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Ławeczki na szlakach rowerowych
Przy  wydatnej  pomocy  Stowarzyszenia 
Gmin  RP  Region  Kozła  w  ubiegłym  roku 
wydano zbiór legend opracowany przez Eu‐
geniusza  Kurzawę  pt.  „  Biała  dama  z  pę‐
kiem  kluczy”.  Książka  trafiła  do  bibliotek, 
wielu mieszkańców otrzymało ją do swoich 
zbiorów  domowych.  Chcąc  jednak  dalej 
upowszechniać miejscowe  legendy na  szer‐
szą  skalę  ,  postanowiono  wykorzystać  ko‐
lejną  inicjatywę  polegającą  na  możliwości 
posłuchania  kilkunastu  wybranych  legend 
podczas  przejazdu  szlakami  rowerowymi. 
W tym celu również za pośrednictwem Sto‐
warzyszenia  Gmin  RP  Region  Kozła  opra‐
cowano  wniosek  na  pozyskanie  środków 
z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na 
doposażenie  ścieżek  rowerowych w 6  gmi‐
nach Regionu Kozła w ławeczki wypoczyn‐
kowe,  na  których  zostały  umieszczone 
tabliczki  umożliwiające  przy  odpowiedniej 
aplikacji na telefon wysłuchanie wybranych 
legend.  Wniosek  został  pozytywnie  rozpa‐
trzony  i  w  czerwcu  podpisano  umowę,  na 
mocy której pozyskano kwotę 10 000 zł na 
zakup  ławeczek  i  wykonanie  tabliczek  ze 
znakami „QR”. Wraz z własnymi  środkami 
umożliwiło  to    przekazanie  każdej  gminie 
po 4 ławeczki. Ustalono, że ich montaż od‐
będzie  się  do  końca  października,  a  gminy 
dołożą  starań  by  usytuowano  je  w  pobliżu 
ścieżek rowerowych. Koszty montażu ławe‐
czek pokryły gminy , w większości zlecając 
te  prace  podległym  sobie  zakładom  komu‐
nalnym.  Nagrania  18  legend,  zaczerpnię‐

tych  ze  zbioru  E.  Kurzawy,  podjął  się 
Krzysztof  Rożek  ze  Zbąszynia.  Można  je 
pobrać obecnie ze strony internetowej LGD 
Regionu  Kozła  lub  właśnie  za  pośrednic‐
twem  odpowiedniej  aplikacji  z  tabliczek 
umieszczonych na  ławeczkach. Legendy są 
atrakcyjnie  opracowane  dźwiękowo  i  pod 
względem  lektorskim  .  Zapraszamy  na  na‐
sze  szlaki  rowerowe  i  życzymy wszystkim 
wielu  wrażeń  podczas  słuchania  miejsco‐
wych legend. 

Opr. Sz. S.

w Regionie Kozła
Bogata sieć ścieżek rowerowych stała się okazją do podjęcia 
działań  mających  na  celu  promowanie  turystyki  i  krajo‐
znawstwa  z wykorzystaniem kilku dodatkowych  elementów 
z zakresu regionalnego dziedzictwa kulturowego. 

Ławka na ul. Głównej w Trzcielu

Ławka na ulicy Zbąszyńskiej w Trzcielu
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Powstanie Regionalny Ośrodek Edukacji
Kulturalnej i Animacji Kultury w Zbąszyniu

W  ramach  planowanej  inwestycji  zostanie 
zrealizowana  przebudowa  istniejącego  bu‐
dynku muzeum w celu dostosowania go do 

wymagań  użytkowania,  potrzeb  programo‐
wych oraz obowiązujących przepisów i wa‐
runków  technicznych. Odnowiony budynek 

będzie  pełnił  funkcje  dydaktyczne  i wysta‐
wiennicze,  co  będzie  możliwe  dzięki  wy‐
mianie  pokrycia  dachowego,  wymianie 
drzwi  i  okien,  oczyszczeniu  elewacji, 
wzmocnieniu  stropów,  remontowi  i  adapta‐
cji poszczególnych pomieszczeń.
Modernizacja  obejmie  również  stworzenie 
nowego parterowego skrzydła budynku mu‐
zeum z użytkowym poddaszem wzdłuż uli‐
cy  Świętomikołajskiej,  wraz  z  łącznikiem 
do  istniejącego  budynku  muzeum.  Obok 
dodatkowej  powierzchni  wystawienniczej 
w  nowym budynku  zlokalizowany  zostanie 
serwer niezbędny do digitalizacji zbiorów.
Oprócz prac budowlanych zakupiony zosta‐
nie niezbędny sprzęt  i wyposażenie, w  tym 
ścianki  do  ekspozycji  zdjęć  i  obrazów,  czy 
gabloty  wystawowe  zatrzymującym  pro‐

mieniowanie  UV.  Sprzęt  wystawienniczy 
zostanie  również  uzupełniony  przez wypo‐
sażenie  umożliwiające  prowadzenie  konfe‐
rencji,  szkoleń  oraz  organizację  bieżącej 
działalności administracyjnobiurowej.
Wykonawcą  robót budowlanych będzie  fir‐
ma  UB  SZAŁATA  sp.  z  o.o.  z  Poznania, 
która  w  drugim  postępowaniu  przetargo‐
wym  złożyła  najkorzystniejsza  ofertę 
o  wartości  4  512  852,87  zł.  Umowę  dota‐
cyjną Burmistrzowi Zbąszynia  Tomaszowi 
Kurasińskiemu przekazał Poseł na Sejm RP 
 Jakub Rutnicki, podpisanie umowy z wy‐
konawcą  prac  budowlanych  odbyło  się  20 
listopada  br.  w  Muzeum  Ziemi  Zbąszyń‐
skiej i Regionu Kozła.
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Spośród  trzech  zaproponowanych 
najlepszą  lokalizacją  zadaniem 
oferentów  jest  działka  przylegają‐
ca  do  drogi  wojewódzkiej  314, 
w  kierunku  Świętna,  tuż  za  kana‐
łem Dźwińskim  po  prawej  stronie 
drogi.  Jednakże  wszyscy  oferenci 
stwierdzili,  że  najlepszą  i  najtań‐
szą lokalizacją jest działka, na któ‐
rej  znajduje  się  obecna 
oczyszczalnia  ścieków.  Przy  wy‐
borze  optymalnego  miejsca  pod 
budowę lokalizacji uczestnicy dia‐
logu  kierowali  się  różą  wiatrów, 
odległością  od  głównej  przepom‐

powni  ścieków,  drogami  dojazdo‐
wymi  oraz  mostami  przez 
Obrzycę  o  odpowiedniej  nośności 
(lokalizacja  smoleńska),  a  także 
spadkami  terenu  oraz  możliwo‐
ściami  odprowadzenia  ścieków 
oczyszczonych  do  odbiornika. 
Oprócz  budowy  oczyszczalni  roz‐
mowy  dotyczyły  także  budowy 
kanalizacji  na  wsiach.  Zdaniem 
przyszłych  inwestorów najbardziej 
sensownym  rozwiązaniem  jest 
skanalizowanie  jedynie  Smolna 
Wielkiego, Chwalimia  i  ewentual‐
nie Wojnowa, pomimo, że budowa 

kanalizacji  w  tych  miejscowo‐
ściach  nie  spełnia wskaźnika  kon‐
centracji  120  mieszkańców 
przypadających  na  1  km wybudo‐
wanej sieci, który uzasadnia racjo‐
nalność  ekonomiczną  inwestycji. 
Celem  wyboru  najkorzystniejszej 
lokalizacji  była  minimalizacja 
kosztów inwestycyjnych, a później 
eksploatacyjnych.  Stwierdzili,  że 
każda  odleglejsza  lokalizacja  od 
obecnie  funkcjonującej  oczysz‐
czalni  będzie  generować  wyższe 
koszty  inwestycji,  a więc  budowy 
oczyszczalni i kanalizacji w trzech 

miejscowościach  Smolno Wielkie, 
Chwalim  i Wojnowo,  od  30%  do 
nawet 110%. Są obawy, że niezbyt 
duża kubatura ścieków – aktualnie 
312  tysięcy metrów  sześciennych, 
jaka  w  ciągu  roku  dopływa  na 
oczyszczalnię  spowoduje,  że  ca‐
łość  kosztów  eksploatacyjnych 
oczyszczalni  i  inwestycyjnych 
nadmiernie  obciąży  taryfę.  War‐
tość  budowy  oczyszczalni  i  sieci 
kanalizacyjnej  będzie  doliczona 
do  każdego  metra  sześciennego 
ścieków,  powiększona  o  koszty 
eksploatacji  oczyszczalni  i  sieci 
kanalizacyjnej,  w  okresie  30  lat 
obowiązywania umowy. Wszystko 
wskazuje na to, że taryfa za ścieki 
będzie wysoka. Czy będzie akcep‐
towalna społecznie?

Obszerny  raport  z  przeprowadzo‐
nego  dialogu  technicznego  zosta‐
nie  przedłożony  Radzie  Miejskiej 
celem  zajęcia  stanowiska  w  kie‐
runku  dalszego  procedowania.  Je‐
śli  radni  wyrażą  zgodę  na  dalsze 
poszukiwania  wykonawcy  zada‐
nia,  to  kolejnym  etapem  będzie 
zlecenie  opracowania  firmie  ze‐
wnętrznej  analiz  przedrealizacyj‐
nych,  wymaganych  ustawą 
o  partnerstwie  publicznoprywat‐
nym.  Ostatnim  etapem  postępo‐
wania  będzie  dialog 
konkurencyjny,  w  trybie  ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych 
w celu wyłonienia  firmy do  reali‐
zacji inwestycji.
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Wieloletnie  starania władz  samorządowych gminy Zbąszyń 
dotyczące modernizacji  budynku Muzeum Ziemi  Zbąszyń‐
skiej  i  Regionu  Kozła  zakończyły  się  sukcesem.  Miasto 
otrzymało  dofinansowanie  w  kwocie  3  286  666,64  zł  w  ra‐
mach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyj‐
nego,  w  kończącej  się  już  perspektywie  finansowej 
20142020. Wsparcie  zostanie  przeznaczone  na  utworzenie 
na bazie obecnego muzeum Regionalnego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej i Animacji Kultury w Zbąszyniu.

Oczyszczalnia w partnerstwie
publicznoprywatnym
We wrześniu rozpoczął  się  tzw. dialog  techniczny z potencjalnymi part‐
nerami prywatnymi dotyczący budowy oczyszczalni  ścieków  i kanaliza‐
cji sanitarnej w gminie. Na ogłoszenie o przystąpieniu gminy do dialogu 
technicznego  odpowiedziało  sześć  firm  z  Polski.  Odbyły  się  dwie  tury 
rozmów  z  partnerami,  którzy  dokonali  również  wizji  lokalnych  pod 
względem wyboru najkorzystniejszej lokalizacji.

"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.

Ośrodek Edukacji Regionalnej powstanie w obecnym Muzeum Ziemi Zbąskiej i Regionu Kozła

Podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych

Obecnie funkcjonująca oczyszczalnia w Kargowej
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W  tym  roku  rocznica  deportacji 
miała wyjątkową oprawę: z inicja‐
tywy  trzech  osób:  Józefa  Jaskul‐
skiego  z  Poznania  oraz 
mieszkańców  Zbąszynia,  Anity 
RuciochGołek  i  Wojtka  Olejni‐
czaka,  przy  wsparciu  lokalnych 
władz,  w  miejscach,  przy  których 
mieszkali przed II wojną światową 
zbąszyńscy  Żydzi,  wmurowano 
tzw. Kamienie Pamięci, czyli Stol‐
persteiny.  W  ten  sposób  upamięt‐
niono  zbąszyńskie  rodziny 
żydowskie:  Grunbergów,  Schne‐
iderów  i  Wajmanów  na  ulicy  Se‐
natorskiej  oraz  braci 
Grzybowskich  na  ulicy  17  Stycz‐
nia. Dofinansowanie do powstania 
Stolpersteinów  w  Zbąszyniu  Fun‐
dacja  Tres,  której  prezesem  jest 
Wojtek  Olejniczak,  otrzymała  ze 
Stowarzyszenia  Żydowski  Instytut 
Historyczny  z  Warszawy.  Część 
z  pamiątkowych  kamieni  sfinan‐
sowali prywatni darczyńcy.
  W  skromnej,  symbolicznej  uro‐
czystości  wmurowywania  stolper‐
steinów  wzięli  udział  dzięki 
transmisji  wideo  na  żywo  potom‐
kowie  zbąszyńskiej  rodziny  Man‐
heimów:  Isabel  i  Christopher 

Webber  z  Wielkiej  Brytanii  i  ich 
krewni,  znajomi,  a  także  osoby 
zaangażowane  w  dialog  polsko
żydowski  z  Polski  i  z  zagranicy. 
Transmisję  online  prowadził  po 
angielsku Józef Jaskulski, który to 
kilka  lat  temu, w wyniku  niezwy‐
kłych  okoliczności,  nawiązał  kon‐
takt  z  potomkami  zbąszyńskich 
Żydów.
  Nazwa  „stolperstein”  to  słowo 
z  języka  niemieckiego,  oznacza 
„kamień,  o  który  się  potykamy”, 
po  polsku  –  „kamień  pamięci”. 
Jest  to  betonowa  kostka  wmuro‐
wywana  w  chodnik,  pomiędzy 
kostki  brukowe.  Niepozorna,  ale 
przyciąga  wzrok  przechodniów. 
Kamienie  pamięci  spotkać  może‐
my  w  całej  Europie  (http://
www.stolpersteine.eu/start)  – 
umieszczane  są  zawsze  przed  do‐
mami,  w  których  mieszały  ofiary 
nazizmu, nie  tylko Żydzi. Na mo‐
siężnej płytce jest imię i nazwisko, 
data urodzenia i deportacji, i jakże 
często  –  data  i  miejsce  zamordo‐
wania ofiary…
 Teraz  jedenaście Kamieni  Pamię‐
ci mamy  także w Zbąszyniu. Kim 
są osoby, których upamiętniliśmy?

Herta i Ksyl Grunbergowie miesz‐
kali  na ulicy Senatorskiej  z dzieć‐
mi,  córką  Feschen  i  synkami 
Salomonem  i  Jakubem.  Grunberg 
prowadził  sklep  w  materiałami 
i odzieżą razem ze swoim teściem, 
Aaronem  Mannheimem,  opieko‐
wał  się  też  zbąszyńską  synagogą. 
Był  bardzo  religijny.  Jego  żona,   
Herta,  prowadziła  dom.  Ich 
wszystkie  dzieci  urodziły  się 
w Zbąszyniu.
Na  ulicy  Senatorskiej  pod  nume‐
rem 25, zaraz przed mostem po le‐
wej  stronie,  patrząc  od  strony 
Rynku,  przed  wojną  mieszkał 
Szmul Wajman.  Miał  tutaj  zakład 
szewski,  w  latach  30.tych  był 
w  zarządzie  gminy  żydowskiej 
i  podobnie  jak Ksyl Grunberg  był 
szanowanym  obywatelem Zbąszy‐
nia.
Jego  żona  Vera  Luisa  była  drugą 
córką  kupca  zbąszyńskiego,  Man‐
nheima,  a  więc  Wajmanowie  byli 
spokrewnieni z Grunbergami. Vera 
Luisa była gospodynią domową.
 
Dziś nie ma już młynu braci Grzy‐
bowskich, ale w 1938 w jego mu‐
rach  znaleźli  schronienie 

żydowscy wysiedleńcy z Niemiec. 
Bracia Grzybowscy, Jakub i Rafał, 
byli  właścicielami  parowego mły‐
na,  który  mieścił  się  w  głębi  ich 
posesji.  Odkupili  budynek  od  po‐
przedniego  właściciela,  Niemca, 
Leona  Sellinga,  inżyniera  budow‐
lanego,  o  którym  mówiono,  że 
w czasie zaborów miał bardzo do‐
bry  stosunek  do  Polaków.  We 
wrześniu 1930  roku młyn  spłonął. 
Odbudowano  go,  ale  nie  wyposa‐
żono  w  urządzenia  przemiałowe, 
więc  w  październiku  1938  roku 
w  jego  pomieszczeniach  można 
było  zakwaterować  uchodźców, 
jak  podają  źródła,  nawet  1500 
osób.
 Cecylia  Schneider,  z  domu Man‐
nheim,  urodziła  się  w  Chrośnicy. 
Jej dwie siostry wyszły za mąż (za 
Grunberga i Wajmana) i mieszkały 
w  Zbąszyniu,  Cecylia  zaś  wyje‐
chała  z  mężem  do  Düsseldorfu. 
Tam urodziła się Isabela. Niestety, 
w  październiku  1938,  podobnie 
jak tysiące innych Żydów polskie‐
go  pochodzenia,  Cecylia  Schne‐
ider  wraz  z  córką  i  synkiem 
została  deportowana  ramach  „Po‐
lenaktion”  do  Zbąszynia.  Dopiero 

po kilku dniach zamieszkała u  ro‐
dziny na ul. Senatorskiej, gdy  tyl‐
ko  siostry  dowiedziały  się,  że 
mieszka z dziećmi w młynie braci 
Grzybowskich w  bardzo  trudnych 
warunkach (był koniec październi‐
ka,  a  w  przeludnionym  młynie, 
gdzie  naprędce  zorganizowano 
noclegi, nie było ogrzewania).
  Tylko  Isabela  przeżyła  Zagładę. 
To  właśnie  ją  matka  wysłała  tzw. 
kindertransportem  do Anglii,  ma‐
jąc nadzieję, że szybko do niej do‐
łączy  młodszy  brat,  Dieter,  i  ona 
sama.  Ale  nie  dane  im  było  się 
uratować. Podobnie jak reszcie ro‐
dziny, ciotkom Isabeli  i  ich  rodzi‐
nom. W 2018 roku Isabela Webber 
przyjechała do Zbąszynia z synem 
Chaimem.
Organizatorzy dziękują Zakładowi 
Usług  Komunalnych  za  pomoc 
techniczną w organizacji wydarze‐
nia.

(tekst i foto: Anita RuciochGołek)

Kamienie pamięci w Zbąszyniu.
Trwałe upamiętnienie dawnych żydowskich sąsiadów.
28 października 1938 roku z faszystowskich Niemiec deportowano kilka 
tysięcy  Żydów  polskiego  pochodzenia  w  ramach  „Polenaktion”. Wielu 
z nich znalazło się nagle, jednej nocy w Zbąszyniu, wtedy pierwszym pol‐
skim mieście za granicą III Rzeszy z RP. W ciągu kilku dni z terytorium 
Niemiec wydalono na granicę z Polską prawie 17  tys. osób. Mieszkańcy 
Zbąszynia  i  władze  samorządowe  o  kilkunastu  lat  przypominają  o  tej 
niechlubnej  rocznicy,  by  tamte  wydarzenia,  „Preludium  Zagłady”,  jak 
nazywał  je  profesor  Jerzy Tomaszewski,  zostały w  pamięci  potomnych. 
Organizuje  się w Zbąszyniu z  tej okazji w różnej  formule „Dni Otwar‐
tych Ramion”, by pamiętać,  że  lokalna  społeczność okazała deportowa‐
nym pomoc.

W  ramach  zadania  teren  placu  re‐
kreacyjnego  został  uporządkowa‐
ny  i  zagospodarowany  poprzez 
rozlokowanie  takich  elementów 
jak:  meble  ogrodowe,  tablice  in‐
formacyjne  z  gwarą wielkopolską, 
ławki  parkowe,  kosze  na  śmieci, 
stojak  rowerowy.  Powstał  tor  rol‐
kowy,  postawiono  altankę,  piłko‐
łapy  oraz  zasadzono  miododajne 
drzewa.
Ogólna  wartość  projektu  pod  na‐
zwą „Tej Wiara! Rojbry i Szczuny 
–  chodźcie  ino  tu  odpocząć  i  cap‐
nąć  łyk  kultury.  Czyli  stworzenie 
wiejskiego  miejsca  spotkań,  akty‐
wizacji i sportu z gwarą poznańską 
w  tle”  wyniosła  37.674,00  zł, 
z czego 21.300,00 zł stanowi dota‐

cja  Samorządu  Województwa 
Wielkopolskiego,  12.574,00  to 
środki własne gminy, a 3.800.00 zł 
środki funduszu sołeckiego.
Podkreślić  należy  duże  zaangażo‐
wanie mieszkańców sołectwa, któ‐
rzy  w  czynie  społecznym 
wykonali szereg prac przy realiza‐
cji  projektu. To właśnie  dzięki  te‐
mu  zaangażowaniu  przy  wspólnej 
pracy powstało wyjątkowe miejsce 
wypoczynku  i  integracji  społecz‐
ności lokalnej.
Projekt  współfinansowany  przez 
Samorząd  Województwa  Wielko‐
polskiego  w  ramach  programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi  2013 
– 2020”

Tej Wiara! 
Rojbry  i  Szczuny  –  chodźcie  ino  tu 
odpocząć i capnąć łyk kultury
Z  końcem  listopada  br.  w  Jażyńcu  zakończyła  się 
realizacja  projektu  współfinansowanego  ze  Środ‐
ków  Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego 
w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopol‐
ska wieś”. 

Wmurowanie kamieni pamięci

Kamienie pamięci na ulicy Senatorskiej w Zbąszyniu
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Z końcem listopada br. w Chobienicach za‐
kończyła  się  realizacja  projektu  współfi‐
nansowanego  ze  Środków  Samorządu 
Województwa  Wielkopolskiego  w  ramach 
X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś”.  W  ramach  zadania  teren  placu  za 
OSP  został  uporządkowany  i  zagospodaro‐
wany.
Rozlokowanie  takich  elementów  jak:  tabli‐
ca  informacyjna  zawierająca  informacje 
o  historii  rodu  Mielżyńskich,  kosze  na 
śmieci,  grill,  palenisko  pod  ognisko,  ele‐
menty siłowni zewnętrznej, stojak na rowe‐
ry,  rzeźbę  Hrabiego  Mielżyńskiego  oraz 
pergole  z  roślinami.  Powstała  wiata  rekre‐
acyjna  z  utwardzonym  podłożem,  oraz  za‐
dbano o odnowienie placu zabaw.
Ogólna wartość projektu pn „Nie nam  lecz 
następcom!  Utworzenie  zakątka  pod  na‐
zwą:  „Ignacówka”,  czyli  Wiejskiego  cen‐

trum  Historyczno  –  Rekreacyjnego 
poświęconego  pamięci  Hrabiemu  Mie
lżyńskiemu” wyniosła  55.054,32  zł,  z  cze‐
go 29.000,00 zł stanowi dotacja Samorządu 
Województwa  Wielkopolskiego,  17.800,00 
to środki własne gminy, a 8.254.32 zł środ‐
ki funduszu sołeckiego.
Podkreślić  należy  duże  zaangażowanie 
mieszkańców  sołectwa,  którzy  w  czynie 
społecznym wykonali  szereg  prac  przy  re‐
alizacji  projektu.  To  właśnie  dzięki  temu 
zaangażowaniu  przy  wspólnej  pracy  po‐
wstało  wyjątkowe  miejsce  wypoczynku 
i integracji społeczności lokalnej.
Projekt współfinansowany przez Samorząd 
Województwa  Wielkopolskiego  w  ramach 
programu  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi 
2013 – 2020”

um. sie

Ignacówka, czyli Wiejskie Centrum 
Historyczno – Rekreacyjne

Dzień  21  listopada  to  również  doroczna 
uroczystość  odpustowa  związana  z  kultem 
Matki  Bożej  zwanej  Gospodynią  Babimoj‐
ską  widoczną  na  obrazie  znajdującym  się 
w bocznym ołtarzu  tegoż  kościoła. Według 
źródeł  historycznych  malowidło  mistrza 
z Gościeszowic, pochodzące prawdopodob‐
nie  z  XV  w.przedstawia  Madonnę  z  Dzie‐
ciątkiem  Jezus  na  rękach  z  widniejącym 
u dołu obrazu napisem w języku łacińskim, 
który w polskim tłumaczeniu brzmi : "Witaj 
Królowo,  Matko  Miłosierdzia,  Miłosierne 
oczy  Twoje  na  nas  zwróć  i  błogosławiony 
owoc  żywota  Twojego  po  tym  wygnaniu 
nam okaż". Na cudowny charakter malowi‐
dła  istnieje  wiele  dowodów,  jednakże  na 
szczególną  uwagę  zasługuje  "Księga  cudó‐
w"  z   XVII  i XVIII w.,  która  zawiera  opis 
pewnego  zdarzenia  z  1710  r.,  kiedy  w  są‐
siedniej  parafii    Chobienicach  wybuchła 
epidemia  zarazy    mieszkańcy  Babimostu 

prosili  Matkę  Bożą  o  ocalenie.  Prośba  zo‐
stała  wysłuchana.  Choroba  nie  rozprze‐
strzeniła  się,  parafia  babimojska  została 
uratowana a  ludność uznała  ten fakt za cud 
i  szczególną  opiekę  Pani  Babimojskiej.  Na 
marginesie księgi chrztów z 1710 r. znajdu‐
je się notatka :" Na wieczną rzeczy pamiąt‐
kę  roku  1710,  dnia  26  czerwca  błagając 
Boga  Najwyższego  aby  i  na  nas  nie  przy‐
szedł  podobny gniew  Jego,  jaki wtedy  sro‐
żył  się  już  ogromnie  w  postaci  zarazy  we 
wsi Chobienice, uczyniliśmy w całej parafii 
babimojskiej  ślub,  że  dla  uczczenia  Naj‐
świętszej Maryi Panny, w tutejszym obrazie 
szczególnie łaskawej, będziemy po wieczne 
czasy uroczyście obchodzić święto  jej ofia‐
rowania i każdego roku w tym dniu będzie‐
my  powstrzymywać  się  od wszelkich  prac. 
Za  zgodą  wszystkich  obywateli  babimoj‐
skich  i  mieszkańców  wiosek    :  Podmokli 
jednych  i  drugich  oraz  Nowej Wsi,  posta‐

nowiliśmy  też  przyjąć  na  siebie  i  naszych 
następców  kary w  przypadku  niedotrzyma‐
nia  obietnicy. W  tej  też  intencji  odbyła  się 
uroczysta  procesja  z  położonego poza mia‐
stem kościoła św. Jacka, aż  tutaj do obrazu 
Najświętszej Maryi Panny i odprawiona zo‐
stała msza św. błagalna połączona z krótkim 
wezwaniem  do  pokuty. We wszystkim  brał 
udział  dwór  babimojski,  Jaśnie Wielmożny 
Pan Adam  Poniński,  Podkoniuszy  Królew‐
ski, Kapitan Babimojski wraz  ze  swym ca‐
łym  domem.  O  czym  zaświadcza  : 
ks.  Ludwik Antoni  Kwiatkowski,  Kanonik 
Poznański,  Proboszcz  Babimojski  ".  Kult 
Gospodyni  Babimojskiej  nabrał  szczegól‐
nego  znaczenia  w  XIX  w.  w  czasie  walki 
z  polskością.  W  okresie  międzywojennym 
zapomniano jakby o złożonych ślubach, ob‐
raz usunięto  i zastąpiono  innym. W 1968 r. 
ówczesny  proboszcz  parafii,  ks.  Józef  Ja‐
nicki dokonał renowacji cudownego obrazu 
i jego intronizacji w miejscowym kościele. 

Następnie  kult  maryjny  trwający  do  dnia 
dzisiejszego  rozwijali  kolejni  duszpasterze 
parafii.  Od  kilku  lat  przybywają  do  Babi‐
mostu  pielgrzymki  Kół  Gospodyń  Wiej‐
skich,  odbywają  się  również  Diecezjalne 
Spotkania Kobiet. 
W sobotę 21 bm przed uroczystą sumą od‐
pustową  była  szczególna  okazja  do  osobi‐
stego  zawierzenia  się    i  dziękczynienia 
poprzez złożenie róży przed cudownym wi‐
zerunkiem  Matki  Bożej.  Homilię  okolicz‐
nościową wygłosił ks. bp Tadeusz Lityński 
a po komunii św. odczytany został Akt Za‐
wierzenia  ojczyzny,  diecezji,  parafii 
i  wszystkich  rodzin  matczynej  opiece  Go‐
spodyni  Babimojskiej.W  uroczystości 
uczestniczyli  zaproszeni  przez  proboszcza 
parafii,  aktualnie  już  kustosza  sanktuarium 
ks. Andrzeja  Pielę  kapłani  z  dekanatu  oraz 
inni goście.

Danuta Błoszyk

Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni 
Babimojskiej Matki Miłosierdzia
21 listopada odbyło się nadanie przez biskupa diecezji zielo‐
nogórskogorzowskiej, Tadeusza Lityńskiego w dniu 21 listo‐
pada  br.  Kościołowi  Parafialnemu  pw.  św.  Wawrzyńca 
w Babimoście  statusu Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni 
Babimojskiej  Matki  Miłosierdzia.  Poprzedziła  je  Nowenna 
do Matki Bożej oraz Maryjny Dzień Skupienia podczas któ‐
rego wierni uczestniczyli w konferencjach maryjnych. 

Uroczystość nadania statusu Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej Matki Miłosierdzia

Sanktuarium w Babimoście
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Przesłuchania  młodych  adeptów 
muzyki  ludowej  trwały  cały 
weekend,  natomiast  obrady  jury 
konkursu  na  Najlepszego  Młode‐
go Muzyka Ludowego 46. Biesia‐
dy  Koźlarskiej  w  Zbąszyniu 
“JEDYN  ŚPIYWO,  DRUGI 
GRAJE    NIKT  TAŃCOWAĆ 
NIE  PRZESTAJE!”    odbyły  się 
21 listopada 2020.
Po  przesłuchaniu  44  prezentacji 
kapel  i  solistów  Jury  w  składzie: 
Henryk  Skotarczyk,  Sławomir 
Pawliński, Adam  Kaiser  powoła‐
ne  przez  głównego  organizatora 
konkursu  przyznało  następujące 
nagrody i wyróżnienia:
I. kategoria: Mistrz  i uczeń  ko‐
zioł (uczeń do lat 14)
Jan S. Prządka i Dominik Kierecki

II.  kategoria:  kapela  (koźlar‐
ska)
1. do lat 14
1 miejsca nie przyznano
2  miejsce:  Kapela  Koźlarska 
“Siedleckie Koziołki”  Julia Bru‐
dło  skrzypce, Dominik Kierecki   
kozioł
2. od 15 do 18 lat
1  miejsce:  Kapela  “Ze  sini”  Łu‐
kasz  Piątek    kozioł,  Justyna 
Trześniewska    skrzypce, Weroni‐
ka Śliwa  klarnet Es
2  miejsce:  Kapela  Zespołu  Edu‐
kacyjnego Nowe Kramsko  Mar‐
tyna  Kostera    kozioł,  Wiktoria 
Fiłka    skrzypce,  Kamila  Kostera 
 klarnet
3 miejsca nie przyznano
Wyróżnienie:  “Kapela  Oliwiera 
Niemca”    Oliwier  Niemiec    ko‐
zioł, Karolina Łochowicz    skrzyp‐
ce, Hubert Wittke  klarnet Es

“Kapela Piotra Bimka”  Piotr Bi‐
mek    kozioł,  Julita  Jędrzejczak   
skrzypce,  Kornelia  Kleszka   
klarnet Es
3. 19 lat i powyżej
1  miejsce    “Formacja  Kozioł”   
Olga Lauba  kozioł, Bartosz Kluj 
  skrzypce,  Maksymilian  Chwał‐
kowski  klarnet Es
2 miejsca nie przyznano
3 miejsce  “Kapela z Przyprosty‐
ni”   Natalia Śliwa  kozioł, Wik‐
toria  Silska    skrzypce, Weronika 
Śliwa  klarnet Es

III.  kategoria  solista  :  kozioł, 
sierszenki
w  tej  kategorii  Jury  przyznaje 
Grand Prix na koźle dla Młodego 
Muzyka  Ludowego  (stypendium 
Burmistrza  Zbąszynia)  OLGA 
LAUBA

1. do lat 14
1 miejsce: Dominik Kierecki
miejsce: Oliwier Niemiec
2. od 15 do 18 lat
1 miejsce  Piotr Bimek
2 miejsce ex aequo  Martyna Ko‐
stera i Łukasz Piątek
3 miejsca nie przyznano
Wyróżnienie  Filip Poniedziałek
3. 19 lat i powyżej
Grand  Prix    Stypendium Burmi‐
strza Zbąszynia  OLGA LAUBA
1 miejsca nie przyznano
2 miejsce  Natalia Śliwa
3 miejsca nie przyznano

IV. kategoria: klarnet
1. do lat 14
1 miejsce  Kamila Kostera
2 miejsca nie przyznano
3 miejsce  Róża Kwaśnik
Wyróżnienie  Hubert Wittke

2. 15 lat i powyżej
1  miejsce    Maksymilian  Chwał‐
kowski
2  miejsce  ex  aequo    Weronika 
Śliwa i Kornelia Kleszka
3 miejsca nie przyznano
wyróżnienie    Kacper  Poniedzia‐
łek

V. kategoria: skrzypce, mazanki
1. do 14 lat
1 miejsce  Julia Brudło
2 miejsce Hanna Leśnik
3 miejsce  Wiktoria Silska
2. 15 lat i powyżej
1 miejsce  Bartosz Kluj
2 miejsce  Justyna Trześniewska
3 miejsce ex aequo Kinga Grych‐
ta i Martyna Mania

c . d. na str. 6

46. Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu
To  doroczne  święto muzyków  ludowych  z  całej 
Wielkopolski w  tym  roku  przebiegało w  zupeł‐
nie  innej odsłonie. Brać koźlarska  i dudziarska 
nie mogła  spotkać  się  jak  zawsze  na  scenie  na 
Rynku  w  Zbąszyniu,  by  prezentować  dorobek 
muzyczny  regionu,  ani  by  swoimi  popisowymi 
wykonaniami  zachęcić  mieszkańców  i  zgroma‐
dzonych  gości  do  wspólnego  biesiadowania. 
W  tych  niesprzyjających  spotkaniom  czasach 
i wszechobecnej formule onlinowej organizato‐
rzy postanowili skupić się na konkursie na Mło‐
dego Muzyka Ludowego. Całe wydarzenie było 
transmitowane na żywo w Zbąszyńskiej Telewi‐
zji Kablowej oraz na kanale You Tube Zbąszyń‐
skiego Centrum Kultury.

Adam Kaiser. Mistrz gry na kożle

Komisja konkursowa w składzie: Adam Kaiser, Sławomir Pawliński i Henryk Skotarczyk
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Nagrodę  specjalną  im.  Leonarda 
Śliwy,  którą  funduje  LGD  RK 
(dla  uczestnika  do  lat  16)  otrzy‐
muje Martyna Mania

VI. kategoria: śpiewacy ludowi:
1. Dzieci i młodzież do lat 15
1  miejsce  ex  aequo  Kamila  Ko‐
stera i Wiktoria Fiłka
2 miejsce Dominik Kierecki
3 miejsca nie przyznano
Wyróżnienie:  Karolina  Łocho‐
wicz
Nagroda  specjalna  dla  najmłod‐
szego uczestnika konkursu  Mar‐
tyny Brudło (nagroda rzeczowa).
Jury gratuluje organizatorom oraz 
wszystkim  zaangażowanym w  re‐
alizację  46  Biesiady  Koźlarskiej 
za  koncepcję  przeprowadzenia 
konkursu w formule, dzięki której 
możliwe  było  pokazanie  prezen‐
tacji uczestników na żywo.
Przeprowadzenie  bezpośredniej 

relacji  na  antenie  ZTK  oraz  na 
kanale  You  Tube  Zbąszyńskiego 
Centrum  Kultury  umożliwiło  do‐
tarcie  do  bardzo  szerokiej  grupy 
odbiorców.  Jury  potwierdziło 
podniesienie  ogólnego  poziomu 
prezentacji  w  stosunku  do  ubie‐
głorocznej  edycji  konkursu  i  za‐
chęciło  wszystkich  uczestników 
do  dalszej  pracy  nad  ciągłym do‐
skonaleniem  swoich  umiejętno‐
ści.  Jednocześnie  komisja 
zwróciła  uwagę  na  zbyt  częste 
stosowanie  przez  skrzypków 
dwudźwięków, które nie  są  zgod‐
ne  z  tradycyjnym  stylem  wyko‐
nawczym  w  muzyce  koźlarskiej. 
Jurorzy proponują poszerzanie re‐
pertuaru,  który w Regionie Kozła 
jest  wyjątkowo  bogaty,  co  nie 
znajduje  właściwego  odzwiercie‐
dlenia w  prezentacjach  konkurso‐
wych.  Zachęcali  również  do 
zwracania  większej  uwagi  w  kie‐

runku  zachowania  właściwego 
charakteru prezentowanych utwo‐
rów  będących  melodiami  tanecz‐
nymi  (np.  tempo  wykonywania 
polek,  szoczy,  walcerków).  Jury 
podkreśliło, że obok umiejętności 
wykonawczych  podstawą  gry  na 
instrumencie jest jego prawidłowe 
nastrojenie. W przypadku śpiewa‐
ków  ludowych widoczny  jest  po‐
stęp  we  właściwym  stosowaniu 
gwary i komisj anakłaniała ich do 
dalszego  doskonalenia  tego  waż‐
nego elementu.
Konkurs  dofinansowano  ze  środ‐
ków Ministra Kultury  i Dziedzic‐
twa  Narodowego  pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Najmłodsza uczestniczka konkursu na Młodego Muzyka Ludowego, Martyna Brudło

Olga Lauba nagrodzona Grand Prix  Stypendium Burmistrza Zbąszynia

Justyna Trześniewska ( 2 miejsce w kat. gry na skrzypcach lat 15 i powyżej)
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„Czy  może  być  szczęśliwsze 
stworzenie  na  świecie  od  obywa‐
tela wiejskiego? Mieszka sobie we 
własnym  dworze,  sam  jeden,  jak 
jaki  król,  albo  prezydent  republi‐
ki… nie zna co to płacić komorne, 
nie  wie  co  to  znosić  niewygody 
sąsiednich  lokatorów,  brzęczenie 
fortepianu,  tupanie  w  karnawał, 
suszenie  bielizny  na wspólnej  gó‐
rze, zatargi ze sługami. Nie zna ta‐
ki  szczęśliwiec,  co  to  zimno  albo 
gorąco. W piecach pali ile chce bo 
ma  las  darmo…  w  lecie  drzewa 
cień mu dają i nie ma rozpadające‐
go  się  bruku…. A  jaki  wikt  ma, 
mój słuchaczu…to palce lizać i ty‐
le.  Same  frykasy…  zwierzyna 
swoja,  ryby  swoje…  nowalije, 
najświeższe  jarzyny… owoce pro‐
sto  z  drzewa,  wszystko  mu  samo 
w  gębę  leci.”  Taką  niegdyś  po‐
chwałę wygłosił mój stryj odległy, 
w Warszawie mieszkając, wsią na‐
cieszyć  się  nie  potrafił.  Wieleż 
w  tym prawdy,  a okiem po naszej 
Wielkopolsce wodząc,  uznać  trze‐
ba,  że  chyba  to  jedyny  skrawek 
polskiej  wsi  tak  zadbanej,  a  tak 
licznie zamieszkałej przez  rodziny 
szlachty. Bez jakiś wielkich mająt‐
ków  i  pałaców.  Mając  wsi  kilka 
albo i jedną, dwór częstokroć stary 
w  drewnie  posadowiony,  w  spo‐
kojności  na  wsi  dni  przeliczał.
Taka nostalgia tymi słowami mnie 
otuliła,  a  naszło  mi  to  do  głowy, 
bo  czas  zimy  srogiej  się  zbliża 
i wspomnienia świątecznych chwil 
się  wzbudzają.  Zasiadłem  więc 
u  mego  biurka,  gorącej  herbaty 
z miodem popiwszy, chciałbym Ci 
słuchaczu  opowiedzieć  o  świętach 
w wadze największej, o misterium 
i  sakrum,  o  Bożej  magii  zimowej 
aury  i  świąt  Bożego  Narodzenia.
Jeśliby  kto  sądził,  że  czas  świąt 
swój  początek  ma  na  dni  kilka 
przed  Wigilią  jest  w  błędzie.  Bo 
w  pamięci  trzeba  mieć  ten  cały 
okres czterech  tygodni,  rorat post‐
nych,  czasu  modlitw  błagalnych, 
upraszających  narodzenie  Pana. 
Dziś również nabożeństwa takowe 
się  odprawia,  jednakoż  wcześniej 
były  to  modlitwy  tuż  przed 
wschodem słońca. Jak i dziś towa‐
rzyszyły temu korowody, wędrów‐
ki  z  lampionami  do  często 
odległych  kaplic.  To  wieki  urok 
a  i  poświęcenie,  dla  dzieci  tym 
bardziej,  tak przed  świtem  jeszcze 

wstawać. Jednak chyba zabawa ze 
świecami  i  lampionów  mocą  była 
największą,  zachętą  to  takiej  po‐
budki  co  dnia.  To  i  ja  pamiętam 
jeszcze  za dziecka  jak biegiem do 
domu  wróciwszy  wszyscy  ręce 
zmarznięte  ogrzewaliśmy  na  kub‐
kach  kawy.  Ach  pamiętam  te 
chwile, dni krótkie, grudniowe. To 
był  najlepszy  czas,  aby  zabrać  się 
za  przygotowania  choinkowych 
ozdób.  Co  rok,  w  salonie  komin‐
kowym  pałacu  zbierała  się  cała 
dzieciarnia  rozbiegana.  Wojewo‐
dzianka  bardzo  tego  doglądała, 
aby  każda  z  pociech  miała  ten 
czas wolny od nauk i innych prac. 
Bo  co  można  było  w  mieście  za‐
kupić,  jak  włos  anielski  czy 
bombki,  to  czyniono,  reszta  ręcz‐
nie  była  wyklejana.  Od  koloro‐
wych  łańcuchów  klejonych 
klajstrem z mąki żytniej, pasek do 
paska.  Te  długie  ozdoby  były  za‐
razem powodem do zabaw, obwie‐
szając  się nimi przy  stole, dumnie 
dzieci  udawały  niby  królów  dzi‐
kich  plemion.  Ozdoby  robiły 
z wszystkiego, od bibułek, słomek 
łączonych  po  wydmuszki  jajek 
z  których  narodziły  się  piękne 
aniołki  i  ptaszki.  Oczywistym,  że 
wiele i łakoci lądowało jako ozdo‐
by,  od  orzechów  malowanych  na 
złoto,  po  suszone  talarki  jabłek, 
gruszek i fig. Najstarszym ze zwy‐
czajów  jaki  wojewodzianka  dzie‐
ciom  pokazywała,  to  wyrabianie 
ozdób  z  opłatków.  Sam  on,  jako 
symbol naszej wigilii, opłatek, nie 
spotykany  chyba  w  krajach  na‐
szych  sąsiadów.  Jako  że  delikatny 
to  wypiek,  wykrakiwało  się 
kształty  przeróżne  od  gwiazdek, 
trójkątów, krążków, po czym tylko 
własnej  śliny  używając  sklejało 
się  figury  niezwykłe.  Powieszone 
na  lnianej  nici,  czy  końskim wło‐
siu  obracały  się  na  drzewku  od 
byle  powiewu  czy  świeczek  roz‐
palonych. Tyle  zawsze od plebana 
tych  opłatków  do  dworu  przyno‐
szono, że przez całe świata nie tyl‐
ko  ozdoby,  ale  i  po  prostu 
smakołyk  z  tego  był  przypiekając 
go  nad  świecami.
Czas,  jednakże  inaczej  płynął 
w  kuchni  pałacowej.  Szykowanie 
do  świąt  już  rozpoczynaliśmy 
z  początkiem  grudnia  i  to  często‐
kroć  rozpoczęciem  było  przed‐
świąteczne  świniobicie.  Więc 

z  początku  obrobić  trzeba  było 
mięsa, nasolić, upeklować, do wę‐
dzenia przysposobić. Tak więc, za‐
nim  piece  na  świąteczne  ciasta 
rozpalano,  naj  sam  przód  ogień 
podkładano  w  wędzarniach.  Taka 
też i przy pałacu stała, od lewej je‐
go strony,  tuż zaraz koło  lodowni, 
piwnicy pod sklepieniem. Tam też 
zresztą  wstawione  były  songwie, 
dębowe beczki, gdzie pekel czekał 
swojej  kolei  w  wędzeniu.  Sama 
wędzarnia  to  konstrukcja  zawsze 
niezwykła,  każdy  z  kuchmistrzów 
modernizacje  nanosił  dlatego  też 
jak  długa  i  szeroka Wielkopolska, 
każda była inna, a lepsza od sąsia‐
da.  Ta  przy  pałacu  chobienickim, 
dość  sporych  rozmiarów  będąc, 
technikę  wędzenia  miała  oczywi‐
stą.  Palenisko  jak  najniżej,  w  od‐
daleniu  nieznacznym  od  budowli 
wędzarni. Dym kamionkowym ka‐
nałem  doprowadzony  od  spodu 
domku,  wypełniając  jego  wnętrze 
uchodził  spod  gontu  dachu. Miała 
też  dodatkową  zaletę. Ogień moż‐
na było podłożyć i w samym środ‐
ku,  jak  zachodziła  potrzeba 
wędzenia  szybszego,  tak  zwanym 
dymem ciepłym. W tej zawieszali‐
śmy  nie  tylko  wieprza  kawałki, 
polędwiczki  czy  boczki  całe. Wę‐
dziły  się  tam  i  udźce  skopowe, 
a i poły karpi i nawet gęsie półgę‐
ski  na  dowędzeniu.  Aromat  nie‐
zwykły  roznosił  się  aż  do 
pałacowych  wnętrz,  nie  drażniąc 
w  żaden  sposób  złośliwie,  lecz 
przeciwnie.
Postne dni Adwentu  tonęły w aro‐
matach  wędzarni,  smakowito‐
ściach  z  niej  płynących,  co 
stawało  się  pokusą  olbrzymią. 
Hrabia  w  ten  czas,  jak  nigdy  od‐
czuwał  potrzebę,  aby  sprawdzić 
zdolności Marcina. On to w moim 
zespole od  lat  za wędzarnię odpo‐
wiadał.  Jak  nigdy  indziej,  jakby 
raz  w  roku  to  zaufanie  pana  do 
służącego przygasało. Rzecz jasna, 
że  to  li  gra  była  i  pretekst,  aby 
wieczorem  wymknąć  się  pod  nie‐
uwagę hrabiny i ukradkiem z Mar‐
cinem postępy wędzenia kosztując 
sprawdzić.  I mnie wciągano w ten 
spisek,  aby  sumienie mieć  czyste. 
Strach  aż  dziś  odczuwam,  co  by 
się  stało  jak  by  nas  naszła  starsza 
pani  hrabina.  Z  jej  ogromem  bo‐
gobojności,  czekałaby  nas  kara, 
tym bardziej mnie lęk ogarniał, ja‐

ko,  że  Kuchmistrz  i  takich  wy‐
stępków  się  dopuszczałem. 
Wspomnę  jeszcze  tylko,  dla  cie‐
kawości,  że  o Marcinie  jeszcze  tu 
opowieść się pojawi. Zaraz z prze‐
robem  mięsiwa,  w  samej  kuchni 
dość wcześnie  zabieraliśmy  się  za 
wypiek  pierników,  ciasteczek, 
a  już  nieco  później  makowców 
i  pozostałych  łakoci.  Pierniki  naj‐
słynniejsze  to  toruńskie  wypieki, 
to  oczywiste  od wieków,  jest  fak‐
tem.  Tam  to  najlepsze  i  najpięk‐
niejsze  nabyć  można  czy 
sprowadzić  do  siebie  spróbować. 
Zaczyn  piernikowy,  jak  matka 
chlebowa  tak  i piernikowa w wie‐
lu  dworach  z  posagiem  młodej 
panny  jest  dawana,  po  dziś  prze‐
chowywana  w  kufrach  na  uśpie‐
niu.  Przy  zbliżających  się 
świętach wyjmuje się tak skrzętnie 
pierwiastek  przechowywany  i wy‐
budza  do  życia  podlewając,  pod‐
karmiając  mąką  i  cukrem.  Tak  to 
właśnie  powstaje  zaczyn  pierni‐
ków  idealnych,  tak  też zapach ko‐
rzennych przypraw z dnia na dzień 
wypełniał  dworską  kuchnię.
W sam dzień Wigilii dwa zwycza‐
je  panują  na  naszych  dworach. 
Pierwszy  to  polowanie  z  poranka 
i  połowy  ryb  najświeższych. 
W  pałacu  Mielżyńskich,  przyznać 
trzeba ta pierwsza była najżywsza, 
bo z nastaniem brzasku spod pała‐
cu ruszyła kolumna strzelców, aby 
z  sąsiadami  zaraz  wzdłuż  chobie‐
nickiego  jeziora  przepędzić  zagaj 
i kawałek pola. Drugi zwyczaj po‐
łowu  świeżej  ryby  w  Chobieni‐
cach  ograniczał  się  do  wyjazdu 
w  sanie  do  samych  rybaków,  co 
ryby  na  pałacowy  stół  mieli  na‐
szykowane.  I  choć  stawy przy pa‐
łacu  również  rybne  były,  to  na 
same  święta  zamawialiśmy  odpo‐
wiednie  ilości  u  ulubionych  za‐
pudników.  A  to  fach  warty 
wspomnienia.  Bo  trzeba  było  ta‐
lentem  się  okazać,  doświadcze‐
niem  nie  małym,  aby  w  zimie 
siarczystej,  gdy  stawy  i  jeziora  na 
metr  lodem  skute  dać  radę  prze‐
ciągnąć  siecią  pod nim.  I  z  jednej 
strony  wiedzieć,  gdzie  przecią‐
gnąć  i  z  drugiej  pamiętać  i  nawet 
obraz  dna  stawu,  aby  jakiegoś  za‐
czepu  nie  doznać.
Ryby  na  stole  zawsze według  tra‐
dycji.  Szczupakiem,  karpiem,  li‐
nem  stół  zastawiony.  A  przyznać 

muszę,  że  te  szczuki  z  chobienic‐
kich  jezior  były  imponujących 
rozmiarów.  A  za  ich  wielkością 
szedł i ich smak, dojrzałość mięsa. 
Nie do najedzenia na świątecznym 
stole. Łowiecka zaś tradycja polo‐
waczki w wigilię, chyba sięga naj‐
głębiej.  Poniekąd  dziś  się  uważa, 
i pewnie ten zwyczaj powtarzając, 
lepiej  w  Wigilie  z  rana  wybyć 
z  dworu,  ot  tak  dla  świętego  spo‐
koju,  aby  nie  wdać  się  w  waśnie 
już nerwowej pani domu. A i trze‐
ba przyznać, że z sąsiadami z rana 
na  mrozie  kieliszeczek  krupniaku 
warty był  tego poświęcenia. Polo‐
wania  do  zmierzchu  prowadziły 
się  często, wszelki  zwyczaj  zależ‐
ny był od domu  i  jak bardzo  jego 
pani,  swego  małżonka  w  ryzach 
trzymała.  Hrabia  w  Chobienicach 
wielki  miał  respekt  trzeba  przy‐
znać,  bo  polowanie,  rzecz  jasna 
nie  za  długie  było,  raptem  zwy‐
czajowe, dwa,  trzy mioty pędziw‐
szy,  padało kilka  zajęcy,  dzik  jaki 
czy  bażanty.  To  już  było  dość 
a  dość,  aby  zasiąść  przy  ognisku 
naprędce  złożonym,  gorzałką  się 
podzielić,  coś  przegryźć  z  torby. 
Życzenia  wzajem  złożone. 
A w borze kieliszek wódki wlany, 
wróżył  dobry  kolejny  rok.
Tak i  też było w każdą chobienic‐
ką Wigilię. Hrabia Mielżyński,  ze 
swoimi  ukochanymi  wyżłami 
w  siodle  się  kręcąc  ponaglał  łow‐
czego,  za  borowym  się  oglądał. 
Pośpieszał fornali przy wozie.  Jak 
wyszli  w  pole  to  jeszcze  długo 
słychać  po  parku  było,  jak  psy 
głoszą,  gdzie  się  myśliwi  prze‐
mieszczają.  Później  chwila  ciszy 
nastała, jakby wszelkie stworzenie 
jakieś  przeczucia  miało.  No 
i  wreszcie  salwy  się  rozległy  co 
trwało  z  dobrą  chwilę. Niezwykle 
to się po parku roznosiło, od pała‐
cu  dźwięk  odbijając.  Służba  się 
krzątając  po  całym  obejściu,  co 
salwa  przystawała  i  komentowała 
co który strzał był starosty, a który 
innego  myśliwego.  Gdy  pomoce 
na  kuchni  z  rana  ryby  sprawiali, 
łowcy po lesie za zającem ganiali, 
na  kuchni  już  temperatura  rosła. 
Emocje  się  udzielały,  zwłaszcza, 
że  to  przecież  wigilijny  dzień.

Maciej Barton

Boże Narodzenie na chobienickim majątku

Konkurs  "Koło  ARiMR  w  sercu 
wsi" trwał od 15 września do 15 li‐
stopada,  a  jego  celem było  spopu‐
laryzowanie  aktywnej  działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich  na  rzecz 
lokalnych  społeczności  wiejskich 
oraz  promocja  wsparcia  dla  KGW 

z  budżetu  państwa  i  efektów 
udzielanej  pomocy  finansowej 
z ARiMR.  Warunkiem  było  m.in. 
zrobienie  i  wysłanie  na  adres  Lu‐
buskiego  Oddziauł  Regionalnego 
ARiMR  filmu  nawiązującego  do 
tych zagadnień.

Regulamin  konkursu  przewidywał 
nagrody  rzeczowe  dla  najlepszych 
kół, które po ocenie decyzją komi‐
sji konkursowej trafią do:
1  miejsce  KGW  Niedoradz–  na‐
groda o wartości 2000 zł, 
2 miejsce KGW Brójce –  nagroda 
o wartości 1200 zł,
3  miejsce KGW Pierzwin – nagro‐
da o wartości 800 zł. 

Dodatkowo  Komisja  konkursowa 
postanowiła  wyróżnić  KGW 
w Różankach za kreatywność. 

lor arimr

Laureatki z Brójec
Na początku grudnia zostały wręczone nagrody 
dla Kół Gospodyń Wiejskich szczególnie wyróż‐
niających się w województwie lubuskim. Laure‐
atki  konkursu  "Koło  ARiMR  w  sercu  wsi" 
odebrały  gratulacje  i  nagrody  od  Krzysztofa 
Nowakowskiego zastępcy dyrektora Lubuskiego 
Oddziału  Regionalnego  ARiMR  .Wydarzenie 
zostało zorganizowanego pod honorowym patro‐
natem Haliny Szymańskiej  Prezes ARiMR. 

Panie z KGW Brójce odbierają nagrodę
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Dobiega  końca  realizacja  projektu 
Rybackie  Inicjatywy  Lokalne 
2020, sfinansowanego przez Naro‐
dowy  Instytut  Wolności  –  Cen‐

trum  Rozwoju  Społeczeństwa 
Obywatelskiego  ze  środków  Pro‐
gramu  Fundusz  Inicjatyw Obywa‐
telskich  na  lata  2014  –  2020. 
W  regionie  odbyło  się  mnóstwo 
działań,  które musiały  być w  tym 
roku  zaplanowane  zupełnie  ina‐
czej ze względu na stan pandemii. 
Pomimo  tego,  dzięki  cierpliwości 
i  ciężkiej  pracy  wszystkich  zaan‐
gażowanych  uczestników  udało 
się  wybrać  i  zrealizować  13  uni‐
kalnych  pomysłów  zgłoszonych 
przez  grupy  nieformalne  z  Regio‐
nu Obra – Warta.

Jedną  z  takich  inicjatyw  okazało 
się  być  przypomnienie  wyrobu 
i wypieku chleba według dawnych 
receptur  oraz  produkcja  kiszonek. 

Grupa nieformalna o nazwie  „Ak‐
tywni  Panowiczanie”  pomimo 
pandemicznego  przestoju  realizo‐
wała  przedsięwzięcie  w  ramach 
Projektu  Rybackie  Inicjatywy  Lo‐
kalne  2020  sfinansowanego  przez 
Narodowy  Instytut WolnościCen‐
trum  Rozwoju  Społeczeństwa 
Obywatelskiego  ze  środków  Pro‐
gramu  Fundusz  Inicjatyw Obywa‐
telskich  na  lata  20142020  oraz 
środków własnych Stowarzyszenie 
Lokalna  Grupa  Rybacka  Obra
Warta,  mający  na  celu  wytworze‐
nie  trzech  produktów  lokalnych. 
Grupa  realizując  projekt  wytwo‐
rzyła przepyszne dżemy  i konfitu‐
ry  z  borówki  amerykańskiej 
pochodzące  z  lokalnej  plantacji 

Pana Mateusza  Janeczka  z  Jasień‐
ca. Kolejnym produktem były róż‐
norodne  kiszonki  z  warzyw 
z  własnych  ogródków.  Ostatnim, 
trzecim  produktem  były  chleby 
wypiekane  w  tradycyjnym  piecu 
chlebowym  zakupionym  dzięki 
środkom  z  projektu  Rybackie  Ini‐
cjatywy Lokalne 2020. Sztuki pie‐
czenia  chleba  uczestniczki 
projektu  uczyły  się  podczas 
warsztatów  piekarniczych  prowa‐
dzonych  przez  piekarza  z  wielo‐
letnim  doświadczeniem,  pana 
Tomasza  Mazurkiewicza.  Pod  je‐
go  okiem  powstały  m.in.  chlebek 
żytni  trójfazowy,  litewski  oraz  ro‐

galiki  typu  Croissant.  Produktów 
wytworzonych  przez  członkinie 
grupy  można  było  spróbować 
podczas  Odpustu  Parafialnego 
w Brójcach. W sobotę 17.10.2020 
na  sali  wiejskiej  w  Panowicach 
„Aktywni  Panowiczanie”  ponow‐
nie  częstowali  swoimi  panowicki‐
mi specjałami. Podczas prezentacji 
lokalnych  wyrobów  częstowano 
pysznym  wiejskim  chlebem  pie‐
czonym  w  tradycyjnym  piecu 
chlebowym  opalanym  drewnem, 
wyśmienitymi dżemami z borówki 
amerykańskiej oraz równie smacz‐
nymi  i  zdrowymi  kiszonkami 
z warzyw.

Aktywni Panowiczanie
Dobiega  końca  realizacja  projektu  Rybackie  Inicjatywy  Lokalne  2020, 
sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa  Obywatelskiego  ze  środków  Programu  Fundusz  Inicja‐
tyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. W regionie odbyło się mnóstwo 
działań, które musiały być w tym roku zaplanowane zupełnie inaczej ze 
względu  na  stan  pandemii.  Pomimo  tego,  dzięki  cierpliwości  i  ciężkiej 
pracy wszystkich  zaangażowanych uczestników udało  się wybrać  i  zre‐
alizować 13 unikalnych pomysłów zgłoszonych przez grupy nieformalne 
z Regionu Obra – Warta.

Tym razem produktem końcowym 
działań ma być powstanie kącików 
chilloutowych  w  lokalnych  szko‐
łach,  gdzie  uczniowie  będą  mieli 
możliwość  przysiąść  podczas 
przerw  i  porozmawiać.  Nie  będą 
to  jednak  zwykłe  kąciki.  Przede 
wszystkim  powstaną  one  dzięki 
pracy  młodzieży,  a  wykonane  zo‐
staną z materiałów już niepotrzeb‐
nych  przekazanych  od 
miejscowych  przedsiębiorców. 
Głównym założeniem jest, by wy‐
korzystać  rzeczy  nieprzydatne, 
resztki  materiałów,  stworzyć 
z  nich  coś  nowego  o  zupełnie  in‐
nym  przeznaczeniu  i  ponownie 
wrzucić  je w  obieg. Młodzież  po‐
przez szereg warsztatów z trenera‐
mi  i  osobami  "pozytywnie 
zakręconymi"  na  ekologię  dowie 
się, jak można przetwarzać, napra‐
wiać,  w  kreatywny  sposób  wyko‐
rzystywać  przedmioty,  podnosząc 
tym  samym  ich wartość  i  ponow‐
nie wrzucać je do obiegu. 
Grupa projetowa,  do której  należą 
uczniowie  loklanych  szkół  już  za‐
częła  działania.  I  choć  czas  jest 
niesprzyjający, a ze względów epi‐

demiologicznych nie może ona się 
spotykać  w  bibliotece,  to  jednak 
małymi krokami, na razie w wersji 
onlinowej,  młodzi  przygotowują 
upcyklingowe  dzieła.  Dodatkowo 
w okresie przedświątecznym dzie‐
lą  się  tymi  rękodzielniczymi  cu‐
deńkami z innymi. I tak ze starych 
swetrów  i  wełnianych  szali  po‐
wstały  patchworkowe  pledy  i  ko‐
cyki,  które  zostaną  wysłane  do 
lecznicy  dla  porzuconych  zwie‐
rząt. Okazało  się,  że wysprzątanie 
szaf  z  nienoszonych  już  przez  ni‐
kogo  ciuchów  i  przerobienie  ich 
na  coś  użytkowego  jest  proste 
i  praktyczne.  Z  kolei  na  warszta‐
tach  z  tworzenia  ekokosmetyków 
grupa  przygotowała  niepowtarzal‐
ne prezenty mikołajkowe. Podczas 
zajęć  młodzież  dowiedziała  się 
w  jaki sposób można wykorzystać 
fusy  od  kawy,  słoiki  czy  zwykłe 
szare  kartony.  Powstały  między 
innymi  peelingi  cukrowe  i  kawo‐
we  do  pielęgnacji,  świąteczne 

lampiony,  a  kawa  posłużyła  także 
jako nawóz do  sukulentów. Recy‐
klingowe  kartony  zostały  pomy‐
słowo  opakowane    w  resztki 
sznurków  i  tasiemek,  ozdobione 
w klimatyczne świąteczne dekora‐
cje i stały się pełnowartościowymi 
prezentami. A wszystko to natural‐
ne,  ekologiczne  i  zapobiegające 
niemarnowaniu.
Przed  grupą  projektową  jeszcze 
kilka  ciekawych  warsztatów,  cze‐
kamy z utęskieniem na  lepsze dla 
spotkań  i  integracji  czasy,  ponie‐
waż harmonogram działań to także 
kuchnia zero waste,  tworzenie ko‐
laży  w  stylu  eko  sztuki,  zajęcia 
stolarskie  z wykorzystaniem  resz‐
tek drewna, czy wyjazd edukacyj‐
ny.  Projekt  jest  realizowany 
w  Ogólnopolskim  Konkursie 
Grantowym  "Równac  szanse" 
i  będzie  trwać  do  listopada  przy‐
szłego roku.

mr

O!TWÓRZ SIĘ NA UPCYKLING
Który to już projekt zbąszyńskiej młodzieży w ramach Programu "Rów‐
nać szanse"? Chyba szósty... Od 2016 roku Biblioteka Publiczna w Zbą‐
szyniu  stara  się  o  granty  dotacyjne  z  Polskiej  Fundacji  Dzieci 
i Młodzieży na działania z młodymi ludźmi ze swojej gminy. Tematy pro‐
jektów zawsze związane są z miastem  i regionem, w którym mieszkają, 
dotyczą historii, kultury ludowej, dziedzictwa niematerialnego. Młodzież 
dzięki nim utożsamia się z miejscem zamieszkania, poznaje jego walory, 
ale przede wszystkim rozwija swoje umiejętnosci i kompetencje.

Roma Pisera, Sołtys Panowic
i prezes Stowarzyszenia Aktywni Panowiczanie

Grupa projektowa prezentuje upcyklingowe pledy

Młodzież tworzy eko kosmetyki

 Roman Pisera  sołtys Panowic
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16  września  br.  odbył  się  w  sali 
wiejskiej  w  Brójcach  kurs  carvin‐
gu.   Było  to  zadanie publiczne  re‐
alizowanie  przez  KGW  z  dotacji 
z Gminy Trzciel  Rozwój społecz‐
ności  lokalnych  w  ramach  współ‐
pracy  gminy  z  organizacjami 
pozarządowymi w 2020    r. W kur‐
sie wzięło udział 36 pań. Kurs po‐
wadził Jarosław Galiśkiewicz, szef 
kuchni  jednej  z  restauracji  ze 
Szczecina.  W  sposób  profesjonal‐
ny  przeprowadził  praktyczne 
warsztaty.  Uczestnicy  zdobyli   
podstawy  teoretyczne  oraz  prak‐
tyczne  w  tej  dziedzinie,    nauczyli 

się    tworzyć  niesamowite  ozdoby 
z roślin jadalnych. Celem tej sztuki 
jest  uczynienie  produktów  spo‐
żywczych  bardziej  atrakcyjnymi 
i  apetyczniejszymi  do  skonsumo‐
wania.  Z  warzyw  i  owoców  po‐
wstały    niezwykłe  cuda.  KGW 
często organizuje  imprezy dla śro‐
dowiska  lokalnego,  więc  panie 
przygotowując  następną  imprezę, 
na  pewno  wykorzystają  swoje 
zdolności  i  pięknie  udekorują  sto‐
ły.

Halina Pilipczuk

KGW Brójce  kurs carvingu
Carving to sztuka tworzenia rzeźb i wykonywa‐
nia  dekoracji  z warzyw  i  owoców.  Sama  trady‐
cja  wykonywania  rzeźb  z  owoców  i  warzyw 
wywodzi się z Azji. Pojawiła się w Chinach, Ja‐
ponii  i  Tajlandii.  Tam  obecnie  są  najlepsi  mi‐
strzowie  tej  twórczości,  a  sam  carving  jest 
uważany  w  tych  krajach  za  największą  formę 
sztuki. Kraje dalekiego wschodu uważają się za 
jej  kolebkę. W naszym kraju dopiero  od kilku‐
nastu  lat  funkcjonuje  i  jak  na  razie  jest  swego 
rodzaju  elementem  dekoracyjnym,  którym 
przyozdabiamy stoły biesiadne. 

Do  udziału  w  konkursie  plastycz‐
nym  zaproszono  szkoły,  opieku‐
nów  i  nauczycieli  w  październiku 
rozsyłając  do  każdej  szkoły  pod‐
stawowej  informacje wraz  z  regu‐
laminem  i  plakatem  imprezy. 
Tegoroczne  hasło  Biesiady  Koź‐
larskiej  „Jedyn  śpiywo,  drugi  gra‐
je,  nikt  tańcować  nie  przestaje” 
zostało przez dzieci przedstawione 
na  62  barwnych  i  kreatywnych 
pracach. W dniu 18 listopada 2020 
roku miała miejsce  komisja wery‐
fikująca  wyniku  konkursu  pla‐
stycznego  „Kontynuujemy 
tradycję”  organizowanego  przez 

Bibliotekę  Publiczną.  Komisja 
w  składzie: Anita  RuciochGołek, 
Mateusz  Basiński  i  Magdalena 
Rożek  oceniła  i  wybrała  prace, 
które  ich  zdaniem  zasługują  na 
nagrody  i  wyróżnienie.  Jury 
w  szczególności  zwracało  uwagę 
na  samodzielne  wykonanie  oraz 
na  zbieżność  pracy  plastycznej 
z  tematem nawiązującym do hasła 
Biesiady.

Kategoria: klasy 13
I  miejsce  –  Zofia  Obst  (Szkoła 
Podstawowa  im.  A.  Fiedlera 
w Zbąszyniu)

II  miejsce  –  Franciszek  Strakow‐
ski  (Szkoła  Podstawowa  Pomnik 
Rodła w Dąbrówce Wlkp)
III  miejsce  – Alicja  Obst  (Szkoła 
Podstawowa  im.  A.  Fiedlera 
w Zbąszyniu)

Wyróżnienia:
  Kornelia  Białecka  (Szkoła  Pod‐
stawowa  im. A.  Fiedlera  w  Zbą‐
szyniu)
  Marcin  Stefan  (Szkoła  Podsta‐
wowa  im. A.  Fiedlera  w  Zbąszy‐
niu)
 Alan  Kusiak  (Szkoła  Podstawo‐
wa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu)
  Maja  Piosik  (Szkoła  Podstawo‐
wa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu)

Kategoria: klasy 46
I  miejsce  –  Anastazja  Spychała 
(Szkoła  Podstawowa  Pomnik  Ro‐
dła w Dąbrówce Wlkp)
II  miejsce  –  Vanessa  Rychła 
(Szkoła  Podstawowa  im.  A.  Fie‐
dlera w Zbąszyniu)
III  miejsce  –  Nadia  Raczkowiak 
(Szkoła  Podstawowa  im.  A.  Fie‐
dlera w Zbąszyniu)
Wyróżnienia:
 Andrzej  Sommer  (  Szkoła  Pod‐
stawowa w Zbąszynku)

  Tymoteusz  Kuhnke  (  Zespół 
Szkoły  Podstawowej  i  Przedszko‐
la w Chobienicach)

Kategoria: klasy 78
I  miejsce  –  Dominika  Gajewska 
(Szkoła  Podstawowa  w  Chrośni‐
cy)
II miejsce – Emila Kaffler (Zespół 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Chobienicach)
III  miejsce  –  Wiktoria  Spychała 
(Szkoła  Podstawowa  Pomnik  Ro‐
dła w Dąbrówce Wlkp)
Wyróznienia
 Aleksander Kaźmierczak (Szkoła 
Podstawowa w Chrośnicy)
  Zuzanna  Kaźmierczak    (Szkoła 
Podstawowa w Chrośnicy)

Nagrody  rzeczowe  ufundowane 
zostały przez Bibliotekę Publiczną 
w  Zbąszyniu  i  Stowarzyszenie 
LGD Regionu Kozła. W tym roku, 
ze  względu  na  brak  dostępu  do 
otwartych  sal  ze  względów  obo‐
wiązujących  obostrzeń  epidemio‐
logicznych  nie  przeprowadzono 
niestety oficjalnego wręczenia na‐
gród  i  dyplomów  dla  uczniów. 
Wszystkie  nagrodzone  i  wyróż‐
nione  przez  komisję  konkursową 
prace są prezentowane w sali mul‐
timedialnej biblioteki.

mr

„Kontynuujemy tradycję” po raz szósty!
Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu  już  po  raz  6 
zorganizowała  i  przeprowadziła  konkurs  pla‐
styczny  „Kontynuujemy  tradycję”,  który  jest 
skierowany do uczniów wszystkich szkół w gmi‐
nach  leżących  terytorialnie  w  Regionie  Kozła. 
Zawsze  staramy  się  aby  temat  konkursu  był 
zbliżony  do  hasła  przewodniego  Biesiady  Koź‐
larskiej  w  Zbąszyniu,  gdyż  właśnie  podczas  jej 
trwania  przedstawiamy  laureatów  i  prezentuje‐
my kolorowe prace dzieci. 

Uczestniczki kursu carvingu

Prace plastyczne podczas oceny konkursowej

Prace plastyczne podczas oceny konkursowej
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Trzcinowo  –  wiklinowy Tirschtie‐
gel,  po  polsku  zwany  Trzcielem 
leży  w  kierunku  południowo
wschodnim  od  Międzyrzeca.  (...)   
Okolice  słyną  zwłaszcza  z  łąk, 
wspaniałych  jezior  w  dorzeczu 
Obry,  łagodnych  pagórków  i  roz‐
łożystych  ciemnych  lasów. 
W okolicach miasteczka  ukrywają 
się  wśród  łąk  i  lasów  pojedyncze 
gospodarstwa rolne.
To małe miasteczko poprzez stule‐
cia zmieniało kilkukrotnie przyna‐
leżność  państwową.  Około  roku 
1000  tereny nad Obrą należały do 
państwa  Bolesława  Chrobrego 
i w Trzcielu znajdowało się pogra‐
nicze.  Pierwsza  udokumentowana 
wzmianka  o  Trzcielu  pochodzi 
z  roku  1252  przy  okazji  przejścia 
miasta  w  posiadanie  śląskiego 
księcia Konrada Glogau. 10 sierp‐
nia  1319  roku  Margraf Waldemar 
von  Brandenburg  odziedziczył 
obok  innych  terenów  również  te‐
ren  Trzciela,  który  w  umowie 
zwany był Totstetel. Cztery dni po 
wejściu umowy w życie Waldemar 
umarł,  a  ziemię  odziedziczyli  po‐
nownie  w  następstwie  sukcesji 
śląscy  książęta Heinrich  i  Prymko 
von  Glogau.  Książęta  jednak,  te 
niegdyś  należące  do  królestwa 
polskiego  tereny,  nie  utrzymali   
długo  w  posiadaniu  i  Trzciel  po‐
nownie  powrócił  do  państwa  pol‐
skiego.  Miało  to  miejsce 
przypuszczalnie  około  roku  1335, 
kiedy  to  polski  rycerz  Maczko 

Borkowicz  wywalczył  dla  Polski 
te ziemie. Po 1320 wioska rybacka 
otrzymała  prawa  miasta  na  mocy 
prawa magdeburskiego pod nazwą 
Trzel. Dla polskiego wojska, które 
przybyło  z  odsieczą  do  oblężone‐
go przez niemieckich  rycerzy Ma‐
rienburgu  miasto  wystawiło 
w  1485  roku  dwie  armie. 
W  pierwszej  połowie XVII wieku 
niemieccy  ewangelicy  ze  Śląska 
otrzymali  pozwolenie  i  wsparcie 
możnowładców  z  zachodniej  czę‐
ści Obry  na  budowę  samodzielne‐
go Nowego Miasta,  które wkrótce 
potem  przerosło  pod  względem 
liczby  ludności  katolickie  Stare 
Miasto. Z  rozmachem wybudowa‐
ne Nowe Miasto miało dwa place: 
Nowy Rynek  i Plac Kościelny.  12 
maja  1650  roku  graf  Opaliński 
wprowadził  również  w  Nowym 
Mieście w Trzcielu prawo magde‐
burskie.  Podczas  wojny  polsko 
szwedzkiej  16551660  zostało 
zgrabione  i  spalone  przez  Szwe‐
dów  Stare  Miasto.  Miasto  leżące 
pomiędzy  dwoma  ramionami  Ob‐
ry  stało  się  ofiarą  płomieni. Wraz 
z drugim podziałem Polski Trzciel 
przypadł  Prusom  i  należał  do  no‐
wo  utworzonej  prowincji  Połu‐
dniowych  Prus.  Wskutek 
militarnej  klęski  Prus  pod  Jeną 
i  Auestedt  musiały  one  odstąpić 
Francji  znaczną  część  prowincji 
wraz  z  Trzcielem  i Warszawą  po‐
łączoną  unia  personalną  z  Sakso‐
nią.  Trzciel  wskutek  wojny 

o  pokój  z Napoleonem  na  powrót 
stał się pruski i przez długie stule‐
cia  był  zachodnim  cyplem  Wiel‐
kiego  Księstwa  Poznańskiego, 
a  od  1830  prowincji  poznańskiej. 
Wcześniej  należący  do  starostwa 
w Babimoście, od tego czasu nale‐
żał do okręgu międzyrzeckiego.
Po włączeniu prowincji do północ‐
no Niemieckiego Związku w 1867 
roku,  a  po  kolejnych  czterech  la‐
tach  do  państwa  niemieckiego, 
mieszkańcy  Trzciela  otrzymali 

obywatelstwo niemieckie.
Trzciel  jako  miasto  podlegało 
przez wiele stuleci wielu szlachec‐
kim właścicielom ziemskim. Prze‐
kazywany  był  rodzinom 
Opalińskich  (  1650),  Tuczyńskich 
(1664), Unruh (1698), Szołdrskich 
(1718),  Krzyżanowskich  (1780) 
i  Mielżyńskich  (1784).  W  1918 
roku  Fuerst  Reuss  kupił  majątek 
liczący  wtedy  5000  hektarów.  Po 
jego  śmierci,  wdowa  po  nim 
sprzedała  majątek  w  1842  roku 
grafowi  Bernhardowi  zu  Dohna
Schlodien.  Po  kolejnej  sprzedaży 
i  rozparcelowaniu  w  1851  roku 
resztę majątku,  który wtedy  liczył 
około  2000  hektarów,  odziedzi‐
czył Gottlieb Fischer.
Stary  i Nowy Trzciel,  które do  tej 
pory  były  samodzielnymi  miasta‐
mi  z  oddzielną  administracją,  zo‐
stały  w  1885  roku  połączone 
w  i 1888 ostatecznie zjednoczone. 
Po  spisie  ludności  z  1843  roku 
w obu miastach i sąsiednim mająt‐
ku żyło 2400 mieszkańców, z cze‐
go  64%  to  byli  ewangelicy,  23% 
katolicy,  a  13%  ludności  żydow‐
skiej.  Społeczeństwo  Trzciela 
składało  się  z  mieszczaństwa 
z  ziemią,  kupców,  urzędników, 
przemysłowców.  Między  tymi 
ostatnimi  znajdowało  się  w  18 
stuleciu  wielu  sukienników. 
Wcześniejsza  uprawa  chmielu  zo‐
stała  wyparta  w  19  stuleciu  przez 
wiklinę.  Miasto  posiadało  kilka 
ważnych  urzędów: miejska  i  poli‐
cyjna  administracja,  administracja 
powiatowa,  sąd  i  istniejąca  od 
1810  roku  poczta.  Komunikacja 
miejska polepszyła się od momen‐
tu włączenia Trzciela w 1908 roku 
w  obszar  linii  kolejowej  między 
takimi  miastami  jak  Zbąszyń 
i Międzychód.
Po  kapitulacji  Niemiec  po  I  woj‐
nie  światowej wybucha  powstanie 
ludności  w  Poznaniu  i  po  kilku 
dniach  duża  część  prowincji  Po‐
znań  znajduje  się  w  granicach 
Polski.  (...)  Po  ciągnących  się  ne‐
gocjacjach,  jak  również w wyniku 
walk  obrończych  niemieckiej  lud‐
ności  osiągnięto  kompromis,  że 
granicą  polską  będzie  nie  Obra 
lecz  cały Trzciel  będący wówczas 

w  państwie  niemieckim.  Razem 
z  pozostałą  przy  Prusach  zachod‐
nią  częścią  prowincji  poznańskiej 
został  Trzciel  1  lipca  1922  roku 
częścią  nowej  prowincji  pograni‐
cza Poznań zachodnie Prusy. Dal‐
szy  rozwój miasta  uwarunkowany 
był  jego  przygranicznym  położe‐
niem, w nowym administracyjnym 
porządku Trzciel  od  1  październi‐
ka  1938  roku  należał  do  okręgu 
międzyrzeckiego  prowincji  Bran‐
denburgii.
Czytelnik jest zabrany w wędrów‐
kę  po Trzcielu  przez  wieki  aż  do 
połowy  lat  trzydziestych XX wie‐
ku.  Spacer  zaczyna  się  od  zamku 
i  ostatecznie  prowadzi  poprzez 
Nowe Miasto mostem nad Obrą aż 
do  Starego  Miasta.  Ze  Starego 
Miasta do granicy państwa i pięk‐
nych okolic.

Trzciel leży w bardzo pięknej oko‐
licy, otoczonej przez przezroczyste 
jeziora,  kolorowe  łąki  i  szerokimi 
lasami po obu stronach Obry. Hu‐
bert Menzel, który  jako pisarz ży‐
jący  w  Trzcielu  tak  pisał  o  tej 
okolicy:  "Ona ma  coś  lirycznego, 
trochę  jak z muzyki Mozarta: zie‐
lone  rozległe  łąki,  jasne  pnie 
brzóz,  łany  zbóż  i  biało  kwitnące 
pole  kartoflane,  czerwony  i  biały 
mak  i od czasu do czasu żółty  łu‐
bin.  Kształt  miasta  nadaje  mu 
przede wszystkim widoczna wieża 
kościoła katolickiego”
Na  długoletnią  tradycję  uprawy 
chmielu  w  okolicach  Trzciela 
wskazuje  ta  widokówka  z  1905 
roku. Przypuszczalnie  te  plantacje 
uprawiali  przesiedleńcy  z  Behnen 
pod koniec XVII wieku. Dobre sa‐
dzonki, właściwe  obchodzenie  się 
z roślinami i ich właściwy przerób 
cieszył  się  w  nowotomyskim 
okręgu  dobrym  imieniem. Nieste‐
ty  w  latach  18851890  ceny  na 
chmiel  bardzo  spadły,  dlatego 
większa  część  plantacji  została 
zniszczona i zastąpiona pastwiska‐
mi. Ale w  dalszym  ciągu w  prze‐
wodniku  turystycznym 
Baedekersa  północnych  Niemiec 
wspominano  o  nowotomyskich 
plantacjach  chmielu  jeszcze 
w 1911 roku.

Trzcielskie widoki
Region Kozła to sześć gmin. Sześć urokliwych miasteczek wchodzi w jego 
skład.    Większość  z  nich  nie  posiada  ani  muzeum,  ani  izby  pamięci. 
O niektórych z nich pisze się więcej, inne nie doczekały się spektakular‐
nych albumowych wydań, w których przeczytać można nie tylko o ich hi‐
storii  od  momentu  powstania,  ale  także  dowiedzieć  się  jak  wyglądało 
życie mieszkańców na przestrzeni wieków, jak rozwijał się przemysł, jak 
wyglądało życie kulturalne. Każde z nich jest bogate w zdarzenia dziejo‐
we, każde jest inne, w każdym  mieszkają zapaleni regionaliści dokumen‐
tujący historię życia codziennego. To właśnie dzięki tym ostatnim mamy 
możliwość  utożsamiania  się  z  miejscem,  w  którym  mieszkamy...  Dziś 
przedstawiamy  część  opracowanej przez pochodzącego  z Trzciela,  pana 
Mirosława Danielaka, książki "Tirschtiegel in alten Ansichten"
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Od  dzieciństwa  interesował  mnie 
świat.  Zawsze  marzyłem  o 
zwiedzeniu  jego  najdalszych 
zakątków. Ale  kto  nie miał  takich 
marzeń.  Podobno  o  podróżach 
marzy 90% ludzi… a reszta się do 
tego  nie  przyznaje.  Wraz  z 
upływem  czasu  stawało    się  to 
coraz  bardziej  realne.  Ale  do 
zobaczenia  i tak pozostało jeszcze 
dużo.  Martyna  Wojciechowska  w 
jednej  z  reklam  mówi,  że  świat 
jest  niesamowicie  piękny.  To 
prawda.  Nie  ukrywam  też,  że 
muszę  się  coraz  bardziej  spieszyć 
bo  czasu  zostaje  coraz  mniej. 
Coraz  częściej    niestety  bywam 
najstarszym  uczestnikiem 
wyprawy.  Pocieszam  się  jednak, 
bo w grupach   turystów  zdarzają   
się  „rodzynki”    grubo  po 
osiemdziesiątce.  Realny  świat 
zafascynował  mnie  chyba  od 
czasu  pierwszej  wycieczki 
rowerowej  do  Czechosłowacji. 
Było  to  jeszcze w czasach szkoły   
podstawowej.  Nieco  później  były 
Węgry.  Było  to  też  w  czasach 
„zamierzchłych”  i  możliwości 
finansowe  były  bardzo 
ograniczone.  Pilnie 
obserwowałem  pracę  pilota 
wycieczki. By móc  jeździć  i  za  to 
nie  płacić,  postanowiłem 
ukończyć  kurs  pilotów  wycieczek 
zagranicznych.  I  wtedy  się 
zaczęło.  Przede  wszystkim 
Bułgaria,  Rumunia,  Węgry, 
Czechosłowacja,  Szwecja, 
Niemcy.  No  i  praca  mi  na  to 
pozwalała.  W  okresie 
transformacji  ustrojowej 
wymagania  turystów  stawały  się 
coraz  bardziej  wybredne. 
Obsługując  wycieczki  przeżyłem 
wiele  ciekawych,  czasem 
dramatycznych  i niezapomnianych 
wydarzeń.  Zmieniając  stanowisko 
pracy stałem się niedyspozycyjny i 
powoli  wycofałem  się  z  tego 

„biznesu”.  Zacząłem  jeździć  na 
własny  koszt  i  robię  to  do  dziś. 
Nie  lubię  wyjazdów  w  jedno 
miejsce.  Zawsze  wybieram    tzw. 
objazdówki.  Najwyżej  dwie  noce 
w  jednym  hotelu.  Leżenie  z 
drinkiem  pod  palmami,  to  nie  dla 
mnie.  Parę  razy  byłem  też  na 
wyprawach  z  grupą  znajomych. 
Tak  zwiedziłem  min.  Maltę, 
Singapur,  Australię,  Tasmanię, 
Bali,  Portugalię.  Jeszcze  do 
niedawna  królowało  przekonanie, 
że  drogą  do  szczęścia  są  rzeczy 
materialne  np.:  nowy  model 
telefonu,  telewizora,  samochodu 
czy  płytek  w  łazience.  Naukowcy 
udowodnili  jednak,  że  ciekawe 
życie  gwarantują  :  podróżowanie, 
aktywność  fizyczna  na  wolnym 
powietrzu,  a  także    odwiedzanie 
wystaw czy  zwiedzanie  zabytków. 
Każdy  jest  jednak  kowalem 
swojego  losu.  Aby  spełniać 
marzenia  podróżnicze  trzeba mieć 
pewną  energię…. no  i  kasę. A nie 
tylko  siedzieć  i  marzyć.  Dość 
często  słyszę pytanie:    a  ile  jakiś   
tam    wyjazd  cię  kosztował? 
Zwykle  odpowiadam,  że  podróże 
to  jedyna  rzecz,  na  którą  tylko 
wydaję  pieniądze,  ale  za  to  po 
powrocie  staję  i  czuję  się 
bogatszy.  Od  dawna  przestałem 
przywozić  rodzinie  czy 
znajomym    jakiekolwiek 
upominki.  Ale  tak  zwanych 
„durnostojek” mam w mieszkaniu 
sporo.  Często  nie  wypadało 
czegokolwiek nie kupić patrząc na 
biednych  tubylców,  którzy 
traktują    nas  jako  chodzące 
bankomaty.  Moimi  najlepszymi 
upominkami  są  moje  zdjęcia. 
Mam  ich  z  całego  świata  kilka,  a 
może  nawet  kilkanaście  tysięcy. 
Niektórzy powiedzą i mówią: a po 
co  ci  to. Mnie  one  bardzo  cieszą, 
bo szczególnie w jesiennozimowe 

wieczory    mam  przynajmniej  co 
wspominać.  To  daje  energię  na 
jutro,  pojutrze.  Swoimi 
przeżyciami  chętnie  dzielę  się  ze 
wszystkimi  na  portalach 
społecznościowych.  Przede 
wszystkim  na  Facebooku.  Kiedyś 
także  na  "Naszej  klasie".  Mam 
nadzieję,  że  niektórych 
zainspirowałem  też    do  poznania 
dalekiej  zagranicy.  Do  tej  pory 
zwiedziłem  ponad 
dziewięćdziesiąt  krajów. 
Spróbujcie  policzyć  swoje. Byłem 
na  wszystkich  kontynentach 
oprócz Antarktydy. Ale kto wie….  
Samolotami  obleciałem  świat 
dookoła  kilka  razy.  Dwa  razy 
byłem  w  Australii.  Raz  nawet  z 
Tasmanią.  Pływałem  po  Wielkiej 
Rafie  Koralowej  i  rafach  Belize. 
Byłem  przy  świętej  górze 
Aborygenów  –  Uluru.  Dookoła 

objechałem  Wyspę  Wielkanocną 
podziwiając  kamienne  posągi
kolosy  zwane  moai.  Oglądałem 
lodowce  Grenlandii,  Islandii, 
Norwegii  i  Argentyny. 
Wchodziłem  na  piramidy 
majańskie  w  Meksyku  i 
Gwatemali.  Piramidy  egipskie 
podziwiałem z dołu, ale byłem też 
i  w  środku.  Widziałem  Kanał 
Panamski.  Byłem  nad 
wodospadem  Wiktorii  w 
Zimbabwe.  Podziwiałem 
wodospady  Iguazu  na  granicy 
Brazylii  i  Argentyny.  Płynąłem 
między  innymi  po  potężnych 
rzekach  jak:    Nil,  Zambezi, 
Orinoko,  Mekong,  Parana,  Dunaj, 
Ganges. Zwiedziłem ruiny Angkor 
Wat  w  Kambodży.  Byłem  na 
Chińskim  Murze.  Widziałem 
armię  terakotową.  Zwiedziłem 
norweskie  Lofoty  i  Przylądek 
Nordkapp.  W  Iranie  podziwiałem 
ruiny starożytnego Persepolis oraz 
meczety  w  Isfahanie.  Poznałem 
smak  piasku  Pustyni  Atakama. 
Spacerowałem  pośród  ogromnych 
żółwi  na  Wyspach  Galapagos. 
Stałem  na  „środku  świata”Mitad 
del  Mundo    na  równiku  w 
Ekwadorze.  Kontemplowałem 
potęgę  wiary    wykutą  w  litym 
granicie  w  kościołach  Lalibeli  w 
Etiopii.  Kościoły  w  dzień  drążyli 
ludzie,  a  w  nocy  aniołowie. 
Niezapomnianym  wrażeniem  było 
safari  w  Parkach  Narodowych 
Botswany,  Republiki  Południowej 
Afryki  , Zimbabwe czy Sri Lanki. 
Widziałem  „najpiękniejszą 
widokówkę świata” czyli   Machu   
Picchu    najlepiej  zachowane 
miasto  Inków  w  Peru.  Na 
Madagaskarze  skakały  nade  mną 
lemury. Pod baobabami chroniłem 
się przed słońcem.  Madagaskar to 
jeden  z  najbiedniejszych  krajów 
jakie  zwiedziłem.  No,  może 
jeszcze  Mozambik.  W  Indonezji 
na  wyspie  Komodo  „ocierałem” 
się  o  niezwykle  niebezpieczne 
ogromne  warany.  Za  to  na  Bali 
pełen  luz,  przepiękne  świątynie  i 
…..  Balijki.  Japonia.  Pełna 
egzotyka.  Ale  taka  inna.  Tokio, 
Kioto,  Osaka,  Hiroszima, 
Nagasaki.  A  co  powiecie  na 
Krainę  Długiego  Białego  Obłoku. 
Toż  to  Nowa  Zelandia.  Świat 
nazywa ich kiwi.  Sami także. Nie 
mają  jednak  na  myśli  znanego 
zielonego  wewnątrz  owocu 
dostępnego  powszechnie  w 
naszych  marketach.  Termin  ten 

nawiązuje  do    występującego   
wyłącznie    w  Nowej  Zelandii 
nielota  kiwi  podobnego  nieco  do 
kury.  Wszyscy  o  nim  mówią. 
Mało  kto  go  widział.  Tu 
wymyślono  but  gumowy.  Jest 
nawet  pomnik  gumboota  w 
miejscowości  Taihape.  Tu 
wymyślono  skoki  na  bungee.  Tu 
zwiedzałem  „hobbiton”  czyli  plan 
filmowy  gdzie  kręcono  film 
”Władca  pierścieni".   
Widowiskowym  tańcem 
wojennym      Haka     
Nowozelandczycy  rozpoczynają 
każdy  mecz  rugby.  Ludność 
rdzenna to Maorysi. Krajobrazy na 
każdym  kroku  zniewalały 
naturalnym  pięknem.  I  te  gejzery. 
A  może  Kuba?  Proszę  bardzo. 
Wyspa  jak wulkan  gorąca.  Piękna 
dolina Pinar del Rio, Zatoka Świń, 
no  i  Hawana.  Zwiedziłem 
największe  i  najważniejsze   
świątynie  i    miejsca  kultu 
wszystkich  religii  świata. Do  dziś 
czuję  swąd  palonych  zwłok  nad 
Gangesem  w  indyjskim  Varanasi. 
Jeszcze  gorzej  było  nad  rzeką 
Bagmati    w  Nepalu.  Tam  wody 
było  po  kostki.  Mógłbym  tak 
„ciągnąć”  jeszcze  długo.  Ale  to 
może  innym  razem.  Niektórzy 
powątpiewają:    cudze  chwali 
swego  nie  zna.  Z  dumą 
oświadczam,  że  niewiele  jest 
zakątków  Polski,  w  których  nie 
byłem. Pytany jestem też często co 
pakuję  do  walizki  i  ile  zabieram 
bagażu.    Po  pierwsze,  regulują  to 
ograniczenia  w  samolotach.  Po 
drugie,  im  większa  waliza  tym 
więcej  rzeczy  niepotrzebnych.  A 
tak  na  poważnie.  Mam  swoją 
checklistę  rzeczy koniecznych do 
zabrania,  którą  w  zależności  od 
kierunku  wyjazdu  modyfikuję    i 
tego  się  trzymam.  Z  listy  dawno 
wykreśliłem    rzeczy,  które  bym   
wziął „bo może się przydadzą”. 
Moje  plany    na  przyszłość  . 
Nadszedł  czas  na  Stany 
Zjednoczone.  Jest  to,  o  dziwo, 
jedno  z  najczęściej  zadawanych 
mi  pytań  i  nie  wiem  dlaczego.     
Mogłem  tam  być  dawno  i  kilka 
razy. Honor osobisty nie pozwalał  
mi  prosić  się  o  wizę  do 
najbardziej    „zaprzyjaźnionego 
sojusznika”. Miałem lecieć tam na 
miesiąc w  lipcu  i  sierpniu 2020.  I 
objechać    Stany  dookoła.  Z 
planów nici. Miała być też Odessa 
na  Ukrainie.  I  znowu    nici.  Ale 
marzenia nadal gonię. 

O  swojej miłości  do  wojaży  opowiada  Zdziaław Krupa,  który  w  szere‐
gach LGD Regionu Kozła  jest  od początku  jej  istnienia.  Jak  sam przy‐
znaje,  zawsze  udzielał  się  w  różnych  organizacjach  i  stowarzyszeniach. 
Pochodzi z małej wioski Brzezie w gmine Sulechów. Chyba dlatego wła‐
śnie chciał zobaczyć coś wielkiego, czyli świat. Pomogły mu w tym studia 
na AWF, gdzie jednym z przedmiotów wykładowych była turystyka, a do 
tego piękne obowiązkowe obozy: zimowy z nartami biegowymi i zjazdo‐
wymi, kajakowy, rowerowy, czy pływacki. W Babimoście rozpoczął pracę 
zawodową i tam mieszka do dziś. 

DOGONIĆ MARZENIA

Peru. Jezioro Titicaca

Norwegia. Lodowiec Svartisen



Szef kuchni poleca

Pasztet z karpia
Pasztet  w  polskiej  kuchni  stano‐

wił  koronę  kucharskich  umiejęt‐

ności,  a  wręcz  zasługiwał  na 

oddzielne  stanowisko  w  pałaco‐

wej  kuchni.  Postny  pasztet  z  kar‐

pia  i  suszonej  śliwki  będzie  żył 

wiecznie.

Składniki:
 1 kg filetów z karpia, 

 2 łyżki soku z cytryny, 

 20 dag wątróbek z drobiu, 

 10 dag suszonych śliwek, 

 20 dag pieczarek, 

 czerstwa buła, 

 pół szklanki śmietany, 

 4 łyżki masła, 

 2 jaja, łyżka bułki tartej, 

 gałka muszkatołowa, sól, pieprz.

Śliwki  suszone  namoczyć  w  wo‐

dzie  lub  czerwonym winie,  a buł‐

kę  zaleć  śmietaną.  Pieczarki, 

wątróbkę usmażyć na maśle. File‐

ty z karpia doprawić i usmażyć na 

oleju  z  dodatkiem  masła,  wybrać 

wszelkie  ości. Wszelkie  składniki 

wymieszać  i  dwukrotnie  zmielić, 

dodać  jajko  i  przyprawy  do  sma‐

ku.  Masę  przełożyć  do  wysmaro‐

wanej  masłem  i  wysypanej  bułką 

foremki.  Piec  pod  przykryciem 

3040  minut  w  temp  160  st.  Pod 

koniec  pieczenia  zdjąć  folię. 

Przed  podaniem  mocno  schłodzić 

przed krojeniem.

Karp w sosie szarym
Klasycznie  smażone  dzwonko 

karpia,  warto  jednak  wzbogacić 

o chyba najstarszy polski sos. 

 2 szt. dzwonka karpia

 3 łyżki mąki

 2 łyżki masła

 olej 

 Sos szary zwany polskim

Składniki:
 3 łyżki cukru

 200ml wywaru

 60 g masła 

 4 łyżki mąki

 gasić rodzynek

 garść płatków migdałowych

  200ml  czerwonego  wytrawnego 

wina

 100 g masła raz jeszcze

Dzwonko  z  karpia  przyprawiamy, 

obtaczamy  w  mące  i  smażymy 

najpierw na oleju, później dodaje‐

my  łyżkę  masła.    Sos  do  karpia 

przygotowujemy  na  oddzielnej 

patelni. Sporządzić na patelni kar‐

mel,  rozcieńczyć  go  wywarem, 

dodać czerwonego wina, rodzynki 

i  migdały.  całość  gotujemy  na 

wolnym ogniu, pod koniec dopra‐

wiamy  do  smaku.  sos  można  za‐

gęścić  zasmażką  lub  dodać  koło 

100g  masła,  aby  sos  stał  się  bar‐

dziej  aksamitny  podawać  z  gnie‐

cionymi  ziemniakami  i  surówką 

z kiszonej kapusty

Gołąbki z mięsem 
z karpia
To z pewnością równie zaskakują‐

ce  połączenie,  ale  daje  gwarancję 

mięsa  bez  ości,  warzywa  zaraz 

w  zestawie,  a  przede  wszystkim 

zadowalanie  wszelkich  domowni‐

ków.

Składniki:
 wędzony karp lub każda inna ry‐

ba

 taka sama ilość puree z ziemnia‐

ków

 musztarda francuska

 posiekana pietruszka

 kapusta włoska

Kapustę  parzymy,  odcinamy 

z  główki  pojedyncze  liście,  usu‐

wamy  twardy  głąb.  Obieramy 

z  ości  wędzoną  rybę,  rozdrabnia‐

my  widelcem  i  mieszamy  z  cie‐

płym  puree  ziemniaczanym. 

Doprawiamy do smaku musztardą 

francuską,  dodajemy  pietruszkę. 

powstały  farsz  zawijamy w  liście 

kapusty.  Przed  podaniem  można 

podsmażyć lub podgrzać na parze. 

Pasuje  dobrze  z  sosem  chrzano‐

wym.

Maciej Barton

Karp na wigilijnym stole był od zawsze. Nieprawdą  jest,  że PRL wpro‐
wadził  ten  zwyczaj,  bo  rybę  tę  od wieków hodowano w przydworskich 
stawach i poławiano ochoczo z jezior. Ciekawostką niech będzie, że daw‐
niej najlepszy karp musiał mieć minimum 3 kg. Polecam znaleźć  ryba‐
ków co z jezior wyciągają takie kolosy, bo wart posmakowania jest taki 
naturalnie wyrośnięty karp. Grudzień ma wiele symboli, ale karp to chy‐
ba  największy  z  nich. Mało,  kiedy  tak  ochoczo  sięgamy po  tę  rybę  jak 
w ten świąteczny czas. I gwarantuję, że można z niego wyczarować sma‐
ki niezwykłe, proste, tradycyjne, choć trochę odkurzone. Najważniejsze, 
że smakowite i na grudzień i na każdą porę roku.

Gołąbki z wędzonym karpiem, fot. M. Barton


