Polsce,  m.in. 
witraże Mocznay’a można znaleźć 
z  słynnej  łódzkiej  Filmówce. 
Ponadto  w  wielu  kościołach 
i willach; wyjątkowo mało  jednak 
w  Zbąszyniu…  Twórca  wystawy 
umieścił  obok  zdjęcia 
wykonanego  w  zbąszyńskiej 
pracowni  Mocznay’a    gdzie 
mistrz widnieje wraz z uczniami   
umieścił  podświetloną  imitację 
witrażu  z  Łodzi.  Świetne 
rozwiązanie!
Warto  jeszcze  wspomnieć 
o  największych  fotogramach, 
które  mają  prawie  dwa  metry 
długości!  Tak  pokazano  m.in. 
tartak  braci  Grzybowskich, 
wspomnianą  budowę  domu 
Sikorskiego,  pracownię  witraży 
Mocznay’a.  Uzupełnieniem 

prezentacji  na  Starym  Dworcu  są 
powiększone  reklamy  pochodzące 
z  międzywojennego  „Tygodnika 
Parafji Zbąszyńskiej”. Przyciągają 
(i  bawią)  z  powodu  ówczesnego 
języka  reklam:  „Uczeń  rzeźnicki 
z  uczciwej  rodziny  potrzebny  od 
zaraz”.  „Nadszedł  świeży  olej  do 
palenia”. „Cegła palona wyrabiana 
ręcznie  do  piecy,  angielek  –  na 
sprzedaż”.  „Klisze,  filmy,  papiery 
i  inne  przybory  fotograficzne”. 
„Ołów w każdej ilości – kupuję”.
Jednej  grupy  społecznej  jednak 
brak  na  zdjęciach C.  Sikorskiego, 
chodzi  oczywiście  o  Żydów, 
którzy  przecież  mieszkali  nad 
Obrą,  mieli  tu  przecież  swoją 
gminę  i  synagogę  (obecnie 
budynek  mieszkalny  przy  ul. 
Żydowskiej).  Dlaczego  fotograf 
nie  zajmował  się  nimi?  Nie 
wiemy. 
Ekspozycja jest czynna w sierpniu 
i  wrześniu  każdy  piątek,  sobotę 
i  niedzielę  po  południu. Warto  ją 
zaliczyć.

Fot.  „Szklane  negatywy"   
Fundacja „Tres"

Eugeniusz KurzawaSklep i firma jednego ze zbąszyńskich kupców.
Budynek zachował się,. Który to obecnie?

Z  roku  na  rok  frekwencja  wyda‐
rzenia jest coraz większa. W sobo‐
tę  pobiegło  blisko  150 
zawodników  w  dwóch  falach. 
Fantazja  organizatorów  „zmusiła” 
ich  do  pokonania  kilkudziesięciu 
przeszkód  na  8  kilometrowej  tra‐
sie. Trudy, przeszkody, upał i zmę‐
czenie  dawały  się  uczestnikom 
mocno  we  znaki,  dlatego  nieco 

ulgi  przynosiły  przeszkody  z  wo‐
dą.  Wśród  mężczyzn  zwyciężył 
Marcin Antczak  z  Kalska,  drugi 
był Mateusz Wieczorek z Murzy‐
nowa,  a  trzeci Adrian Woszczyło 
z  Pszczewa.  Najszybszą  kobietą 
okazała  się Anita  Peron  z  Zielo‐
nej Góry,  kolejną  była Anna Bal‐
cer  z  Międzyrzecza,  a  trzecie 
miejsce  zajęła Małgorzata Rataj‐

czak  z  Zielonej  Góry. W  klasyfi‐
kacji  drużynowej:  1  miejsce  – 
Ninja Obstacle Runners, 2 miejsce 
–  Nogoobracacze,  3  miejsce  – 
Klub  Sportowy  Lubikowo.  Po 
zmaganiach  sportowych  osób  do‐
rosłych na starcie swojej trasy sta‐
nęły Mikrusy – dzieci w wieku 4 – 
12 lat. Ze względu na bardzo dużą 
ilość  zgłoszonych  do  biegu  dzieci 
odbyły  się 3 biegi z podziałem na 
kategorie  wiekowe.  To  dopiero 
były  emocje:  walka,  zaangażowa‐
nie,  wytrwałość  na  całej  trasie. 
Biegaczom,  uzupełniającym  kalo‐
rie  pysznymi  zupami  i  widzom 
koncertował  zespół  „Cisza”.  Im‐
prezę zakończyła zabawa taneczna 
DJ’s Night. 

um trz

Bieg terenowy Panowice 2021

Wydarzenie  odbyło  się w  okolicy 
Pałacu  Rodu  Mielżyńskich. 
W  czasie  trwania  tego 
niedzielnego  pikniku  na 
mieszkańców  czekało  mnóstwo 
atrakcji.  Był  tu  punkt 
mobilizacyjny  do  Armii  Poznań, 
Lazaret  Polowy  oraz  wystawa 
sprzętu  i  uzbrojenia.  Część 
artystyczna  otwierająca  piknik 
została  przygotowana  przez 
Zespół  Szkoły  Podstawowej 
i  Przedszkola  w  Chobienicach. 
Zaprezentowano  umundurowanie 
żołnierzy  od  1918  roku  do  stanu 
obecnego.  W  programie 
zaplanowano  też  regionalny 

konkurs kulinarny, na który swoje 
popisowe  potrawy  przygotowały 
gospodynie  z  Belęcina,  Grójca 
Wielkiego  i  Kiełpin. 
Niezapomnianych  wrażeń 
dostarczył  widzom  pokaz 
kaskaderki  konnej  Apolinarski 
Group.  Mieszkańcy  mieli 
możliwość  wysłuchania 
koncertów  Orkiestry 
Reprezentacyjnej  Sił 
Powietrznych  w  Poznaniu  oraz 
Chóru Męskiego  „Tuchorzacy”,  a 
także  recitalu  pieśni  patriotycznej 
w wykonaniu Andrzeja Batora. 

um sie

W sobotę, 14 sierpnia, w Panowicach odbyła się 
kolejna  edycja  biegu  terenowego  z  przeszkoda‐
mi  Extreme Day. To  już  cykliczna  już  impreza 
organizowana  przez  Stowarzyszenie  Panowice 
Nasze Miejsce, przy wsparciu  i pomocy sponso‐
rów, OSP, Gminy Trzciel i Powiatu Międzyrzec‐
kiego. 

Jako  organicznicy  wielkopolscy,  kierujący  się 
ideą pracy organicznej  pokazywali, że angażo‐
wanie się w sprawy publiczne, wzmacnianie ro‐
dzimej  gospodarki,  kultury  dnia  codziennego, 
dbałość o edukację i język ojczysty są nie tylko 
gwarancją postępu cywilizacyjnego, ale i obro‐
ną przed radykalizmem społecznym. Przedsta‐
wiciele  tego rodu angażowali  się w działalność 
naukową, byli mecenasami sztuki, społecznika‐
mi  oraz  właścicielami  ziemskimi  prowadzący‐
mi  wzorowe,  nowoczesne  gospodarstwa. 
Próbowali natchnąć myślą inne grupy społecz‐
ne.  Chcąc  uhonorować  znaczenie  tego  Rodu 
dla  Kraju  i  Wielkopolski,  specjalną  uchwałą 
z  lutego,  Sejmik Województwa Wielkopolskie‐
go ustanowił Rok 2021 rokiem Rodu Mielżyń‐
skich. 

Piknik militarny 
w Chobienicach
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Istotą  działania  „Szkół  tradycji” 
jest  próba wdrożenia w  kilku wy‐
branych  środowiskach  wiejskich 
złożonych  systemów  animacyjno
edukacyjnych,  skoncentrowanych 
wokół  najcenniejszych  elementów 
lokalnych  tradycji  muzycznych. 
Ich  podstawą  było  budowanie 
swoistego „ekosystemu” – sytuacji 
i  działań  animacyjnych  oraz  two‐
rzenia  tkanki  nowych  interakcji 
społecznych  i  kulturowych,  po‐
nownie  włączających  tradycyjne 
muzykowanie,  tańce  i  pieśni 
w  praktykę  życia  społeczności  lo‐
kalnych.  Zamysłem  działania 
szkół  jest  przywrócenie  naturalne‐
go –  i  starego  jak sama  tradycja – 
cyklu  przekazywania  kompetencji 
kulturowych:  od  starych mistrzów 
do młodszego pokolenia oraz chęć 
przywrócenia  tradycyjnej  muzyce 
jej  dawnych,  społecznych  i  kultu‐
rowych funkcji.
Istotą działania Szkół Tradycji jest 
tworzenie  w  społecznościach 
wiejskich  warunków,  w  których 
stara, miejscowa muzyka mogłaby 
być  przekazywana  ,  rozwijana 
i praktykowana zgodnie ze  swoim 
przeznaczeniem. 
Chodzi  o  poszukiwanie  natural‐
nych,  nie  warsztatowych,  takich 
spontanicznych  sytuacji  przekazu 
dziedzictwa, wśród których muzy‐
ka  jest  tylko  jednym  z  licznych 
elementów. Odbywa  się w  sposób 
niezaplanowany,  na  przykład 
w  sytuacjach,  w  których  mamy 
możliwość  mieszkania  u  muzy‐
kantów  i  towarzyszenia  im  w  ży‐
ciu  codziennym.  Oprócz  muzyki 
stykamy się wówczas z takimi ele‐
mentami  kultury,  na  które  nigdy 
nie zwrócilibyśmy uwagi w czasie 
zorganizowanych  zajęć.  W  takich 
warunkach  ciężar  odpowiedzial‐
ności  za  proces  przekazywania 
wiedzy  spoczywa  na  „uczniach”. 
To od ich zdolności obserwacji, od 
umiejętności  zadawania  pytań  za‐
leży  skuteczność  tego  przekazu  – 
nic  przecież  w  kulturze  tradycyj‐
nej  nie  jest  podane  wprost.  Dru‐
gim  ważnym  aspektem  przekazu 
jest  wymiana:  żyjąc  blisko  nosi‐
cieli  tradycji,  mamy  wyjątkową 
możliwość  odwdzięczenia  się 
i  pomocy  w  błahych  z  pozoru 
czynnościach  codziennych.  Dla 
młodych narąbanie drzewa, pomoc 

w  pracach  gospodarskich  czy 
drobne  naprawy  w  obejściu  nie 
stanowią  większej  trudności,  a  – 
wbrew  pozorom  – mogą  być  źró‐
dłem ciekawej nauki.
Tradycja  może  rozwijać  się 
w  sposób  nieprzerwany.  W  takim 
ujęciu  muzyka  tradycyjna  nie  jest 
traktowana  jako  zbiór  zamknięty, 
ale  jako  nieskończony  obszar, 
w  którym  istnieje  możliwość  po‐
jawiania się „nowego”, co w grun‐
cie  rzeczy  wynika  z  bardzo 
„starego”  sposobu  myślenia.  Jako 
żywo  przypomina  się  skrzypek 
Jan  Gaca  z  Przystałowic  Małych, 
który, grając starodawne mazurko‐
we  nuty,  mówił  o  nich:  „to  taki 
Mazurek, że wczoraj spać nie mo‐
głem  i  tak  mi  się  wymyśliło!”. 
Bynajmniej  nie  chodzi  tu  o  two‐
rzenie  „folkowych  inspiracji”,  ale 
o  traktowanie  muzyki  tradycyjnej 
w  taki  sposób,  w  jaki  dawniej 
traktowali  ją  jej  twórcy  i  wyko‐
nawcy,  a więc  jako  pole  twórczo‐
ści  i  improwizacji.  Gdy  poznamy 

lokalne  dobrodziejstwa,  dopiero 
wówczas pojawiają się warunki do 
improwizacji.  By  wyruszyć  w  za‐
pustnej  kompanii  Kusoków,  która 
w ostatni dzień karnawału wyczy‐
niała  niegdyś  najdziwniejsze  har‐
ce,  nie  wystarczy  wiedzieć,  za 
kogo Kusoki przebierały się sto lat 
temu,  ale  trzeba  umieć  wyobrazić 
sobie,  za  kogo  przebrałyby  się 
dziś. Jednym słowem kwestia roz‐
woju  tradycji  to  odpowiedzialne 
zadanie  nieustannego  aktualizo‐
wania tradycyjnych form i włącza‐
nia ich w dialog z nowoczesnością 
w  taki  sposób,  by  przez  miejsco‐
wych  formy  te  wciąż  były  rozpo‐
znawane  jako  miejscowe, 
a  jednocześnie,  by  mogły  utrzy‐
mywać  swą  starodawną  żywot‐
ność.  To  zadanie  jest  jednym 
z  ważniejszych  obszarów  pracy 
Szkół Tradycji.
Fundamentalną  funkcją  tradycyj‐
nej muzyki jest – najogólniej rzecz 
ujmując  –  towarzyszenie  spotka‐
niom  wiejskiej  wspólnoty.  Żadne 
doniosłe  spotkanie  nie  mogło 
obejść się bez tańców lub gromad‐
nego śpiewu. Dwie  rzeczy wydają 
się  przy  tym  istotne:  po  pierwsze, 
w  tradycyjnym  muzykowaniu  nie 
istniał  podział  na  wykonawców 
i  biernych  odbiorców,  muzyka 
wymagała  dużego  zaangażowania 
od  każdego  niemal  członka  lokal‐
nej  wspólnoty.  Pieśni  były  wszak 
po  to,  by  śpiewać  je  wspólnie 
(między  innymi  stąd  ich  pozorna 
monotonia  i  niebywała  czasem 
długość),  muzyka  instrumentalna 
wymagała  tancerzy,  którzy  wie‐
dzieli,  kiedy  należy  strzelić  obca‐

sem  i  jak  zaśpiewać  zadziorne 
wyrywasy,  co  z  kolei  „podkręca‐
ło”  muzykantów  do  jeszcze  bar‐
dziej  ekspresyjnej  gry.  Mówiąc 
inaczej  –  muzyka  tradycyjna  to 
rodzaj  figury  zbiorowej,  której  re‐
stytucja jest jednym z zadań Szkół 
Tradycji. Po drugie, środowiskiem 
tradycyjnych  form  muzycznych 
było  święto.  Wspólne  celebrowa‐
nie  ważnych  dla  całej  wspólnoty 
wątków  wymagało  odpowiednie‐
go  ich  uświetnienia,  a  niekiedy 
uświęcenia.  Odbywało  się  to  nie 
dzięki  przemowie  wygłaszanej 
z  estrady  przez  ważne  persony, 
lecz  przez  wspólne,  ustalone  tra‐
dycją  środki,  na  przykład muzykę 
i  pieśń.  Zadaniem  Szkół  Tradycji 
jest  poszukiwanie  takich  aktual‐
nych  form  i  rozwiązań, w których 
miejscowa  nuta  mogłaby  na  po‐
wrót pełnić swoją funkcję.
Bardzo  popularne  są  obecnie 
szkoły radomska,  łęczycka, dolno‐
śląska,  kurpiowska  czy  roztoczań‐
ska.  Ich  celem  jest  najczęściej 
spotkanie  lokalnych  Mistrzów 
Tradycji  z  ich  unikalnymi  umie‐
jętnościami  uczestnictwa  w  trady‐
cji  poprzez  śpiew,  opowieść, 
muzykowanie,  taniec,  rękodzieło 
z  gromadzącymi  się  wokół  mło‐
dymi  ludźmi  z  okolic.  To  także 
tworzenie  sieci  inicjatyw  na  rzecz 
lokalnego  dziedzictwa  kulturowe‐
go,  a w  rezultacie  rodząca  się  od‐
powiedzialność  za  jego  dalsze 
istnienie.
Wiejskie kluby tańca  to w gruncie 
rzeczy bardzo stara  idea. Z dawna 
przecież bywało tak, że miejscowa 
remiza  głucha  nie  stała,  bo  zaba‐

wy w niej były huczne. Dobra or‐
kiestra  była  i  bufet  był,  i  bilecik 
w  cenie  przystępnej,  i…  huczała 
muzyka co stropy ku niebu podno‐
siła,  i  kręciły  się  kawalerskie wą‐
siki. Ale  najważniejsze  jest  to,  że 
tam właśnie  spotykała  się  lokalna 
wspólnota, która w swej większo‐
ści  nade  wszystko  lubiła  potań‐
czyć, pograć i pośpiewać.
Dziś czasy dziwne, tak i wspólno‐
ta  lubiących  dawniejszą  muzykę 
jakoś  rozsiała  się po  świecie,  roz‐
proszyła  i  pogubiła.  Jedni  są  na 
miejscu  i  wieczorami  sami  sobie 
pogrywają  starodawne  melodie, 
inni – gdzieś dużo dalej w służbo‐
wych  garniturach  pogwizdują  je 
w  drodze  do  biura,  jeszcze  inni, 
zupełnie  gdzie  indziej  jeszcze  nie 
wiedzą,  jak  bardzo  lubiliby  pohu‐
lać przy dawniejszej muzyce. Sło‐
wem  nie  wiadomo  dokładnie, 
gdzie  dziś  jest  wspólnota,  która 
niegdyś lubiła spotkać się na zaba‐
wie. Wiadomo  tyle,  że  gdzieś  jest 
i  że  trzeba  ponownie  umożliwić 
jej  spotkanie.  Dlatego  naczelną 
ideą Wiejskich Klubów Tańca  jest 
zebranie  rozrzuconych  po  świecie 
wszystkich  lubicieli  dawniejszej 
muzyki. Wszystkich tych, co mają 
chęć  w  towarzystwie  porządnych 
mazurków,  wiwatów,  polek  i  in‐
nych  lokalnych  specjałów  potań‐
czyć,  pograć  i  pośpiewać.  Tych 
miejscowych  i  tych przyjezdnych, 
tych  starszych  i  młodszych,  tych, 
co żyją z pracy rąk swoich i  tych, 
których żywi wyłącznie praca gło‐
wy. 
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Szkoły tradycji i wiejskie kluby tańca. Inspiracja dla
ognisk ludowych działających w naszym regionie
Jedna z najsłynniejszych takich szkół, choć nikt 
oficjalnie  tak  jej  nie  nazywał,  powstała w 1999 
roku we wsi Przystałowice Małe. Wsi tej nie ma 
nawet na niektórych mapach, a jednak to tutaj 
przez  kilkanaście  lat  przyjeżdżali  skrzypkowie 
z  całej  Polski,  żeby  uczyć  się  u  legendarnego 
skrzypka Jana Gacy. Przykłady dobrych prak‐
tyk działania  takich  szkół  i klubów znajdziemy 
aktualnie w całej Polsce. Są one odpowiedzią na 
potrzeby  mieszkańców,  regionalistów,  domoro‐
słych miłośników kultury ludowej. 

Kurpiowska szkoła tradycji  spotkanie w Bandysiach

Fot. P. Baczewski
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Bohaterem opowieści  jest oczywi‐
ście  gospodyni  jako  kobieta  pełna 
pasji. Dla niej ten artykuł powstał, 
bo  nie można  przejść  obok  takich 
wspaniałych  ludzi.  Jeszcze  kilka 
lat  temu  prawdziwy  mieszczuch, 
listonosz  z  zawodu,  nawet  przez 
moment  nie  wiązała  swojej  przy‐
szłości  z  wsią,  no  chyba,  że  na 
wakacyjne  wypady.    Dzisiaj  jed‐
nak  jest  najlepszym  serowarem 

w naszej okolicy, a może i szerzej 
i  jeszcze  dalej.  Wiem,  bo  się  na 
serach znam.
Jak  to  bywa  w  tych  pięknych  hi‐
storiach,  pochwycona  miłością 
sprowadziła  się  za  mężem  do 
Sierczynka,  w  gminie  Trzciel.  Je‐
śli  ktoś  nie  kojarzy  tej  wioseczki, 
to  niech  się  nie martwi. To  chyba 
najbardziej  rozrzucona  osada. 
Niewiele  w  niej  cech  zwartej  za‐

budowy  i  choć  piękna  okolica,  to 
nie można tej wioski nazwać tury‐
styczną.
Początki  Agnieszki  na  wsi  były 
również  klasyczne,  niczym  z  se‐
rialu.  Pani  z miasta  trafia  na wieś 
głęboką.  Tak  bardzo  głęboką,  że 
brak  szumu  aut  i  absolutna  cisza 
nie  dawała  zasnąć. W obejściu  le‐
dwo krówka czy świnka, a dooko‐
ła  tylko  łąki  i  lasy.  Nawet 
o spotkanie z sąsiadem nie jest  ła‐
two.  Coś  jednak  w  życiu  trzeba 
robić,  więc  spróbowała  zrobić 
choćby  jakiś  ser  z  codziennego 
udoju.  Niewiele  jednak  chce  go‐
spodyni  opowiedzieć  o  tych 
pierwszych  „serach”.  Samouk, 
niewiele  literatury  fachowej  i  zni‐
kąd porady. Nie jest to przecież re‐
gion jakiś z serów słynący. Nie ma 
tu  tradycji,  choć  łąki  bogate, 
a i krów nie mało. Ale czy to może 
zniechęcić? Oj  uwierzcie, w przy‐
padku Agnieszki  było wręcz  prze‐
ciwnie.  A  działo  się  to  zaledwie 
pięć lat temu.  
Determinacja  i zacięcie nie można 
u Agnieszki  niczym  ugasić.  Teraz 
jak  i  wówczas.  Przykładem  niech 
będzie jedna z opowieści, kiedy to 
w ósmym miesiącu ciąży wsiadała 
do  pociągu  i  po  wiedzę,  praktykę 
i  doświadczenie  decyduje  się  je‐
chać  w  Sudety.  Tam  pod  okiem 
największego  guru  serowarstwa 
w  Polsce  pochłania  wiedzę  prak‐
tyczną,  tak  bardzo  jej  potrzebną. 
Brzmi  to  znowu  niczym  z  fabuły 

filmu karate, ale tak właśnie było. 
Ledwo stojąc na nogach, mieszała 
w  warzelnikach,  oglądała  skrzepy 
serowarskie,  chłonęła  całą  sobą. 
Po  to,  by  wróciwszy  do  domu 
oświadczyć,  że  trzeba  dokupić 
krów i kóz. 
Efekty?  Dziś  ich  rodzinne  stado 
składa  się  z  setki  zwierząt. To  ja‐
kieś  25  dojnych  kóz  i  kilkanaście 
krów. To także cielaki  i  jakby ina‐
czej – dwa konie z posagu ślubne‐
go.  Dziewczyny  (jak  ciepło 

nazywają  gospodarze  swoją  trzo‐
dę) mają  swoje  imiona,  a wraz za 
nimi  historie  o  każdej  z  nich.  Od 
Kaśki  się  zaczęło,  a  teraz ma  cie‐
laczka  jak  byk  hiszpański,  jest 
Księżniczka  sprowadzona  z  Wro‐
cławia,  Miastowa,  Krnąbrna 
i  Wiedząca  Najlepiej.  Jak  jej  coś 
się nie podoba, potrafi się położyć 
i udawać nieżywą, a nie jest łatwo 
taką „wskrzesić” i postawić na no‐
gach. 
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Rogate ranczo – sielsko czarodziejsko?
Drewniany niewielki domek wtulony w świerko‐
wy  lasek,  zresztą  całe  gospodarstwa  podobnie, 
w  pełnej  symbiozie  z  przenikającymi  leśnymi 
drzewami. Może  i dlatego wielu może kojarzyć 
to z nazwą „Sery z świerkowej doliny”. Wszyst‐
ko tu jest w zgodzie na naturą. Nic tylko osiąść 
i  cieszyć  się  sielanką  wraz  z  gospodarzami: 
Agnieszką  i Dobromirem Mazurkami  i  dwójką 
ich małych dzieciaczków. Ale czy na pewno?
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Jest Anuszka  i  Jędrula  i  mnóstwo 
innych wspaniałych krów i kóz. Te 
ostatnie parami  idące do udoju  to: 
Sitka  i  Frania,  potem Ziutka, Ma‐
tylda  i  Kotwica,  jest  i  Turbina, 
Hanka , Szabla i Alpina. Matki ko‐
lejnych  pokoleń,  radość  dla  całej 
rodziny.  W  każdym  zakamarku 
porozrzucanej  zabudowy  wpatrują 
się  ślipia  czy  to  byczków,  czy 
młodych  kózek.  Nie  ma  tam  rzę‐
dów  obór,  czy  jakiś  ciągów  ho‐
dowlanych.  Kozy mają  drewnianą 

wiatkę  bliżej  domu,  krowy  bez‐
kresne  łąki,  a  przychówek  jeszcze 

inne  schronienia.    Z  tak  szczęśli‐
wych  zwierząt,  z  ich  mleka  co‐
dziennie  powstają  niesamowite 
krążki,  gomółki  przeróżnych  se‐
rów.  Od  śnieżaków  obtaczanych 
w  pachnących  ziołach,  po  sery 
dojrzewające  i  po  trzy  miesiące 
z  pieprzem  czy  z  sokiem  z  mar‐
chwi.  Są  twarogi  i  smarowidła, 
jest  i  halloumi.  W  serowarni, 
w  każdej  lodówce  aż  po  tradycyj‐
ną  ziemiankę  można  podziwiać 
kunszt tych dłoni. 

Nadal  brzmi  to  sielsko  i  czaro‐
dziejsko?  Brzmi  przepysznie. 

Ale…    Pobudka  z  kurami,  skoro 
świt,  więc  o  6rano  dwójka  już 
przy  udoju. Dobromir  zajmuje  się 
krowami,  a Agnieszka  kozami. To 
dobre 3 godziny. Tyle zajmuje wy‐
dojenie  każdej  z  „dziewczyn”  na 
dobry  początek  dnia.  Oddzielnie 
kozy,  oddzielnie  krowy.  Wieczo‐
rem oczywiście powtórka, bo udój 
jest dwa razy dziennie. Mleko tra‐
fia do wychłodzenia. Potem paste‐
ryzacja,  szczepienie  szlachetnymi 
bakteriami  i  zaprawianie  pod‐
puszczką.  Wszystkie  te  czaro‐
dziejskie  zabiegi  wymagają 
swojego  czasu,  temperatury  i  tego 
czegoś,  co Agnieszka  ma  w  dło‐
niach.  Tylko  wówczas  powstaną 
prawdziwe  sery.  Inne  zaklęcia  są 
do goudy a inne do karotki. Zupeł‐
nie  inaczej  tworzy  się  twarożek, 
ten  jest  wybitny!  Nadtwaróg.  Nie 
ma  takiego  samego  sera,  tak więc 
każdy  potrzebuje  oddzielnej  uwa‐
gi. Agnieszka dzieli  się  nią  do  sa‐
mego  wieczora,  bo  gdzieś  do  19 
godziny trwają te kolejne i kolejne 
kroki  serowarskie.  Slenie  świe‐
żych  i  pielęgnacja  już dojrzewają‐
cych krążków. Przecież te również 
wymagają  codziennej  uwagi. 
Przekładania  i  przecierania. Oczy‐
wiście,  w  tak  zwanym  między 
czasie, dwójka brzdąców jak i mąż 
też  potrzebują Agnieszki,  a  przy‐
najmniej  obiadu.  Najmłodsza  có‐
reczka  na  szczęście  wstaje  po 
udoju  –  cieszy  się matka  –  zdąży 
się zrobić choć w spokoju jedno. 
Tak  mija  dzień  za  dniem,  od  po‐
niedziałku  do  niedzieli,  od  stycz‐
nia  do  grudnia.  Bez  ustanku 
i chwili na urlop.  Nie ma tu szan‐
sy  na  wyjazd  nad  morze,  trudno 
znaleźć czas na zakupy. A w świę‐
ta?  Bywa  i  tak,  że  gdyby  nie  pa‐
mięć  znajomych  i  pomoc 
w przygotowaniach nie byłoby ich 
w  życiu  rogatego  rancza.  Można 
by rzec, że przecież jest co jeść. Są 
sery, są i wędliny, bo Dobromir też 
ma  swoją  pasję. Ale  jak  na  dwie 

osoby, to już sporo pracy. 
Z pewnością wygląda tam sielsko, 
na pewno dla wielu  to  istne czary, 
można  by  się  zakochać,  ale  nie 
jest  to  łatwe  i  lekkie życie. Reżim 
czasu,  dokładność  i  dbałość  przy 
serach.  Zwierzęta  muszą  być  za‐
dbane,  a  jeden  błąd  może  zniwe‐
czyć  po  tygodniach  złote  krążki. 
Zdarzają  się  i  takie  przecież  nie‐
szczęścia,  kiedy  coś  idzie  nie  tak, 
czy to jakaś bakteria czy zła pogo‐
da.  Dziś  Agnieszka  tylko  o  tym 
wspomina,  a  raczej  teraz  doradza 
początkującym,  jakie  mogą  się 
przytrafić błędy. 
  Czy  nasz  serowar  Agnieszka 
chciałaby  wrócić  do  miasta?  No 
oczywiście,  że  za  żadne  pieniądze 
nie. Pochłonął  ją  świat mlecznych 
wyrobów.  To  już  nie  tylko  żółte 

sery, ale i twarogi, masła i jogurty. 
Krowie i kozie. To tak szeroka ga‐
ma  smaków,  że  jak  przyjdzie  jej 
pokazać swoje skarby na desce, to 
trudno  jej  wybrać  wśród  całego 
bogactwa. Nie pozostaje nic  inne‐
go,  jak  złapać  do Agnieszki  kon‐
takt,  wyszukać  Rogate  Ranczo 
i skosztować jej talentu. 
Szalenie  się  cieszę,  że  mogę  po‐
znawać  takich  ludzi.  Powinno  to 
być  budujące  dla  każdego  z  nas, 
dawać nadzieję  i siłę do własnego 
działania  i wspierania  takich ludzi 
wokół  nas.  Nisko  się  kłaniam, 
z  szacunkiem  dla  prawdziwego 
rzemiosła.

Maciej Barton
fot. M. Mąkosa
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A  działa  to  w  bardzo  prosty  sposób: 
Wiejskie  Kluby  Tańca  organizują  za‐
bawy  taneczne  dawnej mody  z  udzia‐
łem  najznakomitszych  muzykantów 
okolicy.  Zabawy  odbywają  się  we 
wsiach, których mieszkańcy nadal pa‐
miętają  dawną muzykę,  a  tęsknotę  za 
nią  przekuwają  na  działania  przywra‐
cające  ją  do  życia. Odbywają  się  naj‐
częściej  w  remizach  i  świetlicach, 
w których dawniej zwykła grać muzy‐
ka. Bilet  na  zabawy,  zgodnie  ze  zwy‐
czajem,  jest  zawsze  w  przyjaznej 
cenie.  Na  miejscu  można  pokrzepić 
się  frykasami  wiejskich  gospodyń, 
a  dla  przyjezdnych  zorganizowane  są 
noclegi  w  podstawowym  turystycz‐
nym  standardzie  –  niezbędne  są  kari‐
maty  i  śpiwory.  Szczegóły 
każdorazowo  idą  w  parze  z  informa‐
cjami  o  konkretnych  zabawach. Wiej‐

skie  Kluby  Tańca  to  przedsięwzięcie 
w  większości  oparte  na  wolontariac‐
kiej  pracy  wielu  osób.  Wpływy  ze 
sprzedaży biletów przeznaczone  są na 
opłacenie  muzykantów.  Organizatora‐
mi  i  koordynatorami  Wiejskich  Klu‐
bów  Tańca  są  mieszkańcy  wsi, 
w których Kluby te działają. Są wśród 
nich  sołtysi,  lokalni  przedsiębiorcy, 
członkinie i członkowie kapel i zespo‐
łów oraz strażacy. Tak jedni, jak i dru‐
dzy  tworzą  wspólnotę  miłośników 
dawniejszej muzyki, a  ich  jedyną wy‐
płatą  jest  uciecha  z  tego,  że Wiejskie 
Kluby Tańca działają.

Fot. P. Baczewski 

Witold Roy Zalewski

Szkoły tradycji i wiejskie kluby tańca. Inspiracja dla 
ognisk ludowych działających w naszym regionie

Roztoczańska szkoła tradycji  Krzysztof i Zbigniew Butrynowie
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W przypadku Zygmunta Kaczmar‐
ka  opis  dziejów  miejscowości, 
w  której mieszka  został  zainspiro‐
wany, jak twierdzi, własną historią, 
czyli  po  prostu  zainteresowaniem 
przeszłością  swojej  rodziny.  Po‐
nieważ  nie  jest  z  zawodu  history‐
kiem  (tylko  leśnikiem)  badania 
historii  uczył  się  na  gorąco, 
w  trakcie poszukiwań potrzebnych 
mu  materiałów.    Wiele  czasu 
przesiedziałem w archiwach – mó‐
wi i dodaje, że szukanie dokumen‐
tów,  zagłębianie  się  w  dawno 
minionych  sprawach  jest  bardzo 
pasjonujące.

Najwięcej w gminie Siedlec
Podobnego  zdania  było  jeszcze 
kilkanaście  osób  zamieszkujących 
Region Kozła. Szczególnie wyróż‐
niło  się  na  tym  polu  kilku  miesz‐
kańców  gminy  Siedlec.  Żadna 
bowiem  gmina  nie  posiada  tak 
sporej  bibliografii  mówiącej 
o wioskach. Rzućmy okiem na do‐
robek.  Niewątpliwie  najciekawiej 
i najpełniej napisaną książką o wsi 
jest  monografia  Chobienic  autor‐
stwa  Mariana  Springera  pt.  „Cho‐
bienice. Zarys dziejów”. Poważnie, 
kompetentnie,  z  wykorzystaniem 
wielu  źródeł.  Konkurować  może 
z nią pozycja Jana Rosińskiego pt. 
„Kopanica.  Gród  nad  Obrą”  uzu‐
pełniona  treścią  przez  paru  młod‐
szych  autorów  już  w  późniejszym 
czasie,  po  śmierci  głównego  auto‐
ra. Ale  nie  brakuje wydanych  dru‐
kiem prac dotyczących mniejszych 
wsi w tejże gminie. Błażej Plusko‐
ta  i  Kazimierz  Krawczyk  napisali 
interesującą  rzecz  pt.  „Karna    za‐
rys dziejów. Od grodziska ziemne‐
go  nad  Szarką  do  czasów 
współczesnych”.  Z  kolei  Włady‐
sław  Leśnik  postanowił  stworzyć 
obraz  swojej  wioski  i  tak  powstał 
„Żodyń.  Moja  mała  ojczyzna”. 
Małgorzata  Buda,  pochodząca  ze 
Starej Tuchorzy,  również pochyliła 
się nad swoją rodzinną miejscowo‐

ścią  i  dzięki  temu  powstała  rzecz 
pt.  „Stara Tuchorza 1703 – 2003”. 
O  Zakrzewie  jest  –  najnowsza 
zresztą  pozycja autorstwa Urszuli 
Martyniak,  przy  współpracy  Ger‐
trudy  Jazdon:  „Z”  jak  Zakrzewo”. 
Marian  Śmiałek  wydał  książkę 
o stolicy gminy pt. „Siedlec w XX 
stuleciu”,  a  jego  koleżanka, Maria 
Stefan, nawet szczegółową „Histo‐
rię  Szkoły  Podstawowej  im.  Po‐
wstańców  Wielkopolskich 
w Siedlcu we latach 1945 – 1996”. 
Co  ciekawe,  autorami  tychże  po‐
zycji  są  najczęściej  mieszkańcy 
danych  miejscowości.  Zasiedziali, 
nierzadko  w  tych  wioskach  uro‐
dzeni,  znający  swe  „najbliższe  ką‐
ty” jak mało kto. Miejmy nadzieję, 
że  gmina  Siedlec  –  która  finanso‐
wała  wydanie  wymienionych  po‐
zycji    nie  poprzestanie  na  tym co 
już wyszło,  lecz  zainspiruje  kolej‐
nych  autorów  do  napisania  no‐
wych prac. Czeka przecież choćby 
Tuchorza lub Belęcin… 
Na  drugim miejscu  pod względem 
wydanych  pozycji  mówiących 
o wioskach  jest  chyba  gmina Zbą‐
szyń. Co prawda nie ma wciąż pu‐
blikacji  nt.  Przyprostyni, 
najstarszej  wsi  w  gminie  i  bardzo 
ważnej pod względem kulturowym 
w  Regionie  Kozła,  ale  miejscowi 
autorzy  spróbowali  opisać  inne 
miejscowości.  Powstałe  prace  nie 
są  jednak –  jak w Siedlcu – finan‐
sowane  przez  lokalny  samorząd, 
ale wydane  zostały  nakładem wła‐
snym  autorów.  Wyróżnia  się  na 
tym  polu  dwóch  regionalistów, 
Marian Andrzejak  i  Wacław  Czu‐
chwicki,  obaj  ze  Zbąszynia.  Ich 
dzieła  są  dostępne w  dziale  regio‐
nalnym  zbąszyńskiej  książnicy, 
a  także wśród  nielicznych  konese‐
rów  lokalnej  historii.  Czuchwicki 
napisał w roku 2000 (i wydał wła‐
snym sumptem w 30 egz.) „Dzieje 
Łomnicy”.  Rok  później  na  tej  sa‐
mej  zasadzie  wydał  „Dzieje  Przy‐
chodzka”,  które  powtórzył 

w wydaniu drugim w 2007 r. Dru‐
gie  wydanie  świadczy  zapewne 
o  sporym  zainteresowaniu  pracą. 
Pozostałe  publikacje  tego  autora  – 
jakkolwiek ciekawe – dotyczą  jed‐
nak  innych  zagadnień  historycz‐
nych.  Także  M.  Andrzejak  pisze 
o  innych kwestiach  lokalnych  i  je‐
śli  by można było wymienić  jakąś 
jego  pracę  w  omawianym  tu  kon‐
tekście  to  warto  wspomnieć  „Ma‐
jątki  Ziemskie  okolic  Zbąszynia 
w czasach II Rzeczypospolitej” za‐
haczające  poniekąd  o  wsie,  gdyż 
tam  przecież mieściły  się  siedziby 
owych majątków. Wspomniany  na 
wstępie  Z.  Kaczmarek  ze  swym 
dziełem  o  Nądni  będzie  zatem 
trzecim autorem z gminy Zbąszyń.

A  w  pozostałych  czterech  gmi‐
nach…
… raczej nie zajmowano się – nie‐
stety  –  wioskami  (chyba,  że  jakąś 
pozycję pominąłem  nie zauważy‐
łem jej). Owszem, na przykład Dą‐
brówka  Wlkp.  jest  bardzo 
wszechstronne  opisana  w  rozma‐
itych publikacjach, które ukazywa‐
ły  się  już  od  1945.  Poruszane 
problemy  dotyczyły  szkolnictwa 
przedwojennego,  kultury,  w  tym 
folkloru,  kapel  i  zespołów,  pałacu, 
budowy  szkołypomnika  „Rodła”, 
ba,  drukowano  obszerne  foldery 
i  broszury  o  tej  niezwykłej  wsi, 
o  zespołach  w  niej  działających, 
pisano  też  legendy  o  Dąbrówce, 
lecz  oddzielnej  i  przyzwoitej  mo‐
nografii  dotąd  nie  ma.  Warto  się 
nad  tym  zastanowić  i  sytuację  na‐
prawić,  wszak  Dąbrówka  jest  no‐
minalnie  siedzibą  Stowarzyszenia 
Gmin RP Region Kozła! Ma nato‐
miast  swoją  książkę  Kosieczyn, 
druga  wieś  w  gminie  Zbąszynek. 
Dlaczego  akurat  Kosieczyn?  Pro‐
ste  –  znalazł  się  autor  związany 
z Kosieczynem po 1945 r., miano‐
wicie  pedagog  i  krajoznawca  – 
Antoni Worobiec.  I  tak  w  2003  r. 

została  wydrukowana  publikacja 
zwarta  pt.  „Kosieczyn.  Wieś  na 
pograniczu  Wielkopolski  i  Ziemi 
Lubuskiej”.  Rzecz  sfinansował 
zbąszynecki  samorząd.  Podobnie 
jak  w  przypadku  Dąbrówki Wlkp. 
bardzo  dużo  publikacji  i  opraco‐
wań  powstało  na  temat  wsi  babi‐
mojskich,  zresztą  wszystkich,  ale 
szczególnie  Nowego  i  Starego 
Kramska  oraz  Małych  i  Wielkich 
Podmokli.  Materiały  owe  ukazy‐
wały  się  już  od  1945  r.  Są  to  jed‐
nak  głównie  teksty  rozproszone 
w  licznych  czasopismach,  perio‐
dykach  naukowych,  są  ciekawe 
badania  prof.  Joachima  Benyskie‐
wicza,  dr. Wiesława Sautera,  które 
umieszczali  w  lubuskiej  prasie  fa‐
chowej, mamy kilka pozycji autor‐
stwa  Aleksandra  Waberskiego, 
jednak  –  jak  mówią  biblioteko‐
znawcy  –  druków  zwartych  (czyli 
książek) brak. Warto, żeby w babi‐
mojskim  ratuszu  pomyślano 
o tym.
W przypadku gminy Kargowa ma‐
my  dość  nietypową  sytuację:  tutaj 
swoisty  pomnik  swojej  miejsco‐
wości postawiła pisarka Zofia Mą‐
kosa  pochodząca  z  Chwalimia. 
Otóż  uczyniła  mieszkańców  tej 
wsi bohaterami trylogii książkowej 
noszącej  tytuł  „Wendyjska  winni‐
ca”;  szczególnie  zaś  pierwszego 
tomu,  drukowanego  w  2017  r. 
i  noszącego  tytuł  „Cierpkie  gro‐
na”. Z kolei  jej mąż, Tadeusz Mą‐
kosa,  przygotował  bardzo 
kompetentną  pozycję  o  wiosce, 
z  której  również  pochodzi  pt. 
„Karszyn  we  wspomnieniach 
i  źródłach  historycznych”.  Druk 
solidny,  dobrze  opracowany, 
z ważnymi ilustracjami.
Jeśli  idzie  o  gminę  Trzciel  to  nie‐
znane  mi  są  pozycje  mówiące 
o  wioskach  tejże  gminy,  jakkol‐
wiek  podobnie  jak  w  sytuacji  wy‐
mienionej  już  Dąbrówki  Wlkp., 
a  potem  Nowego  i  Starego  Kram‐
ska  oraz  Małych  i  Wielkich  Pod‐
mokli,  sporo rozrzuconych  tekstów 
dotyczących  trzcielskich  wiosek 
opracował,  zredagował  lub  napisał 
dr hab. Marceli Tureczek. Niektóre 
z  nich  (o  Prądówce,  Lutolu  Su‐
chym)  wydrukowano  w  periodyku 
naukowym  „Ziemia  Międzyrzecka 
w przeszłości”. Być może – dzięki 
staraniom  samorządu  lokalnego  – 
dałoby się zebrać te teksty w książ‐
kową  całość.  Jedynym  –  zdaje  się 
–  wyjątkiem  w  przypadku  gminy 
Trzciel  jest książka wspomnianego 
już M. Tureczka  pt.  „Brójce  –  za‐
rys  dziejów miasta  1428  –  1946”. 
Przy  czym,  jak  mówi  tytuł,  rzecz 
tyczy  dziejów miasta,  jakim  przez 
wieki  były  Brójce,  natomiast 
obecnie  (podobnie  jak  Kopanica 
w gm. Siedlec) są wioską. I na ten 
(powojenny)  temat  nie  mamy  ob‐
szernej  publikacji  zwartej. 
A  z  pewnością  Brójce  na  nią  za‐
sługują. 

Warto poszperać w historii
Sumując.  Mamy  siedem  książek 
o  wioskach  gminy  Siedlec,  dwie 

publikacje  o  wsiach  gminy  Zbą‐
szyń,  po  jednej  z  gmin  Trzciel, 
Kargowa  i  Zbąszynek,  i  żadnej 
o wioskach  gminy Babimost. Wy‐
daje się, iż ma rację Z. Kaczmarek 
twierdząc,  że  o  miastach  wydano 
już sporo książek, natomiast nasze 
wsie wciąż czekają na swoją kolej‐
kę.  Materiały  możliwe  do  wyko‐
rzystania  przy  pisaniu  monografii 
wsi  Regionu  Kozła  podpowiada 
tenże  Zygmunt  Kaczmarek.  Otóż 
w  trakcie  swych poszukiwań  trafił 
on na prawdziwy rarytas archiwal‐
ny, niepowtarzalne źródło. Na pru‐
ską  Indagandę.  Wyjaśnijmy  co  to 
jest… Otóż,  gdy  Prusy  zagarniały 
w  II  rozbiorze  „swoją”  część 
Rzeczpospolitej  to  przygotowały 
specjalne  ankiety,  w  których 
urzędnicy  pruscy  zwracali  się  do 
władz  251  miast  wielkopolskich 
z  dziesiątkami  pytań.  Zasługą  Z. 
Kaczmarka  jest  odkrycie,  że  ów 
dokument,  Indaganda,  dotyczył 
również  wiosek  wielkopolskich, 
w tym Nądni.
  O  tym,  że  akta  te  znajdują  się 
w Polsce poinformował mnie ktoś 
z  Wielkopolskiego  Towarzystwa 
Genealogicznego „Gniazdo” w Po‐
znaniu,  a  ja  tylko  tę  informację 
przekazałem  dalej,  kolegom  inte‐
resującym się historią – relacjonu‐
je  w  wywiadzie  Kaczmarek.   
Później  trafiłem  na  informację,  że 
w latach 60. XX wieku Niemiecka 
Republika Demokratyczna przeka‐
zała  Indagandę  do Archiwum Akt 
Dawnych  w  Warszawie,  gdzie 
przez długie lata nie otwierano pu‐
deł  z  przekazanymi  materiałami, 
leżały  sobie  spokojnie,  gdyż  nikt 
o nich nie wiedział.
Z.  Kaczmarek  zlecił  Archiwum 
Akt  Dawnych  kwerendę  w  celu 
odszukania  niemieckich  akt  doty‐
czących  Nądni  i  kupiłem  ich  ska‐
ny.  Zyskał  niepowtarzalne  teksty 
historyczne.  Są  to  dwie  pozycje: 
Indaganda,  czyli  pytanie  i  odpo‐
wiedzi  dotyczące  swej  wsi  oraz 
Tabele  Historyczne.  To  bezcenne 
informacje na temat Nądni w roku 
1793.  Warto  spróbować  pójść  tą 
drogą.  Materiały  z  Indagandy  ty‐
czą  następujących  wsi  z  Regionu 
Kozła: Belęcin, Boleń, Chlastawa, 
Chociszewo,  Chrośnica,  Chwalim, 
Dąbrówka  Wielkopolska,  Godzi‐
szewo, Grójec Mały, Grójec Wiel‐
ki,  Jaromierz,  Karna,  Kiełkowo, 
Kiełpiny,  Kosieczyn,  Kręcko,  Lu‐
tol  Mokry,  Lutol  Suchy,  Łomnica, 
Mała Wieś, Nądnia, Nieborza, Nowa 
Wieś, Nowe Kramsko, Nowy Dwór, 
Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, 
Przychodzko, Przyprostynia, Reklin, 
Rogoziniec,  Siedlec,  Stara  Tucho‐
rza,  Stare  Kramsko,  Stary  Dwór, 
Stefanowo,  Strzyżewo,  Tuchorza, 
Wąchabno,  Wielka  Wieś,  Wojcie‐
chowo,  Wojnowo,  Zakrzewo,  Za‐
krzewko.
Zachęcam mieszkańców tych wsi do 
zainteresowania  się  dziejami  swych 
miejscowości.

Eugeniusz Kurzawa

Nienapisane historie naszych wiosek 
Zygmunt  Kaczmarek  z  Nądni  pisze  historię  swojej  wsi.  Praca  jest  na 
ukończeniu. Właśnie przepisuje rękopis. Sporo jest jednak wiosek w Re‐
gionie Kozła, które nie posiadają – wydanej drukiem – historii. Dlacze‐
go?

Zygmunt Kaczmarek z Nądni postanowił napisać historię swojej wsi. Praca jest na ukończeniu. Fot. Alicja Błażyńska
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„Od kilku dni włodarz Andrzej jak 
i  wojewoda  Mielżyński  zaraz 
przed  południem  objeżdżali  pola 
żyta  i  pszenicy.  Lato  było  upalne, 
przyszło  bardzo  wcześnie  nie  da‐
jąc  się wyciągnąć  zbożu w źdźbła 
słomy. Teraz  już  tylko  trzeba było 
bacznie obserwować, kiedy będzie 
już  czas  najwyższy  na  największy 
trud gospodarski – żniwa.
Wiele tych zadań na roli czeka go‐
spodarza.  Od  zasiewów,  sadzenia, 
po  wszelkie  pielenie.  Nie  jest  to 
tak  przecież  co  by  rolnik  posiał 
i  czekał  zbioru. Każdego dnia  jest 
co  do  roboty  dookoła  ziemi.  Jed‐

nak  żniwa  to  ten  czas  najbardziej 
wyczekiwany.  Po  części  to  świa‐
domość, że zbiór ziarna dalej w fi‐
nale  stanie  się  chlebem 
codziennym.  To  już  nadaje  temu 
uświęconą  rangę. Ale są  i  te przy‐
ziemne trudy. Gorące lato, a żniwa 
w  pełnym  słońcu  nie  są  tym  co 
najmilsze.  Ciężki  to  zabieg  nim 
snopy  zboża  wylądują  w  stodo‐
łach.  Okupione  to  potem  i  naj‐
większym  zmęczeniem. 
Gospodarz  sprawdza  co  dnia,  jak 
dobre  jest  już  ziarno.  Rozciera 
kłos  zerwany  i  na  zębie  sprawdza 
czy to już ten dzień.

Było tak i wówczas, gdy szlachcic 
z  wiernym  sługą,  jak  zmówieni, 
bez  słowa,  przegryźli  równocze‐
śnie  ziarno  żyta.  Spojrzeli  na  sie‐
bie  z  uśmiechem,  jakby  jaka 
słodycz  na  język  im  padła.  Bez 
słowa,  skinęli  głową  ku  sobie  na 
znak  zgody.  Już  czas.  Czekali  tej 
decyzji  nie  tylko  oni.  Chłopi  od 
kilku  dni  dzwonili  kosami  na  ko‐
wadłach,  stukot  klepania  rozcho‐
dził  się  po wsi  od  świtu. Teraz  to 
taka  muzyka  poranka  będzie  co 
dnia. Pierwsze w pole ruszają wła‐
śnie  kosy. Rosłe  chłopy,  każdy  ze 
swoją  na  ramieniu,  ledwo  ze 
wschodem słońca wyrusza na wy‐
znaczone  miejsca.  Włodarz  usta‐
wia  swych  pomocników,  odstępy 
dając.  Słońce  już  w  pełni  osusza 
łany  zboża.  To  już  właśnie  ten 
czas.
Rząd  koszących,  jak  jedno  ciało, 
miarowo  i  zdecydowanie  czyni 
swe  zamachy  kosą,  za  nią  kładzie 
się  żyto  równymi  pasami  poukła‐
dane.  Nim  kosiska  przesunął  się 
na kilka metrów w pole, pojawiają 
się za nimi kobiety wiążące. Teraz 
dopiero  komplet  jest  cały.  Bo 
w pole ruszyli wszyscy ze wsi. Co 
kosiarze  kładą  równym  pasem, 
kobiety, kręcąc pospieszne powro‐
zy  ze  słomy  związują  zboże 
w snopki i po 12 takich zestawiają 
za  plecami  koszących w podłużne 
sztygi.  Lato  nastało  gorące  i  po‐
spiesznie,  tak  więc  słoma  niska, 
twarda,  nie  ułatwiała  kręcić  po‐
wrozów.  Praca  szła  więc  mozol‐
nie. Wiedział o tym włodarz, na to 
już  nie  mając  wpływu.  Kobiety 
starały  się  jak  umiały,  ale  co  rusz 
któryś  ze  snopków w sztydze wy‐
strzeliwał  rujnując  całą  konstruk‐
cję.  Słońce  również  nie  miało 
litości  nad  żniwiarzami.  Zapowia‐
dały się więc te żniwa ciężki i dłu‐
gie.  Gdy  cała  wieś  ruszała  na 
pańskie  pola  żniwować,  brali  ze 
sobą  i  tych najmniejszych,  bo  cóż 
z nimi począć. Tym parobki z wo‐
zów  namioty  robili,  aby  przed 
słońcem mieli schronienie  i matką 
w pracy nie wadziły.
Gdy cała praca z rana się zaczyna‐
ła,  tak  w  południe  z  pałacu  przy‐
jeżdżał  wóz  od  kuchni.  To  już 

zwyczaj i tradycja zadbać o pracu‐
jących,  nawet  jak  to  ich  obowią‐
zek.  Z  kuchni  dworskiej  kucharz 
przywoził  poczęstunek  dla  stru‐
dzonych. Dla wielu z nich to szan‐
sa  była  na  obiad  prawdziwy,  a  że 
godnie  w  pałacu  gotowano,  tak 
i  na  polu  każdy  wiedział,  że  do‐
brze poje. Tak więc,  równo w po‐
łudnie  zajeżdżał  wóz  w  konia 
gospodarskiego  zaprzęgnięty.  Za‐
wsze  na  nim  była  kawa  zbożowa 
do  picia,  pajdy  chleba  ordynaryj‐
nego,  takiego  co  dla  żniwiarzy 
wypiekano.  Dziś  zaś  jeszcze  naj‐
lepsze  co  można  było,  bo  i  zupa 
zajechała.  Parzybroda!  To  chyba 
rarytas  dla  wszystkich,  kuchnia 
pałacowa po mistrzowsku  ją przy‐
rządzała nie żałując niczego.
Jak  to  na  pole  posiłek musiał  być 
syty i treściwy, i taka właśnie była 
ta  zupa.  Ugotowana  na  porząd‐
nych  kawałkach  wieprzowej  ło‐
patki,  niby  kapuśniak,  ale  tak 
dosmaczony jak żaden indziej wy‐
war.  Kuchnia  zawsze  sporą  garść 
suszonych  grzybów dodawała,  nie 
mniej  kminku  i  gorczycy  jako 
przypraw  korzennych.  Cała  zupa 
stała się tak gęsta, że łyżki żniwia‐
rzy  w  nich  nieomal  stały  wbite 
w całą masę  tych pyszności. Prze‐
korna  nazwa  parzybrody  stąd  na‐
tomiast  nie  narodziła,  że  dla 
rozweselenia  gawiedzi,  gdy  kro‐
iłem  kapustę  włoską  siekałem 
w  paski  i  tak  do wywaru wrzuca‐
łem.  To  przy  jedzeniu  dawało 
efekt  taki,  że  liście  te  wiszące 
z łyżki paliły w brodę łączliwie je‐
dzących żniwiarzy. Dużo przy tym 
było  śmiechu,  a  i  gróźb pod adre‐
sem  kuchni.  Choć  te  zupełnie 
przyjacielskie i więcej w nich było 
wdzięczności  niż  niezadowolenia. 
Tak  syta  potrawa  dawała  zaraz 
chłopom  siły  na  dalszy  ciąg  dnia, 
a  przyprawy  dodane  sprawiały,  że 
zupa      wcale  nie  ciężką  i  łatwo 
strawną była. Co dnia, kuchnia ra‐
czyła  pracujących  różnymi  sma‐
kami,  bo  i  w  misach  trafiała  się 
smelka  i  krupnik,  i  barszcz  śmie‐
taną zaciągany z pyrą smażoną.
Żniwne  zbiory  trwały  tak  do wie‐
czora.  I  choć  pod  koniec  to  tylko 
ograbianie  rżyska,  to  i  tak 

zmierzch  niektórych  zastawał  na 
pańskich polach. Potem to już ko‐
biety pospiesznie do chat wracały, 
swoją robotę, oprzątek zrobić. Tak 
dni kilka schodziło na uprzątnięcie 
pól  szlachcica,  bo  te  w  pierwszej 
szły kolejności. Gdy ostatni  dzień 
się zbliżał, gdy już wiadomo było, 
że w  ten dzień ostatnia  sztyga  się 
postawi,  każdy  wiedział  jaki  tego 
dnia będzie koniec. Bo  tu kolejny 
zwyczaj  prastary  i  przez wojewo‐
dę pielęgnowany. Gdy więc ostat‐
nią  sztygę  kobiety  postawiały 
i kosy  już wbite  trzonkiem w zie‐
mi,  ni  stąd ni  zowąd wszyscy po‐
czynają  się  wodą  lać.  Skąd  ją 
każdy  gdzieś  ma  schowaną,  tego 
nikt  nie wie. Ale  to  ulga  i  radość 
tak dać się zmoczyć po skwarnym 
dniu  ciężkiej  pracy.  Mielżyński 
zawsze  też  w  ten  dzień  jakby 
przypadkiem zawita na pole, pew‐
nikiem włodarz mu już zdaje rela‐
cję. Tak więc szlachcic na ostatnią 
sztygę zajeżdża i każdemu od ser‐
ca  gorzałki  polewa,  z  wdzięczno‐
ścią za trud cały.
Cały  zabieg  żniw  jeszcze  końca 
wtenczas  nie  ma,  to  tylko  jakby 
zakończenie jednego z części całe‐
go  rytuału.  Bo  jeszcze  sztygi  na 
wozach  trzeba  zwieźć  i  w  stodo‐
łach zgrabnie ułożyć. Tu też wiele 
zwyczajów z  tym związanych. Bo 
nim pierwsze  snopy  trafią  do  sto‐
dół, klepiska się święci, wiankami 
okłada  a  i  samo  zwożenie  pierw‐
szej  fury w zupełnej  ciszy. Nawet 
widłami  w  spód  wozu  nie  wolno 
uderzyć.  Co  by  się  myszy  w  fol‐
warku  nie  zwiedziały,  że  nowe 
zboże  wjechało…  Gdy  tak  całe 
pola  wjeżdżają  już  pod  dach  i  na 
polu  tylko  rżysko  przypomina  co 
zasiane  było,  wówczas  dopiero 
może  gospodarz  odetchnąć,  że 
przed deszczami, czy inszymi zdą‐
żył  swoje  złoto  zwieźć  do  stodół. 
Cała  reszta  zabiegów  z  kłosem 
związana,  już  w  bezpiecznych 
ścianach  i  pod  dachem.  Teraz 
można czuć się spokojnym, mając 
pola  zwiezione. Wtenczas dopiero 
czas  jest  na  wieniec  dożynkowy, 
na podsumowanie tego zadania.”

Maciej Barton

Dożynki
Żniwa to czas wytężonej pracy dla rolnika wień‐
czący całoroczny  trud, którego efekty decydują 
o  egzystencji wielu  ludzi. Dawniej  zebranie od‐
powiedniej  ilości  plonów  zapewniało  rodzinie 
utrzymanie  aż  do  następnych  zbiorów.  Żniwa 
rozpoczynano ok. połowy  lipca,  a praktycznym 
ich wyznacznikiem była  dojrzałość  ziaren  żyta, 
które było koszone jako pierwsze. Ziarno nada‐
jące  się  do  zbioru  musiało  być  twarde  i  białe, 
a  słoma  żółta.  Zgodnie  z  tradycją  początkiem 
żniw był tzw. „zarzynek” lub „pierwsza kośba”, 
czyli ucięcie paru snopków w środę lub w sobo‐
tę, w dzień Matki Boskiej. W tym dniu święcono 
sierpy  i  kosy,  żegnano  pole  znakiem  krzyża 
i składano na krzyż pierwsze ucięte kłosy, które 
ścinano  w  milczeniu.  Podsumowaniem  wszyst‐
kich gospodarskich prac na roli jest święto plo‐
nów, czyli dożynki. To najważniejsze święto dla 
wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plo‐
nami. Obchody tego wydarzenia przypadają na 
czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobie‐
ga  końca.  Jest  to  pora  pełna  radości  i  dumy 
z dobrze wykonanej pracy oraz czas, gdy ludzie 
wsi  mogą  odpocząć  i  pomyśleć  o  przyjemno‐
ściach.

Z  różnych  względów  nie  wszyst‐
kie  zasiedlone  gniazda  udało  się 
odwiedzić np. w Brodach, Pomor‐
sku,  Jaromierzu  (brak  czasu,  brak 

dojazdu,  sieć  energetyczna),  ale 
i  tak  20  gniazd  ekipa  odwiedziła. 
W  tych  20  gniazdach  było  51  pi‐
skląt,  ale  zaobrączkowano  48,  po‐

nieważ  3  były  zbyt  małe    2 
w  Wojnowie  i  1  w  Górzykowie. 
Przyczyny  są dwojakie: w Wojno‐
wie  samiec  b.  długo  czekał  na 
„małżonkę”,  a  następnie  musiał 
gniazda  bronić  przed  samotnym 
„kawalerem”.  Samica  zniosła  jaja 
późno,  lęgi  też  się  opóźniły  i  dla‐
tego  2  pisklęta  były  opóźnione 
w  rozwoju.  Ale  pogoda  sprzyja 
i  młode  na  pewno  nadgonią  zale‐
głości  rozwojowe.  Natomiast 
w  gnieździe  w  Górzykowie  było 
aż 5 piskląt, i ten który wykluł się 
ostatni  był  traktowany  przez  ro‐
dzeństwo po macoszemu przy  po‐
dziale  pokarmu  i  dlatego odbiegał 
wzrostem  od  pozostałych. Od  kil‐
ku  lat  były  to dwa wypadki kiedy 
w gnieździe wykluło się 5 piskląt. 
Ujmując  zagadnienie  statystycznie 

ilości  piskląt  były  następujące:  1 
gniazdo  z  jednym  i  1  z  pięcioma 
pisklętami, 7 z dwoma,     5 z  trze‐
ma,  i  4  z  czterema  młodymi. 
W gnieździe w Krężołach też było 
5 młodych  ale jedno wypadło lub 
zostało wypchnięte z gniazda.
W opinii prof. Jerzaka stan liczeb‐
ny  bocianich  par  i  zasiedlonych 
gniazd  jest  w  naszym  powiecie 
zadowalający.  Sprzyjająca  aura 
spowodowała, że  ilość żywych pi‐
skląt  też  napawa  optymizmem. 
Należy  teraz  oczekiwać,  że 
wszystkie  one  do  połowy  sierpnia 
dorosną  na  tyle,  aby  w  pełni  sił 
wyruszyć w swoją pierwszą, dale‐
ką podróż. Będziemy na nie  ocze‐
kiwać  trzy  lata,  kiedy  to  powinny 
wrócić  w  okolice  swoich  rodzin‐
nych  gniazd  i  założyć  swoje  ro‐
dziny. A propos  powrotów, w  tym 
roku  zidentyfikowaliśmy  dwa  bo‐
ciany z obrączką założoną w 2018 
r. w naszej gminie.

W imieniu całej ekipy obrączkują‐
cej  składam  serdeczne  podzięko‐
wania  p.  Okupskiemu  i  jego 
operatorowi za udostępnienie pod‐
nośnika.  Na  prośbę  mieszkańców 
Swarzenic  i  p.  wójt  Izabeli  Szo‐
stak,  ekipa  Energetyki  z  Sulecho‐
wa  zainstalowała  platformę,  na 
której  w  przyszłym  roku  bociany 
wygodnie zbudują gniazdo.  Prace 
remontowe  przy  gniazdach wyko‐
nano  także  w  Podlegórzu  przy 
dwóch  gniazdach,  ale  poważniej‐
sze prace(zmniejszenie  wysokości 
gniazda  na  platformie)  będą  ko‐
nieczne  w  okresie  jesienno  –  zi‐
mowym,  ponieważ  waga  gniazda 
może  spowodować  zniszczenie 
platformy.  Konieczne  będzie  uży‐
cie  piły  motorowej  i  oczywiście 
podnośnika Energetyki.

Andrzej Roch Kowalski

Obrączki na nóżki – bocianów
Połowa  miesiąca  czerwca  to  termin  obrączko‐
wania  bocianich  piskląt. Tegoroczne  odbyło  się 
21 czerwca, ale bociany cierpliwie czekały aż p. 
Okupski z Chwalimia będzie mógł udostępnić – 
zresztą nie pierwszy raz, swój podnośnik z ope‐
ratorem.  Ekipą  tradycyjnie  dowodził  prof.  Le‐
szek  Jerzak  a  pozostali  członkowie  to  Jerzy 
Wirski  i Andrzej Kowalski oraz dwie studentki 
wydziału biologii – Daria i Karolina, nie mające 
lęku wysokości. Akcja obejmowała 4 gminy po‐
wiatu zielonogórskiego: Sulechów, Trzebiechów, 
Babimost i Kargowę. 
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  Jeśli  się  urodziło  i  mieszka 
w takim miejscu jak Babimost to 
chyba  trudno  uciec  od  historii, 
tradycji,  zainteresowania  prze‐
szłością.
 Rzeczywiście, od dzieciństwa in‐
teresowało  mnie  to  co  było  daw‐
niej.  Gdy  starsi  zaczynali 
opowiadać  o  historycznych  dzie‐
jach,  to  ja  siadałem  w  pobliżu 
i  słuchałem.  Te  dzieje  mnie  po 
prostu  wciągały.  O  wiele  później 
zauważyłem,  że  jest  to  po  prostu 
historia. W tej materii ukształtował 
mnie  ojciec  swoim  krytycznym 
podejściem  do  filmów  historycz‐
nych,  które  wtedy  oglądaliśmy 
w  telewizji  polskiej.  Nie  miałem 
jeszcze dziesięciu  lat,  kiedy poka‐
zywano  „Czterech  pancernych” 
i wszyscy w moim otoczeniu my‐
śleli,  że  taka  właśnie  była  wojna. 
Ojciec  też  oglądał,  ale  zauważy‐
łem w rozmowach z dorosłymi je‐
go krytyczne podejście do  tematu. 
To mi zostało do dziś.

 Teraz ma pan możliwość reali‐
zować swoje zainteresowania hi‐
storyczne. 
  Interesuje  mnie  wszystko  to,  co 
dotyczy  przeszłości  Babimostu, 
a  teren  penetracji  określają  stare 
granice  parafii,  a  więc  Babimost, 
Podmokle  Małe  i Wielkie,  Grójec 
Wielki  i  Nowa  Wieś  Zbąska. 
Ograniczam  się  do  połowy  XX 
wieku. Zdarza się, że ktoś sugeruje 
mi, żebym spisał dzieje np. lat 50. 
i  60. XX wieku. Wtedy  tłumaczę, 
że zostawiam to innym. Terytorial‐
nie  interesuje  mnie  bardzo  małe 
pole  –  jedno  miasteczko  i  kilka 
wiosek  dookoła.  Jednak  zdefinio‐
wany  czas  zainteresowania  jest 
ambitny, bo aż siedem wieków hi‐
storii.

  Czytając  materiały  historycz‐
ne, które pan do tej pory odkrył 
mam  jednak  wrażenie,  iż  pań‐
skie  poszukiwania  nie  do  końca 
są jeszcze… uporządkowane...
  To  bierze  się  stąd,  że  niekiedy 

znajduję  w  materiałach  archiwal‐
nych ciekawy fakt, a idąc jego tro‐
pem  odkrywam  kolejny.  To  mnie 
wciąga.  Takich  ciągów  zdarzało 
mi  się  uruchomić  sporo.  Chociaż‐
by ostatnio napisałem tekst o miej‐
scu, w którym przed 1868  rokiem 
stanął w Babimoście pierwszy ho‐
tel  z  prawdziwego  zdarzenia.  Jest 
w tym opisie hotel i historia rodzin 
jego  kolejnych właścicieli,  i  brac‐
two  kurkowe,  a  także  kwestia  bu‐
dowy  mostów  w  mieście 
i  przekopania  nowego  kanału  dla 
Gniłej Obry. Żal po prostu niektó‐
re sprawy „zostawiać na boku”. 

  Podobnie  było  z  pańskimi  od‐
kryciami  dotyczącymi  bractwa 
kurkowego w Babimoście.
  Chodzi  o  historię  Domu  Strze‐
leckiego,  czyli  siedziby  bractwa. 
Wedle  dokumentów budynek  przy 
ul.  Wolsztyńskiej  (kiedyś  nr  163, 
a dziś 23) został sprzedany w pry‐
watne  ręce  w  1840  r.,  ale  nadal 
pełnił  swoją  funkcję. W  1844  się 
spalił,  potem  został  odbudowany. 
W  1890  ów  dom  kupił  Bernard 
Waberski, mój pradziadek i rozbu‐
dował posesję. Powstała duża sala, 
największa  w  mieście,  wynajmo‐
wana  na  różne  imprezy.  Pradzia‐
dek  zmarł  w  1941  r.,  po  nim 
budynek  odziedziczył  dziadek Al‐
bert, który zmarł w 1945 r. w Rosji 
w  łagrze  pod Archangielskiem  po 
aresztowaniu przez NKWD. Pose‐
sję przejęła jego żona Hildegarda – 
moja  babcia  i  przekazała  synowi 
z drugiego małżeństwa; tyle, iż nie 
jest to już budynek bractwa. 

  Dzięki  temu,  że  przez  lata 
mieszkał pan w Niemczech i zna 
biegle  niemiecki  z  łatwością  do‐
ciera  pan  do  niemieckojęzycz‐
nych  źródeł  mówiących 
o Babimoście, jego ludziach, wy‐
darzeniach,  dawnych  instytu‐
cjach…
  Pracując  w  Berlinie  podjeżdża‐
łem pod tamtejsze archiwum i po‐
święcając  około  jednej  godziny 
tygodniowo,  przepisywałem  do 

komputera  wszelkie  dokumenty 
mówiące  o  Babimoście.  To  samo 
robiłem  w  archiwach  w  Zielonej 
Górze  i  Poznaniu.  No  i  podobnie 
opracowywałem archiwalia z Byd‐
goszczy. Zaglądam do antykwaria‐
tów  i  aukcji  internetowych. 
Zbieram wszystko, co jest opisane, 
jako  pochodzące  z  Babimostu  lub 
Podmokli.  Kilka  dni  temu  odwie‐
dził  mnie  Marian  Kwaśny,  kowal 
z  Nądni,  też  kolekcjoner.  Miał 
przy sobie binokle w etui, które mi 
pokazał.  Na  etui  wytłoczona  była 
nazwa firmy, z której pochodzą bi‐
nokle,  więc  etui  służyło  też  jako 
reklama.  Jako pierwsze  rzuciło mi 
się  w  oczy  wytłoczone  słowo 
„Bomst”.  A  zatem  wiedzieliśmy 
już,  że  binokle  sprzedane  zostały 
w Babimoście. Nazwisko sprzeda‐
jącego  –Hemmerling  –  było  mi 
znane.  Odszukałem  je  w  swojej 
bazie danych. Okazało się, że mam 
gazetową  reklamę  jego  sklepu 
z  galanterią  istniejącego  w  Babi‐
moście, z którego pochodziły leżą‐
ce  w  moich  dłoniach  binokle 
w etui. Dalej wiadomo – gazeta ma 
datę wydania, więc szybko doszli‐
śmy  do  konkluzji,  że  sklep  istniał 
w Babimoście w 1911 roku. A  ten 
zegarmistrz,  Heinrich  Hemmer‐
ling, był członkiem babimojskiego 
bractwa kurkowego na dodatek.

  Te  przykłady  sugerują  chyba, 
iż  powinien  pan  usiąść  do  po‐
ważnej  pracy,  monografii  mia‐
sta.  Tak  zrobił  –  choć 
nieprofesjonalnie  –  Stefan  Pe‐
triuk pisząc własną historię Kar‐
gowej.  Przytacza  wiele 
ciekawych źródeł…  
  Interesować  się  i  badać  historię, 
w dodatku mieć  ciekawe odkrycia 
–  to  jedno. Ale  czymś  innym  jest 
pisanie  historii,  krótszych  opraco‐
wań  lub  nawet  monografii  miej‐
scowości.  Babimost  ma  przecież 
swoją  historię,  napisaną  przez  fa‐
chowców,  prof.  Joachima  Beny‐
skiewicza  i  Marka  Kuca.  Dobrze, 
że  ta  praca  się  ukazała. W  trakcie 
jej  przygotowywania  byłem 
u prof. Benyskiewicza i rozmawia‐
łem  z  nim.  Dostarczyłem  mu  na‐
wet  pewien  materiał,  który  chciał 
umieścić. Niestety,  ingerencja wy‐
dawcy  była  silniejsza,  na  co  skar‐
żył  mi  się  później.  Już  po 
pierwszej  lekturze „Dziejów Babi‐
mostu” zauważyłem braki, zwłasz‐
cza  w  części  napisanej  przez 
profesora,  która  kończy  się  na 
1945 roku. 

 Brak chociażby wykazu burmi‐
strzów, który jest przecież znany.
 No właśnie. A po kolejnych  lek‐
turach  tej  pracy  zauważyłem mię‐
dzy  wierszami  wątpliwości 
prof.  Benyskiewicza  do  pewnych 
istotnych  faktów  historycznych, 

które  pochodziły  z  wcześniej  ist‐
niejącej  literatury,  na  których  jed‐
nak wydawcy bardzo zależało…

  To  co  pan  mówi  tym  bardziej 
powinno  skłaniać  do  napisania 
własnej  wersji  dziejów  miasta. 
Tym  bardziej,  iż  „Dzieje  Babi‐
mostu”  autorstwa  obu  panów 
powstały w 1997 r. To już prawie 
ćwierć wieku. Wiele się zmieniło, 
a  poza  tym  obaj  historycy  nie 
mieli takich źródeł jak pan.
  Obaj  historycy  mieli  wtedy  taki 
sam  dostęp  do  źródeł  jak  ja  dziś. 
Pochodzili  z  gminy  Babimost,  tu 
mieszkali,  więc  niewątpliwie 
w swojej pracy zawodowej zawsze 
mieli  na  uwadze  historię  miasta. 
Jako bazę wyjściową autorzy mieli 
do  dyspozycji  literaturę,  przepro‐
wadzili  też,  jak wiem,  badania  te‐
renowe,  czyli  rozmowy  ze 
starszymi  mieszkańcami  i  badali 
źródła  archiwalne.  Tu  szczególnie 
Marek  Kuc  poświęcił  dużo  czasu 
i  dzięki  jego  skrupulatnej  pracy 
wiemy  tak  dużo  o  latach  po  1945 
roku.  Z  kolei  prof.  Benyskiewicz 
dla  swojej  części  pracy  do  dyspo‐
zycji miał o wiele więcej materiału 
w  literaturze  przedmiotu.  Wyko‐
rzystał  to  i  dodał  jeszcze  wiele 
niepublikowanych  dotychczas  cie‐
kawostek, pochodzących ze źródeł 
archiwalnych.  Zauważył  też  sporo 
opublikowanych  falsyfikatów  do‐
tyczących  historii  Babimostu  lub 
wyraził  swoje  wątpliwości  co  do 
ich zgodności. 

 Pan mi tu opowiada w szczegó‐
łach  o  książce  sprzed  24  lat, 
a mnie  interesuje  odpowiedź  na 
pytanie  o  pańską  historię  Babi‐
mostu. Ma pan krytyczne uwagi 
do  „Dziejów”,  przez  lata  uzbie‐
rało się wiele nowych informacji 
więc  aż  się  prosi  monografia 
uzupełniająca tę pierwszą.
 Niby racja, ale na razie mi lepiej 
wychodzi czytanie  i zbieranie róż‐
nych odprysków archiwalnych niż 
pisanie  i  składanie  tego w  całość. 
Marzyło by mi się wydanie czegoś 
„luźniejszego”,  bez  rygorów  jakie 
musi  spełniać monografia  czy  pu‐
blikacja  historyczna.  Myślę 
o  czymś  na  wzór  albumu  „Wiel‐
kiej  Xięgi  Regionu  Kozła”  Woj‐
ciecha Olejniczaka  lub  pracy  jego 
siostry  Hanny  OlejniczakZawo‐
ronko  pt.  „Zbąszyń  wędrówki  po 
mieście”.

  Chciałbym  jeszcze  wiedzieć, 
jak  pan  widzi  –  z  perspektywy 
ćwierćwiecza  istnienia  –  Region 
Kozła.  Czy  ten  pomysł  był  po‐
trzebny,  czy  sprawdził  się?  Czy 
możliwa jest prawdziwa integra‐
cja sześciu gmin?
  Ogólnie  jestem  za  tym,  by  się 
jednoczyć i zrzeszać. Lecz RK jest 

projektem odgórnym, przez społe‐
czeństwo prawie wcale nie zauwa‐
żonym.  Większość  mieszkańców 
ogólnie  jest  obojętna,  nie  utożsa‐
mia  się  z  tym  pomysłem,  więc 
prawdziwa  integracja  jest  chyba 
trudna. Natomiast dla mnie osobi‐
ście  jest  to  ciekawy  projekt.  Pod‐
chodzę  do  niego  w  sposób 
historyczno–sentymentalny, bo dla 
Babimostu, tak jak i dla Kargowej, 
Dąbrówki Wlkp.  i  Trzciela  widzę 
w nim coś,  co chyba przy założe‐
niu  nie  było  zamierzone  –  w  Re‐
gionie  Kozła  widzę  dla  tych 
miejscowości i ich okolic łączność 
z macierzą, mam na myśli Wielko‐
polskę,  od  której  od  ponad wieku 
jesteśmy odłączeni. 
Ale  skoro  Region  Kozła  prze‐
trwał  już ponad 25  lat  to  chyba 
jednak  spełnił  swoją  rolę  i  był 
przydatny,  zarówno  ludziom, 
jak  i  gminom.  Wygenerował 
przecież  aż  dwa  stowarzysze‐
nia...
 Przetrwał, bo taka była wola po‐
lityczna władz sześciu gmin, której 
np.  w  Miedzichowie  i  Pszczewie 
zabrakło.  Co  jeszcze  ważniejsze: 
przetrwał,  bo  był  potrzebny,  żeby 
zaczerpnąć tzw. zewnętrzne środki 
finansowe.  A  stowarzyszenia  są 
podstawą  do  zdobycia  tego  typu 
środków.  Co  do  dalszej  integracji 
RK – wiele będzie zależało od no‐
wych liderów, burmistrzów, wójta. 
Dotychczasowi  doskonale  wiedzą 
czym on był  i  jest,  i dlatego trwa. 
Lecz  co  będzie  jeśli  pojawi  się 
ktoś  nowy na  czele  gminy? W  tej 
kwestii  nie  ma  co  spekulować. 
Czas  pokaże.  Dla  integracji  RK 
kluczowi  są  liderzy,  ich  stosunek 
do Regionu, ich oczekiwania, a co 
ważniejsze,  co  by  chcieli  wnieść 
do RK.

Pytam  o  to  wszystko,  gdyż 
wydaje  się,  iż  w  tego  rodzaju 
„koźlarskiej  wspólnocie 
kulturowej ”można by – razem – 
osiągnąć  więcej.  Wiem,  że 
posiada  pan  pismo  „Szkice 
Nadobrzańskie”  wydawane 
przez Region Kozła w końcu lat 
90. i na początku 2000. Czyli coś 
w  tym  periodyku  pana 
zaciekawiło…
 Tak,  bo wydaje  się,  że wspólnie 
moglibyśmy  zrobić  więcej, 
chociażby  na  niwie  historycznej. 
Przecież te ziemie należały kiedyś 
do  powiatu  babimojskiego,  do 
kasztelani zbąszyńskiej, mają więc 
wspólną  przeszłość.  Widać  to  w 
najstarszych  dokumentach 
związanych z cystersami, widać w 
rozmaitych  aktach  z  procesów 
sądowych.  Gdyby  Region  Kozła 
miał np. wspólne muzeum…

ciąg dalszy na str. 11

Moje archiwalne pasje
Rozmowa z Aleksandrem Waberskim z Babimostu
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  Teoretycznie  jest  Muzeum 
Ziemi  Zbąszyńskiej  i  Regionu 
Kozła…
  Fakt,  teoretycznie,  ale 
w  rzeczywistości  chyba  nie  ma 
w  nim  żadnej  dokumentacji 
związanej z pozostałymi gminami. 
A mogłoby  być,  choćby w  formie 
kopii  elektronicznych,  bo  trudno 
raczej  mówić  o  gromadzeniu 
oryginałów.  Trzeba  jednak 
brutalnie powiedzieć, iż większość 
ludzi  historią  się  nie  interesuje, 

a  już  w  ogóle  nie  tym,  gdzie 
kiedyś  należeliśmy.  Jak  już 
mówiłem, zachodnie gminy RK to 
jest  kulturowa  i  historyczna 
Wielkopolska  odcięta  od 
macierzy.  Ale  dziś  nikt  z  tych 
gmin  nie  chce  wrócić  do 
Wielkopolski.  Nawet  nowego 
połączenia  komunikacyjnego  nie 
można  wdrożyć  –  mam  na  myśli 
zaproponowaną  „obwodnicę  RK”, 
bo  Poznań  nie  interesuje  się 
swoim,  znajdującym  się  na 

peryferiach  Zbąszyniem.  Dlatego 
dla  nas  jest  ważne,  by  RK  dalej 
istniał, i się rozwijał.
Wracając  do  myśli 
o  współdziałaniu.  Sądzę,  iż 
obiektywnie  możliwa  jest  tylko 
współpraca  kulturalna.  Fatalny 
podział  administracyjny  –  pięć 
powiatów,  dwa  województwa   
powoduje,  że  każdy  samorząd 
pracuje  wyłącznie  na  własny 
rachunek,  dla  siebie.  Trzeba 
sporego,  dodatkowego  wysiłku  – 

powiedzmy  domu  kultury 
w  Trzcielu    żeby  zorganizować 
wycieczkę  popularyzatorską  do 
skansenu  w  Podmoklach  Małych. 
Dodajmy:  jedynego  skansenu 
w  RK.  Komu  by  się  to  chciało, 
prawda?  Taka  jest  lokalna 
rzeczywistość.  Dlatego  najlepiej 
obecnie  udają  się  –  niestety  – 
inicjatywy  odgórne,  wychodzące 
np.  z  biura  Regionu.  Szansę 
powodzenia  miałoby  np. 
wznowienie  „Szkiców 

Nadobrzańskich”. Bo  te  „Szkice”, 
które  kiedyś  otrzymałem  do  dziś 
stoją  na  półce.  Ale  są  jak 
najbardziej  potrzebne,  aby 
udokumentować  naszą  wspólną 
kulturę i historię RK, aby zostawić 
potomnym,  naukowcom  nasz 
ślad. 

 Dziękuję za rozmowę.

Eugeniusz Kurzawa
Fot. Wojciech Olejniczak
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Historię  Biesiady  należy 
rozpocząć  od  historii  cym‐
pra,  czyli  pochodu  maszkar 
mięsopustnych,  który  odby‐
wa  się  co  roku  w  ostatnią 
niedzielę karnawału. Ten  lu‐
dowy  zwyczaj  jest  w 
Wielkopolsce  i  w  części 
Ziemi  Lubuskiej  powszech‐
nie znany. Wspominał o nim 
Oskar  Kolberg,  opisując 
biorące  udział  w  pochodzie 
maszkary  „(…)  chłopaki 
przebierają  się  za  niedźwie‐
dzi,  t.j.  jedni  obwijają  dru‐
gich  w  słomę,  grochowiny 
i.t.p.  nakładając  na  nich 
mnóstwo  starych  szmat. 
Przebrani,  chodzą  od  domu 
do  domu  (…)  wyprawiając 
różne  figle,  mrucząc,  stając 

na  dwóch  łapach 
itd.”  („Wielkie Księstwo Po‐
znańskie”,  cz.1).  Oprócz 
niedźwiedzia  uczestnicy  po‐
chodu przebierają się za inne 
charakterystyczne  postacie  – 
księdza,  policjanta,  parę 
młodą,  zakonnicę,  Cygankę 
czy  konia  –  i  obchodzą  lo‐
kalne  domostwa,  głośno 
i  hucznie  ogłaszając  koniec 
karnawału.  Za  oprawę  mu‐
zyczną  pochodu  odpowie‐
dzialna  jest 
charakterystyczna  dla  tego 
regionu  kapela  koźlarska, 
która  niezmiennie  od  lat  „to‐
warzyszy  przebierańcom 
(…)  i  przygrywa  tradycyjne 
melodie  taneczne  (Jadwiga 
Sobieska,  „Ze  studiów  nad 

folklorem  Wielkopolski”, 
1972).  Z  zebranymi  po  do‐
mostwach  darami  (żywność 
i  napitki)  pochód  dawniej 
przenosił  się  na  wiejską  sa‐
lę, gdzie odbywała się ostat‐
nia zabawa karnawałowa.
W  latach  70.  XX  wieku  na 
jednym  z  takich  cymprów 
obchodzonych  w  Nądni 
(wieś w Wielkopolsce,  gmi‐
na Zbąszyń) obecny był An‐
toni  Janiszewski  –  ówczesny 
dyrektor  szkoły  muzycznej 
i  założyciel  Stowarzyszenia 
Muzyków Ludowych w Zbą‐
szyniu. W  omawianym  okre‐
sie oprawę muzyczną cympra 
zapewniała  kapela  koźlarska 
braci  Kotkowiaków.  Przy‐
grywała  ona  idącym  przez 

wieś  przebierańcom  i  póź‐
niej,  podczas  wspólnej  bie‐
siady. Na sali gromadzili się 
mieszkańcy Nądni  i  okolicz‐
nych  wsi,  organizatorzy 
cympra,  ich  rodziny,  kapele 
koźlarskie  i  obserwatorzy. 
Niewielkie  pomieszczenie 
szybko wypełniało  się odgło‐
sami  rozmów,  zabawy,  pa‐
pierosowym  dymem 
i muzyką  ludową. Ta ostatnia 
jednak  nie  pełniła  tutaj  roli 
pierwszoplanowej,  co  skłoni‐
ło Antoniego  Janiszewskiego 
do  refleksji.  Postanowił  on 
zorganizować  biesiadę,  któ‐
ra  skupiłaby  się  głównie  na 
muzyce  kozłowej  i  samych 
koźlarzach.
Pierwsze  Biesiady  organi‐

zowane  przez  Stowarzysze‐
nie  Muzyków  Ludowych 
w Zbąszyniu, z Antonim Ja‐
niszewskim  na  czele,  odby‐
wały się w Nądni. Charakter 
imprezy  był  znacznie  swo‐
bodniejszy  od  tych,  które 
odbywają  się  teraz.  Głów‐
nym  celem  było  przede 
wszystkim  spotkanie  i  swo‐
bodne biesiadowanie starych 
mistrzów  koźlarstwa,  m.in. 
Tomasza  Śliwy,  Franciszka 
Domagały  czy  Franciszka 
Muńki,  regionalnych  kapel 
koźlarskich  ze  Zbąszynia, 
Babimostu,  Chrośnicy  i  Za‐
krzewa  oraz  szkolnej  mło‐
dzieży. Uczestnicy swobodnie 
się  „przegrywali”,  często  żar‐
towali,  brali  udział w  zabaw‐
nych  konkursach,  np.  na 
wydojenie  kozła,  naśladowa‐
nie  dżdżownicy  czy  odgło‐
sów  ptaków.  Biesiada  od 
pierwszej  edycji  2  grudnia 
1973 roku planowana była ja‐
ko impreza cykliczna (nie do‐
tarłam  do  dokumentów 
archiwalnych,  które  wskazy‐
wałyby  na  zorganizowanie 
Biesiady w 1974 i 1988; zga‐
dzałoby  się  to  z  prowadzoną 
do dziś przez organizatorów 
numeracją  Biesiad,  gdyż 
ostatnia  z  nich,  w  roku 
2018, była 44. z kolei). Bie‐
siada  zmieniała  się  i  dosto‐
sowywała  do  potrzeb 
odbiorców, dlatego też jedną 
z  pierwszych  zmian  było 
przesunięcie  terminu kolidu‐
jącego  z  obchodzonym 
w  Wielkopolsce  cymprem. 
Okazało się bowiem, że mu‐
zycy ludowi zamiast – zgod‐
nie  z  ludowym  obrzędem  – 
przygrywać  pochodom prze‐
bierańców  w  sąsiednich 
wsiach  woleli  jechać  do 
Nądni  i  oddać  się  samemu 
muzykowaniu.  Miało  to  de‐
gradujący  efekt  dla  obrzędu, 
który  bez  towarzyszenia 
muzyki  nie  mógł  się  prze‐
cież  odbyć.  Dlatego  też  or‐
ganizatorzy,  dla  których 
tradycje regionu były i nadal 
są  bardzo  ważne,  postano‐
wili  przesunąć  termin  Bie‐
siady,  by  nie  zakłócał  on 
obchodzonego  od  lat  cym‐
pra.
Z  czasem  zmieniła  się  nie 
tylko  data,  ale  też  organiza‐
tor i miejsce. Od 1981 głów‐

nym organizatorem Biesiady 
był  regionalny zespół Wese‐
le  Przyprostyńskie  pod  kie‐
rownictwem  Zbigniewa 
Centkowskiego  i  Wojciecha 
Winiarza.  Sala  w  Nądni 
szybko  stała  się  zbyt  mała 
dla wszystkich biesiadników, 
dlatego też imprezę postano‐
wiono  przenieść  do  Zbąszy‐
nia,  gdzie  miejsca 
i  możliwości  było  więcej. 
Innym  powodem  –  podawa‐
nym  w  prasie  przez  ówcze‐
snego  prezesa 
Stowarzyszenia  Muzyków 
Ludowych  Stanisława  Prze‐
niczkę  –  był  brak  w  Nądni 
rodzimej kapeli  czy muzyka 
ludowego.  Dlatego  też  po‐
stanowiono przenieść biesia‐
dę  tam,  gdzie  muzyka 
ludowa była żywa od lat. 11. 
edycja,  zorganizowana  12 
lutego 1984, po raz pierwszy 
odbyła się w Zbąszyniu.
Uczestników Biesiad można 
podzielić  na  dwie  grupy. 
Pierwsza  to  stali  bywalcy, 
występujący prawie każdego 
roku.  Zaliczają  się  do  nich 
głównie  lokalni  muzycy  ze 
Zbąszynia,  Zbąszynka,  Dą‐
brówki,  Strzyżewa  oraz 
uczniowie  klasy  ludowych 
instrumentów  muzycznych 
Państwowej  Szkoły  Mu‐
zycznej  w  Zbąszyniu,  przy‐
gotowywanych  kolejno 
przez  m.in.  Tomasza  Śliwę, 
Czesława  Prządkę, Henryka 
Skotarczyka  i  Jana  Sylwe‐
stra Prządkę (dawniej do tej 
grupy  można  było  również 
zaliczyć  rodzinne  kapele: 
Prządków,  Domagałów, 
Gruszczyńskich,  Franciszka 
Muńki  z  Belęcina;  obecnie 
muzykującą  rodziną w Zbą‐
szyniu  jest  kapela  Molen‐
dów). Drugą grupę stanowią 
muzycy  występujący  go‐
ścinnie  z  innych  regionów 
Wielkopolski  (Bukówca 
Górnego, Biskupizny),  całej 
Polski  (m.in.  Kaszub,  Pod‐
hala)  oraz  zagranicy  (m.in. 
Danii, Francji, Ukrainy, Sta‐
nów Zjednoczonych).
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Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu – historia i refleksji kilka
Jest na zachodzie Wielkopolski region, gdzie o zachowanie  tradycji muzycznych 
dba się nader starannie. To tu, w miejscowej szkole muzycznej, powstała pierwsza 
w Polsce klasa ludowych instrumentów muzycznych z „ludowym profesorem” To‐
maszem Śliwą (1892–1976) na czele. To tutaj, w Zbąszyniu, od ponad czterdziestu 
lat organizowana jest Biesiada Koźlarska, podczas której oczy  i uszy wszystkich 
skupiają  się  na  instrumencie,  który  rozsławił  ten  region w  całej  Polsce.  Instru‐
mencie, pod którego nazwą zrzeszono ze sobą kilka gmin i który swoim wyglądem 
może z łatwością zachwycać. Kozioł – bo o nim mowa – rozbrzmiewa w Zbąszy‐
niu od lat i wszystko wskazuje na to, że tak będzie już zawsze.

Biesiada Koźlarska w Nądni 1976 rok (archiwum Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu)



Osobną  część  imprezy  stanowi 
konkurs młodego muzyka ludowe‐
go.  Dawniej  adepci  koźlarstwa 
starali  się  o  zdobycie  tytułu  cze‐
ladnika  i  starszego  czeladnika, 
o czym decydowała składająca się 
z  mistrzów  komisja.  Warunkiem 
zdobycia  takiego  tytułu  był  odpo‐
wiedni czas nauki gry, pozytywnie 
zdany  sprawdzian  z  wiadomości 
teoretycznych  oraz  udany  występ 
podczas Biesiady przed  tzw. Radą 
Mistrzów  (zasiadali  w  niej  m.in. 
Franciszek  Domagała,  Franciszek 

Muńko,  Władysław  Winiarz). 
Konkurs  o  tytuł  starszego  czelad‐
nika  (lub  inaczej: mistrza  seniora) 
odbywał  się  na  innym,  wyższym 
poziomie.  Jak  donosi  ówczesna 
prasa:  „do  rywalizacji  stanęło 
dwóch  koźlarzy  –  Jerzy  Skrzyp‐
czak  i  Przemysław  Dudziński. 
Oprócz  swoich  utworów  musieli 
zagrać  poprawnie  również  te,  któ‐
re zaśpiewali mistrzowie”  („Dzień 
po  Dniu”,  3.11.1993).  Z  czasem 
wprowadzono  również konkurs na 
najlepszego  debiutanta,  co  dodat‐

kowo  mobilizowało  młodych  do 
grania.
Efekty tego możemy podziwiać do 
dziś.  W  konkursie  na  młodego 
muzyka  ludowego,  organizowa‐
nym  w  ostatnich  kilku  edycjach, 
startuje  co  najmniej  kilkanaścioro 
dzieci i nastolatków. 
Rozrósł  się  on  niemal  do  rozmia‐
rów  pierwszych  Biesiad  i  trwa 
przez  prawie  cały  pierwszy  dzień 
imprezy. Odbywa się w Filharmo‐
nii Folkloru Polskiego, bez biesia‐
dującej  publiczności.  Dzieci  grają 

na  scenie,  przed  mikrofonami, 
sztucznymi  światłami  reflekto‐
rów.    Każde  z  nich  może  brać 
udział  w  takich  kategoriach  jak: 
kapele  koźlarskie;  mistrz  i  uczeń; 
soliści  grający  na  koźle,  soliści 
grający  na  siesieńkach,  soliści 
grający  na  skrzypcach,  soliści 
grający  na  klarnecie  oraz  śpiew 
ludowy.  Z  tego  też  powodu 
uczestnicy  dublują  się,  a  przesłu‐
chania wydłużają. Poza tym reper‐
tuar  prezentowany  przez 
uczestników  jest  bardzo  dobrze 
znany,  wręcz  obiegowy.  Mimo  to 
niezaprzeczalna  jest  wartość  sa‐
mego  konkursu,  który  mobilizuje 
młodych  do  grania  na  ludowych 
instrumentach  muzycznych.  Może 
tylko  warto  byłoby  wrócić  do 
konkursów  młodego  muzyka 
z pierwszych Biesiad  i  skrócić  sa‐
mą  formułę?  Zrobić  wcześniejsze 
eliminacje,  a  finał  rozstrzygać 
podczas  drugiego  dnia  Biesiady, 
który odbywa się w specjalnie po‐
stawionym  na  rynku  namiocie? 
Byłoby  to  jeszcze  większe  wy‐
zwanie  dla  młodych,  gdyż  wystę‐
powaliby nie  tylko przed  jurorami 
i  rodzicami, ale wszystkimi zebra‐
nymi mistrzami i gośćmi.
Na  przykładzie  historii  Biesiady 
można  też zauważyć,  jak zmienia‐
ła  się  muzyczna  kultura  ludowa 
tego  regionu.  Podczas  XV  edycji 
imprezy  (16  kwietnia  1989)  wy‐
stąpiła  kapela,  która  pierwszym 
badaczom  polskiego  folkloru  mu‐
zycznego  pewnie  nie  przyszła  na‐
wet  do  głowy  –  kapela  żeńska 
kozła weselnego,  na  którą  składa‐
ły  się  trzy  kobiety:  Beata  War‐
dowska,  Małgorzata  Szulc,  Anna 
Pluskota.  W  roku  2012  zaproszo‐

no  do  współpracy  wielkopolskich 
dudziarzy,  a  impreza  opatrzona 
została  podtytułem „Festiwal Mu‐
zyki Dud  i Kozła”. Organizatorzy 
(od roku 2000 – Zbąszyńskie Cen‐
trum Kultury,  na  czele  z  dyrektor 
Katarzyną  KutzmanSolarek)  sta‐
rają  się  rokrocznie  czymś  zasko‐
czyć  przybyłych  gości  i  zapewnić 
im atrakcje (to np. projekcja filmu, 
wystawy  muzealne,  pokazy  ko‐
walstwa  tradycyjnego).  Trzymają 
się  też  stałych  punktów Biesiady: 
podarunków  dla  biesiadujących 
gości,  mszy  za  muzyków  ludo‐
wych i korowodu z kościoła na ry‐
nek.
Biesiady były i są bardzo ważnym 
wydarzeniem dla badaczy kultury, 
etnografów  czy  etnomuzykolo‐
gów.  Dawniej  przyjeżdżali  do 
Zbąszynia Józef Burszta, Jarosław 
Lisakowski  i  Jadwiga  Sobieska. 
Nadal można  tu  spotkać Bogusła‐
wa  Linette,  Kazimierza  Budzika 
oraz  Zbigniewa  J.  Przerembskie‐
go,  których  zainteresowanie 
świadczy  o  wielkiej  wartości  tej 
imprezy dla muzycznej kultury lu‐
dowej  naszego  kraju. Choć  forma 
Biesiad Koźlarskich  z  biegiem  lat 
znacznie się zmieniła,  ich wartość 
z roku na rok rośnie. Bez wahania 
można uznać, że wydarzenie to na 
pewno  odgrywa  kluczową  rolę  w 
budowaniu tożsamości regionalnej 
mieszkańców Zbąszynia i okolic.

Karolina Anna Pawłowska
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Konkurs na młodego muzyka ludowego 2018

Biesiada Koźlarska w Nądni 1974 rok (archiwum Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu)

Fot. P. Baczewski


