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Głównym  celem  było  wyłonienie  spośród 
biorących  udział  w  konkursie,  najładniej‐
szego  gospodarstwa  agroturystycznego, 
prowadzącego  działalność  na  terenie  woje‐
wództwa lubuskiego w 2022 roku. Komisja 
konkursowa  uznała,  że  I  Miejsce  i  jedno‐
cześnie  tytuł  „Najładniejszego  gospodar‐

stwa  agroturystycznego  województwa 
lubuskiego  w  2022  roku”  otrzymał  Gości‐
niec  pod  Dębem  Pana  Grzegorza  Fajkisa 
w  Jasieńcu  (powiat  międzyrzecki,  gmina 
Trzciel).
Miejsca  na  podium  zajęły  również Agrotu‐
rystyka  Buchmila  Państwa  Magdaleny 

i  Pawła  Jankowiak  w  Jemiołowie  (powiat 
świebodzińskim,  gmina  Łagów)  i  Gospo‐
darstwo  agroturystyczne  Państwa  Aliny 
i  Ryszarda  Ignatowicz  w  Zamostowo  (po‐
wiat  międzyrzecki,  gmina  Międzyrzecz). 
Laureaci  konkursu oraz wyróżnione gospo‐
darstwa  otrzymały  nagrody  finansowe 
ufundowane  przez  Urząd  Marszałkowski 
Województwa  Lubuskiego  Departament 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekre‐
tariat Regionalny KSOW.
Uroczyste  podsumowanie  konkursu  i  wrę‐
czenie  nagród  laureatom  odbyło  się  18 
września 2022 r. w Kalsku, podczas XII Lu‐
buskiego Kiermaszu Ogrodniczego.
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„Gościniec pod Dębem” nagrodzony
Już  od  wielu  lat  Lubuski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego 
w  Kalsku  prowadzi  działania  mające  na  celu  poznawanie 
i  promowanie  najatrakcyjniejszych  gospodarstw  agrotury‐
stycznych  z  naszego  województwa.  Wzorem  lat  ubiegłych 
zorganizowano  kolejną  edycję  konkursu  pod  nazwą  „Naj‐
ładniejsze  gospodarstwo  agroturystyczne  województwa  lu‐
buskiego  w  2022  roku”.  Konkurs  zrealizowano  z  udziałem 
środków własnych LODR oraz przy wsparciu środków pozy‐
skanych  z  funduszy  Unii  Europejskiej  w  ramach  Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014
2020. Plan Operacyjny na lata 20222023, a także Kasy Rol‐
niczego  Ubezpieczenia  Społecznego  Oddziału  Regionalnego 
w Zielonej Górze.

Kapituła  Stowarzyszenia  Gmin  RP  Region 
Kozła  zorganizowała  w  dniu  18  listopada 
uroczystą  galę  poświęconą  wręczeniu  do‐
rocznych nagród dla osób, zespołów i firm, 
które  zostały  wyróżnione  i  nagrodzone  za 
przysłużenie się do promocji Regionu w la‐
tach 2021  i 2022.   Wydarzenie miało miej‐
sce w sali Zbąszyńskiego Centrum Kultury. 
Okolicznościowe  statuetki  oraz  dyplomy 
wręczono  w  następujących  kategoriach  ni‐
żej  wymienionym  osobom,  zespołom  i  fir‐
mom.
W kategorii – Nagroda  Indywidualna Zwy‐
kła:
– Zofia Mąkosa z gminy Siedlec – za uka‐
zywanie  w  swoich  powieściach  losów  po‐
staci  literackich  z  obszaru  Regionu  Kozła 
na tle wielkiej historii,
– Jadwiga Szylar z Trzciela – za wieloletnią 
promocję  gmin  Regionu  Kozła  oraz  przy‐
czynianie  się  do  aktywizacji  społeczności 
lokalnych,

– Karol Hołod ze Zbąszynia – za promowa‐
nie,  upowszechnianie  tradycji,  kultury 
i folkloru Regionu Kozła,
W  kategorii  –  Nagroda  Indywidualna  Ho‐
norowa :
–  Tadeusz  Michalik  –  Olimpijczyk,  zdo‐
bywca  brązowego  medalu  w  zapasach  na 
Igrzyskach  Olimpijskich  w  Tokio  w  roku 
2020  za  promocję  i  upowszechnianie  ak‐
tywności sportowej w Regionie Kozła,
– Maria Wasik z Zielonej Góry – za wielo‐
letnia  działalność  na  niwie  kultury,  upo‐
wszechnianie  czytelnictwa  oraz  wspieranie 
aktywności pisarskiej w Regionie Kozła.
W kategorii – Nagroda Zespołowa Zwykła:
–  Stowarzyszenie  Muzyków  Ludowych  ze 
Zbąszynia  za  upowszechnianie  tradycji, 
kultury, pieśni  i gry na instrumentach ludo‐
wych.
W  kategorii  – Wyróżnienie  dla  firm  z  Re‐
gionu Kozła:
–  Port  Lotniczy  zielona  Góra  ,  Lotnisko 

w Babimoście  – w uznaniu  zasług  dla  roz‐
woju życia gospodarczego oraz przyczynia‐
nie się do promowania Regionu Kozła,
–  Firma  Balda  Sp.  z  o.o.  ze  Strzyżewa 
w  gminie  Zbąszyń  – w  uznaniu  zasług  dla 
rozwoju życia gospodarczego oraz przyczy‐
nianie  się  do  aktywizacji  społeczności  lo‐
kalnych
W kategorii: Zasłużony dla Regionu Kozła:
– Tadeusz Borkowski za wieloletnie promo‐
wanie  i  upowszechnianie  aktywności  spor‐
towej w Regionie Kozła,

– Tadeusz Wróbel – za wieloletnie przyczy‐
nianie  się  do  rozwoju  opieki  nad  najmłod‐
szą populacją mieszkańców Regionu Kozła

Podczas  gali  nastąpiło  także  przekazanie 
władzy starosty Regionu Kozła z rąk obec‐
nego,  Wiesława  Czyczerskiego  –  Burmi‐
strza  Zbąszynka  na  ręce  Tomasza 
Kurasińskiego – Burmistrza Zbąszynia.

regionkozla.

Gala Regionu Kozła
W roku 1995 nawiązano porozumienie międzygminne, które 
zainicjowało powstanie Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospo‐
litej Region Kozła. Od tamtej pory podejmowane są Regio‐
nie  Kozła  działania  integrujące  wszystkich  mieszkańców 
oraz umożliwiające  ich czynny udział w życiu kulturalnym. 
Sąsiadujące  ze  sobą  gminy,  do  których  należą  Babimost, 
Kargowa,  Zbąszynek  i  Trzciel  z  województwa  lubuskiego 
oraz Siedlec i Zbąszyń z województwa wielkopolskiego, pod‐
jęły wiele wspólnych  zadań,  przeprowadziły wiele  przedsię‐
wzięć, organizując szereg nowych form aktywizacji lokalnej 
społeczności. 

Występ zespołu "Zbąszyniacy" podczas gali (fot. D. Mikołajczak)



"Gmina dobra do życia" to corocz‐
ny,  ogólnopolski  ranking  Serwisu 
Samorządowego PAP, badający ja‐
kość  życia w  każdej  z  2477  gmin 
w Polsce. Wyniki rankingu zostały 
ogłoszone  w  pięciu  kategoriach 
określonych  według  typów  funk‐
cjonalnych.  Są  to:  miasta  na  pra‐
wach  powiatu,  strefy  podmiejskie 
miast  na  prawach  powiatu,  gminy 

z  siedzibą  powiatu  ziemskiego, 
gminy miejskie  i miejskowiejskie 
z  miastem  powyżej  5  tys.  miesz‐
kańców  oraz  gminy  wiejskie 
i  miejskowiejskie  z  miastem  po‐
niżej 5 tys. mieszkańców. W ubie‐
głorocznej  1.  edycji  Gmina 
Zbąszyń  uplasowała  się  na  III 
miejscu  wśród  gminy  miejskie 

i  gminy  miejskowiejskie  z  mia‐
stem powyżej 5 tys. mieszkańców. 
W  tegorocznym  rankingu 
uwzględniono  wszystkie  2477 
gminy  w  Polsce,  spośród  których 
wyłoniono  laureatów  na    podsta‐
wie  63  wskaźników.  Wśród  nich 
znalazły się m.in.:  poziom eduka‐
cji, dochody własne gmin w prze‐
liczeniu  na  jednego  mieszkańca, 
infrastruktura  kulturalna,  przecięt‐
ne  wynagrodzenie  czy  walory  es‐
tetyczne  krajobrazu.  Wszystkie 
razem  tworzą  syntetyczny Wskaź‐
nik  Jakości  Życia,  a  jego  wartość 
stała  się  podstawą  lokaty  w  ran‐
kingu  –  im  wyższa,  tym  wyższe 
miejsce. Cieszy fakt, iż mimo kry‐

zysu  i  braku  możliwości  finanso‐
wych  realizacji  wszystkich 
zaplanowanych  inwestycji  Gmina 
Zbąszyń  utrzymuje  się  w  pierw‐
szej dziesiątce zajmując 8 miejsce.
W  kategorii  gminy  wiejskie 
i  miejskowiejskie  z  miastem  po‐
niżej  5  tys.  mieszkańców  bardzo 
wysokie miejsce w  rankingu  zaję‐
ła kolejna  z naszego  regionu gmi‐
na    Babimost. Uplasowała  się  na 

4. miejscu,  zaraz po Kleszczowie, 
Lubiniu i Boronowie.
Honorowy  patronat  nad  Rankin‐
giem objął Prezes Rady Ministrów 
Mateusz  Morawiecki  oraz  Zwią‐
zek  Miast  Polskich,  Związek 
Gmin Wiejskich RP, Unia Miaste‐
czek Polskich oraz Unia Metropo‐
lii Polskich.
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„Podkoziołek”  pismo Regionu Kozła.
Wydawca: Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.
Adres: 66120 Kargowa, Rynek 16.
Tel. 502 060 231 oraz 513 639 738. 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.
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20 lat Pastuszkowych Groczy

W  jej  skład wchodzą  dzieci, mło‐
dzież  oraz  dorośli,  którzy  na  co 
dzień  są  członkami  kapel  koźlar‐
skich  i  regionalnych  zespołów 
folklorystycznych  z  okolic  Zbą‐
szynia.  Zamiarem grupy  jest  śpie‐
wanie  i  granie  kolęd  oraz 
pastorałek  w  sposób  podobny  do 
tego  z  czasów  ich  powstania. 
W treści wielu z nich wymieniane 

instrumenty  na  których  grają  Pa‐
stuszkowi Grocze – dudy, kozłowe 
dudeczki,  kozłowe  rogi.  One  sta‐
nowią  trzon  ich repertuaru. Dzięki 
zaangażowaniu  uczniów  i  następ‐
ców Leonarda Śliwy w Zbąszyniu 
i  podzbąszyńskich  wsiach  rok‐
rocznie  po  Bożym  Narodzeniu 
rozbrzmiewają  melodie  kolęd 
i  pastorałek  wygrywanych  przez 

skrzypce i kozły. 
Od samego początku w kapeli wy‐
stępują  m.in.  Adam  Kaiser,  Ma‐
rzena Pawłowska, Martyna Żurek, 
Daniel Molenda. Z roku na rok za‐
silają jej szeregi młodzi adepci gry 
na instrumentach ludowych. Na co 
dzień  członkowie  grupy  pracują 
zawodowo,  uczą  się  lub  studiują, 
jednak w czasie świąt  i kolędowa‐
nia  przywdziewają  odświętne  re‐
gionalne  stroje  i  koncertują 
w  okolicznych  miejscowościach, 
prezentując  kolędy  i  pastorałki 
w ludowej aranżacji. 
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„Pastuszkowi Grocze spod Zbąszynia” to grupa 
muzycznowokalna założona w  listopadzie 2002 
roku  przez  śp.  Leonarda  Śliwę,  aby  śpiewać 
kolędy  i  pastorałki  przy  muzyce  granej  na 
tradycyjnych instrumentach z okolic Zbąszynia 
(koźle białym, skrzypcach i klarnecie Es). 

25 listopada w Zbąszynku, gminie 
słynącej  z  kolejarskich  tradycji, 
obchodzono uroczyście święto ko‐
lejarzy  i pracowników kolei. Z  tej 

okazji  w  kościele  parafialnym 
w Zbąszynku odbyła  się msza  św. 
w  intencji  kolejarzy,  po  której 
uczestnicy prowadzeni przez dele‐

gacje    pocztów  sztandarowych 
przemaszerowali  pod  pomnik  św. 
Katarzyny  Aleksandryjskiej    pa‐
tronki kolejarzy, przy Placu Dwor‐
cowym.  Po  wspólnej  modlitwie 
pod  przewodnictwem  ks.  Kanoni‐
ka  Jerzego  Kordiaka,  złożono 
kwiaty  pod  pomnikiem  dla 
uczczenia pamięci kolejarzy. Oko‐
licznościowe  przemówienia  wy‐
głosili  zastępca  Burmistrza 
Zbąszynka,  Jan  Makarewicz  oraz 
Dyrektor  Zakładu  Linii  Kolejo‐
wych  w  Zielonej  Górze  Mariusz 
Olejniczak. 
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Święto kolejarzy
Obchody  Dnia  Kolejarza  to  tradycja  sięgająca 
XIX wieku. W  dniu  tym  prezentowana  jest  hi‐
storia kolei, praca na zapleczu, organizowane są 
konkursy  z  nagrodami  oraz  prezentacje  nowo‐
czesnego  i  historycznego  taboru.  To  również 
okazja  do  awansowania  i  odznaczenia  pracow‐
ników  za  wzorowe  i  sumienne  wykonywanie 
obowiązków  wynikających  z  pracy  zawodo‐
wej m.in. odznaką honorową Zasłużony dla Ko‐
lejnictwa.

Wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”
W piątek, 2 grudnia Serwis Samorządowy PAP 
podczas uroczystej gali ogłosił wyniki rankingu 
„Gmina Dobra do Życia”, który  został  opraco‐
wany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyń‐
skiego  z  Instytutu  Geografii  i  Przestrzennego 
Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Przygotowania grupy kolędników w sali Zbąszyńskiego Centrum Kultury

Delegacje pracowników kolei zebrane pod pomnikiem 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

Burmistrz Zbąszynia, Tomasz Kurasiński, wśród nagrodzonych 
włodarzy miast na gali w Warszawie
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Na 22.  edycję Międzynarodowego 
Festiwalu  Gajdoszy  "Gajdova‐
čka"  (1719.09.2022)  wybrała  się 
Koźlarska Kapela Braci Drozdów, 
w składzie archetypowym: koźlarz 
  Arkadiusz,  16  lat  i  skrzypek   
Adrian,  17  lat    z  Nowego  Kram‐
ska.  Młodzi  muzycy  swoją  przy‐
godę  z  folklorem  rozpoczynali 
w  szkolnym  Zespole  "Wiolinki" 
w  Nowym  Kramsku,  którym  kie‐
ruje Wioletta Malinowska.  Już  ja‐
ko  uczniowie  sięgali  po  krajowe 
laury  (Zbąszyń,  Bukówiec  Górny, 
Kopanica  i  Powstańczy  Szlak 
Koźlarski),  a  umiejętności  mu‐
zyczne  zdobywane  pod  okiem  ta‐
kich  wirtuozów  jak  Andżelika 
Drozda,  Jerzy Skrzypczak  i wspo‐
mniany już   A. Knobel, pozwalały 
z  optymizmem  ruszyć  w  daleką 
drogę mimo deszczowej aury, któ‐
ra  towarzyszyła  nam  od  początku 
do  samego  końca.  Występ  kapeli 
w  piątkowy  wieczór  pod  namio‐
tem  już zwrócił uwagę  licznej pu‐
bliczności,  zarówno  wizualnie 
(biały  kozioł,  czerwone  kurtki, 

czarne kapelusze)  jak  i muzycznie 
(zagrane z fantazją i brawurą). 
W  sobotni  poranek  Babia  Góra 
spowita  w  deszczowej  mgle,  po‐
została  niedostępna  dla  licznej 
grupy  uczestników  Festiwalu,  go‐
towej wybrać  się na  jej  szczyt, by 
z gajdami powitać wschód słońca. 
Niemal  w  samo  południe    miała 
miejsce  najważniejsza  uroczy‐
stość,  jaką było otwarcie Europej‐
skiego  Centrum  Gajdoskiej 
Kultury,  z  udziałem  europarla‐
mentarzystów,  przedstawicieli  ad‐
ministracji  państwowej,  delegacji 
z  Euroregionów,  hierarchii  ko‐
ścielnej i samych dudziarzy z Bel‐
gii,  Białorusi,  Chorwacji,  Czech 
i Moraw, Irlandii, Niemiec, Polski, 
Słowacji, Węgier, Włoch  i  Sardy‐
nii ...  
 Inspiracją, a nawet swego rodzaju 
zobowiązaniem,  do  powstania  te‐
goż  Centrum  bylo  wpisanie  "Gaj‐
doskiej  kultury  na  Słowacji  na 
światową  listę UNESCO niemate‐
rialnego  dziedzictwa  ludzkości"   

w  roku  2015. W  trzy  lata  później 
zrodziła  się  idea  tegoż  Ośrodka   
od  pomysłu  do  realizacji,  łącznie 
z  pozyskaniem  funduszy  UE  pod 
klucz  wystarczyło  naszym  sąsia‐
dom zaledwie cztery lata, co moż‐
na  uznać  za  swoisty  rekord 
Guinnessa!  Na  3  kondygnacjach 
i  około  trzystu metrach  kwadrato‐
wych  mieści  się  audytorium  ze 
studiem  nagrań,  sala  wystawowa, 
pracownia  budowy  instrumentów, 
salki  warsztatowe,  biblioteka,  ar‐
chiwum,  siedziba  Cechu  Słowac‐
kich Gajdoszy  i  skromne zaplecze 
gastronomiczne  plus  Pomnik Gaj‐
dosza na zewnątrz. 
Następnie  najmłodsi  wzięli  udział 
w  przeglądzie  "Tak  spievala moja 
babka",  a  większość  kapel  zagra‐
nicznych wystąpiła  na  podzamczu 
Orawskiego  Wysokiego  Zamku. 
Gajdosze,  dudziarze  i  koźlarze, 
podzieleni  na  kilka  kategorii  wie‐
kowych,  stanęli  do  konkursu  "O 
Zboroňovu  nőtu"  w  konkursowe 
szranki. Muzyków  oceniało  dobo‐
rowe  jury  w  składzie:  prof.  Ber‐
nard  Garaj  (Nitra    SK),  dr 
JeanPierre van Hees (Lowanium  
B)  i  prof.  Zbigniew  Przerembski 
(Wrocław/Warszawa). W  kategorii 
do  18  lat    wystąpił  Arkadiusz 
Drozda, który na koźle białym we‐
selnym  zagrał  3  utwory:  Szocz 
malinowy,  Świeci  miesiąc  świeci 
(wiwat) i Polka Benia. I tak w gro‐
nie 8 solistów ze Słowacji, Czech i 
Polski  nasz  koźlarz  zdobył  3. 
Miejsce. W opinii  jurorów, w gro‐

nie  licznych  pretendentów  do  tej 
nagrody wypadł najrówniej, w do‐
brze  dobranym  repertuarze,  gdzie 
zaprezentował  wszystkie  walory 
techniki  gry  kozłowej,  łącznie  z 
tzw.  golem.  Była  to  miła  niespo‐
dzianka,  gdzie  2głosowy  kozioł, 
użyczony Arkowi przez Stowarzy‐
szenie  KulturalnoEdukacyjne 
"Cyga"  w  Nowym  Kramsku,  wy‐
grał  z  3  i  4głoswymi  gajdami. 
Bracia Drozdowie  byli  tym  razem 
jedynymi  reprezentantami  nie  tyl‐
ko  Regionu  Kozła,  Wielkopolski, 
ale  i  całego  kraju,  ponieważ  w 
tym roku na Słowacji zabrakło na‐
wet  kapel  góralskich  z  drugiej 
strony Babiej Góry.
W  Koncercie  Galowym  jeszcze 
tego  samego  wieczoru  wystąpiła 
Kapela  Braci,  nagrodzona  brawa‐
mi  licznie  zgromadzonej  widow‐
ni.    W  kuluarach  Kultúrneho 
doma,  niespodziewanie  do  na‐
szych groczy podszedł Michal Da‐
do,  wiekowy  muzyk  ze  Słowacji, 
który  zainteresował  się  brzmie‐
niem  skrzypiec   Adriana. Okazało 
się,  iż  swoim  wytrawnym  uchem 
zwrócił uwagę drobny dysonans w 
brzmieniu  instrumentu,  wynikają‐
cy  z  dodatkowej  wibracji  pod‐
bródka  opierajacego  się  na  płycie 
wierzchniej.  Mimo  różnicy  wieku 
i  względnej  bariery  językowej, 
obaj  skrzypkowie  szybko  nawią‐
zali  kontakt,  a  ponad  godzinne 
oględziny  obiektu  zaowocowały 
wymianą  wadliwego  elementu, 
korektą smyczka i duszy skrzypiec 

oraz  zademonstrowaniem  przez 
mistrza paru praktycznych rad na‐
szemu  młodemu  muzykowi.  Kto 
wie,  może  "Ludova  hudba"  mi‐
strza  Michała  zawita  kiedyś  na 
Ziemię  Babimojską    do  Regionu 
Kozła ?
Na  niedzielny  finał  festiwalu  od‐
prawiona  została  msza  św.  w  in‐
tencji  "depozytariuszy 
dudziarskich  tradycji"  z  udziałem 
wszystkich  kapel,  zakończona  na‐
wiedzeniem grobów zmarłych gaj‐
doszy  w  Polhorze,  Sihelnom  i 
Rabci.  Po  uroczystym,  sutym 
obiedzie  oraz  wręczeniu  dyplo‐
mów  i  upominków  pozostałym 
uczestnikom  oraz  gościom  Festi‐
walu,  mimo  nadal  padającego 
deszczu, z żalem ale  i nadzieją na 
kolejne  spotkanie  gdzieś  na  du‐
dziarskim  szlaku,  nastał  czas,  by 
ruszyć w drogę do domu.
Wyjazd na Słowację  został  zorga‐
nizowany przez Fundację Pluribus 
Unum  z  Poznania,  a  transport  ro‐
dzinym vanem zapewnił Radosław 
Drozda, głowa rodziny.
Podsumowaniem  całego  wyjazdu 
jest  obszerny  wywiad,  który  w 
Braćmi  przeprowadził  red.  Donat 
Linkowski,  zrealizowany  dla  Ra‐
dia  Zachód  Zielona  Góra,  emito‐
wany  niedzielnym  rankiem, 
drugiego  dnia  48.  Biesiady  Koź‐
larskiej w Zbąszyniu.

opr. Janusz Jaskulski

Dobre tradycje koźlarskie Ziemi Babimojskiej podtrzymane 
Od blisko 20  lat dudziarze  i koźlarze z Wielko‐
polski niemal co roku ruszają do Oravskiej Po‐
lhory  na  Słowacji,  skąd  zazwyczaj  wracali 
z tarczą  rekordzistą jest tu Adam Knobel z La‐
sek, który 2krotnie zdobył 1. miejsce i raz dru‐
gie,  choć  największą  niespodziankę  sprawił 
Patryk Nowak, początkujący sierszeńkarz z Go‐
łębina  Starego  zajmując  2 miejsce.  Nie  inaczej 
było również i tym razem.

Bracia Arkadiusz i Adrian, czyli Kapela Drozdów na słowackim festiwalu gajdoszy (fot. R. Drozda) 
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Nagrodę za szczególne osiągnięcia 
sportowe  otrzymał  Cezary  Łazo‐
wy,  który  zdobył  I  miejsce  oraz 
tytuł  Mistrza  Polski  w  2022  r. 
w  biegu  na  dystansie  200 m  oraz 
otrzymał  powołanie  do  kadry  na‐
rodowej  na  zawody  lekkoatletycz‐
ne  U20.  Cezary  Łazowy  jest 
zdobywcą  pięciu  rekordów w bie‐
gach  w  Szkole  Podstawowej 
w Babimoście. Wyróżnienia w ka‐
tegorii  sportowej    otrzymała  dru‐
żyna  badmintona  dziewcząt  ze 
Szkoły  Podstawowej  w  Babimo‐
ście,  która  zdobyła  złoty  medalu 
w finale wojewódzkim w badmin‐
tonie  w  ramach  Lubuskiej  Olim‐
piady  Młodzieży  2021/2022. 
W  skład  drużyny  wchodzą: Ame‐
lia  Sypniewska,  Marta  Brudło, 
Weronika  Gulak.  W  tej  kategorii 
wyróżnienie  otrzymała  również 
drużyna  unihokeja  dziewcząt  star‐
szych  reprezentująca  Szkołę  Pod‐
stawową  w  Podmoklach  Małych. 
Dziewczęta  zdobyły  złoty  medal 
w  finale  wojewódzkim  Unihokeja 
w  ramach  Lubuskiej  Olimpiady 
Młodzieży  2021/2022.  Drużyna 
unihokeja  dziewcząt  wystąpiła 
w  składzie:  Kinga  Stein,  Julia 
Urbańska,  Kornelia  Pańczuk,  Mi‐
lena  Bocian,  Natalia  Poźniak,  Le‐
na  Modrzyk  oraz  Agata  Nawrot. 
Przyznane  dwa  wyróżnienia  indy‐
widualne dla Amelii Sypniewskiej, 
złotej  medalistki  w  skoku  w  dal 
w  ramach  Lubuskiej  Olimpiady 
Młodzieży  2021/2022,  a  także  dla 
Anity  Chmielak,  która  zdobyła 

złoty  krążek  w  biegu  na  1000  m 
w  ramach  Lubuskiej  Olimpiady 
Młodzieży 2021/2022.
Za  całokształt  pracy  społecznej 
nagrodę z rąk burmistrza otrzyma‐
ła  Pani  Teresa  Chromińska.  Przez 
wiele  lat  pełniąca  funkcję  Prezesa 
Gminnego  Stowarzyszenia  Osób 
Niepełnosprawnych  i  Ich  Przyja‐
ciół  w  Babimoście,  przyczyniła 

się  do  pozyskania  wielu  środków 
finansowych.  Jej  wkład  pracy 
i czas poświęcony na rzecz Stowa‐
rzyszenia  jest  rezultatem  znaczą‐
cego  zwiększenia  liczby  jego 
członków.
Port  Lotniczy  BabimostZielona 
Góra otrzymał nagrodę w za cało‐
kształt  w  działalności  gospodar‐
czej.  Port  Lotniczy  Zielona  Góra 
–Babimost  działa  od  roku  1977 
i  jest  stałą wizytówką Gminy Ba‐
bimost,  a  od  kilku  lat  zauważalny 
jest  prężny  rozwój  i  ożywienie 
portu.  Nieustannie  rosnąca  z  roku 
na  rok  liczba  obsługiwanych 
w Porcie Lotniczym pasażerów  to 
wynik wzrostu  i  atrakcyjności  po‐
łączeń  lotniczych  oferowanych 
z  naszego  lotniska.  Port  Lotniczy 

w Babimoście obsłużył w  tym  ro‐
ku  37  tysięcy  pasażerów.  Szcze‐
gólnie  w  roku  bieżącym  wzrosła 
ilość  połączeń  do  różnych  miejsc 
turystycznych  w  Europie.  Dzisiaj 
Port  Lotniczy  Zielona  GóraBabi‐
most jest częścią krajowego, euro‐
pejskiego  i  światowego  systemu 
transportowego.
Wyróżnienie  w  kategorii  kultura 
otrzymała  Kapela  Koźlarska 
w  składzie  Adrian  i  Arkadiusz 
Drozda.  Chłopcy  otrzymali  wy‐
różnienie podczas biesiady koźlar‐
skiej  oraz  wzięli  udział 
w  Międzynarodowym  Festiwalu 
na Słowacji w Oravskiej Polhorze. 
W tej samej kategorii wyróżnienie 
otrzymała  Anita  Trocholepsza, 
która  otrzymała  tytuł  laureata 

Konkursu  Piosenki  Dziecięcej 
i  Młodzieżowej  Lubuskich  Kon‐
frontacji  Artystycznych  Zielona 
Góra  2022  oraz  wzięła  udział 
w  półfinale  Ogólnopolskiego  Fe‐
stiwalu  Piosenki  Dziecięcej  „Wy‐
graj Sukces”, a także w Konkursie 
Piosenki  Dziecięcej  i  Młodzieżo‐
wej Pro Arte.
Galę  wręczenia  przez  burmistrza 
nagród  i  wyróżnień  uświetniły 
występy  dzieci  z  Zespołu  Eduka‐
cyjnego  w  Podmoklach  Małych, 
Zespołu Edukacyjnego w Nowym 
Kramsku  oraz  Szkoły  Podstawo‐
wej w Babimoście.

um bab

Nagrody i wyróżnienia w Babimoście
10 listopada 2022 r. w sali widowiskowej Gmin‐
nego Ośrodka Kultury w Babimoście  tradycyj‐
nie  odbyła  się  gala  wręczenia  nagród  oraz 
wyróżnień  Burmistrza  Babimostu  w  różnych 
dziedzinach  życia  w  2022  roku.  Przyznano  na‐
grody w  kilku  kategoriach, m.n  sporcie,  kultu‐
rze czy działalności społecznej.

Uroczystość  zgromadziła  wielu  uczestni‐
ków.  Władze  miasta  reprezentował  Bur‐
mistrz,  pan  Tomasz  Kurasiński.  Znicze 
i wieńce złożyły delegacje z prawie wszyst‐
kich  miejscowych  szkół  i  przedszkoli. 
Obecni  byli  także  przedstawiciele  Gminy 
Wyznaniowej  Żydowskiej  w  Poznaniu, 
a  przewodnicząca  Gminy,  pani Alicja  Ko‐
bus,  podkreśliła  w  swoim  przemówieniu, 
jaką  wielką  nadzieję  na  przyszłość  daje 
obecność  na  uroczystości  tylu młodych  lu‐
dzi:  uczniów  miejscowych  szkół,  w  tym 

podopiecznych  Specjalnego  Ośrodka 
SzkolnoWychowawczego  oraz  uczestni‐
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zbą‐
szyniu.  Udział  w  wydarzeniu  wzięli  też 
uczestnicy  gry  miejskiej  „Śladami  Prelu‐
dium Zagłady”: młodzież ze szkoły w Zbą‐
szyniu,  Chrośnicy  i  ZS  nr  1.  Honorową 
wartę  przy  pamiątkowej  macewie  pełnili 
harcerze  z  1  ZDH  „Tropiciele  Żywiołów”. 
Bardzo  poruszający  był  moment,  gdy 
uczniowie, uczestnicy warsztatów o historii 
i  kulturze  zbąszyńskich  Żydów,  składali 

przygotowane  przez  siebie  kamienie  z  na‐
zwiskami  miejscowych  Żydów  zamordo‐
wanych  podczas  II  wojny  światowej. 
Niezwykłą  atmosferę  tego  jesiennego  dnia 
zbudowała  swoim  wystąpieniem  młoda 
skrzypaczka – Zuzanna Frącek, a całość do‐
pełnił  przepiękny występ  zespołu wokalne‐
go „Pauza”.
Powstanie  tablicy  sfinansowano  z  grantu 
otrzymanego przez Szkołę Podstawową  im. 
Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu od fundacji 
Forum  Dialogu  z  Warszawy  na  projekt 
„Upamiętnienie  żydowskiej  społeczności 
Zbąszynia”.

Anita RuciochGołek

28 października 2022 r., w 84. rocznicę Polenaktion – depor‐
tacji  Żydów polskiego  pochodzenia  z  III Rzeszy  do  Polski, 
odbyła  się  ważna  dla  społeczności  Zbąszynia  uroczystość 
odsłonięcia  tablicy  informacyjnej w miejscu  cmentarza  ży‐
dowskiego.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
społeczność żydowską w Zbąszyniu

Nagrodzeni i wyróżnieni w 2022 roku mieszkańcy gminy Babimost (fot. um babimost)

Nowa tablica w miejscu cmentarza 
żydowskiego a terenie osiedla 

Kawczyńskiego (fot. D. Mikołajczak)
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Kozioł  to  instrument  dudowy ma‐
jący  dwie  oddzielne  piszczałki: 
melodyczną i burdonową. Jest naj‐
większym instrumentem tego  typu 
w  Polsce,  a  także  jednym  z  naj‐
starszych  instrumentów  ludowych 
w  naszym  kraju.  Obecnie  za  naj‐
bogatszy  region  pod  względem 

zróżnicowania  typów dud uchodzi 
Wielkopolska.  W  zachodniej  jej 
części  oraz  części  Lubuskiego 
znajduje  się  tzw.  Region  Kozła, 
czyli  obszar,  w  którym  aktywnie 
gra się na tym instrumencie.
To  bardzo  mały  region,  od  Buku 
już były dudki, od Grodziska, od 

Kościana…  Na  tej  małej  prze‐
strzeni, którą  teraz nazywamy Re‐
gionem  Kozła,  powstało 
stowarzyszenie  gmin  –  porozu‐
mienie  sześciu  gmin  z  pięciu  po‐
wiatów, mające  na  celu wzajemną 
pomoc  w  różnych  sprawach  go‐
spodarczych, które przyjęło nazwę 

od  naszego  instrumentu.  Kozioł 
zadomowił  się w dolinie Obry,  na 
odcinku  od Kopanicy  do Trzciela. 
Jego  stolicą  jest Zbąszyń, kolebką 
były  Perzyny,  Chrośnica  i  Zbą‐
szyń, skąd koźlarze rozchodzili się 
na cały region. Zbąszyń był kiedyś 
miastem granicznym, przez region 
przechodziła  granica  państwowa. 
Dziś  przechodzi  granica  admini‐
stracyjna,  podział  województw, 
który  nie  ma  jednak  żadnego 
wpływu  na  porozumiewanie  się 
i  stosowanie  tych  samych  obrzę‐
dów  w  regionie,  po  obu  stronach 
granicy  wielkopolskiego  i  lubu‐
skiego. Kiedy  Zbąszyń  należał  do 
województwa  lubuskiego,  twórcy 
województwa  lubuskiego  nazywa‐
li  kozła  „kozłem  lubuskim”,  pani 
Jadwiga  Sobieska,  pisząc  swoją 
pracę,  musiała  nazwać  ten  instru‐
ment właśnie w ten sposób. Twór‐
cy  podziałów  administracyjnych 

staczali  boje  o  nazwę:  wielkopol‐
ski czy lubuski? Na szczęście dziś 
kozioł  nazywa  się  tak,  jak  się  na‐
zywał  od  samego  początku,  czyli 
kozioł biały weselny i kozioł czar‐
ny ślubny, a animozje przeminęły. 
(Jan Prządka)
Rozróżnienie  na  kozła  białego 
i  czarnego  związane  jest  z  obrzę‐
dem weselnym. Kozioł czarny był 
wykorzystywany  do  obsługi  ślu‐
bu. 
Był  zwyczaj,  że  pan  młody  brał 
koźlarza  z  czarnym  kozłem  i ma‐
zankami  i  szedł  przez  wioskę  od 
domostwa do domostwa, zbierając 
gości weselnych. Na końcu wszy‐
scy  trafiali  do  domu  pani młodej, 
gdzie  następowało  błogosławień‐
stwo. Na koźle czarnym odgrywa‐
no  rytualny  utwór,  podobny  do 
marsza  lub  chodzonego,  przy 
dźwiękach  którego  wychodzono 
do kościoła. Kozioł czarny grał do 
momentu  obiadu.  Po  obiedzie 
koźlarz  zakładał  kozła  białego 
i w zależności od tego, na co mo‐
gli  sobie pozwolić weselnicy, grał 
ze skrzypcami czy – od XIX wie‐
ku – z klarnetem Es. (Jan Prządka)
Instrument,  jak  wskazuje  nazwa, 
zrobiony  jest  z  koziej  skóry. 
W  koźle  czarnym  jest  ona  wywi‐
nięta włosiem do środka, licowana 
i malowana na czarno. Kozioł ten, 
chociaż ma komorę stroikową, nie 
posiada też ozdobnej główki.
Mając  wszystkie  elementy  można 
to  zrobić  w  miesiąc.  Ale  skórę 
możemy pozyskać tylko w miesią‐
cach  zimowych,  od  grudnia  do 
końca  lutego,  ponieważ  jest 
szczelniejsza, kiedy kozy zmienia‐
ją futro na cieplejsze. Musi to być 
koza  młoda,  roczna,  z  miotu  po‐
chodzącego z marca  lub kwietnia, 
która  nie ma  jeszcze  zawiązanych 
wymion, byk zaś musi być wyka‐
strowany.  Kozy  są  bardziej  popu‐
larne z tego względu, że ich skóra 
jest  bardziej  higieniczna,  w  przy‐
padku  kozłów  nie  da  się  zawsze 
wszystkiego  uszczelnić  i  pozbyć 
brzydkiego zapachu. (Jan Prządka)
Również  dziś  kozły  można  usły‐
szeć  w  sytuacjach  obrzędowych. 
Niektóre  wesela  odbywają  się 
jeszcze  z  udziałem  tego  instru‐
mentu,  zazwyczaj  w  pulter,  czyli 
podczas  zwyczajowego  tłuczenia 
szkła  i  ceramiki  przed  domem 
młodej  w  przeddzień  ślubu,  oraz 
podczas  oczepin.  Młodzi  zama‐
wiają  także  czasem  koźlarza,  by 
grał przy wyjściu z kościoła, pod‐
czas  składania  życzeń.  Kapele 
koźlarskie  na  weselach  zanikały 
po  wojnie. Wypierane  były  przez 
nowoczesne  zespoły,  składające 
się z akordeonu i skrzypiec, potem 
wchodziły  saksofony,  kontrabasy, 
gitary. 

W krainie kozła
W październiku tego roku pojawiła się nowa płyta dokumentująca mu‐
zyczną stronę regionu. Na płycie można usłyszeć kilka pokoleń pasjona‐
tów  lokalnych  tradycji  zamieszkujących  miasteczka  i  wsie  po  obu 
stronach  rzeki  Obry  na  pograniczu  wielkopolskolubuskim. W  nagra‐
niach  wzięli  udział  muzycy  ludowi  i  kapele  koźlarskie  związane  na  co 
dzień ze Zbąszyniem. Nagrania zostały zrealizowane w ramach projektu 
dudziarze.pl dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na‐
rodowego  oraz    przez  Samorząd Województwa Wielkopolskiego  w  ra‐
mach  programu  Wielkopolska  Odnowa  Wsi.  Poza  nagraniami 
pomysłodawcom  zależało  na  tym,  by  w  ciekawy  sposób  opowiedzieć 
o niezmiernie instrumencie jakim są dudy oraz o ludziach z nimi związa‐
nymi – z przeszłości i teraźniejszości.

Okładka albumu z nagraniami dokumentującymi muzykę ludową regionu ( fot. P. Baczewski)
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Kapele  nie  ogrywają  już  całych 
wesel,  ale  są  jeszcze  zapraszane 
przez  niektórych  młodych  do  za‐
grania części obrzędowych.
Jak  myśmy  jechali  na  wesele,  to 
w  walizce  kozioł  musiał  być! 
Dwunasta  –  oczepiny.  Kurtki  my 
ubierali  i  czarne  kapelusze.  Wy‐
ciągamy  kozła.  Ja  brałem  skrzyp‐
ce.  Perkusja  stała  na  boku. 
Czasem  grała  dodatkowo  trąbka 
albo klarnet. Zaczynało się od gra‐
nia na koźle  i  skrzypcach. Ten, co 
grał  na  nim,  prowadził  całe  te 
oczepiny.  Godzinę  lub  półtorej 
trwały.  To  się  ludziom  podobało. 
Tym  bardziej  po  tych  wioskach. 
Ludzie  podchodzili  do  nas  i  się 
dziwili, że grasz normalnie,  sprzęt 
i wszystko,  a  tu  z kozłem się wy‐
chodzi.  Nieraz  wprowadzało  się 
nawet  żywą  kozę!  Na  weselach 
grany był tradycyjny zestaw: przy‐
śpiewki,  stare  kawałki  i walczyki. 
Co  do  ucha  wchodziło. W  piątek 
był  pulter,  w  sobotę  wesele.  Na 
pulter  przychodziliśmy  pierwsi, 
jako  dzieci.  Śpiewaliśmy  „W  sini 
dół”. (Jan Kasper)
Oprócz  wesel  gra  się  także 
w  okresie  noworocznym,  podczas 
kolędowania  czy na  zapusty,  czyli 
cymper.
Później, gdy kończy  się karnawał, 
są u nas obrzędy, które nazywamy 
cymprem  –  to  zapusty.  Od  domu 
do  domu  chodzą  wówczas  prze‐
bierańcy, życząc dobrego urodzaju 
i chowu zwierząt, otrzymując za to 
pączki,  napitki  i  nalewki,  które 
zbierają do koszyka. Po zakończo‐
nym  cymprze  następuje  zabawa, 
ostatki.  Niektórzy  robią  to  w  nie‐
dzielę  poprzedzającą  Środę  Po‐
pielcową,  niektórzy  dzień  przed, 
we  wtorek  do  północy.  Organiza‐
torami  są  przeważnie  zespoły  re‐
gionalne, rady sołeckie, tradycję tę 
podtrzymuje  się  na  wioskach  ta‐
kich  jak  Przyprostynia,  Nowy 
Dwór,  Łomnica,  Nądnia,  Stefano‐
wo,  Chrośnica,  Strzyżewo,  Ja‐
strzębsko. Grają  tam  nasze  kapele 
koźlarskie,  staramy  się,  aby 
w  każdej  wiosce  mógł  zagrać 
przynajmniej  jeden  kozioł.  (Jan 
Prządka)
Atutem  koźlarza  jest  to,  że  może 
grać solo, prowadzić obrzędy i po‐
tańcówki.  Jednak  zgodnie  ze  sło‐
wami Jana Prządki:  jak była pełna 
kapela  –  to  była  pełnia  szczęścia. 
Kapela koźlarska składa się  trady‐
cyjnie  z  koźlarza  i  skrzypka,  od 
XIX w.  zaczęto  grać  także  z  klar‐
netem  Es,  który  przyszedł  z  or‐
kiestr  z  Niemiec.  Przyjął  się 
w kapeli,  ponieważ  łatwo go było 
dostroić do kozłów, w przeciwień‐
stwie  do  klarnetu  B.  Tradycyjnie 
na  kozłach  grali  mężczyźni,  po‐
nieważ  wymaga  to  siły.  Obecnie 
jednak  coraz  częściej  spotkać 
można dziewczyny grające nie tyl‐
ko  na  skrzypcach  czy  klarnecie, 
ale  i na koźle. Zazwyczaj w przy‐
padku  zespołów  „mieszanych” 
chłopak gra na koźle, a dziewczy‐
na  na  skrzypcach,  ale  przestaje 
być  to  regułą. W Regionie Kozła, 
w  przeciwieństwie  do  innych  du‐
dziarskich  regionów,  kobiety  bar‐
dzo chętnie grają na koźle. Według 

Jana  Prządki  głównym  „złodzie‐
jem”  młodych  męskich  adeptów 
jest  piłka  nożna,  która  współcze‐
śnie  pochłania  ich  bardziej  niż 
muzyka.  Naturalnym  zjawiskiem 
są także kapele rodzinne.
Kiedyś  jeżeli  były  rodziny  muzy‐
kujące,  to  na  zasadzie,  że  to  się 
przekazywało  z  pokolenia  na  po‐
kolenie  i  jeden  drugiego  uczył 
grać w domu. W dzisiejszych cza‐
sach  częściej  jest  tak,  że  każdy 
z  członków  takiej  kapeli  miał 
swojego  nauczyciela  i  gdzieś  się 
grać nauczył. (Daniel Molenda)
Ogromną  i  nieocenioną  rolę 
w  przekazie  muzyki  tradycyjnej 
Regionu Kozła odgrywa edukacja. 
Od 1950 r. z inicjatywy Antoniego 
Janiszewskiego  pracowało  Wiej‐
skie  Ognisko  Muzyczne  w  Zbą‐
szyniu,  które  szybko  stało  się 
Miejskim  Ogniskiem Muzycznym 
w Zbąszyniu, a następnie, w 1959 
r.,  decyzją  Ministerstwa  Kultury 
zostało  Państwową  Szkołą  Mu‐
zyczną  I  stopnia  im.  Stanisława 
Moniuszki.  Od  1950  r.  placówka 
posiada klasy gry na ludowych in‐
strumentach muzycznych. 
Jest  to  dotąd  jedyna  szkoła,  która 
może  poszczycić  się  opieką  nad 
zamierającym  folklorem  muzycz‐
nym  w  swoim  regionie.  (Barbara 
Łakoma)
Pierwszym  nauczycielem  kozła 
w  placówce  był  Tomasz  Śliwa. 
W  1969  r.  odszedł  na  emeryturę, 
lecz  jego  pracę  kontynuowali: 
Zbigniew  Mańczak  (lata  1969–72 
i  1975–78),  Kazimierz  Budzik 
(1972–73),  Czesław  Prządka 
(1979–90). W latach 1972–75 i od 
1978  r.  klasą  instrumentów  ludo‐
wych  kierowali  jeden  z  pierw‐
szych  wychowanków  Śliwy 
Henryk  Skotarczyk  i  jego  syn  Ja‐
rosław,  a  później  syn  Czesława 
Prządki – Jan Sylwester Prządka.

W  początkowych  latach  szkoły 
mistrz uczył metodą pamięciową – 
uczeń  powtarzał  melodie  ze  słu‐
chu.  Dla wielu  było  to  trudne  za‐
danie.  W  wyniku  współpracy 
Antoniego  Janiszewskiego  z  To‐
maszem Śliwą powstał podręcznik 
nauki  gry  na  instrumentach  ludo‐
wych.  Uczniowie,  oprócz  pracy 
indywidualnej  z  instrumentem,  są 
wprowadzani  w  gry  zespołowe 
(kapela  kozła  ślubnego,  kapela 
kozła  weselnego  oraz  kapela  sier‐
szeńkarzy  z  mazankami,  niemają‐
ca  odpowiednika  w  tradycji 
ludowej).  (Barbara  Łakoma,  pu‐
blikacja  Instrument  ludowy kozioł 
polski  we  współczesnym  społe‐
czeństwie lubuskim)
Jan Prządka  zajęcia w  szkole pro‐
wadził od 2010 r. do swojej śmier‐
ci w 2021 r. Jak twierdził:
W  szkole  uczeń  powinien  spędzić 
w  klasie  instrumentów  ludowych 
przynajmniej  jeden  rok. W  pierw‐
szym  roku  uczymy  gry  na  sier‐
szeńkach,  sposobów  utrzymania 
ciśnienia  w  worku  i  dostarczania 
odpowiedniego  strumienia  powie‐
trza  przez  dymkę  na  stroik.  Te 
dwie umiejętności  trzeba skoordy‐
nować tak, aby to było płynne, od‐
bywało  się  bez  żadnych  zakłóceń. 
Na początku, jak to mówią, są stę‐

ki i jęki, dźwięk jest wyższy i niż‐
szy, i na tym polega trudność, aby 
wyrównać wszystko łokciem i siłą 
wtłaczanego  do  worka  powietrza. 
Uczniowie,  którzy  zdobywają  lau‐
ry na konkursach, chodzą do mnie 
przez  dwa,  trzy  lata.  Jeśli  uczeń 
ma  szansę  uczyć  się  cztery  lata 
i  więcej,  zdobywa  bardzo  wysoki 
poziom umiejętności i gry.
Uczniowie  szkoły  podkreślają 
ogromną rolę  i wpływ pedagogów 
na kształtowanie się nie  tylko sty‐
lu  gry,  lecz  także  postawy  wobec 
muzyki  i  tradycji,  a  nawet  życia 
w  ogóle.  Nauczyciele  to  często 
mistrzowie  swojego  fachu,  wie‐
dzący także, jak przekazać wiedzę, 
umiejętności  i  jak  zarazić  pasją. 
Młode  pokolenie,  które  słyszymy 
na płycie, nie „załapało się” już na 
starszych  mistrzów,  ale  wszyscy 
zgodnie wymieniają  swoich: Hen‐
ryka Skotarczyka, Leonarda Śliwę 
i  Jana  Prządkę.  Podkreślają,  że  są 
wdzięczni,  że  udało  im  się  trafić 
właśnie  na  nich. Dzięki  temu  byli 
w  stanie  wykształcić  w  sobie  od‐
powiednie postawy wobec muzyki 
i kultury tradycyjnej w ogóle.
Mistrz to taka osoba, która nie tyl‐
ko  uczy  gry  przez  godzinę  czy 
czterdzieści  minut.  To  ktoś,  kto 
jest  w  twoim  życiu  obecny,  jest 
przewodnikiem,  po  prostu  mi‐
strzem –  tutaj chodzi o pełne zna‐
czenie  tego  wyrazu.  Taki  był  dla 
mnie  Leonard  i  taki  był  Tomek. 
Można było z nimi pogadać, kiedy 
coś  się  źle  działo, można było  się 
zwierzyć,  zapytać  o  radę.  Tomek 
mnie ukierunkował i rozbudzał we 
mnie  tę  ciekawość, otwartość. Le‐
onard  natomiast  był  z  nami 
w  trudnym  momencie  dorastania, 
kiedy  przechodziliśmy  gorący 
okres,  bunt.  Z  nami  też  łatwo  nie 
było  (śmiech).  (Martyna  Żurek 
o  Tomaszu  Kicińskim  i  Leonar‐
dzie Śliwie)
Pamiętam  czasy,  kiedy  miałem 
dość długą przerwę w muzykowa‐
niu.  W  pewnym  momencie  do 
drzwi  zadzwonił  pewien  mężczy‐
zna  z  brodą  i  skrzypcami  pod  pa‐
chą. To  był  pan  Leonard.  Zaczęły 
się  wspólne  próby,  wyjazdy.  Po‐
trafił  zadzwonić  o  godzinie  dwu‐
dziestej  pierwszej,  zapytać,  czy 
jeszcze nie śpię, po czym przyjeż‐
dżał ćwiczyć ze mną nowe utwory 
i  proponować  udział  w  kolejnych 
konkursach i imprezach ludowych. 
Potrafił to zrobić w taki sposób, że 
człowiek robił wszystko, aby tylko 
pojechać  i  zagrać.  Drugiego  czło‐
wieka,  który  tak  się  poświęca  dla 
tej  muzyki,  nigdy  nie  spotkałem. 
Dzięki  niemu  nauczyłem  się  i  zo‐
baczyłem  wiele,  zarówno  życio‐
wo,  jak  i muzycznie. Takich  ludzi 
się nie zapomina, a po  jego doko‐
naniach ślad w naszej kulturze po‐
zostanie  na  zawsze.  (Daniel 
Molenda)
Teraz  jest  problem,  bo  tacy  mi‐
strzowie  prawdziwi  odeszli  i  nie 
ma osób, które by miały tak szero‐
ki  repertuar,  żebyśmy  się  jeszcze 
mogli od kogoś uczyć. W pewnym 
momencie  i  repertuaru,  i  ludzi  za‐
brakło. A  ten przekaz  jest  najważ‐
niejszy. (Martyna Żurek)
Wówczas  z  pomocą  przychodzą 
archiwa  i  nuty.  Archiwa  mają 
przewagę  nad  nutami,  bo  dosko‐

nale  oddają  charakter  gry.  Jednak 
znając styl regionu i grając tę mu‐
zykę od lat, można także wywnio‐
skować,  zrekonstruować  te 
melodie z nut.
Kiedy  pojechałam  do  Archiwum 
Polskiej  Akademii  Nauk,  miałam 
możliwość  odsłuchania  nagrań, 
które  zostały  zarejestrowane  i  tam 
zarchiwizowane.  Kiedy  zaczęłam 
tego  słuchać,  to  rozryczałam  się 
jak  dziecko.  Siedziałam  i  zanosi‐
łam  się  płaczem,  bo  mi  było  tak 
szkoda,  tak  tęskno  do  tych  ludzi, 
tej  mentalności,  tego  życia.  Mnie 
zawsze ciągnęło w stronę prostego 
życia. Mało tego: ci ludzie dali się 
nagrać  z  wiarą,  że  to  przyniesie 
korzyść  przyszłym  pokoleniom. 
Więc szczególnie smutno mi było, 
że oni  to zostawili, dali się nagrać 
dla  nas,  dla  przyszłych  pokoleń, 
a  teraz  odsłuchanie  tej  schedy  po 
nich  to  luksus  dla  –  nie  czarujmy 
się  –  nielicznych…  Doświadczy‐
łam  luksusu,  że  mogłam  tego  po‐
słuchać,  że  miałam  do  tego 
dostęp… To  zupełnie  inne  granie. 
Kiedy  tego  słucham,  to  sama 
w sobie się rozpływam i nawet te‐
raz,  gdy  to  mówię,  mam  łzy 
w  oczach.  To  jest  tak  piękne,  tak 
kojące, tak pełne emocji… Trudno 
mi  znaleźć  właściwe  słowo,  by 
opisać kunszt tych muzyków. Ktoś 
powie, że dukają,  że ktoś usiądzie 
i  sobie  coś  zagra. To  nie  tak  –  to 
jest  właśnie  ten  cały  styl,  ta  ma‐
niera, to, co się zbierało przez lata, 
ta  ewolucja  muzyki.  To  jest  coś, 
do  czego  ci  ludzie  dochodzili 
przez  pokolenia,  to  brzmienie  in‐
strumentów…  To  całkowicie  po‐
zawerbalne. (Martyna Żurek)
Młode  pokolenie,  które  słyszymy 
na  płycie,  z  niezwykłą  wrażliwo‐
ścią  i  samoświadomością  podcho‐
dzi  do  tematu.  Z  pełnym 
szacunkiem do przeszłości, nie boi 
się  grać  w  swoim  stylu.  Czerpie 
z  tradycji  i  jest  jej  wierne,  jedno‐
cześnie  dając  coś  od  siebie.  Jak 
ktoś  gra  na  instrumencie  ludo‐
wym,  to  się  też  utożsamia  z  tym 
i  pokazuje. To  jest  świadomy wy‐
bór  i  zaangażowanie.  (Daniel Mo‐
lenda)
By  muzyka  pozostała  żywa,  naj‐
ważniejsze  prócz  edukacji  jest  jej 
praktykowanie  i  spotkanie  wokół 
niej.  Okazją  są  próby  zespołów 
Pastuszkowi Grocze  spod Zbąszy‐
nia czy Zespołu z Dąbrówki Wiel‐
kopolskiej.  Osią  są  także 
potańcówki  i  spotkania  dudziar‐
skie.  Antoni  Janiszewski,  wielo‐
letni  dyrektor  Szkoły  Muzycznej 
w  Zbąszyniu  i  założyciel  Stowa‐
rzyszenia  Muzyków  Ludowych 
w  Zbąszyniu,  ujęty  nieformalnym 
charakterem  i  spontanicznością 
sytuacji  na  cymprze  w  Nądni 
w  latach  70.  XX  w.,  postanowił 
zorganizować  biesiadę  zognisko‐
waną  ściśle wokół muzyki koźlar‐
skiej.  Dosyć szybko sala w Nądni 
stała  się  zbyt mała dla wszystkich 
chętnych. Od  1984  r.  biesiada  od‐
bywa  się  w  Zbąszyniu.  Wraz 
z upływem czasu zmieniał się tak‐
że jej charakter. Jej częścią stał się 
konkurs  młodego  muzyka  ludo‐
wego,  wzorowany  na  niegdysiej‐
szych zasadach zdobywania  tytułu 
czeladnika  i  starszego  czeladnika. 
Uczestnicy  musieli  mieć  odpo‐

wiedni  staż  gry,  pozytywnie  zdać 
sprawdzian  z  wiadomości  teore‐
tycznych  oraz  wystąpić  podczas 
biesiady  przed  tzw.  Radą  Mi‐
strzów  (zasiadali  w  niej  m.in. 
Franciszek  Domagała,  Franciszek 
Muńko,  Władysław  Winiarz). 
Konkurs  o  tytuł  starszego  czelad‐
nika  miał  odpowiednio  wyższy 
poziom.  W  ostatnich  latach  waż‐
nym  wydarzeniem  przywracają‐
cym lokalne tradycje muzyczne do 
obiegu kulturowego stały się także 
Potańcówki  na  Dechach  w  Zbą‐
szyniu organizowane przez Marty‐
nę  Żurek,  śpiewaczkę, 
skrzypaczkę, folklorystkę i anima‐
torkę kultury Regionu Kozła. Spo‐
tkania  nawiązują  do  tradycyjnych 
zabaw  odbywających  się  niegdyś 
na wsiach. 
Przy  koźle  to my  się  jako młodzi 
natańczyli. Potańcówki ciągle były 
na  sali  i  Tomasz  Śliwa  nam  grał. 
Zawsze jak ta stara wiara przyszła, 
to mówią: „Dalej, przez nogę, ka‐
wałek przez nogę”. Myśmy prosi‐
li,  żeby  przyszedł.  Przychodził 
i  grał.  Bezinteresownie  grał.  Jak 
myśmy byli młodzi,  to były  tylko 
zabawy  przy  koźle.  Za  dziecka 
można było na nich być do pewnej 
godziny, a potem dostawaliśmy po 
głowach.  Po  głowie  i  trzeba  było 
wyjść.  Jak  rodzice  byli,  to można 
było  jeszcze  być.  Ale  byli  tacy 
starsi,  co  swoich  dzieci  nie mieli, 
to  jak  my  tańczyli,  to  dali  nam 
przez  głowę  i  do  domu.  (Łucja 
Górna)
W  tych  starych,  drewnianych  czy 
glinianych chatach to kozioł ładnie 
brzmiał.  Bo  na  dużych  salach  to 
jego dźwięk  się  rozprasza. Zespo‐
ły muszą mieć odpowiednią apara‐
turę, nagłośnienie. W tych chatach 
kozioł  brzmiał  elegancko.  Potem 
zabawy w Chrośnicy  organizowa‐
no pod kasztanami. Dwie przycze‐
py  ciągnikowe  i  na  tych 
przyczepach  się  grało.  (Jan  Ka‐
sper)
Wykonawcy zgodnie przyznają, że 
kontekst  kulturowy,  dziedzictwo 
są  dla  nich  bardzo  ważne.  Świet‐
nie orientują się w nurcie tradycji, 
wiedzą, które utwory grać na koź‐
le  białym,  które  na  czarnym,  co 
zagrać do tańca, a co na koncercie. 
Jednocześnie  tradycja  także  się 
zmienia,  żyje,  a  wykonawcy  do‐
stosowują  swoją  grę  do  naszych 
czasów,  z  niezwykłą  świadomo‐
ścią  i  refleksją  podchodząc  do 
dziedzictwa kultury.

tekst:  Joanna  Skowrońska  (wyko‐
rzystano  w  nim  wywiady  i  teksty 
Piotra  Baczewskiego,  Agaty  Mie‐
rzejewskiej,  Karoliny  Anny  Paw‐
łowskiej i Zofii Kędziory)



Beneficjentem imprezy, po raz ko‐
lejny  było  Stowarzyszenie  „Woj‐
nowo  Perspektywą  Turystyczną 
Ziemi  Kargowskiej  –  Stowarzy‐
szenie  na  Rzecz  Rozwoju  Lokal‐
nego”  w  Wojnowie.  Biesiada 
została  zorganizowana    na  terenie 
Gospodarstwa  Rybackiego  „Ry‐
backa  Chata”  przy  ścisłej  współ‐
pracy  z  jego  właścicielami  – 
Państwem  Kozów  oraz  przy 
znacznej  pomocy  mieszkańców 
wsi.  Ponad  20  osób  już  od  tygo‐
dnia,  z  dużym  zaangażowaniem 
brało udział w pracach na różnych 
etapach  przygotowań:  przy wstęp‐
nej  obróbce  ryb,  przyrządzaniu 
potraw  do  degustacji  oraz  ekspo‐
zycji  i  podania  gotowych  produk‐
tów,  jak  również  przygotowywało 
techniczne  zaplecze  zadania,  tj. 
rozstawianie namiotu, stołów, eks‐
pozycję sprzętu rybackiego do po‐
kazów.  Głównym  punktem 
imprezy  była  degustacja,  sporzą‐

dzonych  na  podstawie  starych  re‐
ceptur,  wyśmienitych  potraw 
rybnych.  Serwowane  były  flaczki 
z  suma,  ryba w occie,  ryba w po‐
midorach,  paprykarz  wojnowski, 
kotleciki rybne oraz szeroki wybór 
ryby smażonej. Ponadto w tym ro‐
ku  menu  zostało  powiększone 
o  krokiety  i  pierogi. W celu  przy‐
gotowania  tych  wszystkich  sma‐
kowitości  odłowiono  ponad 
300 kg  różnego gatunku  ryb,  zna‐
lazły  się  tu  sandacz,  sum,  leszcz, 
płoć,  szczupak,  karaś,  lin.  Dla 
osób niebędących smakoszami ryb 
były  też  przygotowane  kiełbaski 
z  grilla  oraz  pajda  z  domowym 
smalcem i ogórkiem.
Dodatkowo bardzo smaczną atrak‐
cją  były  jak  zwykle  upieczone 
przez  mieszkańców Wojnowa  do‐
skonałe domowe ciasta,  a na mło‐
dych  uczestników  biesiady 
czekało  mnóstwo  przygotowa‐
nych,  przy  pomocy  działającego 

w Wojnowie Towarzystwa  Przyja‐
ciół  Dzieci,  atrakcji.  Zostały  zor‐
ganizowane  liczne  gry  i  zabawy, 
za udział w których dzieci zostały 
wyróżnione  nagrodami.  I  chociaż 
pogoda  nie  rozpieszczała wszyscy 
bawili  się  wyśmienicie.  Gminny 
Ośrodek  Kultury  w  Kargowej 
przygotował  koncert  ukraińskiej 
flecistki  oraz  zespołu  „Kargowia‐
cy”.    Zaproszenie  na  imprezę 
przyjął  reprezentujący  Zarząd  Po‐
wiatu  Zielonogórskiego,  Wicesta‐
rosta  Tadeusz  Pająk  oraz 
reprezentujący  Marszałka  Woje‐
wództwa  Lubuskiego,  Sebastian 
Ciemnoczołowski   radny sejmiku 
wojewódzkiego,  który  odczytał 
list  okolicznościowy.  Poza  przed‐
stawicielami  władz  lokalnych 
obecni  byli  również  przedstawi‐
ciele  Lubuskiego  Centrum  Pro‐
duktu Regionalnego.
Poprzez organizację  tego  typu  im‐
prez  stowarzyszenie  promuje  bo‐
gatą  historię  wsi  Wojnowo  oraz 
kultywuje  jej  tradycje  rybackie, 
a  uczestnicy  wydarzenia  mają 
dzięki  temu  możliwość  poznania 
walorów  przyrodniczych  i  kultu‐
rowych Wojnowa.

um kar
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Impreza  rozgrywana  była  w  czte‐
rech  kategoriach:  zawodników  do 
lat  45,  zawodników  w  wieku  46
65  lat,  powyżej  65  lat  oraz  Zbą‐
szyniaków.  Duża  część  zawodni‐
ków  to  stali  uczestnicy  tej 
cyklicznej  imprezy,  ale  każdego 
roku pojawiają się debiutanci, któ‐
rzy prezentują wysokie umiejętno‐
ści  sportowe.  Rywalizacja  we 
wszystkich kategoriach rozpoczęła 
się  od  pojedynków  grupowych, 
a następnie  w dwóch kategoriach, 
kontynuowana  była  systemem pu‐
charowym.  Pozwoliło  to  wszyst‐
kim  uczestnikom  na  rozegranie 
kilku pojedynków. W każdej kate‐
gorii  można  było  obejrzeć  wiele 
ciekawych  i  zaciętych  pojedyn‐

ków, w których o końcowych wy‐
nikach  decydować  musiał  piąty 
set.  Jako  pierwsi  swoje  pojedynki 
zakończyli  tenisiści  do  lat  45.  Po 
rozegraniu  pojedynków  grupo‐
wych  dwunastka  uczestników  ry‐
walizowała w drugiej,  pucharowej 
fazie  rozgrywek. W meczach  pół‐
finałowych  Michał  Molenda  po‐
konał  Rafała  Pokorskiego, 
a  Przemysław  Kania  zwyciężył 
Szymona  Poturnickiego.  W  poje‐
dynku  o  trzecie  miejsce  Szymon 
Poturnicki  okazał  się  lepszy  niż 
Rafał  Pokorski.  Mecz  finałowy 
rozstrzygnął  na  swoją  korzyść 
Przemysław  Kania  wygrywając 
z  Michałem  Molendą.  Najliczniej 
reprezentowana  okazała  się  kate‐

goria  wiekowa  zawodników 
w wieku od 46 do 65 lat. Zgłosiło 
się  szesnastu  chętnych. W  pierw‐
szym  etapie  tenisiści  zostali  po‐
dzieleni  na  cztery  czteroosobowe 
grupy.  Zajęcie  w  każdej  grupie 
miejsca  od  pierwszego  do  trzecie‐
go  gwarantowało  awans  do  fazy 
pucharowej  turnieju.  Ostatecznie 
awans  do  półfinałów  wywalczyli: 
Tomasz  Lemanowicz  i  Sebastian 
Wołejnio  oraz  Szymon  Starszak 
i  Jan Nowak. W pierwszym półfi‐
nale  Sebastian Wołejnio  uległ To‐
maszowi  Lemanowiczowi. 
W  drugim    pojedynku  półfinało‐
wym  Szymon  Starszak  okazał  się 
lepszy  od  Jana  Nowaka.  Mecz 
o  trzecie  miejsce  rozstrzygnął  na 
swoją korzyść Jan Nowak w poje‐
dynku  z  Sebastianem  Wołejnią. 
W finale Szymon Starszak, po za‐
ciętym  i  wyrównanym  spotkaniu, 
wygrał  z  Tomaszem  Lemanowi‐
czem. 
W kategorii powyżej 65 lat, do ry‐
walizacji  zgłosiło  się  czterech 
chętnych.  Tutaj  o  kolejności  koń‐
cowej decydowały wyniki uzyska‐
ne  w  pojedynkach  grupowych. 
Niepokonany  okazał  się  Henryk 
Zduński  przed  Janem  Nowakiem. 

Kolejne  Miejsca  zajęli  Stanisław 
Kukurowski  oraz  Rajmund  Wie‐
land.  W  rywalizacji  w  kategorii 
Zbąszyniaków  do  walki  o  miano 
najlepszego  zgłosiło  się  pięcioro 
naszych  tenisistów.  Z  kompletem 
zwycięstw w grupie zakończył po‐
jedynki  Krzysztof  Wajwod.  Dru‐
gie miejsce  przypadło Damianowi 
Chrustowskiemu.  Kolejne  miejsca 
zajęli  Bartosz  Czyżewski, Tomasz 
Wichłacz oraz Teresa Wichłacz.

Na  zakończenie  zdobywcy  czoło‐
wych  miejsc  w  każdej  kategorii 
nagrodzeni  zostali  okolicznościo‐
wymi  pucharami  oraz  upominka‐
mi  rzeczowymi.  Organizatorem 
imprezy  było  Zbąszyńskie  Cen‐
trum  Sportu,  Turystyki  i  Rekre‐
acji.

um zb

W  ramach  realizacji  zadania  publicznego, 
współfinansowanego  ze  środków  budżetu Gmi‐
ny Kargowa, w dniu 1 października 2022  roku 
odbyła się w Wojnowie VIII już edycja „Biesia‐
dy Rybackiej”. Impreza jak co roku cieszyła się 
ogromnym  zainteresowaniem.  Pomimo  nie‐
sprzyjającej  pogody  przyciągnęła  wielu  uczest‐
ników,  według  szacunkowych  obliczeń  brało 
w niej udział ok. 400 osób. Oprócz mieszkańców 
wsi  przybyły  na  tę  okoliczność  osoby  z  ościen‐
nych miejscowości, jak również wypoczywający 
w Wojnowie wczasowicze oraz letnicy.

Wojnowskie biesiadowanie

Otwarte Mistrzostwa Zbąszynia w tenisie stołowym
W  sobotę,  5  listopada  2022  roku  w  „Zbąszy‐
niance” rozegrane zostały Otwarte Mistrzostwa 
Zbąszynia  w  Tenisie  Stołowym.  Z  zaproszenia 
skorzystało  37  uczestników,  którzy  przyjechali 
do nas między innymi z: Siekowa, Świebodzina, 
Leszna,  Międzyrzecza,  Kosieczyna,  Podmokli, 
Zbąszynka, Paproci, Radnicy, Kargowej, Wije‐
wa,  Babimostu,  Kręcka,  Trzciela  oraz  Nowego 
Dworu, Przyprostyni i Zbąszynia.

Hala "Zbąszynianka" co roku staje się miejscem tenisowych rozgrywek 
(fot. zcstir) 

Degustacja specjałów wojnowskich podczas "Biesiady rybackiej" (fot. 
um kar)
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Profesor  dr  hab.  Michał  Kobusie‐
wicz  to  światowej  klasy  archeolog 
i  prahistoryk,  specjalizujący  się 
w  najstarszych  okresach  dziejów  – 
epoce  kamienia.  Wybitny  znawca   
technologii  produkcji  narzędzi  ka‐
miennych  oraz  życia  społeczności 
pradziejowych.  Swoje  badania  pro‐
wadził w Polsce, Niemczech, Fran‐
cji, Libanie,   Afryce  (Egipt, Sudan, 
Botswana,  Tanzania)  i  USA.  Po‐
czątkowo  zawodowo  związany  był 
z Muzeum Archeologicznym w Po‐
znaniu,  gdzie  został  zatrudniony 
w 1959 jeszcze jako student. Studia 
na  Uniwersytecie  im. Adama  Mic‐
kiewicza  w  Poznaniu  ukończył 
w 1962 obroną pracy magisterskiej 
pt.  „Stanowisko  z  końca  paleolitu 
i  początków  mezolitu  z  Poznania 
Starołęki”.
Od 1965 roku do formalnego przej‐
ścia  na  emeryturę  w  2009  roku, 
związany  zawodowo  z  Instytutem 
Archeologii  i  Etnologii  Polskiej 
Akademii  Nauk  (dawniej  IHKM 
PAN). Tam przechodził kolejne eta‐
py  kariery  naukowej  (doktorat  na 
podstawie  rozprawy  pt.  „Paleolit 
schyłkowy  i  mezolit  w  środkowo
zachodniej  części  Niziny  Wielko‐
polskiej” 1968, habilitacja w opar‐
ciu  o  rozprawę  pt.  „Pradzieje 
północnwschodniej Afryki  między 
16  a  5  tysiącleciem  p.n.e.”  1975, 
profesor  nauk  humanistycznych 
tytuł  nadany  przez  Prezydenta  RP 
w 1992) i w którym przez blisko 30 
lat  (od  1982  do  2010  roku)  kiero‐
wał  jego  poznańskim  oddziałem. 
Jednocześnie  Profesor  Michał  Ko‐
busiewicz  był  wieloletnim  wykła‐
dowcą  na  Uniwersytecie 
Poznańskim  i  Uniwersytecie  im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
profesorem  Centre  National  de  la 

Recherche Scientifique w Paryżu.
Pod  jego  opieką  powstało  kilka‐
dziesiąt prac magisterskich  i dyser‐
tacji  doktorskich,  a  wśród  jego 
uczniów jest dziś kilku profesorów. 
Przez  lata  brał  udział  w  pracach 
amerykańskopolskiej    misji  ba‐
dawczej  Combined  Pregistoric 
Expedition,  największej  i  najdłużej 
działającej  na  świecie  ekspedycji 
prehistorycznej,  skupiającej  inter‐
dyscyplinarny  zespół  naukowców 
z wielu państw, działającej na  tere‐
nie  Egiptu,  Sudanu  i  Etiopii, 
a  przez  ostatnie  4  lata  przed  przej‐
ściem na emeryturę kierował tą mi‐
sją.  Profesor  Kobusiewicz  jest 
autorem i współautorem ponad 200 
publikacji naukowych, w tym kilku 
monografii  książkowych,  licznych 
artykułów  (głównie  w  językach 
konferencyjnych)  oraz  prac  popu‐
larno naukowych, m.in. „500  tysię‐
cy  najtrudniejszych  lat”,  „  Ludy 
łowieckozbierackie  północnoza‐
chodniej  Polski”,  „Pradzieje  Wiel‐
kopolski”,  „Region  Wojnowo. 
Arkadia  łowców  i  zbieraczy”,   
„A Comparative Study of Prehisto‐
ric  Foragers  in  Europe  and  North 
America.  Cultural  Response  to  the 
End  of  the  Ice Age”,  „Gebel Ram‐
lah.  Final  Neolithic  Cemeteries 
from the Western Desert of Egypt”, 
„The  Production,  Use  and  Impor‐
tance  of  Flint Tools  in  the Archaic 
Period  and  the  Old  Kingdom  of 
Egypt”.
W  ciągu  ponad  60  lat  pracy  zawo‐
dowej  prowadził  badania  naukowe 
w  wielu miejscach  Polski i świata, 
ale miejscem, z którym związał  się 
szczególnie  i  któremu  jest  nieprze‐
rwanie wierny  od    ponad  50  lat  są 
tereny  położone  nad  Obrą,  w  ob‐
szarze  dzisiejszej  gminy  Kargowa. 

Tu  po  wcześniejszej  kwerendzie 
w  archiwach  Muzeum  Archeolo‐
gicznego  w  Poznaniu,  wyposażony 
w  archiwalną mapę    niemieckiego   
archeologa amatora Otto Dobrinta  
przedwojennego  nauczyciela 
z Wielkiej Wsi,  pozyskaną  w  Mu‐
zeum  w  Poczdamie,  rozpoczął  la‐
tem  1968  roku  swoją  przygodę 
naukową  na  tym  terenie  od  badań 
powierzchniowych  w  Wojnowie. 
Jak pisał w  swoich wspomnieniach 
(Kobusiewicz 2019):
Zamieszkaliśmy w wielkiej  stodole 
u  jednego  z  gospodarzy.  Spaliśmy 
na sianie. Rano, jeszcze oszołomie‐
ni  aromatem  siana,  wychodziliśmy 
na  zewnątrz  i  gotowaliśmy  na  ku‐
chence  spirytusowej  wodę  na  her‐
batę  i  gotowaliśmy  jajka.  Potem 
ruszaliśmy w teren. O używaniu sa‐
mochodu  do  badań  wówczas  niko‐
mu  się  nie  śniło…  Środkami 
lokomocji  były  motocykle  i  auto‐
stop.  Już  pierwszego  dnia  po  przy‐
jeździe  znaleźliśmy  krzemienie 
przy  płocie  ogrodu  pani  Janeczko‐
wej.  Dzięki  podjętym  regularnym 
badaniom  okazało  się,  że  jest  to 
bardzo  bogate  stanowisko  późno 
paleolityczne.  Przez  dziesięć  dni 
udało się zidentyfikować sporo sta‐
nowisk.
W 1969 podjęte zostały już regular‐
ne  badania wykopaliskowe na wie‐
lofazowym  stanowisku  w  Smolnie 
Wielkim.  W  ciągu  następnych  20 
lat  niemal  rokrocznie  Profesor Mi‐
chał  Kobusiewicz  prowadził  regu‐
larne  badania  na  kilkunastu 
stanowiskach  archeologicznych 
w  tym  regionie:  w  Smolnie  Wiel‐
kim,  Linach,  Wojnowie,  Chwali‐
miu,  Kargowej.  Na  szczególną 
uwagę  zasługuje  systematyczne 
przebadanie  i  opublikowanie 
pierwszego na  ziemiach Polski  sta‐
nowiska    tzw. kultury hamburskiej 
pierwszych  osadników  na  Niżu 
Polski  po  wycofaniu  się  lądolodu 
w  Linach,  a  później  kolejnego 
w Wojnowie.
Na  podstawie  badań  wykopalisko‐
wych  opisał  i  wyróżnił  tzw.  grupę 
Wojnowską,  a  potem  szerzej    tzw. 
Region  Wojnowo.  Rozszerzenie 
i pogłębienie badań nad najstarszy‐
mi okresami pradziejów umożliwiła 
wieloletnia  współpraca  z  profeso‐
rem Johnem Bowerem z Iowa State 
University  (USA)  obejmująca 
wspólne  badania  terenowe  (w  oko‐
licach  Kargowej  oraz  w  stanie  Io‐

wa)  i  studia  porównawcze  nad 
rozwojem  społeczności  zbieracko
łowieckich  niżowej  strefy  środko‐
wej  Europy  i  środkowozachodniej 
części  Stanów  Zjednoczonych.  Po 
kilkunastoletniej  przerwie  wypeł‐
nionej  głównie  pracą  nad  pozyska‐
nymi  wcześniej  materiałami 
źródłowymi  i  przygotowaniem 
licznych  publikacji,  powrócił  wraz 
z zespołem swoich współpracowni‐
ków do badań  terenowych na prze‐
łomie  1  i  2  dekady  obecnego 
stulecia.  Zapoczątkowały  je  bada‐
nia obozowisk mezolitycznych my‐
śliwych  w  Wojnowie  i  Smolnie 
Wielkim. Kolejnym etapem był po‐
wrót  z  badaniami  sondażowymi  na 
większość    badanych  wcześniej 
stanowisk,  których  celem  było  za‐
stosowanie  najnowszych    interdy‐
scyplinarnych  technik  i  metod 
badawczych,  które  w  znacznym 
stopniu  poszerzyły    wcześniejszą 
wiedzę  o  życiu  prehistorycznych 
mieszkańców regionu Wojnowo.
W ostatniej wielkiej syntezie, przy‐
gotowanej  przez  zespół  badaczy 
pod  kierunkiem  Pana  Profesora 
Kobusiewicza  i  ogromnym  wspar‐
ciu  lokalnych samorządów i stowa‐
rzyszenia  Region Kozła, pisał tak:
  „Wielkie  bogactwo  i  ilość  odkry‐
wanych  i  badanych  stanowisk  za‐
mieszkiwanych  przez  łowiecko 
zbieracką  ludność  późno  paleoli‐
tyczną,  mezolityczną  i  para  neoli‐
tyczną  w  stosunkowo  niewielkim 
skupieniu  rzuca  się  w  oczy.  Spo‐
wodowało  to  nadanie  tym  terenom 
nazwy  Region Wojnowo,  który  za‐
korzenił  się  w  literaturze.  W  pre‐
zentowanej  tu  monografii  staramy 
się wyjaśnić powody tego zjawiska. 
Wiemy,  że  region  ten  słusznie  zo‐
stał  nazwany  „Arkadią  łowców 
i zbieraczy”
W ciągu ostatnich 50 lat pracy Pro‐
fesora  Kobusiewicza  powstało  kil‐
kadziesiąt publikacji, dzięki którym 
nazwy  miejscowości  Wojnowo, 
Chwalim,  Smolno  Wielkie,  Liny, 
Kargowa,  Wielka  Wieś  na  trwałe 
weszły  do  naukowej  i  popularno‐
naukowej  literatury  nie  tylko 
w Polsce, ale i w świecie.
Profesor Michał Kobusiewicz przez 
ponad czterdzieści lat prowadził in‐
tensywne  badania  archeologiczne 
w  tak  zwanym Regionie Wojnowa. 
Region  ten  otrzymał  nazwę  od 
miejscowości Wojnowo,  w  pobliżu 
której  odkryto  i  przebadano  naj‐
liczniejsze  i  najciekawsze  stanowi‐
ska  datowane  na  najstarsze  okresy 
prahistorii  –  paleolit  i  mezolit. 
Dzięki  współpracy  ze  znanymi  ar‐
cheologami  oraz  specjalistami 
z  nauk  przyrodniczych,  traseologii, 
analizy  radiowęglowej  i  tefrochro‐
nologii  udało  się  w  dużej  mierze 
odtworzyć  rozwój  kulturowy  spo‐
łeczności  łowiecko  –  zbierackich 
Regionu  Wojnowa,  które  pojawiły 
się  tu  po  ustąpieniu  zlodowacenia 
i  działały  z  przerwami  przez  okres 
ośmiu  tysięcy  lat.   Prowadzone ba‐
dania  pozwoliły  też  w  pewnym 

stopniu  odpowiedzieć  na  pytanie, 
co  było  powodem  tak  intensywne‐
go osadnictwa w najstarszych okre‐
sach  pradziejów  w  regionie 
Wojnowa.
W  ciągu  kilkudziesięciu  lat  liczne 
były jego prelekcje dla dzieci, mło‐
dzieży  i  dorosłych  mieszkańców 
gminy  Kargowa,  dotyczące  naj‐
dawniejszych dziejów tego regionu. 
Udzielał również wywiadów dla lo‐
kalnych gazet oraz czasopism i pe‐
riodyków  związanych  z  Regionem 
Kozła.  Profesor  był  też współauto‐
rem  publikacji  popularnonaukowej 
poświęconej  pradziejom i wczesnej 
historii  Kargowej  i  okolic,  a  także 
brał  czynny  udział  w  warsztatach 
zorganizowanych  przy  okazji  pol‐
skoniemieckich  spotkaniach  z  ar‐
cheologią  w  ramach  współpracy 
pomiędzy  gminami    Kargowa 
i Schulzendorf. Lata pracy w okoli‐
cach  Kargowej  zaowocowały  licz‐
nymi  kontaktami  z  lokalnymi 
mieszkańcami.  W  czasie  prywat‐
nych  i  służbowych wizyt  obowiąz‐
kowym  punktem  jest  krótka 
przechadzka po kargowskim rynku, 
spacery  po  łąkach  i  lasach Wojno‐
wa  i  Smolna Wielkiego. Nie  zapo‐
mina  też  o  licznych  znajomych, 
przyjaciołach  i  dawnych  pracowni‐
kach mieszkających dziś w Chwali‐
miu,  Wielkiej  Wsi,  Wojnowie, 
Linach,  Kargowej.  Mieszkańcy 
okolicznych wsi udzielali archeolo‐
gom pomocy w pracach  ziemnych. 
Strażacy  niejednokrotnie  użyczali 
motopompy  do  wypompowania 
wody  z  odkrywek.  Swojemu  przy‐
wiązaniu  do  swojej  „Małej  Ojczy‐
zny”  i  jej  mieszkańców  dał 
wielokrotnie    wyraz  na  kartach 
swoich  wspomnień  pt.  „Moje 
wspomnienia, z archeologią w tle”, 
które  ukazały  się  jesienią  2019  ro‐
ku.
Zarówno  doskonała  znajomość 
przedmiotu  badań  jak  i  osobowość 
profesora  była  zawsze  magnesem 
dla  kolegów  i  współpracowników. 
Przez  ekspedycje  archeologiczne 
w  Regionie  Wojnowo  przewinęło 
się spore grono dziś wybitnych pol‐
skich  i  światowych    naukowców  – 
archeologów,  geografów,  przyrod‐
ników,  profesorów  Uniwersytetów 
Jagiellońskiego,  Warszawskiego, 
Poznańskiego,  Polskiej  Akademii 
Nauk,  a  także  uniwersytetów 
w  Stanach  Zjednoczonych,  Niem‐
czech,  Wielkiej  Brytanii,  Belgii. 
Profesor  dbał,  aby  jego  goście  nie 
koncentrowali  się wyłącznie  na  ar‐
cheologii,  ale w wolnych  chwilach 
był  dla  nich  przewodnikiem  po 
okolicznych  miejscowościach,  za‐
poznawał  z  historią  regionu,  jego 
przyrodą  i  mieszkańcami.  Wielu 
z  nich  do  dziś w  rozmowach  i  pu‐
blikacjach z sentymentem wspomi‐
na  te  tereny,  a  swoich  prywatnych 
gości  z  kraju  i  zagranicy  zawsze 
przywozi  do  swojej  „małej  ojczy‐
zny”.

um kar

Honorowy Obywatel Kargowej
17 października 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Kargowej odbyła się uro‐
czysta sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Kargowej Jerzy Fa‐
biś  wręczył  na  ręce  Profesora  Michała  Kobusiewicza  akt  nadania 
Honorowego  Obywatela  Gminy  Kargowa  oraz  okolicznościowy  medal. 
Uchwała o nadaniu tytułu została podjęta jeszcze w 2020 r., ale ze względu 
na  obostrzenia  epidemiczne  sesja  nie  mogła  odbyć  się  w  tamtym  czasie. 
W uroczystości uczestniczyli  także najbliżsi współpracownicy Pana Profe‐
sora. Prof. Michał Kobusiewicz związany jest z Kargową od ponad 40 lat, 
czyli  od  czasu  kiedy  zaczął    nadzorować  prace wykopaliskowe  na  terenie 
gminy. Efektem prac archeologicznych w okolicach Kargowej jest wydana 
książka pt.: „Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy.”
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Czesław  Prządka  urodził  się  21 
stycznia  1933  roku  w  Zbąszyniu 
(pow.  nowotomyski,  woj.  wielko‐
polskie). Wybuch  II  wojny  świato‐
wej  w  1939  uniemożliwił  mu 
rozpoczęcie  edukacji  w  Szkole 
Podstawowej w Zbąszyniu. W  cza‐
sie  okupacji  przez  trzy  miesiące 
uczęszczał  do  szkoły  niemieckiej 
w  pobliskiej  Przyprostyni. W  1949 
ukończył  siódmą  klasę  i  rozpoczął 
edukację  w  Gimnazjum  Mecha‐
nicznym  w  Świebodzinie,  które 
ukończył  w  1952  jednocześnie  zo‐
stając  tam  nauczycielem  zawodu. 
W  latach  19531955  odbył  służbę 
wojskową  stacjonując  najpierw  we 
Wrocławiu,  następnie w Opolu.  Po 
powrocie  do  Zbąszynia  rozpoczął 
prace  w  zakładach  „Romeo” 
w Zbąszyniu na stanowisku mecha‐
nika maszyn, do których został od‐
powiednio  przygotowany.  Od 
końca  1958  pracował  dla  PKP Od‐
dział  Trakcji  w  Zbąszynku  jako 
maszynista  parowy,  następnie  spa‐
linowy.
Swoją  działalność  związaną  z  mu‐
zyką  ludową  rozpoczął w  1972  ro‐
ku  od  nauki  gry  na  klarnecie. Trzy 
lata później założył kapelę rodzinną 
z  dwoma  synami  –  Janem  Sylwe‐
strem  (skrzypce)  i  Łucjanem  (ko‐
zioł).  Od  1975  co  roku  brał  udział 
w  Biesiadach  Koźlarskich  w  Zbą‐
szyniu,  a  od  1979  –  w  Konfronta‐
cjach  Kapel  Dudziarskich 
w Poznaniu, gdzie jego instrumenty 
zawsze  były  doceniane  i  nagradza‐
ne  przez  jury.  Z  ważniejszych  wy‐
darzeń,  w  jakich  uczestniczył, 
należy  wymienić  również  Ogólno‐
polski Festiwal Kapel  i Śpiewaków 

Ludowych  w  Kazimierzu  Dolnym 
(1988,  II miejsce w  kategorii  „Du‐
ży  –  Mały”),  koncert  w  Muzeum 
Etnograficznym  w  Toruniu  (1976), 
Ogólnopolskie  Spotkania  Rodzin 
Muzykujących  we  Wrocławiu 
(1977,  1978,  1981)  czy  Festiwal 
Robotniczy w Niesulicach (1978, II 
miejsce).  Był  członkiem Spółdziel‐
ni  Pracy  Wytwórców  Rękodzieła 
Ludowego  i  Artystycznego  „Folk‐
lor”  w  Poznaniu  oraz  zespołu We‐
sele  Przyprostyńskie,  w  którym 
odpowiadał  za  kapele  ludowe. 
W  zespole  tym  stworzył  swoją 
pierwszą ludową kapelę w składzie: 
Czesław  Prządka  (klarnet), Włady‐
sław Winiarz  (skrzypce)  i  Bernard 
Kasper (kozioł).
W  roku  1979  został  kolejnym  na‐
uczycielem  klasy  ludowych  instru‐
mentów muzycznych w Państwowej 
Szkole  Muzycznej  w  Zbąszyniu, 
w której uczył gry na klarnecie, ko‐
złach,  sierszenkach,  mazankach 
i  skrzypcach.  Do  roku  1990  przez 
jego  klasę  przeszło  ponad  czter‐
dzieścioro  uczniów,  wśród  których 
można  wymienić  następujące  oso‐
by:  Przemysław  Dudziński  (ko‐
zioł),  Darek  Hildebrandt  (kozioł), 
Andrzej  Łodyga  (kozioł),  Błażej 
Szulc  (klarnet  Es),  Damian  Cent‐
kowski  (kozioł),  Mariusz Wachoń‐
ski  (klarnet  Es),  Marek  Kropp 
(klarnet  Es,  sierszenki),  Jarosław 
Borowicz,  Ireneusz  Leśnik,  Irene‐
usz Staniszewski, Małgorzata Szulc 
(skrzypce, mazanki), Witold Szcze‐
szek,  Wiesław  Sołtysik  (kozioł), 
Michał  Michalczak  (klarnet  Es). 
Jako  nauczyciel  był  lubiany:  miał 
cierpliwość,  nie  wyzywał,  wielo‐

krotnie  potrafił  pokazywać  chwyty 
i powtarzać ćwiczone melodie. 
W Szkole Muzycznej w Zbąszyniu 
zaprzyjaźnił  się  z  nauczycielem 
klasy  klarnetu  Bernardem  Frąc‐
kiem.  Mieli  zwyczaj  wspólnego 
muzykowania  na  dwa  klarnety  po 
zakończonych  lekcjach  z  uczniami, 
a kiedy tak wspólnie „hyrlali” ludo‐
we melodie,  Frącek  zazwyczaj  grał 
pierwszy głos, a Prządka drugi. Był 
też  angażowany  do  współpracy 
z  Filharmonią  Narodową  w  War‐
szawie,  Filharmonią  Zielonogórską 
oraz  Filharmonią  w  Szczecinie 
w  ramach  organizowanych  tam  au‐
dycji muzycznych.
Budową  ludowych  instrumentów 
muzycznych  zajmował  się  od  roku 
1977,  a  pomoc  i wskazówki  otrzy‐
mywał od mieszkającego nieopodal 
Franciszka  Domagały  (odwiedzał 
go  regularnie,  w  dodatku  zawsze 
wyposażony  w  odpowiedni  trunek, 
który rozwiązywał język mistrzowi; 
sam jednak był wrogiem alkoholu). 
Na  wykonywane  przez  niego  in‐
strumenty  przychodziły  zamówie‐
nia  z  całej  Polski.  Do  1990  roku 
zbudował  36  kozłów  weselnych, 
jednego  kozła  ślubnego  i  aż  106 
sierszenek  (sic!). W  podwórzu  do‐
mu  przy  ulicy  Senatorskiej,  gdzie 
wówczas  mieszkał,  miał  postawio‐
ny  drewniany  warsztat,  w  którym 
budował instrumenty. Do zbudowa‐
nia  miecha  w  kozłach  używał 
drewna  lipowego,  topolowego  lub 
z  brzozy,  a  skóry  do  jej  bocznych 
ścianek  najczęściej  używał  psiej, 
„bo nie wysychała”. Do wykonania 
przebierki  używał  drewna  z  drzew 
owocowych:  śliwy,  gruszy,  jabłoni. 
Starał  się,  by  skóra  na  rezerwuar 
powietrza pochodziła z kozy 9  lub 
10miesięcznej,  najlepiej  urodzonej 
w  marcu,  w  sierszenkach  używał 
natomiast  pęcherzy  świńskich  lub 
wołowych.  Pęcherze  zdobywał  na 
wsiach  (m.in.  Czeskie  Stare,  Cze‐
skie Nowe, Stefanowice), gdzie od‐
bywały się świniobicia. Dodatkowo 
był w „koleżeńskiej zmowie” z Be‐
niem  Kasprem  (z  zawodu  rzeźni‐
kiem), który załatwiał mu  świńskie 
i  wołowe  pęcherze.  W  latach  70. 
XX  wieku  po  wsiach  chodziła  też 
plotka, jakoby Czesław Prządka był 
„hyclem,  który  po  dachach  kozy 
obtłukuje”,  wskazująca  na  łamanie 
kości tuszy koźlęcia, z którego skó‐
ry następnie robiło się instrument.
Najczęściej jeździł rowerem. Nawet 

kiedy  musiał  gdzieś  jechać  przy 
gorszej  pogodzie,  ukochany  motor 
SHL  zostawiał  w  garażu,  żeby  nie 
narażać go na złe warunki atmosfe‐
ryczne. Niechętnie  pożyczał  go na‐
wet  najbliższym,  chyba  że 
poprosiła  synowa  –  Krystyna 
Prządka.  Ta  zresztą  była  jego 
oczkiem  w  głowie.  Z  zawodu 
szwaczka,  pracownica  zbąszyń‐
skich  zakładów  odzieżowych  Ro‐
meo,  często  na  prośbę  swojego 
teścia  obszywała  na  maszynie 
ozdobnymi  ściegami  materiałowe 
i  flizelinowe  elementy  na  główki 
kozłów  czy  elementy  łączące 
w  sierszenkach  dymkę  z  pęche‐
rzem. W  domu,  co  prawda,  posia‐
dał  starą  maszynę  do  szycia  firmy 
Singer,  na  której  wykonywał  ła‐
twiejsze  prace,  ale  po  te  bardziej 
skomplikowane  czy  haftowane 
zwracał się do Krysi.
Obowiązkowym  elementem  w  ko‐
złach  było  też  lusterko,  a  o  jego 
funkcji  opowiedział  w  wywiadzie 
z 1982: 
Dawniej  grajkowie  byli  zawsze 
ludźmi w starszym wieku, z sumia‐
stymi  wąsiskami.  Koźlarz,  jako  że 
nie  stronił  od  jadła  i  wypitki,  mu‐
siał co pewien czas sprawdzać czy‐
stość  swoich  wąsów  i  w  tym  celu 
zerkał  pod  ogon  do  okrągłego  lu‐
sterka. Co zamożniejsi koźlarze za‐
częli  z  czasem zastępować  lusterko 
kieszonkowym zegarkiem. Dziś ze‐
garki mają na  ręku, a  lusterka wró‐
ciły pod ogon.
W kozłach zdarzało mu się używać 
metalowych  stroików  (rurka  meta‐
lowa i klarnetowy stroik), które nie 
reagowały tak na zmienną tempera‐
turę i muzycy ludowi bez problemu 
mogli  grać  na  obchodzonym w  lu‐
tym  Cymprze.  Beniu  Kasper  mó‐
wił, że taki stroik „bardziej się darł, 
bo  to  taki  dudkowy”.  Zamówienia 
na  instrumenty  napływały  do 
Prządki nie tylko od lokalnych mu‐
zyków,  ale  również  od  Spółdzielni 
Cepelia,  Spółdzielni  Pracy  Wy‐
twórców  Rękodzieła  Ludowego 
i  Artystycznego  „Folklor”  oraz 
z  zagranicy  (Niemcy,  Holandia). 
Niezwykle  cennym  dowodem 
świadczącym  o  działalności  Prząd‐
ki  jako  budowniczego  ludowych 
instrumentów  muzycznych  jest 
Książka  zamówień  instrumentów 
ludowych,  w  której  prowadzony 
był  rejestr  zamawianych  i  sprzeda‐
wanych  instrumentów.  Nie  ma 
w  niej,  co  prawda,  ile  kozłów  czy 
sierszenek  twórca  sprzedawał,  ale 
analiza  kwot  zatwierdzonych  do 
wypłaty  wskazuje  na  kilkudziesię‐
ciokrotne  różnice  między  poszcze‐
gólnymi  zamówieniami  (11  300  zł 
za  jedno  z  zamówień  złożonych 
w 1984 roku, a 507 500 zł za jedno 
z  zamówień  złożonych w  1989  ro‐
ku;  kwoty  przed  denominacją). 
Spod  jego  rąk  wyszły  liczne  kozły 
weselne  (białe),  jeden  kozioł  ślub‐
ny  (czarny),  sierszenki  jednopęche‐
rzowe  nadymane  oraz  sierszenki 
dwupęcherzowe  nadymane.  Jego 
instrumenty  zostały  też  nagrodzo‐
ne m.in. w 1985  roku w  I Ogólno‐
polskim  Konkursie  na  Budowę 

Ludowych  Instrumentów  Muzycz‐
nych  zorganizowanym  przez  Mu‐
zeum  Ludowych  Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu. Zdobył 
aż dwie nagrody – miejsce I za ko‐
zła weselnego  i miejsce  II  za  sier‐
szenki.  W  drugiej  edycji  tego 
konkursu otrzymał I nagrodę za ko‐
zła weselnego i sierszenki. W 1984 
roku  w  Konkursie  Budowniczych 
Instrumentów  w  ramach  Konfron‐
tacji Kapel Dudziarskich w Pozna‐
niu  otrzymał  II  nagrodę.  W  1988 
roku  dostał  nagrodę  specjalną  za 
instrumenty muzyczne w Konkursie 
na Rękodzieło Ludowe i Artystyczne 
Województwa  Zielonogórskiego 
(Zielona  Góra  –  Ochla,  Szydłowiec, 
Poznań, Zielona Góra – Ochla i in.).
Ale serce Czesława Prządki biło nie 
tylko w ludowym rytmie. Przez lata 
pełnił  funkcję  konserwatora  zespo‐
łu  szałamaistek  Zbąszyńskie 
Dziewczęta. Jeździł z nimi na kon‐
certy,  festiwale  i  konkursy,  by  na 
bieżąco  naprawiać  często  pojawia‐
jące się w szałamajach usterki. Grał 
też „po weselach” na saksofonie al‐
towym  z Aleksandrem  Dastychem 
(19311992,  perkusja),  Kazimie‐
rzem  Olejniczakiem  (akordeon,  je‐
go  ojciec  był  bandeonistą)  i  czesto 
jeszcze  drugim  saksofonistą.  Grali 
repertuar  powszechnie  znany  – 
fokstroty,  polki,  walcerki,  tanga. 
Między utworami dużo żartowali – 
Aloś  Dastych  często  prezentował 
na przykład,  jak  się kładzie krowa, 
udając,  że  spada  zza  perkusji.  Ze‐
spół  grywał  na  okolicznych  wese‐
lach  i  potańcówkach,  aż  wyparły 
ich  keyboardy  (koniec  lat  80.  XX 
wieku).  Dodatkowym  hobby  Cze‐
sława  Prządki  była  lekka  atletyka. 
Jako  członek  klubu  sportowego 
Obra Zbąszyń w sekcji lekkiej atle‐
tyki skakał o tyczce, w dal i biegał. 
Najbardziej lubił jednak chodzić na 
rękach. Zagrał też w filmie Osobli‐
wy pamiętnik grzesznika przez nie‐
go  samego  spisany  (reż.  Wojciech 
Jerzy Has, 1986), do którego wyko‐
nał trzy identyczne kozły. Na planie 
filmowym  towarzyszyli  mu  kole‐
dzy  ze  Zbąszynia:  Henryk  Skotar‐
czyk  oraz  Beniu  Kasper. 
W  napisach  końcowych  Czesław 
Prządka  widnieje  jako  trzeci  dyry‐
gent.
W  1980  został  odznaczony  przez 
Ministra  Kultury  i  Sztuki  odznaką 
„Zasłużony  Działacz  Kultury”, 
a  dziesięć  lat  później  został  laure‐
atem Nagrody im. Oskara Kolberga 
(w dziedzinie Muzyka – Instrumen‐
talista).
Kiedy dowiedział się, że ma tętnia‐
ka  aorty  brzusznej  i  za  kilka  mie‐
sięcy czeka go operacja, jeżdżąc na 
rowerze  od  wsi  do  wsi,  odwiedzał 
krewnych, którym dawał pamiątko‐
we miniaturowe przebierki od sier‐
szenek.  Mówił  otwarcie,  że  się 
żegna i chce, aby najbliżsi mieli po 
nim  pamiątkę. W  chorobie  najbar‐
dziej  przeszkadzało  mu,  że  lekarz 
zabronił gry na koźle. Kilkakrotnie 
był  operowany,  zmarł  30  czerwca 
1990 na zawał serca.

Karolina Anna Pawłowska

Czesław Prządka – budowniczy kozłów i muzyk ludowy ze Zbąszynia
Czesław Prządka  zapisał  się  na kartach historii  nie  tylko  jako nauczyciel 
eksperymentalnej  klasy  ludowych  instrumentów muzycznych w Państwo‐
wej Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki w Zbąszyniu (woj. wielkopolskie), 
ale  przede  wszystkim  jako  budowniczy  instrumentów.  Jego  historia  jako 
muzyka ludowego różni się od większości, ponieważ w porównaniu do po‐
zostałych muzyków Regionu Kozła, nie przejął tej tradycji podanej z poko‐
lenia  na  pokolenie.  Co  więcej,  wydaje  się,  że  nie  interesował  się muzyką 
ludową w swoich młodzieńczych  latach, a na  instrumentach  ludowych za‐
czął grać dopiero w latach 70. XX wieku. Swoją działalnością jednak przy‐
czynił się do rozkwitu muzyki ludowej w Zbąszyniu i okolicach, spod jego 
skrzydeł wyszło  całe pokolenie muzyków, a wykonane przez niego  instru‐
menty do dziś służą niejednemu muzykowi lub wypełniają muzealne ekspo‐
zycje.

Przemek Dudziński (skrzypce), Czesław Prządka (kozioł weselny), 
Dania, 1980 

(fot. arch. Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu)
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Od  kilku  lat  zbąszyńska  książnica 
stara  się  zainteresować  najmłod‐
szych  kulturą  ludową  naszego  uni‐
katowego  regionu  aktywnie 
włączając  się  w  organizację  kon‐
kursu plastycznego. Jego celem jest 
przybliżenie  dzieciom  i  młodzieży 
rodzimej  kultury  ludowej,  mającej 
odzwierciedlenie  w  tańcu,  muzyce, 
kapelach  ludowych,  obrzędach  ta‐
necznych,  działalności  muzyków 
ludowych  oraz  szerokim  zakresem 
pracy  muzyków,  organizatorów 
wydarzeń  i  mistrzów  koźlarskich 
nad kultywowaniem lokalnej  trady‐
cji.  Już  na  początku  września  do 
wszystkich szkół podstawowych le‐
żących  terytorialnie  w  Regionie 
Kozła  rozsyłana  jest  informacja 

o konkursie wraz  z  załączonym  re‐
gulaminem,  plakatem  i  kartą  zgło‐
szenia. Cieszy fakt, że coraz więcej 
szkół  jest  zainteresowanych  pre‐
zentacją  prac  plastycznych  swoich 
uczniów.

KATEGORIA I  DZIECI 6 LAT 
„ZERÓWKA”
Gabriela Maćkowiak – Szkoła Pod‐
stawowa im A. Fiedlera w Zbąszy‐
niu
Antoni Mendel  Szkoła Podstawo‐
wa im A. Fiedlera w Zbąszyniu
Wiktor Rybicki Szkoła Podstawo‐
wa im A. Fiedlera w Zbąszyniu
Grzegorz Łakomy  Szkoła Podsta‐
wowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu
KATEGORIA II – KLASY 13 

SZKOŁY PODSTAWOWE
1 miejsce – Antonina Śmiałek – 
ZSP im. A. Woźnej w Przyprostyni
2 miejsce – Tymoteusz Tomczak – 
Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera 
w Zbąszyniu
3 miejsce – Maja Kubicka – Zespół 
Edukacyjny w Nowym Kramsku
Wyróżnienia:
 Nikola Raczkowiak – Szkoła Pod‐
stawowa w Łomnicy
 Lena Fleischer  Szkoła Podsta‐
wowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu
 Zofia Jędrzejczak – ZSP w Chro‐
śnicy
 Dorota Kaczmarek – Szkoła Pod‐
stawowa w Kargowej
 Mikołaj Wituła – Szkoła Podsta‐
wowa w Łomnicy
 Stanisław Borek  Szkoła Podsta‐
wowa w Łomnicy
 Michał Gołek  Szkoła Podstawo‐
wa w Kargowej
KATEGORIA III KLASY 46 
SZKOŁY PODSTAWOWE
1 miejsce – Magdalena Tobys – 
Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera 
w Zbąszyniu
2 miejsce – Kornelia Maćkowska – 
Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera 
w Zbąszyniu
3 miejsce – Milena Zeń  Szkoła 
Podstawowa im A. Fiedlera w Zbą‐
szyniu

Wyróżnienia:
– Kateryna Melnyk – Szkoła Pod‐
stawowa im A. Fiedlera w Zbąszy‐
niu
– Kajetan Kuhnke – Szkoła Podsta‐
wowa w Chobienicach
 Anastazja Berlińska  Szkoła Pod‐
stawowa im A. Fiedlera w Zbąszy‐
niu
KATEGORIA IV Młodzieżowa  
KLASY 78 SZKOŁY PODSTA‐
WOWE
1 miejsce – Tymoteusz Kluj – 
Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera 
w Zbąszyniu
2 miejsce – Paulina Popiół  Szkoła 
Podstawowa w Chobienicach
3 miejsce – Julia Janczewska  
Szkoła Podstawowa w Chobieni‐
cach

Wyróżnienia
– Igor Bujnowski – Szkoła Podsta‐
wowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu
– Aleksander Lejwoda – Szkoła 
Podstawowa im A. Fiedlera w Zbą‐
szyniu.

Nagrodzeni i laureaci otrzymali na‐
grody  książkowe  i  rzeczowe  pod‐
czas  uroczystego  spotkania 
w  siedzibie  biblioteki.  Oficjalne 
podziękowania  i  gratulacje  wyróż‐
nionym  małym  artystom  złożył 
prezes LGD Regionu Kozła, Witold 
Silski,  a  ceremonię  uświetniła  grą 
na koźle białym Natalia Śliwa.

mr

Kontynuujemy tradycję
W dniu  5.  października  2022  roku miała miejsce 
komisja weryfikująca wyniku  konkursu  plastycz‐
nego  „Kontynuujemy  tradycję”  organizowanego 
przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu. Komisja 
w  składzie:  Marzena  Basińska,  Krzysztof  Rożek 
i Mateusz  Basiński  ocenili  i  wybrali  prace,  które 
ich  zdaniem  zasługują  na  nagrody  i wyróżnienia. 
Jury  w  szczególności  zwracało  uwagę  na  samo‐
dzielne  wykonanie  oraz  na  zbieżność  pracy  pla‐
stycznej  z  tematem nawiązującym do  tegorocznej 
Biesiady Koźlarskiej ph. „Tu tradycja wodzi rej!”.

Wręczenie nagród laureatom i prezentacja prac plastycznych w 
Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu ( fot. M. Rożek)
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Kolejny sukces Teatru 18+

Warto podkreślić, że po raz pierw‐
szy w historii Teatru  18+,  aktorzy 
mogli  szlifować  swój warsztat  ak‐
torski pod okiem wybitnego aktora 
Jana  Mierzyńskiego  (Teatr  im.  J. 
Osterwy  w  Gorzowie  Wielkopol‐
skim).
Tekst do  spektaklu  „Folwark Kry‐
styny” powstał wiosną 2022  roku. 
Inspiracją  do  sztuki  była  olbrzy‐
mia  drewniana  brama  zniszczonej 
stodoły. W głowie narodził się po‐

mysł,  a  zaraz  po  nim  pierwsi  bo‐
haterowie:  Józef  i  Krystyna. 
Kolejni  bohaterowie  zostali  stwo‐
rzeni  podczas  wakacji  (lipiec 
2022),  a  cała  fabuła  została  za‐
mknięta w sierpniu  tego  roku. Ty‐
tuł  spektaklu  powstał  na  sam 
koniec września  2022  roku. Akcja 
toczy  się  w  końcówce  września 
2022  roku.  Pomimo  iż  czasy  są 
współczesne,  w  Folwarku  jak 
i  w  sąsiadującym  z  Folwarkiem 

sklepie,  czas  zatrzymał  się    jakieś 
30  lat  temu.  Folwark  od  zarania 
dziejów  jest  własnością  rodziny 
Józefa.  Wcześniej  agroturystykę 
prowadziła  jego  matka,  po  jej 
śmierci wszystko spadło na żonę – 
Krystynę. Pomimo, że Folwark nie 
przynosi  dużych  dochodów,  bez‐
dzietne małżeństwo  stać  na  to,  by 
zatrudnić  pomoc:  młodą  i  atrak‐
cyjną Helenę. Z daleka od miasta, 
dzika natura to warunki idealne na 
odpoczynek  i  ucieczkę  od  zgiełku 
wielkiego  miasta.  Na  taki  rodzaj 
wypoczynku  decyduje  się  rodzeń‐
stwo:  Michał  i  Michalina  Wrzo‐
sek. Omyłkowo do folwarku trafia 
także małżeństwo  Jagoda  i Dawid 
Król.  Sielanka  trwa  w  najlepsze. 
Goście  bawią  się  wieczorem  przy 
ognisku,  popijając mocno  przeter‐
minowany  alkohol,  zakupiony 
w  sklepie  Hagajowej.  Ilość  wypi‐
tych  napitków,  na moment  obniża 
czujność  bohaterów,  którzy  lekce‐

ważą  fakt,  że  klimatycznym miej‐
scem  interesuje  się  podstępna 
Instytucja.  Szybkie  zwroty  akcji, 
niezliczone  próby  uratowania  fol‐
warku  i  nawiązana  przyjaźń  pro‐
wadzi  wszystkich  ślepą  uliczką, 
wprost w szpony Instytucji.

Po  raz  kolejny  pomysłodawcą 
projektu teatralnego była Malwina 
Kubicka, która zajęła się scenariu‐
szem i reżyserią spektaklu.

um zk

W  niedzielę  27.11  na  deskach  zbąszyneckiego 
Teatru 18+ odbyła  się premiera  jubileuszowego 
spektaklu pt. „Folwark Krystyny”. Premierowy 
spektakl  zgromadził wyjątkową widownię,  któ‐
ra żywo reagowała na to, co działo się na scenie. 
A  działo  się  mnóstwo.  Salwy  śmiechu,  długie 
owacje na stojąco i mnóstwo ciepłych słów spra‐
wiły,  że  aktorzy  i wszystkie  osoby  zaangażowa‐
ne  w  spektakl  czuły  się  bardzo  docenione  za 
swoją ciężką pracę.  

Aktorzy Teatru 18+ na scenie Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury 
(fot. zok )

Zbąszyńskie Sztafety po Zmierzchu

Biegi  sztafetowe  odbywały  się 
w  trzech kategoriach: kobiet, męż‐
czyzn  oraz  mikstów,  w  ostatniej 
regulamin wymagał udziału dwóch 
kobiet  i  dwóch  mężczyzn.  Każdy 
z  czteroosobowego  składu  musiał 
przebiec  dystans  1  200 metrów  (3 
okrążeń bieżni),  co dawało  łącznie 
4  800 metrów  dla  każdej  sztafety. 

Było więc  trochę biegania. Podob‐
nie  jak  podczas  wcześniejszych 
edycji nie  zabrakło  śmiałków, któ‐
rzy startowali w dwóch biegach.
„Sztafety  po  Zmierzchu”  przynio‐
sły  jak  każdego  roku  mnóstwo 
emocji  i  pozytywnych  wrażeń.  13 
zespołów  w  trzech  kategoriach  – 
kobiet,  mężczyzn  i  mikstów.  Za‐

wody  rozpoczęły  kobiety,  tutaj  ry‐
walizowały  trzy  drużyny.  Drugi, 
nieco  liczniejszy  był  bieg  męż‐
czyzn. Na starcie stanęły cztery ze‐
społy.  Tym  razem  najliczniejsza 
okazała  się  rywalizacja  drużyn 
mieszanych,  o  złote  medale  wal‐
czyło w tej kategorii aż sześć ekip. 
Nad  sprawnym  przebiegiem  im‐
prezy czuwali nasi dobrzy znajomi 
ze  zbąszyńskiego  klubu  biegacza, 
sędzią głównym zawodów był ani‐
mator  sportu  Łukasz  Krzyżański. 
Trzy  najlepsze  zespoły  w  każdej 
kategorii stanęły na podium odbie‐
rając  złote,  srebrne  oraz  brązowe 
medale.  Ci,  którym  zabrakło  tro‐
chę szczęścia i nie stanęli na przy‐
słowiowym  pudle,  otrzymali 
medale pamiątkowe.              um zb

W  piątkowy  wieczór,  7  października,  stadion 
Orzeł  wypełnił  się  biegaczami.  We  współpracy 
z TKKF „Łabędź” Zbąszyń po raz  trzeci  zorga‐
nizowane  zostały  „Zbąszyńskie  Sztafety  po 
Zmierzchu”.  Organizatorem  wydarzenia  było 
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekre‐
acji  we  współpracy  z  Klubem  Biegacza  TKKF 
„Łabędź” Zbąszyń.

Jesienne integracyjne bieganie drużynowe na stadionie w Zbąszyniu 
( fot. zcstir) 

Wszystko zaczęło  się  jednak dużo 
wcześniej. W 1902 roku prezydent 
Stanów  Zjednoczonych  Teodor 
Roosvelt,  wybrał  się  na  polowa‐
nie.  Po  kilku  godzinach  bezsku‐
tecznych  łowów,  jeden 
z  towarzyszy prezydenta postrzelił 
małego niedźwiadka i zaprowadził 
go  do  Roosvelta.  Prezydent  uj‐
rzawszy  przerażone  zwierzątko, 
kazał  je  natychmiast  uwolnić.  Je‐
den  ze  świadków  tego  zdarzenia 
uwiecznił  historię  niedźwiadka  na 
rysunku  w  waszyngtońskiej  gaze‐
cie,  którą  czytał  producent  zaba‐

wek.  Od  tego  momentu  zaczęto 
wykorzystywać  zdrobniałe  imię 
prezydenta  i  sprzedawać maskotki 
pod nazwą Teddy Bear,  która dziś 
w  języku  angielskim  jest  określe‐
niem  wszystkich  pluszowych  mi‐
siów.
25  listopada  swoje  święto  obcho‐
dził  najmilszy,  przyjaciel  dzieci, 
Pluszowy Miś. Do wspólnej zaba‐
wy  Biblioteka  Publiczna  w  Babi‐
moście  zaprosiła  dzieci 
z  Przedszkola  „Pod  Muchomor‐
kiem” w Babimoście,  grupę  „Del‐
finki”  i  „  Liski”.  Dzieci  wspólnie 

wysłuchały  opowiadania  w  pre‐
zentacji  magicznego  drewnianego 
teatrzyku  Kamishibai  Beaty  Ga‐
brat  „Misiowe  wiadomości  – 
Niedźwiedź  brunatny”.  Chętnie 
uczestniczyły  we  wszystkich  ak‐
tywnościach  i  zabawach  związa‐
nych  z  Misiem  przygotowanych 
przez  pracowników  Biblioteki. 
Ponadto  zorganizowano  i  zapre‐
zentowano  dzieciom  wystawę 
znajdujących  się  w  bibliotece 
książek,  których  bohaterami  są 
misie.  Każdy  z  uczestników  miał 
możliwość  zrobić  sobie pamiątko‐
we  zdjęcie  z  kostiumowym  mi‐
siem  i  otrzymał  słodką 
niespodziankę.

BP w Babimoście

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono 
dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki 
– w 2002 roku.

Babimojska biblioteka miejscem spotkania grup przedszkolnych
z Pluszowym Misiem



Dziedzictwo  kulturowe mówi  kim 
jesteśmy,  opowiada  o  historii,  po‐
zwala  ją  zrozumieć  i  wyciągnąć 
z  niej  wnioski,  jest  świadectwem 
tego,  jak  dawniej  żyli  ludzie  i  jak 
toczyły się ich losy, przywraca pa‐
mięć  o  minionych  wydarzeniach 
i osobach, zachwyca, uczy, dostar‐
cza  pomysłów,  jest  źródłem  przy‐

gód,  rozbudza  ciekawość.  Można 
je odkrywać, bawić si nim, miesz‐
kać  w  jego  otoczeniu  lub  odpo‐
czywać  w  jego  pobliżu.  Można 
o nim czytać  i pisać, kręcić o nim 
filmy, a nawet robić gry kompute‐
rowe  na  jego  podstawie.  Bardzo 
wiele osób ma dzięki niemu pracę, 
wystarczy  wspomnieć  o  konser‐

watorach,  archeologach,  przewod‐
nikach.  Dziedzictwo  jest  celem 
podróży, wycieczek i pielgrzymek. 
Turyści  przyjeżdżają  oglądać  lo‐
kalne atrakcje, kupują bilety wstę‐
pu  i pamiątki,  a potem chwalą  się 
znajomym,  co  widzieli  i  jak  miło 
spędzili  czas,  dzięki  czemu  okoli‐
ca staje się sławna. Przede wszyst‐
kim  sprzyja  rozwojowi  więzi 
międzypokoleniowych,  rodzin‐
nych czy też przyjacielskich.
Dziedzictwo  kulturowe  dzielimy 
na  materialne  i  niematerialne.  To 
pierwsze  tworzą  zabytki  ruchome, 
czyli  te,  które  teoretycznie można 
przenosić  np.  moneta  i  nierucho‐
me, czyli  te, których przenieść  się 
nie  da,  ja  np.  zamek,  dworek,  ko‐
ściół.  Niematerialne  zaś  jest  bar‐
dziej  nieuchwytne,  To  wiedza, 
umiejętności,  praktyki,  idee,  war‐
tości,  przekazy,  również  związane 
z nimi przedmioty czy miejsca.
W  2003  roku  Konferencja  Gene‐
ralna  UNESCO  przyjęła  Konwen‐

cję  w  sprawie  ochrony 
niematerialnego  dziedzictwa  kultu‐
rowego,  która  stała  się  pierwszym 
międzynarodowym  traktatem  za‐
pewniającym  prawne,  administra‐
cyjne  i  finansowe  ramy  dla  tego 
typu  dziedzictwa.  Obejmuje  ono 
swym  zakresem  m.in.  tradycje 
i  żywe  wyrazy  kultury  odziedzi‐
czone po przodkach i przekazywa‐
ne  kolejnym  pokoleniom. 
Niematerialne  dziedzictwo  kultu‐
rowe reprezentuje nie  tylko odzie‐
dziczone  tradycje  z  przeszłości, 
ale  także  współczesne  wiejskie 
i  miejskie  praktyki,  w  których 
uczestniczą różnorodne grupy kul‐
turowe. Aby  podkreślić  znaczenie 
dziedzictwa  niematerialnego, 
Konwencja  ta  ustanowiła  dwie  li‐
sty:  „Listę  niematerialnego  dzie‐
dzictwa  wymagającego  pilnej 
ochrony”  oraz  „Listę  reprezenta‐
tywną  niematerialnego  dziedzic‐
twa  kulturowego  ludzkości”. 
Jednym  z  takich  zjawisk  wpisa‐

nych  na  listę  polskiego  dziedzic‐
twa  są  „Tradycje  ludowe 
Biskupizny”  czy  „Tradycje  du‐
dziarskie w Wielkopolsce”.
W  najbliższej  nam  okolicy może‐
my  znaleźć  elementy  z  różnych 
dziedzin  niematerialnego  dzie‐
dzictwa. Należą  do  nich  przekazy 
ustne,  np.  bajki,  przysłowia,  pie‐
śni,  w  tym  język    jako  nośnik 
dziedzictwa;  sztuki  widowiskowe 
i tradycje muzyczne jak np. wido‐
wiska  karnawałowe  i  doroczne; 
praktyki  społeczno  kulturowe  – 
zwyczaje, obrzędy doroczne, cere‐
moniały  lokalne  i wiele, wiele  in‐
nych sfer życia.
Znak  UNESCO  można  porównać 
do  gwiazdek  Michelina,  przyzna‐
wanych  najlepszym  restauracjom 
na  świecie.  Obecnie  na  Liście 
Światowego Dziedzictwa znajduje 
się  ponad  1000  obiektów,  w  Pol‐
sce jest ich 17.
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Rozgryźć dziedzictwo
Nazwa „dziedzictwo” wskazuje, że jest to coś, co 
odziedziczyliśmy  po  poprzednich  pokoleniach, 
ale  i dorobek naszych czasów, który zostawimy 
w  spadku  dla  następnych. Dziedzictwo  to war‐
tość, zarówno materialna, jak i duchowa. Przy‐
miotnik  „kulturowe”  wskazuje,  że  należą  do 
niego wszystkie elementy tworzące naszą kultu‐
rę,  a  więc  tradycje,  muzyka,  dzieła  sztuki,  bu‐
dynki,  kuchnia  (istnieje  nawet  pojęcie 
dziedzictwa  kulinarnego)  i  wiele  innych.  Aby 
dziedzictwo  utrzymało  swoją wartość  i  znacze‐
nie, wymaga od nas stałej uwagi i pracy.

W warsztatach  druku  3D  i  za‐
jęciach  o  sztucznej  inteligencji 
wzięli  udział  uczniowie 
i  uczennice  klas  4  –  6  szkół 
podstawowych  ze  Zbąszynia, 
Nądni  i  Chrośnicy. W  pracow‐
niach informatycznych w szko‐
le  podstawowej  w  Zbąszyniu 
dzięki  programowi  „Laborato‐
ria  Przyszłości”  pojawiły  się 
profesjonalne  drukarki  3D, 
okulary  VR  oraz  zestawy  do 
kodowania  i  nauki  robotyki. 
Pani Krystyna Kromska i Joan‐
na  Gruszczyńska,  nauczycielki 
informatyki,  w  ramach  dodat‐
kowych  zajęć  pozalekcyjnych 
prowadzą  warsztaty  rozwijają‐

ce  uczniowską  kreatywność. 
Dzięki  takim  praktycznym  za‐
jęciom  z  nowoczesnymi  tech‐
nologiami  uczniowie  mogą 
rozwijać  kompetencje  przy‐
szłości  i  doskonalić umiejętno‐
ści przydatne na nowoczesnym 
rynku pracy.

Anita RuciochGołek

Czym  charakteryzują  się  innowacje  techno‐
logiczne na miarę XXI wieku? Jak powstaje 
wydruk  3D  i  co  dzięki  niemu  można  stwo‐
rzyć?  Czym  jest  sztuczna  inteligencja  i  jak 
się  uczy?  Na  te  i  inne  pytania  odpowiadały 
trenerki  edukacyjne,  które  w  ramach  ogól‐
nopolskiego  programu  rządowego  „Mobilne 
Laboratoria  Przyszłości”  odwiedziły  zbą‐
szyńską podstawówkę pod koniec listopada. 

Mobilne Laboratoria Przyszłości w Fiedlerówce

Uczniowie z gminy Zbąszyń na praktycznych warsztatach z nowoczesnych technologii 
(fot. A. RuciochGołek)  


