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Jesienią 2020 roku kilkuosobowa grupa dy‐
rektorów  Domów  Kultury  z  województwa 
lubuskiego  spotkała  się  w  celu  podjęcia 
kroków  dotyczących  nowej  współpracy. 
Podczas  tego  organizacyjnego  spotkania 
wszyscy  wyrazili  chęć,  by  rozpocząć 
wspólne  działania  mające  na  celu  rozwija‐
nie  kultury w  naszym  regionie.  Nieformal‐
nym  prezydentem  grupy  została  Malwina 
Kubicka, dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka 
Kultury.    Priorytetem  było  doprowadzenie 
do  stworzenia  nowej marki  festiwalu  lubu‐
skiego oraz sformalizowanie grupy poprzez 
powstanie Zrzeszenia. 26 maja w Słubicach 
cel został osiągnięty. 
Podczas  konferencji  zostało  oficjalnie  za‐
wiązane  Zrzeszenie.  Obecni  na  spotkaniu 
dyrektorzy  instytucji  kultury  podpisali  po‐
rozumienie.  Pracami  Zrzeszenia  Lubuskich 
Instytucji Kultury  kierować  będzie  rotacyj‐
ne  wybrany  dyrektor  domu  kultury,  powo‐
łany przez pozostałych członków zrzeszenia 
na roczną prezydencję. Pierwszą prezydent‐
ką  nowej  organizacji  została  Malwina  Ku‐
bicka,  dyrektorka  Zbąszyneckiego  Domu 
Kultury.

Już w styczniu 2021 roku grupa rozpoczęła 
prace  nad  wspólnym  projektem  Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych.  Są  one  odpo‐
wiedzią  na  zapotrzebowanie  mieszkańców 
województwa  lubuskiego  do  sprawdzania 
swoich umiejętności artystycznych w nowej 
formule o randze wojewódzkiej. Atrakcyjne 
nagrody, wykwalifikowane jury, dobry start 
w  przyszłość  to  główne  atrybuty  LKA.   
Z powodu pandemii  nie  udało  się  zrealizo‐
wać finałów wojewódzkich w 2021, ale już 
jesienią tego roku rusza nowa edycja z fina‐
łami  wojewódzkimi  przewidzianymi  na 
wiosnę  2022  roku.  Warto  podkreślić,  że 
LKA  tworzą  wyłącznie  instytucje  kultury 
w  formie  partnerstwa.  Przedstawiciele 
wspólnie dzielą się organizacją finałów wo‐
jewódzkich,  wspólnie  decydują  o  szacie 
graficznej, stronie internetowej itp. Widocz‐
na w tych działaniach jest spójność, co pod‐
kreśla charakterystyczność inicjatywy. 
Po  jesiennym  spotkaniu  nieformalna  grupa 
będąca  inicjatorem,  zaczęła  rosnąć  w  siłę. 
Kilkunastoosobowy  skład,  który  zasiadł  do 
rozmów nad pomysłem, dzisiaj  liczy ponad 
30  instytucji  kultury.    Z  wielką  chęcią  bę‐

dziemy  przyjmować  do  Zrzeszenia  kolejne 
instytucje,  które  będą  z  nami  współpraco‐
wać. Warto podkreślić, że silną grupę stano‐
wi  Region  Kozła.  W  Zrzeszeniu  mamy: 
Zbąszynecki  Ośrodek  Kultury  ,  Gminne 
Centrum  Kultury  Kargowa,  Gminny  Ośro‐
dek  Kultury  Babimost  i  Gminny  Ośrodek 
Kultury Trzciel. 
Wszyscy  jesteśmy  tak  samo  równi  tak  sa‐
mo ważni
Do tej pory ośrodki kultury z gmin miejsko 
– wiejskich wielokrotnie nie były brane pod 
uwagę jako miejsca, w których mogłyby się 
odbywać  konkursy  o  randze  powiatowej 

czy  wojewódzkiej.  Również  uzdolnione 
dzieci z tych terenów miały utrudniony do‐
stęp  do  udziału  w  konkursach  wojewódz‐
kich.  Zrzeszenie  otwiera  szerokie 
możliwości,  daje wsparcie  i  podnosi  rangę 
pokazując,  że  wszyscy  jesteśmy  tak  samo 
równi  –  tak  samo  ważni  w  naszym  woje‐
wództwie.  Naszym  celem  jest  wspieranie 
się,  poczucie  bezpieczeństwa,  jedności 
i  wspólnoty,  doskonalenie  zawodowe, 
współorganizacja  Lubuskich  Konfrontacji 
Artystycznych,  wymiana  doświadczeń, 
wspieranie  i  promocja  twórczości  lokalnej, 
a także dbanie o interesy lubuskiej kultury. 

Malwina Kubicka

Nowa inicjatywa instytucji kultury
Zrzeszenie  Lubuskich  Instytucji  Kultury    tak  nazywa  się 
nowa  organizacja,  która  powstała  w  województwie  Lubu‐
skim. Zrzeszenie powołało około 30 instytucji kultury z całe‐
go  województwa,  a  porozumienie  o  wspólnej  współpracy 
podpisano 26 maja w Słubicach. 

„Stary Dworzec” – tak nazywa się 
druga,  a  może  i  trzecia  galeria 
w  mieście,  zależy  jak  liczyć. 

Pierwszą  jest  z  pewnością  „Basz‐
ta” kierowana przez  Ireneusza So‐
larka, rolę drugiej spełnia od czasu 

do  czasu  muzeum  regionalne 
(zresztą  aktualnie  w  remoncie). 
Galeria  „Stary  Dworzec”,  która 

została  wydzierżawiona  od  PKP 
przez Fundację „Tres” i jest zarzą‐
dzana przez artystę plastyka i zbą‐
szynianina z Poznania  Wojciecha 
Olejniczaka,  pokazała  już  pewne 
ciekawe  pomysły.  W  piątkowe 
majowe popołudnie W. Olejniczak 
zaznajomił  gości  przybyłych  na 
wernisaż z tematem wystawy: „Na 
granicy  światów.  Kantury  –  stra‐
chy  polne  z  okolic  Jerozolimy”. 
Kilka dużych fotogramów przygo‐
tował  Erwin  Schenkelbach,  obec‐
nie  z  Jerozolimy,  mający  jednak 
mocne  korzenie  polskie.  Urodził 
się w 1929 r. w Drohobyczu (mie‐
ście  Brunona  Schulza),  ukończył 
Politechnikę  Warszawską,  praco‐
wał w  telewizji polskiej. W  latach 
60.  opuścił  nasz  kraj  i  zamieszkał 
w  Izraelu. W Zbąszyniu  prezento‐
wał  już  swoje  zdjęcia  kilka  lat  te‐
mu,  również  na  dworcu 
kolejowym  (ale  tym  nowym,  pol‐
skim).  Obecnie  autor  nie  przybył 
na  otwarcie wystawy,  ale  prawdo‐
podobnie  będzie  podczas  finisażu 
ekspozycji.
Wojciech  Olejniczak  w  trakcie 
wystawy  tłumaczył  zebranym  tak: 
Pierwotne  granice,  które  wyzna‐
czał  człowiek  miały  oddzielać  go 

od  świata  przyrody,  od  niebez‐
piecznych  dla  niego  zwierząt. 
W  tym  celu  budował  płoty,  różne 
ogrodzenia,  palisady,  z  czasem 
mury. Ale istnieją też granice sym‐
boliczne, takie które mamy w gło‐
wie.  Te  strachy  na  wróble 
w  okolicy  Jerozolimy  są  symbo‐
lem stawianym przez Palestyńczy‐
ków,  którzy  pozbawieni własnego 
państwa,  agresywnie  traktowani 
przez  Izrael,  wyznaczają  choćby 
tylko w ten sposób swoje granice, 
oznaczają  nie  istniejące  własne 
(duchowe) państwo. Jedna z towa‐
rzyszących  fotografii  –  autorstwa 
właśnie W.  Olejniczaka,  a  wyko‐
nana  z  okna  mieszkania  Erwina 
Schenkelbacha na obrzeżach Jero‐
zolimy – pokazuje osiedle żydow‐
skie  zbudowane  zupełnie 
niedawno bez żadnej zgody w oto‐
czeniu  palestyńskim.  Czy  pale‐
styńskie  kantury  odstraszą 
nieproszonych  osadników  przed 
kolejnymi  takimi  aktami?  Raczej 
można stwierdzić, że nie… 

Ciąg dalszy na str. 4

Przedstawiciele lubuskich instytucji kultury na spotkaniu w Słubicach

Stary dworzec przyciąga 28 maja zbąszyński dworzec kolejowy – ale ten 
stary, poniemiecki, z 1870 r. – był świadkiem wystawy Erwina Schenkel‐
bacha, fotografika z Jerozolimy.

Stary dworzec przyciąga

Kantury – fotokopie z wystawy
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Kolejne  ciekawe  działanie  mło‐
dzieży działającej w projekcie  ‘O!
TWÓRZ się na upcykling” to pro‐
jektowanie, planowanie  i  budowa‐
nie  z  niepotrzebnych  materiałów 
domków hoteli dla owadów zapy‐
lających. Prace nad dwudziestoma 
konstrukcjami  trwały  prawie  mie‐
siąc, by na koniec móc je pokazać 
i  przekazać  dalej w  świat. Młodzi 
mieli okazję pracować w profesjo‐
nalnie  wyposażonej  sali  montażo‐
wej  i  korzystać  z  wiedzy 
pracowników  firmy  SKPD  Szy‐
mon  Kwaśnik  w  Zbąszyniu.  To 
właśnie  dzięki  pomocy  specjali‐

stów z dziedziny stolarki uczestni‐
cy  mogli  nauczyć  się,  jak 
praktycznie  wykorzystać  resztki 
drewna  pozostałe  w  warsztacie 
stolarskim,  jak  dobrze  zrobić  pro‐
jekt  i  jak  poprawnie  wymierzyć 
materiał,  by  prawie  nic  nie  zmar‐
nować. 
Przez kilkanaście popołudniowych 
godzin,  czasu  wolnego  od  szkoły 
zbąszyńskiej  młodzieży,  w  kre‐
atywny  i  czasami  nowatorski  spo‐
sób powstawały drewniane domki, 
które  były  przygotowywane  na 
specjalne  warsztaty  edukacyjne 
dla dzieci. Uczestnicy projektu sa‐

mi  poprowadzili  zajęcia  warszta‐
towe  dla  najmłodszych 
mieszkańców, a wcześniej przygo‐
towali  materiały  do  wypełnienia 
hoteli  dla  owadów.  Zmusiło  to 
niektórych do spaceru po lesie czy 
parku  w  poszukiwaniu  szyszek, 
kory, patyków i gałęzi wszelakich. 
Dzieci  podczas  spotkania  dowie‐
działy  się  czemu  służą  domki,  ja‐
kie owady w nich zamieszkują, co 
to  takiego  łąki  kwietne  i  dlaczego 
dbanie  o  takie    z  pozoru  drobne 
rzeczy  jest ważne  dla  środowiska. 
Mali  „budowniczowie”  hoteli  dla 
owadów uzupełnili je według wła‐
snego  pomysłu,  a  na  zakończenie 
warsztatów każdy z nich otrzymał 
„Tytkę  na  ziorka”,  pełną  nasion 
kwiatów  miododajnych,  przycią‐
gających owady i motyle. 
Przygotowane  w  bardzo  prosty 
sposób  zajęcia,  pokazujące w  jaki 
sposób można  spożytkować  reszt‐
ki  desek,  siatki  i  innych  materia‐
łów  oraz  wykorzystać  to,  co  daje 
nam natura i co jest do znalezienia 
w  każdym ogródku,  parku  czy  le‐
sie,  z  pewnością  zainspirowało 
dzieci do dalszego, ekologicznego  

tworzenia. A nagrodą dla młodzie‐
ży prowadzącej był uśmiech, dużo 
pozytywnych  słów  od  rodziców 
i  wsparcie  w  działaniach  lokal‐
nych rzemieślników.
Pamiętajmy    nie  każdy  owad  to 
szkodnik,  wiele  gatunków  jest 
bardzo  pożytecznych.  Owady  za‐
pylające  przyczyniają  się  do 
zwiększenia  plonów  krzewów 
i  drzew  owocowych  oraz  innych 

upraw,  są  także  naturalni  wrogo‐
wie  szkodników  roślin.    Najważ‐
niejsze  są  tu  pszczoły,  ale  nie 
tylko  miodne  (tymi  zajmują  się 
pszczelarze),  natomiast  dzikie 
pszczoły  murarki  są  wydajniejsze 
w zapylaniu, nie  tworzą  roju  i  nie 
żądlą.  Niedoceniona  w  naszych 
ogrodach i przy łąkach jest rola ta‐

kich  owadów  pożytecznych  jak 
biedronka siedmiokropka, czy zło‐
took.  Biedronka,  jak  i  jej  larwa, 
jest  w  stanie  zjeść  od  30  do  200 
mszyc  dziennie,  tak  uciążliwych 
w  nawet  dla  kwiatów  balkono‐
wych.  Również  niezbyt  sympa‐
tyczna  osa  żywi  się  mszycami, 
mączlikami  i  gąsienicami. A  two‐
rzenie  domków  dla  owadów    to 
świetna lekcja przyrody dla każde‐

go,  to  skromny  wkład  w  ochronę 
owadów pożytecznych  i zachowa‐
nie  bioróżnorodności  oraz  równo‐
wagi  w  otaczającym  nas 
środowisku. 

mr

Dawniej  owady  pożyteczne  znajdowały  schro‐
nienie w słomianych dachach, stogach siana czy 
zakamarkach ceglanych ścian. W naszych beto‐
nowych  domach  i wypielęgnowanych  ogrodach 
nie  ma,  niestety,  dla  nich  miejsca. A  hotel  dla 
owadów można zrobić np. z desek odzyskanych 
z palet oraz materiałów przyniesionych ze  spa‐
ceru:  szyszek,  suchych  liści,  starych  cegieł,  czy 
patyków trzciny lub rosnącej przy naszych dro‐
gach hyćki.

Upcyklingowe hotele dla owadów

"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.

Tworzenie własnych domków dla owadów  podczas ekowarsztatów 
( fot. J. Szaferska)

Grupa uczestników zajęć z młodzieżą projektu "O!TWÓRZ się na upcykling" (fot. J. Szaferska)
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W tym roku postanowiliśmy, jako Zbąszyń‐
skie  Centrum  Kultury,  wesprzeć  organiza‐
torów spływu poprzez akcję Mosty Kultury 
mając  na  uwadze  duże  zaangażowanie  pa‐
trona  spływu  –  Karola  Wojtyły  nie  tylko 

w  turystykę,  ale  także  w  teatr  i  literaturę 
oraz duże zamiłowanie do muzyki ludowej.
Na trasie spływu uczestnicy, a tegorocznym 
wzięło udział 146 osób płynących w 73 ka‐
jakach,  mijają  kilka  mostów  na  rzece 

Obrze. To właśnie przy nich  lokalne kapele 
i  artyści  witali  nadpływających  kajakarzy. 
Przy Moście    Sybiraków  na  ulica  Senator‐
skiej  dla uczestników zagrali muzycy Zbą‐
szyńskiej Orkiestry Dętej w składzie Maria 
Przybyła,  Weronika  Śliwa,  Julia  Kałuska, 
Adam Wittke,  Tymoteusz  Rzepa  oraz  Szy‐
mon Piechowiak. Kładka Koźlarzy,  tu z  lu‐
dowym  akcentem  muzycznym  pokrzepili 
płynących  Martyna  Żurek  oraz Adam  Ka‐
iser.  Most  kpt.  Franciszka  Ferfeta,  ulica 
Mostowa  –  utwór  Na  kajakach  zagrał  DJ 

Eliasz Michałowski. Na Moście kolejowym 
natomiast  zainstalowana  została  wystawa 
fotograficzna URBAN Exploring autorstwa 
Urszuli  Seifert,  Dariusza  Mikołajczaka 
i Daniela Adamczaka. Koło Mostu w Strzy‐
żewie kajakarze  performance reżyserowany 
przez  Ireneusza Solarka zaprezentowali ak‐
torzy Teatru S.

Mateusz Basiński

Tradycja Spływu Kajakowego Rzeką Obrą – Szlakiem Ka‐
rola Wojtyły sięga już 16 lat. Upamiętnienie wyprawy bisku‐
pa  Wojtyły  z  1960  roku  nieprzerwanie  kontynuuje 
Zbąszyńskie  Centrum  Sportu, Turystyki  i  Rekreacji  kiero‐
wane przez Tomasza Szczechowicza. 

Zbąszyńskie Mosty Kultury – kiedy odległe staje się bliższe

Wśród gości spotkania byli Starosta Powia‐
tu  Zielonogórskiego  Krzysztof  Romankie‐
wicz,  Jego  Magnificencja  Rektor 
Uniwersytetu  Zielonogórskiego 
prof.  dr  hab.  Wojciech  Strzyżewski,  Prof. 
Zdzisław  Wołk,  Prof.  dr  hab.  Bogumiła 
Burda, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Po‐
lityki  Społecznej  w  Zielonej  Górze  Jakub 
Piosik  i  Przewodnicząca  Lubuskiej  Spo‐
łecznej Rady Seniorów Urszula Chudak.
Celem  konferencji  była  wymiana  doświad‐
czeń  i wskazanie nowych obszarów aktyw‐
ności,  które  spowodowała  sytuacja 
epidemiczna w kraju i na świecie. Dyskusja 
skupiła  się nad nurtującymi środowisko se‐
niorów  aktualnymi  problemami  związany‐
mi  z  profilaktyką  zdrowotną  i  programami 
prozdrowotnymi  oraz  możliwością  zdoby‐
wania wiedzy i umiejętności. Poruszone za‐
gadnienia  wyłonione  zostały  z  wcześniej 
opublikowanej  ankiety. Wyniki  badania  zo‐
stały  przedstawione  i  omówione  podczas 
Forum,  następnie  zostaną  opublikowane 
w  raporcie,  który  będzie  udostępniony 
wszystkim zainteresowanym. Raport  posłu‐
ży do przygotowania propozycji działań dla 
środowisk  seniorskich w okresie  po pande‐
mii przez organy odpowiedzialne za polity‐

kę  senioralną  w  naszym  województwie.   
W  konferencji  udział wzięły  lubuskie Uni‐
wersytety  Trzeciego Wieku,  Lubuska  Spo‐
łeczna  Rada  Seniorów,  Lubuski  Sejmik 
Seniorów,  Stowarzyszenie  Regionu  Kozła, 
Dzienny Dom ,,Senior+” w Kargowej, Klub 
Seniora  w  Kargowej,  Związek  Emerytów 
i  Rencistów  w  Kargowej,  Stowarzyszenie 
Serce  Kargowej,  radni  Rady  Miejskiej 
w  Kargowej  oraz  sołtysi  Gminy  Kargowa. 
W sumie w Forum wzięło udział 13 organi‐
zacji  (w  tym  7  Uniwersytetów  Trzeciego 
Wieku).
Organizatorami  Forum  Liderów  Senioral‐
nych  Kargowa  2021  r.  było  Gminne  Cen‐
trum  Kultury  w  Kargowej  we  współpracy 
z  Kargowskim  Uniwersytetem  Trzeciego 
Wieku,  Klubem  Seniora,  Dziennym  Do‐
mem  ,,Senior  +”  w  Kargowej,  Związkiem 
Emerytów i Rencistów w Kargowej, Stowa‐
rzyszeniem  Serce  Kargowej.  Patronat  Ho‐
norowy  objął  Burmistrz  Kargowej  Jerzy 
Fabiś.

um kar

Forum Liderów Senioralnych Kargowa 2021 
16 czerwca br. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej 
odbyła  się  konferencja  pn.:  ,,Forum Liderów  Senioralnych 
Kargowa 2021”, której otwarcia dokonał Burmistrz Kargo‐
wej  Jerzy  Fabiś  oraz  Przewodniczący  Rady Miejskiej  Łu‐
kasz Pokorski.

Organizatorzy i goście konferencji (fot. um kar)
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W  katalogu  wystawy  Schenkel‐
bach  tak  mówi  o  prezentacji:  „… 
przeszedłem  długą  drogę. Wycho‐
wałem  się  wśród  ukraińskich  pól 
u  podnóża  Karpat,  które  od  naj‐
młodszych  lat  przemierzałem  ra‐
zem  z  ojcem  (…).  Wtedy  już 
doznałem  uczucia,  że  te  na  wpół 
posągi,  na  pół  demiurgi  żyją wła‐
snym utajonym życiem, że w opa‐
rach snującej się nisko nad polami 
błękitnawej mgły świtu, gdy  tylko 
słońce  zaczyna  wschodzić  na  fir‐
mament,  one  opowiadają  prze‐

dziwne  baśnie  i  legendy  tym 
wszystkim,  którzy  rozumieją  ich 
język”.  Erwin  Schenkelbach  pod‐
chodzi  zatem  do  kwestii  granic 
i  ich  symbolicznego  znaczenia 
nieco bardziej mistycznie  (a może 
dyplomatycznie).  Sugeruje,  iż 
„Strachy  polne  odzwierciedlają 
(…)  archaiczną  bojaźń  człowieka 
przed  niedającym  się  udomowić 
najeźdźcą, który zagraża jego wła‐
sności i jego bezpieczeństwu. Cie‐
kawym jest, że człowiek używa do 
symbolicznej  obrony,  jak  gdyby 

swojej  gorszej  cząstki.  Potworne‐
go  nibyczłowieka,  koślawego 
strażnika zbudowanego z odpadów 
tego,  co  sam zniszczył,  zużył,  po‐
rzucił. W domyśle sądząc, że świat 
[atakujących]  zwierząt  też  jest 
wrażliwy  estetycznie  i  moralnie, 
i że zrozumie jego przesłanie”. Ar‐
tysta  pyta:  „Czy nam powinna  to‐
warzyszyć  pokora,  czy  odwaga, 
gdy stajemy na granicy światów”. 
W Zbąszyniu oglądamy fotogramy 
kanturów  –  strachów  na  wróble 
ustawionych  przez  rolników  pale‐
styńskich.  Mamy  prozaiczne 
„rzeźby”  powstałe  z  prozaicznych 
materiałów znajdowanych w po‐

bliżu  pól,  ogrodów  i  wykorzysty‐
wanych  przez  ludzi.  Widzimy 
przedmioty  z  patyków,  plastiko‐
wej foli, szmat, drewna, kamienia. 
Co  one  naprawdę  opowiadają 
Schenkelbachowi?  Co  w  ogóle 
opowiadają? To  świat mistyki  czy 
polityki?  Przecież  to  zwyczajne 
strachy na wróble,  które mają  pil‐
nować  palestyńskich  upraw  przed 
ptakami…  Jednak  stały  się  przed‐
miotem  zainteresowania  fotografika 
zamieszkującego  w  specyficznym 
miejscu. Dlatego skupił na nich swą 
uwagę i uwiecznił je. 
Wystawa  zachęca  do  szerszego 
spojrzenia  na  znaczenie  symboli, 
które człowiek stworzył do obrony 
swego  świata.  Miejmy  nadzieję, 
że  obrazy  Erwina  Schenkelbacha 
zainspirują nas do  innych opowie‐
ści  o  strachach,  granicach  i  pta‐
kach, które te granice przekraczają 
–  puentuje W.  Olejniczak,  kurator 
wystawy.
W  Zbąszyniu,  zwłaszcza  tym 
przedwojennym,  kwestia  granicy 
też  była  bardzo  istotna  i  bliska 
wszystkim mieszkańcom.  Parę  ki‐
lometrów za miastem, w kierunku 
Dąbrówki i Chlastawy, drogi i tory 
przecinała  granica  polskonie‐
miecka.  Ta  linia  dzieliła  spójny 
wcześniej  świat:  świat  polskiego 
dziedzictwa  kulturowego.  Dziś 
możemy  użyć  określenia,  że  gra‐

nica  dzieliła  niewielki  obszar  hi‐
storyczny  zwany  obecnie 
Regionem Kozła. Być może dlate‐
go  wystawa  wzbudziła  nad  Obrą 
spore  zainteresowanie,  pojawiło 
się również wielu gości z Zielonej 
Góry  i  Poznania.  Zainteresowani 
zwiedzeniem  mogą  się  pojawić 
w  „Starym  Dworcu”  w  każdy 
weekend,  placówka  jest  czynna: 
w piątki w godz. 14.0018.00,  so‐
boty 10.0014.00 oraz w niedziele 
14.0018.00.

Eugeniusz Kurzawa

Erwin Schenkelbach

Pod nieobecność autora fotogramów w tematykę wystawy wprowadził prezes 
Fundacji „Tres” Wojciech Olejniczak
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Nowa galeria w mieście jest łatwo 
dostępna, gdyż mieści się na 

pierwszym peronie dworca PKP

Wakat  na  stanowisku  burmistrza 
był spowodowany złym stanem fi‐
nansów  tego  miasteczka,  ale  nie 
tylko. Brakowało  także odpowied‐
niego  kandydata  na  stanowisko 
burmistrza. Nie  bez  znaczenia  był 
fakt,  że  na  początku  lat  20.  ubie‐
głego  wieku  ludność  Kopanicy 
położonej  na  pograniczu  polsko
niemieckim w około połowie skła‐
dała  się  z  osób  pochodzenia  pol‐
skiego,  a  w  połowie  z  osób 
o  niemieckich  korzeniach.  Oczy‐
wisty  był  konflikt  interesów  tych 
dwóch  grup mieszkańców.  Ponad‐
to  znaczna  część  Polaków  nie 
umiała  pisać  w  języku  polskim, 
a wiele osób zamieszkujących Ko‐
panicę  nie  mówiło  po  polsku. 
Miasto,  liczące  w  tym  okresie 
około  800  mieszkańców,  w  poło‐
wie  zamieszkiwali  katolicy, 
a w połowie  ewangelicy. Społecz‐
ność  żydowska  była  niewielka,  li‐
czyła  kilkanaście  osób.  Istniały 
dwa kościoły: ewangelicki (z 1859 
roku) oraz katolicki (z 1885 roku). 
Jak  widać,  społeczność  lokalna 
była  mocno  zróżnicowana  i  za‐
pewne stanowiło trudność w uzgod‐
nieniu  kandydata  na  stanowisko 
burmistrza.

Pierwszy ławnik
Na  ziemiach  byłego  zaboru  pru‐
skiego w okresie  II Rzeczpospoli‐
tej,  w  gminach  miejskich  (taką 
była Kopanica) organem uchwało‐
dawczym była  rada miejska wyła‐
niana  w  wyborach.  Władzę 
wykonawczą  sprawował  magistrat 
powoływany  na  kadencję  przez 
radę miejską.  Na  czele magistratu 
stał burmistrz, a w skład magistra‐
tu  wchodzili  również  urzędnicy 
zwani  ławnikami.  Na  wyższym 
szczeblu  funkcjonował  samorząd 
powiatu, na czele którego stał  sta‐
rosta.  Starosta  był  organem  admi‐
nistracji  rządowej  w  powiecie. 
Jednostką  nadrzędna  w  stosunku 
do  powiatu  był  urząd  wojewody. 
Z  dokumentów  archiwalnych  do‐
tyczących Kopanicy  dowiadujemy 
się  o  kilku  osobach  pełniących 
funkcję  ławnika  w  magistracie 
w Kopanicy w okresie międzywo‐
jennym.  Byli  to:  Franciszek  Qu‐
ade,  Nikodem  Piątyszek 
i  Franciszek  Klocek.  Wojewoda 
poznański  jedną  z  pierwszych  ko‐
respondencji  z  roku  1920  roku 
kieruje  do magistratu w Kopanicy 
na ręce pierwszego  ławnika, Fran‐
ciszka  Quade.  Ów  ławnik  kore‐
spondencję z wojewodą prowadził 
w  języku  niemieckim  i  podpisy‐

wał  się:  Franz  Quade.  W  piśmie 
z  16.01.1920  r.  wojewoda  infor‐
muje F. Quade o obowiązku złoże‐
nia  w  magistracie  w  Kopanicy 
wniosku  o  ustąpienie  z  funkcji 
I ławnika. Z pisma starosty powia‐
tu  wolsztyńskiego  z  21.09.1921  r. 
dowiadujemy się że F. Quade zło‐
żył urząd I ławnika na posiedzeniu 
rady  miejskiej  w  Kopanicy 
16.11.1920 r. Na miejsce ustępują‐
cego  powołany  został  nowy  ław‐
nik    Nikodem  Piątyszek. 
Wojewoda  zatwierdza  go  jako 
I  ławnika  Kopanicy.  Z  protokołu 
posiedzenia  rady  miejskiej 
z  30.10.1922  r.  dowiadujemy  się, 
że  rada  miejska  dokonała  wyboru 
Nikodema  Piątyszka  na  I  ławnika 
na  kolejną  kadencję.  Funkcję  II 
ławnika  pełnił  wówczas  Franci‐
szek  Klocek.  25.01.1926  r.  F.  Klo‐
cek  (ur.  22.08.1867  r.)  został 
wybrany  na  funkcję  I  ławnika  na 
okres  6  lat. Klocek  był  także  kolej‐
nym  kierownikiem  magistratu 
w  okresie  międzywojennym.  Do 
czasu  wyboru  burmistrza  magistrat 
w  Kopanicy  był  kierowany  przez  I 
ławnika. 

Poszukiwania kandydatów
Na początku 1921 r. magistrat po‐
dejmuje  działania  mające  na  celu 
poszukiwanie  kandydata  na  stano‐
wisko  burmistrza.  „Działo  się 
w Kopanicy 14 marca 1921 r. Ra‐
da  miejska  Kopanicy  podejmuje 
uchwałę i przyjmuje termin wybo‐
ru  burmistrza  Kopanicy  do  dnia 
01.05.1921 r. Zgłoszenia przyjmu‐
je  magistrat  tutejszy  od  0115 

kwietnia  1921  r.  Kopanica  jest 
miastem  granicznym  obecnie  800 
dusz. Aspiranci  muszą  władać  ję‐
zykiem niemieckim w mowie i pi‐
śmie.  Powyższa  anonsa  ma 
w  >>Kurjerze  Poznańskim<< 
ogłoszona  być”.  Mimo  tych  dzia‐
łań  i  wielokrotnych  monitów  ze 
strony  wojewody  do  wyboru  bur‐
mistrza  nie  dochodzi.  W  piśmie 
z  29.12.1921  r.  skierowanym  do 
magistratu  wojewoda,  za  pośred‐
nictwem  starosty  wolsztyńskiego, 
wzywa  magistrat  w  Kopanicy  do 
wyboru  burmistrza  najpóźniej  do 
10.02.1922  r.,  z  zastrzeżeniem,  że 
gdyby  wybór  burmistrza  w  tym 
terminie  nie  nastąpił  dokona 
wprowadzenia  burmistrza  z  urzę‐
du.  Wakat  na  stanowisku  burmi‐
strza  jest  także  źle  postrzegany 
w  starostwie.  Starosta  dnia 
21.07.1921  r.  pisze  do  wojewody: 
„W Kopanicy nie ma odpowiedniej 
osoby,  która  mogłaby  magistrat 
odpowiedzialnie  reprezentować”. 
23.01.1922  r.  starosta  przekazuje   
wojewodzie:  „W  sprawach  waż‐
nych  i  niecierpiących  zwłoki  kil‐
kakrotnie  zmuszony  byłem  posłać 
do magistratu w Kopanicy  swoje‐
go  urzędnika,  gdyż  ani  ławnik  p. 
Piątyszek,  ani  ławnik  p.  Klocek 
nie  są  w  stanie  załatwić  spraw 
urzędowych  w  magistracie,  gdyż 
mimo,  że  mówią  po  polsku  nie 
umieją  pisać  w  języku  polskim”. 
Kierownik  magistratu  –  Nikodem 
Piątyszek  1.05.1923  r.  pisze  do 
Kazimierza  Barciszewskiego,  sta‐
rosty  w  Wolsztynie  (w  latach 
19201923):  „Rada  Miejska  nie 

zdecydowała  się  dotąd  na  wybór 
burmistrza  i  to  ze  względu  na 
trudne  położenie  finansowe  mia‐
sta.  W  bieżącym  roku  zmuszone 
jest miasto do nadzwyczajnych re‐
paracji  budynków miejskich  i  bu‐
dowy domu dla sikawki. Pozatym 
uchwaliła  rada  miejska  obsadzić 
część  dróg  drzewkami.  Nie  mo‐
głoby  miasto  tych  naglących 
spraw  załatwić,  gdyby  było  zmu‐
szone opłacać burmistrza,  którego 
pobory stanowiłby bardzo znaczne 
obciążenie  budżetu  tego  małego 
miasta  jakim  jest Kopanica.  Rada 
Miejska prosi o odroczenie wybo‐
ru  na  dzień  01  stycznia  1924  r., 
ażeby  się  mogła  zorientować  czy 
będzie    możliwem  ustrój  miejski 
nadal  utrzymać.  Z  końcem  wrze‐
śnia  br.  uchodzą  kontrakty  dzier‐
żawne  roli  miejskiej,  jeżeli  nowe 
dadzą  znaczniejsze  dochody  jak 
dotychczasowe  przyczyniające  się 
do większego zasilenia kasy miej‐
skiej,  wtenczas  rada  miejska  po‐
weźmie  ostateczną  decyzję”.

Nie spieszyli się
Wszystko wskazuje na  to, że  rada 
Kopanica nie dążyła do powołania 
burmistrza,  mimo  iż  wojewoda 
poznański  w  latach  19211926 
wielokrotnie wzywał magistrat  do 
dokonania wyboru. Jednak w roku 
1926 następuje przełom. Zapewne 
nie  bez  wpływu  na  tę  sytuację 
miał  fakt,  że  z  upływem  lat  skład 
rady miejskiej  podlegał  zmianom. 
Latem  1926  r.  zostaje  wskazany 
kandydat na burmistrza Kopanicy. 

Poszukiwania burmistrza Kopanicy 
Kopanica  przez  pierwsze  lata  po  odzyskaniu 
przez  Polskę  niepodległości  nie  miała  burmi‐
strza,  choć  w  tym  najmniejszym wówczas mie‐
ście  II  Rzeczpospolitej  funkcjonował  magistrat 
zarządzany przez kierownika.
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Został  nim  kierownik  szkoły  po‐
wszechnej  w  tej  miejscowości   
Feliks  Kaczmarek  (ur.  25.05.1881 
r. w Kiełkowie), który od 1922 ro‐
ku obejmował w Kopanicy posadę 
kierownika szkoły katolickiej.
Kaczmarek  pisze  o  tym w  swoim 
życiorysie z 26.07.1926 r. załączo‐
nym do wniosku o objęcie funkcji 
burmistrza.  Na  posiedzeniu  rady 
miejskiej  z  21.06.1926  r.  zostaje 
wybrany  burmistrzem.  W  pisem‐
nym  oświadczeniu  z  dnia 
16.07.1926  r.  Kaczmarek  oświad‐
cza, że „wybór na burmistrza mia‐
sta  Kopanicy  dokonany  w  dniu 
21.06.1926r. przyjmuje”. 
Ostatecznie  nie  dochodzi  jednak 
do  zatwierdzenia  tej  kandydatury, 

gdyż  kandydatura  nie  spotkała  się 
z  akceptacją  starosty  wolsztyń‐
skiego oraz wojewody. Ostateczną 
decyzję  w  tej  sprawie  podejmuje 
Wojewódzki  Sąd Administracyjny 
w  Poznaniu,  który  na  posiedzeniu 
27.10.1926  r.  podjął  stosowną 
uchwałę. W efekcie orzeczenia są‐
dowego  Kopanica  pod  koniec 
1926 r. pozostaje bez burmistrza.
Wkrótce  jednak,  w  grudniu  1926 
r.,  pojawia  się  nowy,  nieznany 
mieszkańcom Kopanicy  kandydat. 
Jest  nim  Stanisław  Wachowski 
pochodzący z Ostrowa Wielkopol‐
skiego.  Jest  bratem  Teofila  Wa‐
chowskiego    proboszcza 
w  sąsiednim  Siedlcu.  Kopaniccy 
radni są nieufni, ale nie mają żad‐

nych  zarzutów  wobec  kandydata. 
Z  pisma  starosty  do  wojewody 
z  21.12.1926  r.  dowiadujemy  się 
o wpłynięciu wniosku S. Wachow‐
skiego  o  nadanie  mu  stanowiska 
burmistrza w Kopanicy. Do wnio‐
sku dołączony  jest  życiorys,  reko‐
mendacja ks. Franciszka Nowaka  
proboszcza  parafii  w  Kopanicy 
(w  latach  19221930r),  świadec‐
two  wystawione  przez  Klemensa 
Modlińskiego    burmistrza Wolsz‐
tyna  (w  latach  19201939)  oraz 
poświadczenie  Stanisława  Wa‐
chowskiego,  że przyjmie on posa‐
dę  burmistrza  Kopanicy  pod 
warunkami  zaproponowanymi 
przez wojewodę. 

Wreszcie wybrali
Sprawy wyboru nowego kandyda‐
ta  toczą  się  szybko.  W  piśmie 
z  26.12.1926  r.  wojewoda  miano‐
wał  Wachowskiego  komisarycz‐
nym  burmistrzem  miasta 
Kopanica z zastrzeżeniem odwoła‐
nia w każdej chwili. Wojewoda pi‐
sze:  „Wyrażam  nadzieję,  że  p. 
burmistrz  Wachowski  spełni  su‐
miennie  obowiązki  powierzonego 
mu  urzędu.  Wprowadzenie  Pana 
w  Urząd  i  wręczenie  Panu  doku‐
mentu  nominacyjnego  poleciłem 
Staroście  Powiatowemu w Wolsz‐
tynie”.  Wojewoda  prosi  również 
starostę o wprowadzenie Wachow‐
skiego  na  nowy urząd  na  publicz‐
nym  posiedzeniu  rady  miejskiej 
i odebranie od niego przysięgi. Na 
sobotę, 15 stycznia 1927 r., na go‐
dzinę  12.00 w  południe,  w  biurze 

magistrackim  w  Kopanicy  zwoła‐
ne  zostało  posiedzenie  rady  miej‐
skiej  Kopanicy,  a  w  porządku 
obrad  określono  wprowadzenie 
komisarycznego  burmistrza.  In‐
formuje  o  tym  kurenda  (okólnik) 
rady  miejskiej  z  12.01.1927  r. 
I  tak z początkiem 1927 roku Ko‐
panica ma wreszcie burmistrza.
Wachowski  pełnił  funkcję  do  cza‐
su  zmiany  ustroju  Kopanicy 
z miejskiego na wiejski,  co nastą‐
piło  w  1934  roku.  Kopanica  była 
wówczas  najmniejszym  miastem 
II  Rzeczpospolitej.  Burmistrz 
w piśmie z 15.04.1931 r.  informo‐
wał  wojewodę,  że  obszar  admini‐
stracyjny miasta nie uległ  zmianie 
i wynosi 809,36 ha. S. Wachowski 
był  przeciwnikiem  zmiany  ustroju 
Kopanicy  na  wiejski.  Swoje  sta‐
nowisko wyraził  zdecydowanie na 
posiedzeniu  rady  miejskiej,  które 
odbyło  się w  biurze magistrackim 
4.05.1932 r. Jako włodarz Kopani‐
cy  wniósł  swój  sprzeciw  do 
uchwały  rady  miejskiej 
z  27.04.1932  r.  w  przedmiocie 
nadaniu  miastu  ustroju  gminy 
wiejskiej. Odmówił wykonania  tej 
uchwały,  gdyż  uważał,  że  zmiana 
wpłynie  szkodliwie  na  interesy 
i rozwój miasta. 
Oto tekst odmowy (oryginalny za‐
pis):  „Miasto  Kopanica  wysunięte 
jako  krewne  miasto  na  granicy 
niemieckiej  założone  przez  króla 
Władysława Jagiełły przed 525 la‐
ty jest miastem historycznem. Ko‐
panica musi być miejscem odporu 
zaborcom  niemieckim,  gdyż  Nie‐

miec czyha na ponowne wcielenie 
ziem polskich. Tylko miasto, a nie 
wieś może  się  skutecznie  sprzeci‐
wić takim zamiarom. W razie wy‐
konania powziętej uchwały interes 
miasta  Kopanicy  zostałby  wielce 
zagrożony…”.  Mimo  sprzeciwu 
dochodzi  do  zmiany  ustroju 
z miejskiego na wiejski, co nastą‐
piło  13.06.1934  r.  Po  tej  zmianie 
burmistrz pełnił do września 1939 
r.  funkcję  wójta  gminy  wiejskiej 
Kopanica. Późniejsze jego losy nie 
są  znane. Gdy wybuchła  II wojna 
światowa,  Niemcy  wkroczyli  do 
Kopanicy  03.09.1939  r.,  w  nie‐
dzielę  nad  ranem. Wachowski  zo‐
stał  aresztowany  przez 
hitlerowców  i  nie  przeżył  wojny. 
Z  tego, co udało się ustalić zginął 
w  czasie  niemieckiej  okupacji, 
najprawdopodobniej w 1942 roku. 
Tragicznie kończy się historia Sta‐
nisława Wachowskiego    ostatnie‐
go  burmistrza  Kopanicy, 
miasteczka  nad  Obrą  z  czasów  II 
Rzeczpospolitej.
28.05.2021 r.

Adam Zembrowski

Życiorys S. Wachowskiego
Stanisław  Wachowski  urodził  się  28.03.1880  r.  w  Ostrowie 
Wielkopolskim.  Uczęszczał  tam  do  szkoły  podstawowej  oraz 
gimnazjum. Po skończeniu gimnazjum wyjechał na studia handlowe 
do  Szwajcarii.  Po  skończeniu  studiów  przeniósł  się  do  Włoch, 
a  następnie  do  Niemiec.  Przed  wybuchem  I  wojny  światowej 
pracował  jako  dyrektor  w  Berlinie  i  w  Tyrolu  w  Austrii.  W  1916 
roku  został wcielony do armii  niemieckiej, w  której  przebywała do 
roku  1919.  Podczas  służby  armii  został  odznaczony  krzyżem 
żelaznym.  Po  zakończeniu  wojny,  w  1919  roku,  brał  udział 
w  organizowaniu  wojska  polskiego  na  terenie  Wielkopolski 
(w  Zaniemyślu  i  Środzie).  Zasiadał  w  Radzie  Żołnierskiej.  Za 
zasługi  Stanisław  Wachowski  został  odznaczony  Krzyżem 
Walecznych.  Następnie  przeniósł  się  do  Warszawy,  gdzie  jako 
dyrektor przebywał do 1925 roku. Podczas najazdu bolszewickiego 
w 1920 zagrażającego Warszawie brał udział w obronie stolicy. Od 
stycznia  1927  przebywał  w  Kopanicy  jako  burmistrz  miasta 
Kopanica. Jest założycielem i prezesem kopanickiego koła Związku 
Weteranów Powstań Narodowych R.P 19141919. O tych wszystkich 
faktach  dowiadujemy  się  z  życiorysu  Stanisława  Wachowskiego 
datowanego na dzień 15.05.1933 r.

Odsłonięcie w Kopanicy obelisku Józefa Piłsudskiego (3.05.1931 r.). W uroczystości brali udział m. in.: burmistrz Kopanicy  Stanisław Wachowski (centralna postać tego zdjęcia) oraz Franciszek Rapicki 
 członek rady miasta (w jasnym mundurze, piąty licząc na lewo od pomnika). Pozostałe osoby – nieznane. Wśród nich zapewne strażnicy graniczni z posterunku w Kopanicy.
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Bernard  Radny w  przeszłości  zaj‐
mował  się  gazyfikacją  wsi  oraz 
pracował  w  Społecznym  Komite‐
cie  Budowy  Świetlicy,  Remizy 
i  Przedszkola  w  Podmoklach 
Wielkich,  które  miały  służyć 
mieszkańcom  całej  gminy  do  or‐
ganizowania  uroczystości  okolicz‐
nościowych.  Przez  20  lat  był 
aktywnym  członkiem  Strażackiej 
Orkiestry  Dętej  OSP  w  Babimo‐
ście.  W  okresie  przemian  gospo‐
darczych  w  kraju,  wśród  wielu 
zadań  na  plan  pierwszy  postawił 
budowę  infrastruktury  umożliwia‐
jącej  rozwój  zakładów  pracy  oraz 
poprawę  jakości  życia  mieszkań‐
ców  Gminy  Babimost.  Poza  nie‐
strudzonym  działaniem  na  rzecz 
gminy  i  pracą  zawodową,  na 
szczególne  uznanie  zasługuje 
ogromne  zaangażowanie  Burmi‐
strza  w  działalność  na  niwie  spo‐
łecznej,  aktywizująca  organizacje 
skupione wokół babimojskiego sa‐
morządu. Od  30  lat  jest  Prezesem 
Zarządu  Oddziału  MiejskoGmin‐
nego  Związku Ochotniczych  Stra‐
ży  Pożarnych  RP  w  Gminie 
Babimost,  a  w  szeregi  OSP wstą‐
pił  już w  1970  roku.  Przez  20  lat 
był członkiem Zarządu Euroregio‐

nu  SprewaNysaBóbr  z  siedzibą 
w Gubinie,  do  którego  należy  po‐
nad 50 gmin z województwa lubu‐
skiego  i  Brandenburgii.  Był 
współzałożycielem  w  1995  r.  Re‐
gionu Kozła  i  do  dziś  pełni  funk‐
cję  Członka  Kapituły. 
Zainicjowana idea ma na celu roz‐
wój  gospodarczy,  kulturowy  i  tu‐
rystyczny  siedmiu  gmin, 
położonych  na  pograniczu  dwóch 
województw.  Przy  kolejnych 
okresach  programowania  środków 
unijnych,  Burmistrz  Bernard Rad‐
ny współinicjował działalność Lo‐
kalnej  Grupy  Działania  „Regionu 
Kozła”.  Ponadto  w  Gminie  Babi‐
most  współtworzył  wiele  organi‐
zacji  społecznych  i  do  dzisiaj  jest 
ich członkiem.
W chwili obejmowania przez Ber‐
narda Radnego stanowiska Burmi‐
strza  Babimostu,  w  gminie  nie 
było  kanalizacji,  wodociągów,  te‐
lefonów,  ścieżek  rowerowych, 
rozbudowanej bazy sportowej i tu‐
rystycznej,  a  struktura  gospodar‐
cza była bardzo słaba. Mieszkańcy 
najczęściej  szukali  pracy w  pobli‐
skim  Sulechowie,  Wolsztynie  czy 
Zielonej Górze. Dziś, po 30 latach 
pracy  na  stanowisku  Burmistrza, 
w  Babimoście  wskaźnik  bezrobo‐
cia  jest  jednym  z  najniższych 
w  województwie  lubuskim 
i  w  kraju.  Powstała  nowoczesna 
infrastruktura  w  postaci  dwóch 
Automatycznych  Stacji  Uzdatnia‐
nia Wody,  Oczyszczalni  Ścieków, 
kanalizacji, wodociągów,  sieci  ga‐
zowej,  drogi,  ścieżki  rowerowe, 
szlaki  turystyczne  itp.  Ulokowały 
się  tu  duże  przedsiębiorstwa  takie 
jak  IKEA, TFP.  Ludzie  mają  pra‐
cę,  a  gmina  dynamicznie  się  roz‐
wija.  Bernard  Radny  wciąż 

z  żelazną  konsekwencją  wprowa‐
dza  działania  związane  z  budową 
proekologicznej  infrastruktury 
technicznej niezbędnej dla  rozwo‐
ju  przedsiębiorczości.  W  2010r 
oddano  do  użytku  pięciokilome‐
trową  obwodnicę  miasta  Babi‐
most.  Inwestycja  ta  umożliwiła 
dalszy rozwój  istniejących dużych 
podmiotów  gospodarczych.  Pro‐
wadzone  są  działania  mające  na 
celu  sprowadzenie  kolejnych  za‐
kładów  pracy. W  ostatnich  latach 
w gminie duże środki zostały wy‐
datkowane  na  rozbudowę  bazy 
sportowej.  Powstała  nowoczesna 
hala  sportowa,  boiska  piłkarskie, 
Fitness  Park.  Gmina  posiada  już 
najdłuższą  w  Województwie  Lu‐
buskim  kilometrową  sieć  ścieżek 
rowerowych  przypadającą  na  1 
mieszkańca. Od roku 2019 można 
korzystać  z  sieci  33  kilometrów 
ścieżek  rowerowych  położonych 
przy  wszystkich  kategoriach  dróg 
przebiegających  przez  gminę  tj. 
gminne,  powiatowe  i  wojewódz‐
kie.  Ścieżki  rowerowe  na  terenie 
Gminy  Babimost  są  tak  lokalizo‐
wane, że można nimi objechać ca‐
ły  teren  gminy  tj.  wszystkie 
sołectwa  i  całe  miasto  Babimost 
zwiedzając  po  drodze  wszystkie 
obiekty  turystyczne, obiekty  spor‐
towe  i  tereny  rekreacyjne,  a  także 
korzystając przy tym z bogatej ba‐
zy  gastronomicznej  i  noclegowej, 
uroków terenu i walorów środowi‐
skowych.  Ścieżki  rowerowe  z  te‐
renu  Gminy  Babimost  mają 
połączenie  ze  ścieżkami  rowero‐
wymi  z  Gminy  Kargowa  oraz 
z Gminy Zbąszynek, co w znaczą‐
cy  sposób  poszerza  ofertę  tury‐
styczna regionu.

um bab

Jubileusz 30lecia Burmistrza Babimostu
W tym roku minęło 30 lat, od kiedy radni Rady Miejskiej w Babimoście 
podczas sesji w dniu 22 kwietnia 1991 roku wybrali Bernarda Radnego 
na Burmistrza Babimostu. Wcześniej, w roku 1990 kandydował do Rady 
Miejskiej  w  Babimoście,  zostając  radnym.  Natomiast  27  października 
2002 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory samorządowe, pod‐
czas których spośród pięciu kandydatów na funkcję Burmistrza Babimo‐
stu wybrano  Bernarda Radnego,  zgłoszonego  przez Komitet Wyborczy 
Wyborców „Rozwój  i Przyszłość Babimojszczyzny’’.  Jest  jednym z nie‐
wielu  Burmistrzów  w  Polsce,  pełniących  tę  funkcję  najdłużej,  bo  już 
ósmą kadencję, a jedynym w województwie lubuskim.

Bernard Radny funkcję Burmistrza Babimostu pełni już ósmą kadencję 
(fot. UM w Babimoście)

Interesującym  pomysłem  było 
przygotowanie  przez  zespół  Zbą‐
szyńskiego  Centrum  Kultury  „Pa‐
miętnika  dla  Lordzia”. Kilkunastu 
autorów – w różny sposób związa‐
nych  z  Leonardem Śliwą  –  posta‐
nowiło  napisać,  jak  zapamiętało 
zmarłego w 2012  r. muzyka  ludo‐
wego,  pedagoga,  popularyzatora 
i  regionalistę  pochodzącego 
z Zbąszynia,  a  przez  całe  swe do‐
rosłe  życie  twórcze  związanego 
z Regionem Kozła. Szkoda, że nie 
wiedziałem  o  tym  pomyśle,  bo 
mógłbym  dołożyć  swoją  cegiełkę, 
aczkolwiek  przyznaję  –  niezbyt 
wielką. Lordzia widywałem  i  spo‐
tykałem  na  różnych  imprezach, 
zdarzało  się,  że  rozmawialiśmy, 
natomiast  zupełnie  nie  pamiętam 
go  z  czasów  młodości.  Tymcza‐
sem  kiedyś,  a  było  to w Babimo‐

ście,  Lordek,  do  którego 
zwróciłem się oficjalnie ( Czy ze‐
chciałby  pan…)  o  rozmowę  dla 
„Gazety  Lubuskiej”,  przypomniał 
mi,  że  razem  byliśmy  w  Zbąszy‐
niu  „w  ministrantach”.  Za  Chiny 
nie  mogę  sobie  tego  momentu 
przypomnieć,  ale  skoro  on  uznał, 
iż  tak  było  to  pozostaje  mi  wie‐
rzyć. 
Wracam  do  książki.  Wyszła  przy 
okazji  45  Biesiady  Koźlarskiej, 
która  była  poświęcona  właśnie 
Leonardowi  Śliwie.  Z  opowieści, 
jakie  snują  na  kartkach  książeczki 
przyjaciele Lordzia  i  jego rodzina, 
wyłania  się  niebanalna  postać. 
Człowieka,  który  potrafi  poświę‐
cać  się  dla  muzyki,  dla  tradycji, 
ale  przede  wszystkim  dla  innych 
ludzi.  Jest  postacią  „ciepłą”, 
szczerą,  prawdziwą.  Niektóre 

z przekazów są po prostu wzrusza‐
jące.  Przypominają  i  utrwalają 
osobę,  która  swoim  uporem  i  ta‐
lentem  pedagogicznym  wciągnęła 
wielu  młodych  do  krainy  muzyki 
ludowej.  Ponadto  Leonard  zakła‐
dał  i  prowadził  różne  zespoły,  ka‐
pele,  grupy  muzyczne,  w  których 
udzielali  się  starsi.  Przykładem 
przejęcie opieki nad siedlecką gru‐
pą  „Perły”.  Z  „Pamiętnika  dla 
Lordzia”  (notabene:  dlaczego  na 
okładce  jest  taki zapis  tytułu, a na 
stronie  tytułowej  widniej  „Nasz 
pamiętnik  dla  Lordzia”?)  dowie‐
działem się, iż to z jego inicjatywy 
zespół  z  Silca  zmienił  nazwę  na 
„Perły – Sumsiodki”. A kiedyś pil‐
nie dociekałem, z  jakiego powodu 
tak  się  stało  i  nie  dowiedziałem 
się...
Inna  pozycja,  która mnie  zacieka‐

wiła  to  wywiadrzeka  z  kargo‐
wianką  od  urodzenia  –  Brygidą 
Wróblewską.  Rzecz  –  napisana 
przez  Alfreda  Siateckiego  –  nosi 
tytuł „Tutejsza od zawsze” i na 60 
stronach  przedstawia  w  porządku 
chronologicznym  interesującą bio‐
grafię  pani  Brygidy  (wydaną 
w  80.  rocznicę  urodzin).  Życiorys 
B. Wróblewskiej  znam  od  dawna 
–  oczywiście  nie  tak  szczegółowo 
jak  ona  sama  go  przedstawia  – 
gdyż  spotykamy  się  na  płaszczyź‐
nie  zawodowej  od  co  najmniej 
ćwierćwiecza.  Bywałem  u  niej 
w  szkole, w domu, w gminie, wi‐
dywaliśmy  się  na  różnych  płasz‐
czyznach  w  ramach  Regionu 
Kozła,  powiatu  zielonogórskiego, 
na  dorocznych  najważniejszych 
wydarzeniach  kargowskich  i  in‐
nych. W zasadzie nic nie powinno 
mnie  zaskakiwać,  a  mimo  to  ten 
wywiad  „łyknąłem”  na  jedno  po‐
siedzenie,  jednym  haustem.  Z  du‐
żą  przyjemnością,  dodam.  Bo  też 
dobrze się czyta ten uporządkowa‐

ny przekaz pokazujący karierą ko‐
biety,  która  „od  małego”  („od 
małej”  –  powinno  się  pisać  wła‐
ściwie)  coś  chciała.  I  to  jej  się 
przeważnie  udawało.  Aktywność 
pani Brygidy jest bowiem przysło‐
wiowa,  nie  obejdzie  się  bez  niej 
żadne ważne kargowskie wydarze‐
nie.  To  bardzo  charakterystyczna 
kargowska biografia. Od początku 
II  wojny  do  czasów  obecnych. 
Można  by  na  tym  przykładzie  pi‐
sać doktoraty i prowadzić różnora‐
kie  badania,  jak  aktywna  kobieta 
z  małego  miasta  radziła  sobie 
w kilku różnych epokach. Przeży‐
ła (jako dziecko, oczywiście) woj‐
nę, lata stalinowskie, odnalazła się 
w  Polsce  Ludowej,  a  następnie 
w czasach kapitalizmu. Piękny ży‐
ciorys. 
Kiedyś, podczas mojego spotkania 
autorskiego w kargowskiej media‐
tece,  pani  Brygida  orzekła  wobec 
mnie coś, co chciałbym powtórzyć 
zmieniając tylko imię. Po lekturze 
„Tutejszej  od  zawsze”  mogę 
stwierdzić:  Nie  wiedziałem,  pani 
Brygido,  że  jest  pani  tak  cieka‐
wym człowiekiem.

Eugeniusz Kurzawa 

Dwie ciekawe książeczki
Pracując  w  ostatnich  miesiącach  intensywnie  nad  przygotowaniem  bi‐
bliografii  Regionu Kozła  trafiałem  na  różnorodne,  ciekawe  propozycje 
wydawnicze. Chciałbym  się  zatrzymać nad dwiema wydanymi w  ostat‐
nich latach.
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Trwająca od 28 do 30 maja kolej‐
na  odsłona  turnieju  „Obłędna Pla‐
ża”,  czyli  wielkie  święto  piłki 
plażowej w  Zbąszyniu,  to  niewąt‐
pliwie  dobry  początek  sezonu  let‐
niego  na  miejskiej  plaży. 
Rekordowa  liczba  drużyn  i  nowy 
system  rozgrywania  turnieju:  60 
par  żeńskich,  73  męskie,  63  mik‐
stowe, 9 par dzieci, 16 par oldboy 
i  4  pary  zbąszyniaków.  W  sumie 
225.  To  o  80  duetów  więcej,  niż 
rekord pobity przed dwoma laty.  
W piątek miały miejsce gry w gru‐
pach eliminacyjnych, w sobotę na‐
tomiast  zmodyfikowany  system 
pucharowy.  Połączenie  tych 
dwóch  formatów gier  sprawiło,  że 
nikt  nie  odpadał  z  rywalizacji 
przedwcześnie,  natomiast  gwaran‐
towało  emocje  od  sobotniego  po‐
łudnia,  aż  do  północy.  Napięcie 
było  budowane  przez  cały  dzień, 
a  zwieńczyły  go  finały  rozgrywa‐

ne  przy  sztucznym  świetle  póź‐
nym  wieczorem.  Po  raz  pierwszy 
w Polsce zawody rozegrane zosta‐
ły  inną  piłką  niż  Mikasa.  Wilson 
OPTX  to  oficjalna  piłka  ligi AVP 
w  USA,  Beach  Tour  Italia  we 
Włoszech  oraz  UK  Beach  Tour 
w  Wielkiej  Brytanii.  Organizato‐
rzy  podjęli  współpracę  z  Wilso‐
nem  i  dzięki  temu  uczestnicy 
mieli okazję zagrać piłką ze  świa‐
towego  topu. Wdrożone  także  zo‐
stały  drabinki  online,  dzięki 
którym  wszyscy  kibice  mogli  na 
bieżąco  śledzić  wyniki  w  Interne‐
cie w czasie rzeczywistym. Nowo‐
ścią  była  również  aplikacja 
Discord  dla  uczestników  uspraw‐
niająca komunikację turniejową.
Statystyki  pokazujące  liczbę  oglą‐
dających  zmagania  zwalają  z  nóg. 
Standardem  w  Zbąszyniu  jest  już 
live z 5 boisk realizowanych przez 
Borek TV. Dodatkowo w tym roku 

dzięki zaangażowaniu Proskos TV 
i  wdrożeniu  przekazu  na  nową 
platformę  streamingową  Twitch, 
liczby przekroczyły 100 000 oglą‐
dających Obłędną Plażę w ciągu 3 
dni.
Czas  uczestnikom  umilała  Strefa 
Red Bull, w której była okazja do 
relaksu  przy  znakomitej  muzyce 
w plażowych rytmach. Dodatkowo 
dostępna  była  strefa  regeneracji 
dla  graczy,  w  której  pracował  fi‐
zjoterapeuta  dbający  o  zdrowie 
grających.  Lista  partnerów  wyda‐
rzenia  i  instytucji  wspierających 
wydarzenie  jest  długa  i  z  pewno‐
ścią  każdy  z  nich  dołożył  swoją 
cegiełkę  do  wielkiego  siatkarskie‐
go święta.
Do Zbąszynia  przyjechały  topowe 
pary  żeńskie  i  męskie.  Na  liście 
nazwisk można wyróżnić chociaż‐
by  Dorotę  Strąg  –  wieloletnią  re‐
prezentantkę  Polski  czy  Kingę 
Legietę  i Olę Gromadowską  –  re‐
prezentantki  Polski,  medalistki 
Mistrzostw  Polski.  Po  stronie  Pa‐
nów  mogliśmy  obserwować  gra‐
czy  znanych  z  parkietów 
plusligowych  –  Kubę  Popiwczaka 
(Jastrzębski  Węgiel),  Bartka  Ma‐
riańskiego  (Resovia  Rzeszów), 
czy  Pawła  Pietraszko  (Cuprum 
Lubin). Nie zabrakło także Micha‐
ła  Kądzioły  i  Marcina  Ociepskie‐
go, medalistów Mistrzostw  Polski 
i  Pucharu  Świata. W  turnieju mę‐
skim już na etapie 1/8 finału trafi‐
ły  na  siebie  faworyzowane  pary 
Zięba/Krasiński  i  wspomniani 
wcześniej  Kądzioła/Ociepski. 
Zwycięsko  z  tego  pojedynku  wy‐

szli jednak zawodnicy z trójmiasta 
Zięba/Krasiński  i  co  okazało  się 
dla  nich  trampoliną  pozwalającą 
dotrzeć  aż  do  finału,  rozgrywane‐
go o  godzinie  22:30.  Ich przeciw‐
nikami  okazali  się  być  inni 
zawodnicy  znad  morza    Sobstyl/
Ciemachowski,  którzy  pewnie 
wygrali swoją część drabinki  i za‐
meldowali  się  w  decydującym 
spotkaniu.
Najpierw  jednak  rozegrano  finał 
pań.  Po  zaciętych  bojach  wzięły 
w nim udział pary Legieta/Groma‐
dowska oraz Bielak/Jochym. Oby‐
dwie pary były  stawiane w gronie 
faworytów,  jednak  bardzo  dobra 
gra  drugiej  z  nich  była  większym 
zaskoczeniem i  jak najbardziej za‐
służenie zaowocowała grą o złoto. 
Po  emocjonującym,  pełnym 
świetnych  obron  i  kontr,  trzyseto‐
wym  meczu,  lepsza  okazała  się 
ograna  para  Legieta/Gromadow‐
ska  zgarniając  tym  samym  tytuł 
najlepszego duetu  na  zbąszyńskiej 
plaży.  Podobną  dawkę  emocji  zo‐
baczyliśmy  w  finale  panów.  Fi‐
zyczna  siatkówka  zdecydowanie 
mogła  podobać  się  kibicom zasia‐
dającym  na  trybunach,  jednak  to 
strategia  gry  i  fenomenalne,  tech‐
niczne  przygotowanie  pary  Zięba/
Krasiński  okazało  się  kluczowe 
i  to  oni  zabrali  ze  sobą  do  domu 
zwycięstwo  w  Obłędnej  Plaży. 
Warto  wspomnieć,  że  mimo 
chłodnego wieczoru i późnych go‐
dzin trybuny podczas finałów były 
zapełnione.  Przed  wstąpieniem  na 
najwyższy  stopień  podium,  Pan 
Jerzy  Tatarek,  wieloletni  przyja‐

ciel  siatkówki  plażowej,  którego 
społeczności  nie  trzeba  przedsta‐
wiać,  wręczył  statuetki  najlepszej 
zawodniczce  i  najlepszemu  za‐
wodnikowi  turnieju.  Te  trafiły  do 
Oli  Gromadowskiej  i  Mateusza 
„Łysego” Zięby.
To  jednak  nie  był  koniec  sporto‐
wych  zmagań w Zbąszyniu,  które 
trwały  także  od  niedzielnego  sło‐
necznego  poranka.  Ostatniego 
dnia  turnieju  rozegrano  jeszcze 
turnieje  mikstów,  oldboy,  dzieci 
i  Zbąszyniaków.  Triumfatorem 
turnieju  par  mieszanych  został 
Igor Ciemachowski, który w swo‐
im  drugim  finale  w  ciągu  dwóch 
dni, wraz  z Kasią Lipską  pokonał 
parę Szymańska/Westfal.
Wraz  z  końcowym gwizdkiem  te‐
gorocznego turnieju, organizatorzy 
zaczęli już myśleć o kolejnym wy‐
daniu  Obłędnej  Plaży.  Dyrektor 
turnieju,  Tomasz  Szczechowicz 
zapowiedział  już,  że  Zbąszyńskie 
Centrum  Sportu,  Turystyki  i  Re‐
kreacji  będzie  starało  się  posze‐
rzyć bazę plaży Łazienki o kolejne 
boiska,  co  sugeruje,  że  w  kolej‐
nym  roku  turniej może  zrobić na‐
stępny krok naprzód. Takie eventy, 
jak  ten  zakończony  w  Zbąszyniu 
w niedzielę sprawia, że dyscyplina 
rośnie  i  „sprzedaje”  się  w  najlep‐
szy, możliwy sposób.

zcstr zb

Taka była Obłędna Plaża 2021
Niepowtarzalna  atmosfera,  rekordowa  liczba 
drużyn, wysoki poziom sportowy i dziesiątki ty‐
sięcy  fanów  śledzących wydarzenia  online. No‐
wa  formuła  gier  pozwalająca  na  dopuszczenie 
227  par  i  rozegranie  blisko  600  spotkań w  trzy 
dni.  Zmieniona  piłka  z Mikasy  na Wilson,  roz‐
szerzona infrastruktura z 5 do 8 boisk, wdrożo‐
ne  nowe  rozwiązania  technologiczne 
pozwalające  na  jakościowe  śledzenie  wydarze‐
nia w Internecie.  To tylko kilka z nowości Festi‐
walu  w  Zbąszyniu,  który  dzięki  tym  zmianom, 
zyskał  rangę  największego  turnieju  siatkówki 
plażowej w Polsce.

Rekordowa liczba zawodników podczas tegorocznego turnieju piłki plażowej w Zbąszyniu (fot. zcstr)
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Początki  PZZ  –  Polskiego  Związ‐
ku Zachodniego, biorą  się  z plebi‐
scytów,  jakie  u  zarania  II 
Rzeczypospolitej  odbyły  się  na 
Warmii  i  Mazurach  oraz  na  Gór‐
nym Śląsku po zakończeniu I woj‐
ny.  W  licznym  gronie  działaczy 
plebiscytowych  (w  Poznaniu  ist‐
niał Komitet Obrony Górnego Ślą‐
ska)  po  III  powstaniu  śląskim 
padła  myśl  powołania  organizacji 
pod  nazwą  Związek  Obrony  Kre‐
sów Zachodnich. W  sierpniu  1921 
r.  rozpoczęło  się  przekształcanie 
KOGŚl  w  tę  nową  organizację, 
a 28 sierpnia 1922 r. na Uniwersy‐
tecie Poznańskim odbył się I Zjazd 
ZOKZ.  Celem  nowej  organizacji 
była  „działalność  na  rzecz  umac‐
niania  polskiego  stanu  posiadania 
na  ziemiach  zachodnich  (…),  peł‐
na  repolonizacja  i  integracja  tych 
terenów  z  resztą  ziem  polskich, 
wreszcie  nawiązanie  i  podtrzyma‐
nie więzi z  ludnością polską pozo‐
stałą  w  granicach  Niemiec”  (cytat 
za  „Polski  Związek  Zachodni...”). 
W latach 19251937 w Okręgu Po‐
znańskim ZOKZ  istniało od 76 do 
124 kół terenowych gromadzących 
łącznie od 5000 do 7000 członków.
Po tuż powojennym okresie napięć 
między Niemcami a Polską (i licz‐
nych  manifestacjach  w  obronie 
polskich  kresów  zachodnich  orga‐
nizowanych  wtedy  przez  ZOKZ), 
w 1934  r. nastąpiło ocieplenie  sto‐
sunków  międzypaństwowych 
i  władze  centralne  w  Warszawie 
dążyły  do  wyciszenia  działań 
ZOZK. Mówiono nawet o likwida‐
cji  związku,  choć  ostatecznie  zde‐

cydowano  się  na  „odpowiednie” 
zmiany  statutu,  „przeniesienie 
ośrodka  dyspozycyjnego  z  Pozna‐
nia  do Warszawy  oraz  zmiany  na‐
zwy na Polski Związek Zachodni”. 
Poskutkowało  to,  niestety,  opusz‐
czaniem  związku  przez  licznych 
członków i likwidację dużej części 
kół  terenowych.  W  Okręgu  Po‐
znańskim  liczebność  członków 
w 1935 r. wynosiła 1035 osób zor‐
ganizowanych  w  zaledwie  13  ko‐
łach! 
W  1942  r.  część  członków  PZZ 
powołała  do  życia  w  Warszawie 
organizację  podziemną  „Zachód”, 
natomiast w grudniu 1944 r. w Lu‐
blinie  został  reaktywowany  Tym‐
czasowy  Zarząd  Główny  PZZ 
„wysuwając  od  samego  początku 
program  szerokich  rewindykacji 
na zachodzie – po Odrę i Nysę Łu‐
życką”.  Reaktywował  się  też  PZZ 
w Wielkopolsce  i  to w  skali  przed 
wojną niespotykanej. Już w 1945 r. 
Okręg  Poznański  miał  30  obwo‐
dów,  121  kół  i  liczył  5835  człon‐
ków.  W  1947  r.  było  18.344 
członków.  Nie  dziw,  że  już  wcze‐
śniej – 5  sierpnia 1945  r. – zdecy‐
dowano  o  przeniesieniu  siedziby 
Zarządu Głównego PZZ do Pozna‐
nia.  Miasto,  a  właściwie  Okręg 
Poznański  (zatrudniający  aż  60 
osób!),  był  bardzo  dobrze  przygo‐
towany  do  spełniania  ważnej  roli, 
jaka właśnie go oczekiwała:  zasie‐
dlania ziem zachodnich.
„W  kontekście  postanowień  kon‐
ferencji poczdamskiej (2 VIII 1945 
r.)  o granicach zachodnich Polski 
i wysiedleniu pozostałej jeszcze na 

Ziemiach  Odzyskanych  ludności 
niemieckiej  –  akcja  objęcia  no‐
wych terenów musiała dokonać się 
szybko”.  Już  5  sierpnia  1945  na‐
stąpiło  wzmożenie  akcji  osiedleń‐
czej na zachodzie, choć w zasadzie 
Okręg Poznański prowadził  ją  for‐
malnie już od 15 marca tegoż roku. 
Początkowo  wysyłano  z  Poznania 
chętnych do osiedlania  się  „w  try‐
bie  indywidualnym”.  Jednak 
w miarę upływu czasu  i zwiększa‐
nia  się  liczby  zgłaszających  się 
w PZZ opracowano ogólny projekt 
osadnictwa, który został  zaaprobo‐
wany  przez  Ministerstwo Admini‐
stracji  Publicznej.  Przyjęto 
założenie,  iż  „prawo  osiedlania 
i  organizowania  grup  osadniczych 
będą miały urzędy państwowe,  sa‐
morządy,  związki  zawodowe,  par‐
tie  polityczne  i  PUR  (Państwowy 
Urząd  Repatriacyjny),  zaś  prawo 
kontroli,  organizacji  i  notyfikacji 
będzie  przysługiwało  PZZ,  który 
ponadto  będzie wydawać karty  re‐
jestracyjne,  zaświadczenia  przesie‐
dleńcze  dla  osadników” 
i przewodników grup. 
Co  ciekawe  –  powyższe  zasady 
przyjęły charakter tzw. patronatów. 
Miasta  (obwody  PZZ)  w  „starej 
Polsce”  przyjmowały  patronat  nad 
organizacją  osadnictwa  w  nowym 
polskim  mieście  ulokowanym  na 
Ziemiach  Odzyskanych.  Gniezno 
jako  pierwsze  zgłosiło  swą  propo‐
zycję (16 kwietnia 1945 r.) objęcia 
patronatu  nad  Kołobrzegiem, 
Słupskiem  i  Koszalinem.  Inicjaty‐
wa była oddolna, ale szybko zosta‐
ła  przyjęta  przez  całą 
Wielkopolskę.  M.  Musielak 
stwierdza, iż najlepiej – bo sponta‐
nicznie    akcja  patronatów  rozwi‐
jała  się  w  dawnych  rejonach 
przygranicznych.  Podaje  przykład 
opieki  Zbąszynia  nad  Zbąszyn‐

kiem  lub Wolsztyna  nad  Babimo‐
stem.  Oto  kilka  przykładów 
patronatów osadniczych z 1945: 
Poznań – Głogów, Szczecin
Grodzisk  Wlkp.,  Wolsztyn  –  Zie‐
lona Góra
Kalisz – Skwierzyna
Kościan – Nowa Sól
Krotoszyn,  Wągrowiec  –  Gorzów 
Wlkp.
Ostrów Wlkp. – Legnica
Śrem – Kożuchów, Nowa Sól
Środa Wlkp. – Wschowa
Szamotuły  Sopot
Zbąszyń – Zbąszynek
Ciekawe – z dzisiejszej perspekty‐
wy  –  byłyby  badania  pokazujące 
czy  zachowały  się  jakiekolwiek 
formy  chociażby  pamięci  po  tam‐
tym  okresie,  nie  mówiąc  już  np. 
o  zachowanej współpracy  lub wy‐
kazujące  liczbę  przesiedleńców 
z  jednego  miasta  do  drugiego. 
W  każdym  razie  trudno  przecenić 
zasługi PZZ dla osadnictwa na zie‐
miach  zachodnich  w  gorącym 
okresie  po  II  wojnie.  Widać,  że 
występowała  tu  wielka  chęć  dzia‐
łania,  wręcz  należałoby  orzec   
prawdziwy  patriotyzm,  głównie 
Wielkopolan.  Tylko  w  1945  r. 
przeniosło  się  ich  do miast  na  za‐
chodzie kraju ponad 100 tys.!
Tak  sytuacja  trwała  do  końca 
1945r. kiedy to sprawę przesiedleń 
w  coraz  większym  stopniu  przej‐
mowało  na  siebie  państwo,  a  kon‐
kretnie  –  Państwowe  Urzędy 
Repatriacyjne.
Jednym z późniejszych zadań PZZ 
była opieka nad ludnością rodzimą 
ziem  zachodnich,  czyli  autochto‐
nami.  Dramatycznie  to  bowiem 
wyglądało na Górnym Śląsku oraz 
Warmii  i Mazurach, gdzie przesie‐
dleńcy  ze  wschodu  zupełnie  nie 
rozumieli  miejscowych,  Mazurów, 
Ślązaków,  których  nierzadko  trak‐

towano jako Niemców. W głowach 
wschodniej  ludności  nie  mieściło 
się  też,  że  istnieją  Polacyprote‐
stanci.  Lepiej  pod  tym  względem 
było  na  obecnej  Ziemi  Lubuskiej, 
gdzie  zresztą  ludność  autonomicz‐
na  nie  była  tak  liczna,  jak  w  wy‐
mienionych  wyżej  dzielnicach. 
U  nas  autochtoni  skupieni  byli  na 
niewielkim  obszarze  Babimojsz‐
czyzny  (szacunkowo  3,5  tys. 
osób), w Dąbrówce Wlkp, Pszcze‐
wie,  Sierczu,  generalnie  w  pow. 
międzyrzeckim  (ok.  2,3  tys.)  oraz 
pow.  skwierzyńskim  (ok.  700 
osób). Lepsza sytuacja w obecnym 
Regionie  Kozła  wynikała  z  bli‐
skich  kontaktów  przedwojennych 
–  mimo  istnienia  granicy  między 
Polakami  po  jednej  i  drugiej  stro‐
nie. Wiadomo, iż rolnicy pod Zbą‐
szyniem mieli  pola  za  granicą,  że 
Antonia Woźna jeździła z Przypro‐
styni  na  wesele  do  Dąbrówki 
Wlkp.,  że  przez  zieloną  granicę 
przemykali się do Wielkopolski li‐
derzy  polscy  z  Starego  i  Nowego 
Kramska.  Po  prostu  Polacy  tutaj 
znali się od dawna i z bliska. 
PZZ  interesował  się  sprawą  auto‐
chtonów, brał udział w weryfikacji 
ludności  rodzimej  i w  przyznawa‐
niu  jej  polskiego  obywatelstwa. 
Nie  wszystko  jednak  było  na  tym 
gruncie załatwione właściwie. 5 i 6 
października 1946 r. w Babimoście 
odbył  się  (chyba  niezauważony 
przez  historyków)  lokalny  zjazd 
autochtonów  pod  hasłem  „Odzy‐
skane  ziemie,  odzyskani  ludzie”, 
zaś  9  i  10  listopada  tegoż  roku  – 
ale w Warszawie – odbył się Kon‐
gres  Ludności  Autochtonicznej. 
Niestety, chyba nie spełnił oczeki‐
wań  rodzimej  ludności  nowych 
polskich ziem. Temat wart jest no‐
wych opracowań.
W 1949 r. niespodziewanie zdecy‐
dowano  o  likwidacji  Polskiego 
Związku  Zachodniego.  Decyzja 
wynikała z polityki prowadzonej w 
stolicy, niestety…

Eugeniusz Kurzawa

W roku 1985 ukazała się w Poznaniu niewielka, 
ale  istotna  książeczka  autorstwa Michała  Mu‐
sielaka  pt.  „Polski  Związek  Zachodni  w Wiel‐
kopolsce w latach 19211950”.

Polskie kresy zachodnie

Autor, Radosław Bajon  jest magi‐
strem  sztuki  w  zakresie  sztuk  wi‐
zualnych.  Prawie  jego  cała  droga 
formalnego wykształcenia  związa‐
na jest z Instytutem Sztuk Wizual‐
nych  na  Wydziale  Artystycznym 
Uniwersytetu  Zielonogórskiego. 
Ukończył  Pracownię  Rysunku 
i  Intermediów  pod  kierunkiem 
prof.  Radosława  Czarkowskiego, 
gdzie  zajmował  się  tworzeniem 
wideoperformansów.  Studiował 
także  animację  kultury  o  profilu 

artystycznym – taniec na Wydziale 
Pedagogiki,  Psychologii  i  Socjo‐
logii UZ.
To  taniec  i  ruch  jest  właśnie  jego 
wiodącym  językiem  wypowiedzi 
przez sztukę. Od 2010 roku rozwi‐
ja  się  i  tworzy  kolektyw  Physical 
ArtHouse,  który  funkcjonuje 
w  Zielonej  Górze.  Występował 
w  wielu  choreografiach,  działa‐
niach  oraz  akcjach  z  pogranicza 
teatru  tańca  i  sztuk  performatyw‐
nych.  Szczególnie  zainteresowany 

improwizacją,  świadomą  pracą 
z  ciałem  oraz  teatrem  fizycznym. 

Znaczący  wpływ  na  jego  ukształ‐
towanie  artystyczne  wywarła 

współpraca  z  Markiem  Zadłuż‐
nym.                                          zck

Radosław Bajon w Galerii Baszta
Zbąszyńska  Galeria  Baszta  prezentuje  twór‐
czość Radosława Bajona. Otwarcie wystawy za‐
tytułowanej  Euphoria  odbyło  się  w  sobotę,  19 
czerwca  2021  roku.  Kuratorem  wystawy  jest 
Ireneusz  Solarek,  pomysłodawca  i  organizator 
wystaw  sztuki  współczesnej  Galeria  Baszta 
w Zbąszyniu. 

Po prawie rocznej przerwie Galeria Baszta ponownie zaprosiła na spotkania ze sztuką nowoczesną (fot. zck)
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Fragment profilu ścieżki – więcej na www.sciezki.regionkozla.pl

Na  terenach  gmin  Regionu  Kozła 
prężnie  rozwija  się  turystyka  ro‐
werowa.  Stale  budowane  są  nowe 
ścieżki rowerowe i powstają nowe 
trasy  o  różnej  długości  i  różnym 
stopniu  trudności.  Dzięki  tym 
szlakom  możemy  podziwiać 
wspaniałe  krajobrazy,  walory 
przyrodnicze  i  zabytki w poszcze‐
gólnych gminach.
  W  takim  nurcie  przygotowano 
elektroniczny  projekt  wizualizacji 
krajobrazowej  ścieżek  rowero‐
wych w Regionie Kozła na terenie 
czterech  gmin:  Zbąszyń,  Zbąszy‐
nek,  Babimost  i  Kargowa.  Wizu‐
alizacja  obejmuje  pętlę  rowerową 
łączącą  wymienione  gminy  oraz 
kilka  krótkich  tras  zlokalizowa‐
nych w sąsiedztwie pętli. Pętla ro‐
werowa  ma  długość  53  km 
i  prawie  w  całości  prowadzi  po 
ścieżkach  rowerowych  o  na‐
wierzchni  asfaltowej oraz  z kostki 
brukowej.  Jedynie  na  kilku  krót‐
kich  odcinkach  rowerzyści  pojadą 

wzdłuż dróg asfaltowych i grunto‐
wych.  Pętlę  cechuje  bardzo  dobra 
infrastruktura  turystyczna,  na  któ‐
rą  składają  się  liczne  miejsca  od‐
poczynku  (ławki  i  stoły),  tablice 
informacyjne,  kąpieliska  (Zbą‐
szyń, Kolesin,  Stare Kramsko,  Je‐
zioro Linie Duże ) oraz restauracje 
(Chlastawa, Kolesin, Wojnowo).
 Głównym celem wizualizacji  jest 
prezentacja fotografii i filmów ob‐
razujących  poszczególne  miejsca 
i  odcinki  na  ścieżkach  rowero‐
wych.  Fotografie  i  filmy  zamiesz‐
czone  są  na  profilach 
wysokościowych  obrazujących 
ukształtowania  terenu wzdłuż  tras. 
Celem  opracowania  jest  promocja 
turystyki  rowerowej  w  Regionie 
Kozła  na  terenie  gmin  Zbąszyń, 
Zbąszynek, Babimost i Kargowa.
Pierwszy  rajd  rowerowy,  który 
przebiegał  przez  część  gmin  Re‐
gionu odbył  się w  roku 1999  i  od 
tego  czasu  corocznie  szlakami 
i  ścieżkami  rowerowymi  organi‐

zowane  są  rajdy,  w  których 
uczestniczy po kilkudziesięciu cy‐
klistów z wszystkich gmin Regio‐
nu  Kozła.  Celem  rajdów 
rowerowych jest propagowanie tu‐
rystyki,  poznawanie  pięknych  za‐
kątków  Regionu,  integrowanie 
społeczności  lokalnej oraz promo‐
wanie  zdrowego  trybu  życia. 
W  gminach  Regionu  Kozła  po‐
wstają kluby skupiające amatorów 
jazdy rowerem, które włączają się 
do  wspólnej  organizacji  rajdów 
oraz  przeprowadzają  własne  im‐
prezy, na które zapraszają kolegów 
z sąsiednich gmin.
  Wizualizacja  krajobrazowa  ście‐
żek  rowerowych  jest  zamieszczo‐
na  zarówno  na  stronie 
internetowej Regionu Kozła  (link: 
www.sciezki.regionkozla.pl)  jak 
i  na  stronach  internetowych  po‐
szczególnych gmin.

lgdrk 

Nowy wymiar turystyki rowerowej w Regionie Kozła
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainte‐
resowania turystyka rowerową. Zjawisko to ma 
swoje  odbicie  w  rozwoju  szlaków  rowerowych 
oraz  różnego  rodzaju  akcesoriów  i  nowocze‐
snych technik np. aplikacji GPS wykorzystywa‐
nych  przez  rowerzystów.  Profesjonalne 
i  nowoczesne  formy  informacji  o  rowerowych 
trasach i szlakach turystycznych stają się często 
motywem aktywności rowerowej i wpływają na 
rozwój turystyki w regionach.

Niestety  pszczoły  i  inne  owady 
zapylające  tracą  swoje  naturalne 
siedliska i schronienia wskutek np. 
nadmiernej  chemizacji  w  rolnic‐
twie,  rozbudowy  miast  i  wiosek. 
Chodzi  o  uświadomienie  potrzeb 

w  zakresie  dbania  o  środowisko 
naturalne,  opiekę  nad  pożyteczny‐
mi  owadami  konstruując  odpo‐
wiednie  siedliska,  dzięki  którym 
pszczoły i inne owady będą mogły 
działać  dla  naszego  dobra.  Uzy‐

skane wsparcie  finansowe  pozwo‐
liło  na  realizację  zadań   
wykonania  domku  dla  owadów, 
przygotowanie  terenu pod    rośliny 
oraz zakup kokonów pszczoły mu‐
rarki,  które  nie  stwarzają  zagroże‐
nia  dla  ludzi  i  innych  zwierząt. 
Uczniowie  chętnie  zaangażowani 
byli  w  realizację  zaplanowanych 
działań, mieli okazję zobaczyć  jak 
rozpoczyna  się  cykl  życia  pszczo‐
ły murarki od momentu wygryzie‐
nia  się  z  kokonu,  poprzez 
znalezienie  i  zamieszkanie  w  od‐
powiednim  dla  siebie  miejscu. 
W  domku  zostały  przygotowane 
rurki  trzcinowe  oraz  gotowe  pla‐
stry hodowlane, w których samice 
pszczoły  składać  będą  pokarm  by 

kolejno  złożyć  tam  jaja.  Ucznio‐
wie będą czekać do późnej jesieni, 
żeby  zebrać  nowe  kokony  z  psz‐
czołami,  które  posłużą  nam 

wszystkim  na  przyszłą  wiosnę, 
kiedy to działania projektowe będą 
kontynuowane.

um zb 

Pszczoły dla szkoły, szkoła dla pszczół 
To  projekt  edukacyjny  realizowany  w  Zespole 
SzkolnoPrzedszkolnym w Przyprostyni  sfinan‐
sowany  w  ramach  społecznego  zaangażowania 
przez  firmę  IKEA  INDUSTRY.  Jest  doskonałą 
okazją do zwrócenia uwagi na wrażliwość eko‐
logiczną  uczniów,  dorosłych  i  wykonanie  real‐
nych  działań,  by  móc  wziąć  odpowiedzialność 
za żywe istoty, które dla nas ludzi mają ogrom‐
ny wpływ i nasze środowisko naturalne. 

Zajęcia edukacyjne prowadzone pod okiem koordynatora projektu, 
Krzysztofa Dąbrowskiego (fot. ZSP w Przyprostyni)
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Pierwsze  widoki  domu,  w  formie 
rysunków  i mało wyraźnych  zdjęć, 
znane są z najstarszych kart poczto‐
wych  Babimostu.  Na  wieloobraz‐
kowej litografii z końca XIX wieku 
znajduje się rysunek gmachu opisa‐
ny jako Kernchen’s Hotel. Tę wido‐
kówkę  z  Babimostu  w  maju  1902 
roku  wysłał  pewien  podróżny  do 
swojej matki w Berlinie, dodając że 
zakwaterował  się  wraz  z  ojcem 
w tym hotelu płacąc 1,25 marek za 
locum  z  kawą  i  że właśnie  spożyli 
posiłek  z  pieczeni  cielęcej.  Hotel 
stał  przy  obecnej  ulicy  Piłsudskie‐
go,  wówczas  Brójeckiej,  naprze‐
ciwko  wylotu  ulicy  Dworcowej. 
Nad wejściem znajdował się z dale‐
ka  widoczny  napis  „Karl  Kernche‐
n’s  Hotel”.  Z  lewej  strony  domu, 
między  budynkiem  a  mostem,  ist‐
niał   należący do hotelu   ogródek 
piwny  oznakowany  dużą  tablicą 
z napisem „Kernchen’s Garten”.
Właściciel  hotelu, Karol Kernchen, 
pochodził  ze  Zbąszynia.  W  roku 
1901 kupił budynek i przez następ‐
ne pięć lat prowadził z żoną restau‐
rację  z  hotelem  i  ogródkiem 
piwnym. W  tym  czasie  należał  też 
do  babimojskiego  bractwa  kurko‐
wego.  Być  może  był  schorowany, 
bo już w roku 1906, w stosunkowo 
młodym wieku,  zdecydował  wyco‐
fać  się  z  interesu  i  sprzedać  hotel. 
Prawdopodobnie  jednak  dalej 
w  nim  mieszkał,  aż  w  1913  roku 
zmarł skończywszy zaledwie 51 lat.

Ogród Szukały
Hotel kupił  syn babimojskiego pie‐
karza  –  Bernard  Szukała,  zamiesz‐
kały na ulicy Kargowskiej 14. Wraz 
z  żoną  Marią  (z  domu  Weimann) 
prowadził  hotel  i  restaurację;  na 
ogródek  piwny  przez  następne  pół 
wieku  mówiło  się  „Ogród  Szuka‐
ły”. Bernard Szukała,  tak jak i  jego 
poprzednik,  należał  do  bractwa 
kurkowego. W bractwie awansował 
nawet do stopnia kapitana.
W hotelu Szukały, a wcześniej Ker‐
chena bractwo co roku organizowa‐
ło  zabawę  taneczną  w  drugi  dzień 
festynu  strzeleckiego,  który  odby‐
wał  się  zawsze  w  oktawie  Zielo‐
nych  Świątek.  Bracki  festyn 

strzelecki  trwał  zwykle  przez  trzy 
dni  –  od  wtorku  do  czwartku  po 
święcie  Zesłania  Ducha  św. 
W  pierwszy  dzień  festynu  bracia 
kurkowi  strzelali  o  tytuł  króla  kur‐
kowego,  którego  intronizowano 
wieczorem  podczas  balu  królew‐
skiego  w  sali  domu  strzeleckiego 
przy  ulicy  Wolsztyńskiej  23.  Dru‐
giego  dnia  organizowano  na  strzel‐
nicy  brackiej  otwarte  strzelanie  dla 
wszystkich  chętnych.  Po  wykupie‐
niu  biletu  każdy  dorosły  mógł 
strzelać  do  tarcz  punktowych.  Dla 
zwycięzców  przygotowane  były 
nagrody,  które  wręczano  podczas 
wieczornego  balu  w  ogrodzie  lub 
na  sali  hotelu  Szukały  przy  ulicy 
Brójeckiej 2. W 1928 roku nagrodę 
w  postaci  mechanicznego  zegara 
ściennego  wygrał  Kazimierz  Mi‐
chalski z Podmokli Wielkich 16.
Coroczny  festyn  strzelecki  był  naj‐
większą  zabawą  babimojszczan. 
Odbywał  się  w  ogrodzie  strzelec‐
kim na tzw. Łące Kurkowej (Vogel‐
wiese)  przy  ulicy  Żwirki  i Wigury, 
gdzie  ustawiano  budy  z  galanterią, 
słodyczami,  kiełbaskami  i  napoja‐
mi.  Dla  dzieci  nierzadko  przyjaż‐
dżała mała karuzela, wszystkim zaś 
przygrywała  babimojska  orkiestra 
dęta Müllera,  a  zawody  strzeleckie 
odbywały się na przyległej strzelni‐
cy  brackiej.  Z  perspektywy  czasu 
można  by  nawet  powiedzieć,  że 
bracki  festyn  strzelecki  był  po‐
przednikiem  dzisiejszych  Dni  Ba‐
bimostu.

Pierwszy hotel
Pierwszy  babimojski  hotel  przy 
ówczesnej  ulicy  Brójeckiej  2  po‐
wstał  przed  rokiem  1868.  Doku‐
ment  archiwalny  wystawiony  29 
października 1868 roku i podpisany 
przez  burmistrza  Babimostu  von 
Knobelsdorffa wspomina  jako wła‐
ściciela  hotelu Wilhelma  Fechnera. 
Magistrat  Babimostu  pisze  w  tym 
dokumencie  do  władz  prowincjal‐
nych  w  Poznaniu,  że  po  sugestii 
pod  adresem  właściciela  hotelu W. 
Fechnera,  kupił  on  sąsiednią  dział‐
kę  przy  kanale,  na  której  stał  stary 
podupadły  drewniany  budynek. 
Obiekt ów był tak wybudowany, że 

stał  częściowo  na  ulicy  przeszka‐
dzając  w  komunikacji  miejskiej. 
Fechner  dom  rozebrał  i  sprzedał 
miastu jedną trzecią działki wielko‐
ści  7  prętów  i  14  stóp  kwadrato‐
wych na poszerzenie ulicy, a  resztę 
przeznaczył  na  ogródek  piwny 
i przyłączył go do działki z istnieją‐
cym  już hotelem. Wilhelm Fechner 
planując  budowę  hotelu  przewi‐
dział  prawdopodobnie  dobry  inte‐
res.  W  tym  czasie  budowano  pod 
Babimostem  linię  kolejową,  która 
miała  połączyć  Poznań  z  Gubinem 
i  Cottbus.  Linia  łączyła  się  w  nie‐
dalekim Zbąszyniu z relacją kolejo‐
wą  Poznań  –  Frankfurt  nad  Odrą. 
Tym sposobem z milionowego Ber‐
lina przez Frankfurt n. O. – z krótką 
przesiadką  w  Zbąszyniu  –  można 
było przyjechać koleją w cztery go‐
dziny  do  Babimostu.  Tymczasem 
w  mieście  istniały  dotąd  jedynie 
oberże,  czyli  niewielkie  gościńce 
z  małą  ilością  pokoi  gościnnych. 
Wielki  nowy  budynek  już  samym 
napisem „Hotel” robił dobre wraże‐
nie na przyjeżdżających.
Nowo  powstały  hotel  był  w  tym 
czasie  jedną  z  największych  bu‐
dowli  prywatnych  w  Babimoście. 
Na  parterze,  z  lewej  strony  od 
głównego  wejścia,  znajdowała  się 
duża  restauracja,  a  nad  nią  na  pię‐
trze  sala  do  zabaw  tanecznych.  Na 
piętrze  były  jeszcze  pokoje  hotelo‐
we, a na parterze mieszkanie rodzi‐
ny  właściciela.  Budynek  posiadał 
dwie  piwnice:  jedną  na  wino 
i  beczki  z  piwem,  a  drugą  przygo‐
towaną  na  przyjęcie  gości  –  coś 
w rodzaju baru piwnicznego. Z pra‐
wej  strony  domu  istniała  duża  bra‐
ma  wjazdowa  na  podwórko 
z osobną furtką.

Amator wdów
W  sali  na  piętrze  hotelu  organizo‐
wano  zabawy  taneczne,  przyjęcia 
i  wesela.  Samorząd  miasta  za 
wszelkie  imprezy  taneczne  –  pry‐
watne,  jak  i  publiczne  –  pobierał 
opłatę.  Na  to  właściciel  hotelu 
w  1872  roku  złożył  skargę  do 
władz  prowincjalnych  w  Poznaniu, 
żaląc się między  innymi, że za we‐
sela  trwające przez dwa dni miasto 
żąda  podwójną  opłatę.  Wilhelm 
Fechner  pochodził  z  Doliny  Elizy 
(Elisental)  –  pobliskiego  folwarku 
nad  jeziorem  Małe  Liny.  W  1852 
wżenił się do pięć  lat starszej wdo‐
wy,  właścicielki  domu  i  oberży 
przy  ulicy Brójeckiej  5.  Był  obrot‐
nym  obywatelem  Babimostu,  rad‐
nym miejskim  i  członkiem zarządu 
–  magistratu.  Dodatkowo  był  mły‐
narzem  i posiadał wiatrak przy uli‐
cy  Sulechowskiej;  podupadły 
wiatrak  stał  jeszcze  do  czasów  po‐
wojennych XX wieku.  Starszy  brat 
Wilhelma,  Chrystian  Fechner,  rów‐
nież  młynarz,  był  w  tym  czasie 
właścicielem  młyna  wodnego 
w Podmoklach, który stał nad Gniłą 
Obrą. W drugiej połowie 1861 roku 
zmarła  żona  Wilhelma  Fechnera, 
a  także  jego  brat  Chrystian  z  Pod‐
mokli.  W  trosce  o  swoją  bratową 
w maju następnego  roku owdowia‐

ły hotelarz poślubił wdowę po bra‐
cie  i w  ten  sposób  stał  się  również 
właścicielem  młyna  wodnego 
w Podmoklach. Młyn wodny istniał 
także w Babimoście.  Stał  przy  uli‐
cy Brójeckiej  –  na  działce  później‐
szego hotelu. Powstał w XV wieku 
na gruncie królewskim, czyli  staro‐
sty babimojskiego. A że nie płynęła 
tędy  wtedy  rzeka,  przekopano  tzw. 
ciek  młyński,  który  zaopatrywał 
młyn  w  wodę  niezbędną  do  napę‐
dzania  go.  Ciek Młyński  (Mühlen‐
fließ)  od  północny  czerpał  wodę 
z  rzeki  Gniła  Obra,  która  płynęła 
od  zachodniej  strony  miasta,  i  od‐
dawał  ją wpływając do  rzeki na  jej 
odcinku  południowym.  Od  tego 
czasu  stare  miasto  znalazło  się  na 
wyspie  opływanej  od  zachodu 
przez  Gniłą  Obrę,  a  od  wschodu 
przez Kanał Młyński.

Mosty i młyny
Przez  Gniłą  Obrę  od  zachodniej 
strony  miasta  i  bagno  w  tymże 
miejscu od wieków prowadził most 
zwany  „Babim  Mostem”  (okolice 
ulicy  Sulechowskiej).  Po  wybudo‐
waniu  młyna  wodnego  i  przekopa‐
niu  Cieku  Młyńskiego  także 
i  w  tym miejscu  wzniesiono  most, 
który połączył stare miasto z przed‐
mieściem;  zwano  go  „Mostem 
Młyńskim”  (Mühlenbrücke). 
W drugiej połowie XIX wieku roz‐
budowano  Ciek  Młyński.  Przeko‐
pano  go  jako  kanał,  który  przejął 
wody  Gniłej  Obry,  tak  że  dziś 
większość  mieszkańców  uważa,  że 
rzeka  zawsze  właśnie  tak  płynęła 
jak  obecnie. W  ciągu  tejże  przebu‐
dowy  na  kanale  Gniłej  Obry  stary 
Most  Młyński  zastąpono  nowym, 
masywnym,  mostem  murowanym 
z  cegły,  zwanym  odtąd  „Mostem 
Miejskim”  (Stadtbrücke).  Stoi  do 
dziś  i  mylnie  traktowany  jest  jako 
ten, od którego miasto wzięło swo‐
ją nazwę. W miejskim młynie wod‐
nym  starosta  w  pierwszych 
wiekach  zatrudniał  młynarza,  póź‐
niej  młyn  wydzierżawiał,  aż  go 
kiedyś  sprzedał  młynarzowi  i  naj‐
później  od  połowy  XVIII  wieku 
właścicielem  młyna  był  obywatel 
Babimostu  z  rodziny  Berndtów, 
który  szczycił  się  tytułem  –  Erb‐
stadtwassermüller  –  „dziedziczny 
młynarz  miejskiego  młyna  wodne‐
go”.  Ostatnim  młynarzem  miej‐
skiego  młyna  wodnego  w  drugiej 
połowie  XIX  wieku  był  Wilhelm 

Herrmann,  członek  bractwa  kurko‐
wego i członek zarządu Babimostu. 
Od  niego  młyn  kupił  młynarz 
z Podmokli Wilhelm Fechner w po‐
łowie  lat  60. XIX wieku.  Jakie  za‐
miary  związane  z  początkowym 
zakupem  babimojskiego  młyna 
wodnego  miał Wilhelm  Fechner  – 
nie  wiadomo.  Może  prowadził  go 
nawet  przez  krótki  czas. W  końcu 
jednak  zdecydował  się  przebranżo‐
wić,  rozebrał  młyn  przy  kanale, 
a przy ulicy na drugim końcu dział‐
ki  wybudował  pierwszy  hotel 
w  Babimoście,  który  stał  tu  już 
w 1868 roku, jak mówią dokumen‐
ty archiwalne.

Obsunął  się w niebyt histo‐
rii
Przez  prawie  80  lat  hotel  służył 
przyjeżdżającym  gościom,  jako 
miejsce  postoju,  a  babimojszcza‐
nom  jako  miejsce  spotkań,  zabaw 
tanecznych i przyjęć okolicznościo‐
wych.  Podobnie  było  w  czasach 
powojennych.  Jeszcze  pod  koniec 
lat  60.  XX  wieku  odbywały  się 
w  sali  na  piętrze  i w  ogrodzie  pod 
kasztanami  zabawy  taneczne  i ma‐
jówki. W  budynku  znajdowała  się 
biblioteka  miejska,  były  różne  in‐
stytucje Gminnej  Spółdzielni  i  sie‐
dziba  babimojskiego  zastępu 
harcerskiego. W końcu we wszyst‐
kich  pomieszczeniach  budynku 
stworzono  mieszkania  komunalne. 
Teren nad kanałem Gniłej Obry, na 
którym stał hotel i o sto lat młodszy 
wysoki  blok  mieszkalny,  nie  był 
stabilny i zaczął się obsuwać. 
W  latach  90tych    XX  wieku 
wzmocniono  skarpę  nad  kanałem 
betonem  i  wstrzymano  obsuwanie 
bloku.  Niestety,  nie  zrobiono  tego 
przy  budynku  starego  hotelu. Dom 
z  1868  roku pozostawiono własne‐
mu  losu.  Budynek  dalej  się  obsu‐
wał,  jego  ściany  zaczęły  pękać,  aż 
w  końcu  popadł w  ruinę  i w  ubie‐
głym  roku  go  rozebrano.  W  ten 
sposób  w  ciągu  dwudziestu  lat  po 
zburzonej  gazowni  miejskiej 
i przedwojennym ośrodku zdrowia, 
zniknął  następny  obiekt  dziedzic‐
twa historii i kultury Babimostu.

Aleksander Waberski

Pierwszy hotel w Babimoście
We wrześniu  2020  roku  rozebrano  zrujnowany 
budynek stojący w samym centrum Babimostu. 
Wg publikowanych informacji, obiekt pochodził 
z początku XX wieku,  a w ostatnim czasie  jego 
użytkowania  służył  kilku  rodzinom  w  celach 
mieszkalnych.

Hotel przy ul. Brójeckiej  na widokówce z około 1901 roku

Dawny hotel około roku 1965
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Jesteście  muzykami  dudziarskimi. 
Gracie  już  od  piętnastu  lat.  Co 
Was w tej muzyce pociąga najbar‐
dziej?
Piotr  Górecki:  Mnie  chyba  cało‐
kształt  –  jak  to wszystko w  ogóle 
wygląda. Dzięki  temu zrodziło  się 
moje  zafascynowanie  tradycją.  To 
też  bardzo  dobra  odskocznia  od 
życia.  Jestem  na  co  dzień  księgo‐
wym  i  kiedy  w  pracy  mówię  ko‐
muś,  że  po  godzinach  działam 
w  zespole  folklorystycznym,  tań‐
czę  i  gram na dudach,  to wszyscy 
się  łapią  za głowę, w  takim pozy‐
tywnym  sensie,  że  to  super  rzecz. 
Gdy cały tydzień chodzę do pracy, 
a  na  weekend  gdzieś  jedziemy 
grać, to człowiek czeka na ten pią‐
tek, żeby to w końcu zrobić.
Paweł  Zawadzki: To,  co  nas  trzy‐
ma,  to  z  jednej  strony wspomnie‐
nia  tego,  co  już  przeżyliśmy,  tych 
wszystkich  wyjazdów  po  całym 
świecie  (Rosja,  Korea,  Białoruś, 
Szkocja – przyp.  red.), a z drugiej 
świadomość,  że  będzie  to  trwało 
cały  czas.  To  fascynujące.  Mimo 
że z Piotrem mamy nieco odmien‐
ne  charaktery,  to  razem  gramy, 
tańczymy  i  śpiewamy  już  tyle  lat. 
To jest fajne, wiele nas łączy.
Piotr Górecki: Moja znajoma, któ‐
ra  gra  na  skrzypcach,  powiedziała 
mi  kiedyś  podczas  festiwalu 
w Warszawie,  że  kiedy  ekipa  du‐
dziarska  gra,  dajmy  na  to,  na  lo‐
kalnych  dożynkach,  to  ludzie 
narzekają,  że  „ci  znowu  rzępolą”. 

A jednak gdy w Warszawie lub in‐
nym  mieście  jest  noc  tańca,  to 
przychodzą  na  nią  ludzie,  którzy 
chcą,  żeby  ci  dudziarze  tam  byli, 
tak  naprawdę  to  dla  tych  dudzia‐
rzy  przychodzą.  Ci  ludzie  cieszą 
się  z  naszej  obecności.  Daje  to 
niesamowitą  energię  do  działania 
i grania.

A  jak  zaczęła  się Wasza  przygoda 
z muzyką dudziarską? Początkowo 
graliście osobno.
Piotr  Górecki:  Ja  zacząłem  swoją 
przygodę  właściwie  pierwszy. 
W Stęszewie,  niedaleko Poznania, 
chodziłem  początkowo  na  śpiew 
do domu kultury  i  pani Basia Ba‐
wer,  dyrektor,  nasza  patronka  od 
najmłodszych  lat,  mnie  „wyłowi‐
ła”.  Wtedy  śpiewałem  jeszcze 
w  zespole  młodzieżowym,  który 
kończył  swoją  działalność,  i  pani 
Basia  zaproponowała,  czy  nie 
chciałbym  spróbować  sił  w  ludo‐
wej  kapeli,  żeby  chociaż  przyjść 
na dwie, trzy próby, zobaczyć. Po‐
wiem  szczerze,  że  na  początku 
niechętnie  zostawałem  na  tych 
próbach,  trochę  uciekałem.  Ale 
z czasem się do tego przekonałem, 
spodobało  mi  się  to.  Wiele  osób 
mnie  pyta,  dlaczego  zostałem  du‐
dziarzem, myśląc,  że  to z powodu 
tradycji  muzycznych  w  mojej  ro‐
dzinie. U mnie  tradycji  stricte  du‐
dziarskiej  nie  było,  ale  wiem,  że 
mój dziadek grał na skrzypcach na 
różnych  zabawach.  Więc  klimat 

muzyki  ludowej  był  gdzieś  tam 
obecny.  Jednak  sam  zapał  do  tej 
muzyki  został  mi  przekazany 
przez upór pani Basi,  a potem na‐
szych nauczycieli – mistrzów.
Paweł  Zawadzki:  Z  Piotrem  po‐
znaliśmy  się  w  2005  roku,  gdy 
przyszedłem  grać  na  skrzypcach 
do  kapeli  dudziarskiej  w  Stęsze‐
wie.  Od  tamtego  czasu  się  kum‐
plujemy.  Piotr  jest  ode  mnie  trzy 
lata  starszy,  wtedy  to  była  prze‐
paść  pomiędzy  nami. Ale  zakum‐
plowaliśmy  się  od  razu  i  tak  jest 
już  piętnaście  lat  (śmiech).  Naj‐
pierw  graliśmy  jako Młodzieżowa 
Kapela  Dudziarska  „Koźlary”  ze 
Stęszewa.  Potem,  gdy  byliśmy 
trochę  starsi,  zaczęliśmy  grać  we 
dwójkę.  A  potem…  graliśmy 
wszędzie  (śmiech).  Tak  jest  w  tej 
muzyce,  że  czasami  proszą  nas, 
żebyśmy  wsparli  inne  kapele,  ta‐
kie jak CK Zamek, Kapela z Gołę‐
bina Starego czy z Połajewa. Teraz 
działamy  głównie  w  Wielkopola‐
nach,  mamy  również  Kuźnię  Tra‐
dycji.

Właśnie,  prowadzicie  niesamowity 
projekt Kuźnia Tradycji. Jak udaje 
Wam  się  przekazywać  młodzieży 
pasję do muzyki ludowej?
Paweł  Zawadzki:  Stworzyliśmy 
Kuźnię  Tradycji  przy  Zespole 
Folklorystycznym  „Wielkopola‐
nie” w Poznaniu, ponieważ zrodził 
się pomysł, by przekazywać tę pa‐
sję  dzieciakom.  Z  ZF  „Wielkopo‐
lanie”  od  lat  współpracuje 
Dziecięcy  Zespół  Folklorystyczny 
„Cepelia”,  do  którego  uczęszczają 
dzieci i młodzież. Zwykle jest tak, 
że  młodzież  z  Cepelii  przechodzi 
do Wielkopolan, aby kontynuować 
swoje  pasje.  W  Cepelii  jest  na‐
prawdę  dużo  utalentowanych 
dzieci, które grają na różnych in‐

strumentach.  Mistrz  dudziarski 
Romuald  Jędraszak  poduczał 
w  Cepelii  dzieci  gry  na  sierszeń‐
kach  do  jakiegoś  występu,  jednak 
potem  pomysł  kontynuowania  te‐
go przedsięwzięcia gdzieś zaginął. 
Niedawno  jednak  narodził  się  na 
nowo w ramach współpracy z kie‐
rownikiem  Wielkopolan,  panem 
Piotrem  Kulką.  No  i  się  zaczęło! 
Rozpoczęliśmy  od  dwóch  dziew‐
czyn  grających  na  mazankach 
i  dwóch  chłopaków  na  sierszeń‐
kach.  Potem  pojawiła  się  silna 
ekipa  z  Potarzycy,  działająca 
w strukturach ZF „Snutki”, a także 
kilka  osób  z  Poznania.  Niestety, 
pandemia  pokrzyżowała  nam  pla‐
ny.  Kontakt  z  młodzieżą  mamy 
wyłącznie online. Bycie na próbie 
na  żywo  to  co  innego.  Czasami 
pewne  nawet  samo  fizyczne  uda‐
nie się na próbę  jest bardzo moty‐
wujące.  A  spotkania  online  są 
niestety  gorsze.  Odnoszę  wraże‐
nie,  że  czasami  gorzej  się  doga‐
dać,  by  spotkać  się  online  niż  na 
żywo.
Piotr  Górecki:  To  bardzo  trudne 
uczyć  gry  online,  do  tego  trzeba 
się  po  prostu  spotkać  fizycznie. 
Pan Roman uczy co prawda w ten 
sposób  grupę  ze  Stęszewa,  ale  to 
ludzie, którzy  już grają paręnaście 
lat.  Inaczej  jest,  gdy  trzeba  kogoś 
uczyć  od  początku  przez  internet, 
prezentować  melodie.  Też  inną 
sprawą jest pokazywanie, jak grać, 
a  inną  spotkanie  się  z  grupą  ludzi 
i wspólne muzykowanie. Bo ucze‐
nie się samemu grania w domu na 
dudach jest trochę trudne, jeśli nie 
ma się  tej grupy, wśród której po‐
tem  można  zagrać  i  się  usłyszeć. 
Ale  i  tak  jestem  pełen  podziwu, 
jak  szybko  ci  młodzi  opanowują 
grę. Trzeba przyznać, że są utalen‐
towani.
Paweł  Zawadzki:  Na  samym  po‐
czątku  młodzi  zaczynają  na  ma‐
zankach  i  sierszeńkach,  potem 
przechodzą na dudy i skrzypce.

Udało Wam się z tymi dzieciakami 
coś osiągnąć?
Piotr Górecki: W  tym  roku wzięli 
udział w Festiwalu Kultury Ludo‐
wej  „Ignysiowy  Laur”  i  czwórka 
osób  od  nas miała  pierwsze miej‐
sca w swoich kategoriach.
Paweł  Zawadzki:  Wcześniej  jesz‐
cze były Brzeziny, nasze dzieciaki 
też  zdobyły  tam  pierwsze miejsce 
i wyróżnienie.
Piotr Górecki: Oczywiście co roku 
jest Turniej  Dudziarzy Wielkopol‐
skich,  choć  w  tym  roku  z  wiado‐
mych  przyczyn  się  nie  odbył. Ale 
w zeszłym roku nasze dzieciaki po 
raz pierwszy wystąpiły. To był dla 
nas  duży  test  naszej  pracy.  I  wy‐
padło  ładnie,  dzieciaki  były 
w  pierwszej  trójce  i  dostały  wy‐
różnienia.

Mówicie  o  mazankach  i  siersze‐
ńakch,  kozłach…  To  nie  są  prze‐
cież zwykłe instrumenty.
Paweł  Zawadzki:  Moje  skrzypce 
są przewiązane bądź podwiązane – 
tak  się  o  nich  mówi.  Wyglądają 
jak zwykłe skrzypce, za bardzo nie 
różnią się od klasycznych. Po pro‐
stu  trzyma  się  je  nieco  inaczej. 
Natomiast  jeśli  chodzi  o  budowę 
i  dźwięk,  występują  zmiany. 
W  piątej  pozycji  skrzypiec  pod‐
wiązanych  pojawia  się  próg  pod‐
wyższający  tonację. Tym progiem 
jest zazwyczaj zapałka albo kawa‐
łek drewienka które umieszcza się 
już  na  stałe.  Można  to  porównać 
do  kapodastra  w  gitarze  –  to  po 
prostu  podwyższenie  tonacji  pu‐
stej  struny.  Wynika  to  z  bardzo 
praktycznego  podejścia,  ponieważ 
dudy  w  naszym  regionie  grają 
w  tonacji  B.  Właściwie  teraz 
wszystkie  grają  w  B,  jednak  nie 
zawsze  tak  było. Kiedyś  na  połu‐
dniu grano w wysokiej tonacji, im 
bliżej północy, tym ta tonacja spa‐
dała.  Skrzypek  trzyma  rękę  cały 
czas  w  tej  samej  pozycji.  Gra  się 
zazwyczaj  proste  melodie,  oparte 
przeważnie  na  pierwszej  i  drugiej 
strunie. Gra na strunach D i G za‐
leży  od  inwencji  skrzypka  i  jego 
maniery  muzycznej.  Jeśli  ktoś 
chce grać do dud,  to kupuje  zwy‐
kłe  skrzypce,  jedynie  je  przewią‐
zuje  na  piątej  pozycji.  Nie  warto 
mieć jednych skrzypiec do gry du‐
dziarskiej  i  klasycznej,  ponieważ 
częste zmiany tych tonacji niszczą 
struny. Piotr Górecki: To, na czym 
ja  gram,  to  dudy  wielkopolskie. 
O Wielkopolsce mówi się w ogóle, 
że dudami stoi, ponieważ w Polsce 
jest  osiem  odmian  dud,  z  czego 
pięć  właśnie  z  Wielkopolski. 
Wśród  nich  są  dudy 
wielkopolskie,  fachowo:  typ 
bukowskokościański.  Jest  jeszcze 
typ  rawickogostyński,  kozioł 
biały,  kozioł  czarny  i  sierszeńki. 
Z  racji  położenia  geograficznego 
gram  na  tych  bukowskokościań‐
skich.  Tak  jak  Paweł  powiedział, 
na początku to była kwestia nauki 
koordynacji. Młodzi chłopcy grają 
na  sierszeńkach,  ponieważ  są 
prostsze,  nie  mają  burdonu  i  są 
lżejsze.  Ja  grałem  od  razu  na  du‐
dach,  ale  miałem  zawiązany  bur‐
don  –  czyli  trzeba  było  mniej 
powietrza, żeby utrzymać tę koor‐
dynację. 
Chodziło o  to,  by móc zacząć  już 
grać,  nie  męczyć  się  tak  bardzo 
z koordynacją, nabierać powietrza 
za  pomocą  ust  albo  dymki.  Żeby 
nabierać  za  pomocą  ust,  trzeba 
mieć  odpowiedni  predyspozycje 
przepony. 
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a dudziarz silny. Kapela Piotra i Pawła.
Paweł  Zawadzki  jest  doktorantem  na  Politech‐
nice  Poznańskiej  i  gra  na  skrzypcach  przewią‐
zanych.  Piotr  Górecki  pracuje  jako  księgowy 
i  gra  na  dudach  wielkopolskich.  Obaj  kochają 
muzykę ludową, a swoją pasję próbują skutecz‐
nie przekazać młodym pokoleniom.

Piotr Górecki i Paweł Zawadzki muzykują razem od 2005 roku (fot. P. Baczewski)

Skrzypek musi być przystojny,



Żeby  nabierać  powietrza  dymką, 
trzeba z kolei potrafić się skoordy‐
nować.  W  naszej  Kuźni  Tradycji 
zaczynamy naukę właśnie od  tych 
sierszenek,  czyli  tak,  jak  powinno 
się  to  robić. A  propos  tego,  że  to 
ciężki  instrument,  przypomniała 
mi się anegdota z Kazimierza Dol‐
nego.  Kiedy  tam  graliśmy,  Paweł 
udzielał  wywiadu  i  powiedział 
wtedy, że skrzypek musi być przy‐
stojny  a  dudziarz  silny  (śmiech). 
Ale taka jest prawda – do gry przy 
dudach  trzeba  mieć  krzepę.  Przy 
krótszych  setach  to  można  oczy‐
wiście  spokojnie  grać,  ale  przy 
różnego  rodzaju  potańcówkach  to 
jest się co napocić (śmiech).
Paweł  Zawadzki:  Dudy  to  skom‐
plikowany  instrument,  trzeba  się 
natrudzić,  żeby  taki  wykonać, 
trzeba  skompletować odpowiednie 
surowce,  przygotować  je  i  obro‐
bić.
Piotr Górecki: To prawda, ale wła‐
śnie  przy  nauce  gry  na  dudach 
człowiek  uczy  się  też  budowy  in‐
strumentu  i  tego,  jak go stroić, bo 
to też skomplikowane. Stroiki wy‐
konane  się  z  trzciny,  czasami 
z  metalu.  Dudy  stroi  się  tak,  że 
jest przebierka i burdon, a w środ‐
ku znajdują się stroiki. U nas aku‐
rat  jest  tak,  że  się  dokłada  lub 
ujmuje wosku. Jeśli  się ujmuje,  to 
ton idzie wyżej, a jeśli się dokłada, 
to  niżej.  Jest  taki  mały  blacik,  na 
którym się dokłada ten wosk.
Paweł Zawadzki: Jeśli  jest wilgot‐
no, to ten blacik bardziej nasiąknie 
wodą  i  staje  się  cięższy.  I  wtedy 
ten  wcześniej  dodany  wosk  nie 
spełnia  swojej  funkcji,  bo  jest  go 
za  dużo,  i  trzeba  go  odjąć.  Jeśli 
znowuż  jest  za  sucho,  to  trzeba 
dołożyć.
Piotr  Górecki:  Czasami  dudy 
można  stroić  godzinami,  a  kiedy 
się  wejdzie  na  scenę,  gdzie  są 
światła, to te lampy ogrzewają du‐
dy  i  trzeba  je  stroić  od  początku. 
Człowieka  może  szlag  trafić 
(śmiech).  Słowacy  poszli  już 
w  tym  kierunku,  że  stroiki  mają 
zrobione  z włókna  szklanego,  i  to 
zdaje  egzamin,  te  dudy  są  nie‐
zniszczalne,  jeśli  chodzi  o  stroje‐
nie.  Ale  z  drugiej  strony  wielu 
muzyków  twierdzi,  że  to  już  nie 
jest ten sam dźwięk.
Paweł  Zawadzki:  W  ogóle  kon‐
strukcja  dud  nie  została  nigdzie 
szczegółowo  opisana,  więc  to 
wszystko  zależy  od  budownicze‐
go.  Nam  robił  je  pan  Andrzej 
Mendlewski  w Wielkiej Wsi  koło 
Stęszewa.  Mamy  to  szczęście,  że 
jest blisko nas. Pan Andrzej zrobił 

chyba  w  sumie  z  pięćset  instru‐
mentów!  Sam  chyba  nigdy  nie 
grał,  za  to  jego  żona  grała  na  du‐
dach.

Jak uczyliście się gry? To przecież 
nie jest klasyczna nauka z nut.
Paweł  Zawadzki:  Oczywiście,  że 
nie.  Obycia  z  instrumentem  i  gry 
uczył  nas  mistrz  Romuald  Jędra‐
szak.  Na  początku  nauczył  nas 
w  ogóle  obycia  z  instrumentami. 
W  przypadku  skrzypiec  to  na 
przykład  takich  kwestii,  gdzie 
kłaść  palec,  żeby  wydobyć  kon‐
kretny  dźwięk. W  przypadku  dud 
–  jak  koordynować  wydobycie 
dźwięku,  pompowania,  kontrolo‐
wania ciśnienia w miechu, by bur‐
don  i  przebierka  dawały  równy 
dźwięk.  To  był  początek  naszej 
nauki.  Pan  Romuald  grał  zawsze 
taki  utwór  „Lelija”.  Grał  go  naj‐
pierw na dudach, potem trzeba by‐
ło  to  powtórzyć,  a  potem  na 
skrzypcach  i  również  trzeba  było 
powtórzyć.  Nie  liczyło  się  tylko, 
jak  zapamiętasz  palce,  ale  trzeba 
było umieć również  to słyszeć. To 
bardzo ważne w muzyce  ludowej. 
Tego nie da się przeskoczyć – jeśli 
ktoś  nie  ma  słuchu,  to  dalej  nie 
będzie  potrafił  grać,  choć  będzie 
umiał  zrobić  to  typowo  technicz‐
nie.

Trzeba  nadmienić,  że  w  Wielko‐
polsce  prócz  skrzypiec  przewiąza‐
nych  są  również  mazanki,  które 
niejako poprzedzały erę skrzypiec, 
gdy  te  nie  były  jeszcze  takie  po‐
wszechne.  Też  występowały  prze‐
wiązane  do  dud,  a  występowały 
głównie w Regionie Kozła, w  pa‐
rze  z  kozłem  czarnym.  To  instru‐
ment  wykonany  z  jednego 
kawałka drewna, wyżłobiony  i za‐
wierający  jedynie  trzy  struny. 
Technika  gry  jest  prostsza.  Nie 
trzyma  się  tego  na  brodzie,  tylko 
na  piersi,  smyczek  jest  krótszy. 
Może  dźwięk  nie  jest  taki  ładny 
jak  ze  skrzypiec,  ale  niezwykle 
charakterystyczny.
Piotr  Górecki:  Z  naszym  mi‐
strzem,  panem Romanem,  spotka‐
liśmy  się  pierwszy  raz  na  próbie 
w Domu Kultury w Stęszewie. To 
była  typowa  relacja  mistrz  – 
uczeń. Miałem około jedenastu lat. 
Wtedy  był  to  dla  mnie  „pan  na‐
uczyciel”,  który  mnie  uczył.  Spę‐
dzaliśmy  ze  sobą  bardzo  dużo 
czasu  na  próbach,  potem  na  wy‐
jazdach,  a  potem  na  wspólnym 
graniu.  Na  wyjazdach  mocno  się 
integrowaliśmy,  a  samo  granie  po 
prostu  sprawiało  nam  przyjem‐
ność.  Potem wkręcił  nas  do Wiel‐
kopolan.  Myślę,  że  wiedział,  że 
można  na  nas  polegać,  a  sam 

chciał się częściowo odciążyć.
Paweł Zawadzki: Dało nam to tro‐
chę  nowej  energii  i  nowych moż‐
liwości.  Pan  Roman  prowadził 
wiele  kapel  i  swoją  osobą  spajał 
wiele środowisk.
Piotr  Górecki:  Przez  to  zawarli‐
śmy wiele  nowych  przyjaźni,  któ‐
rej  trwają  po  dziś  dzień. 
Z  początku  to  było  na  zasadzie 
wspólnej  gry  gdzieś  na  konkur‐
sach  czy  wyjazdach,  a  potem 
przyszły  wspólne  wypady,  grille, 
imprezy.  Pan  Roman  połączył  ze 
sobą wiele osób.
I  to  właśnie  przez  Wielkopolan 
otworzył  drzwi  do wielu  perspek‐
tyw!
Piotr  Górecki:  Na  początku 
w Wielkopolanach  tylko  graliśmy, 
ale potem tancerze, właściwie nasi 
rówieśnicy,  zachęcali  nas  do  tań‐
czenia.  Szczególnie  Pawła,  bo 
wiadomo,  był młody  i  przystojny, 
to  go  dziewczyny  tam  męczyły 
(śmiech).  Ja  potem  też  zacząłem 
tańczyć.
Paweł  Zawadzki:  Tańczę  już  od 
pięciu  lat. To  jest  fajne,  bo  z  jed‐
nej  strony  gramy,  a  z  drugiej  się 
trochę  ruszamy,  bo  taki  taniec  to 
jednak duży wysiłek!
Piotr  Górecki:  Bardzo  się  cieszy‐
my, że jesteśmy częścią tej kultury 
ludowej i możemy to przekazywać 

dalej.  Pan  Romuald  uczył  się  od 
osoby,  która  urodziła  się  w  XIX 
wieku,  więc  jeśli  my  uczyliśmy 
się  od  pana  Romualda,  to  jest 
pewna ciągłość pokoleń. Jesteśmy 
z tego dumni.
Paweł Zawadzki: Ten przekaz  jest 
autentyczny. Nie  jesteśmy rodziną 
z  panem  Romanem,  ale  czujemy 
się  częścią  tego  przekazu.  Nie‐
dawno zajęliśmy pierwsze miejsce 
w konkursie „5 minut dla oberka”, 
w którym występowały kapele au‐
tentyczne  z  okolic  Mazowsza 
i Łódzkiego. I nas uznano tą kape‐
lą  prawdziwą,  autentyczną.  Może 
dlatego,  że my  tą muzyką  się  tak 
naprawdę bawimy, dla nas to fraj‐
da.

Piotr Górecki: Ale  też duża odpo‐
wiedzialność!  Bo  jeśli  my  teraz 
powiemy:  „Koniec,  nie  chce  nam 
się  już  grać”,  to  przerwiemy  pas 
transmisji tej tradycji, jej kontynu‐
ację.  Oczywiście  uczymy  mło‐
dych,  ale  nie  ma  za  dużo  tych 
osób, które chcą uczyć dalej. Dla‐
tego  my  tym  bardziej  chcemy  to 
robić.

Zofia Kędziora

Piotr i Paweł prowadzą projekt "Kuźnia Tradycji", zachęcając najmłodszych do nauki gry na instrumentach ludowych (fot. P. Baczewski)


