
Powszechną  prawdą  jest,  że  „mu‐
zyka  nie  zna  granic”.  Napisano 
i  powiedziano  o  tym  już  bardzo 
wiele. Jak zatem muzyka tradycyj‐
na  Regionu  Kozła  funkcjonowała 
i  funkcjonuje  wobec  różnych  gra‐
nic  –  czyli  w  różnych  światach? 
Przed  nami  podróż  ponad  granice 
muzyki koźlarskiej. Ponad granice 
gmin,  powiatów,  województw 
a  nawet  państw.  Przez  granice 
między  dobrem  a  złem,  między 
sacrum a profanum, między stana‐

mi  społecznymi  czy  stylami 
w muzyce. Jak silna jest nasza tra‐
dycja  muzyczna?  Jak  silną  rolę 
odegrała  muzyka  w  naszym  po‐
czuciu  tożsamości  i  jedności  kul‐
turowej?
Nasza ziemia – Region Kozła – od 
najdawniejszych czasów była wie‐
lokrotnie  dzielona  różnymi  grani‐
cami.  Przecinały  ją  granice 
kasztelanii,  księstw,  włości  szla‐
checkich  czy  dóbr  kościelnych. 
Koźlarze  przysiedli  po  obu  stro‐

nach  granicy  państwowej,  do  dziś 
grają  w  różnych  województwach, 
powiatach czy gminach. Nic to dla 
kozła!  Instrument  ten  niepodziel‐
nie  panował  na  tych  ziemiach, 
o  czym  możemy  przeczytać  już 
w  czasach  staropolskich.Opisując 
ten region pierwsi badacze orzekli, 
że  jest  to  „okrąg,  w  którym  [...] 
panuje  kozioł”.  Współcześnie  po‐
nad  liniami  administracyjnymi 
funkcjonuje  porozumienie  gmin, 
a  region  jednoczy  jego  symbol  – 
instrument muzyczny.  Jest  to  chy‐
ba  jedyny  taki przypadek w Euro‐
pie, jeśli nie na świecie...
W  zachodniej  Wielkopolsce  wy‐
stępuje  ludowy  instrument  mu‐
zyczny,  rodzaj  dud,  który 
przyczynił  się  do  integracji  spo‐
łecznej,  a  nawet  administracyjnej. 
Pod szyldem tego instrumentu po‐
wstał związek gmin Region Kozła, 
co  jest  unikatem  na  skalę  świato‐
wą.  Zadanie  obejmuje  ukazanie 

zjawisk i upamiętnienie osób z za‐
kresu kultury muzycznej w Regio‐
nie,  gdzie  muzyka  i  instrument 
muzyczny  budowały  od  końca 
XIX w.  na pograniczu polskonie‐
mieckim  tożsamości:  narodową 
i  regionalną. We współpracy  z  In‐
stytutem  Muzykologii  UWr  obej‐
mą  sesję  naukową,  wystawę 
i  internetowe  repozytorium.  Ze‐
brane  w  terenie  materiały  archi‐
walne  i  historie  mówione  mają 
udokumentować  i  spopularyzować 
wkład  lokalnej  kultury muzycznej 
w  wielopokoleniowy  proces  toż‐
samościowy.  Muzyka  ludowa  jest 
stale  obecna  w  świadomości 
i  praktyce  wykonawczej  Regionu, 
jednak  zjawiska  kulturotwórcze 
widziane  z  zewnętrznej  –  nauko‐
wej  perspektywy  mają  szansę 
przybliżyć  i  spopularyzować 
w  ogólnopolskim  kontekście  ich 
wspólnotowy potencjał.

Witryna internetowa
 W  celu  jej  powstania  zaprojekto‐
wano  i  wykonano  internetowe  re‐
pozytorium  muzycznej  kultury 
ludowej,  promującej  zebrane  naj‐
starsze przejawy muzykowania  lu‐
dowego  w  regionie,  stanowiącego 
istotny  element  zachowania  tożsa‐
mości  narodowej  pod  zaborami 
i  w  czasach  okupacji.  Istotnym 
elementem  zawartości  strony  jest 
szerokie  rozpropagowanie  upo‐
rządkowanych  zasobów  archiwal‐
nych,  przechowujących  pamięć 
o  najstarszych  muzykach,  znajdu‐
jących się w lokalnych, niedostęp‐
nych  szerokiej  publiczności, 
izbach  regionalnych  i  kolekcjach 
lub będących w posiadaniu miesz‐
kańców  regionu.  Umieszczono  na 
stronie  repozytorium  materiały 
pochodzące  z  już  wykonanych 
kwerend  oraz  uzupełniono  je  ce‐

lem  zapewnienia  możliwej  kom‐
pletności materiału. 
Przeprowadzono  następujące  ba‐
dania:
Kwerendę i opracowanie naukowe 
zbiorów  szklanych  negatywów  ze 
zbiorów  Fundacji  TRES,  wybra‐
nych  zbiorów  etnograficznych 
Muzeum  Ziemi  Zbąszyńskiej 
i Regionu Kozła, izb regionalnych 
w Podmoklach Małych, Dąbrówce 
Wielkopolskiej  i  Babimoście, 
Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w  Siedlcu,  Skansenie  Budownic‐
twa  Ludowego  Zachodniej  Wiel‐
kopolski  w  Wolsztynie,  zasobach 
cyfrowych MiGBP w Nowym To‐
myślu  i Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Babimojskiej,
Nagranie  historii  mówionych  naj‐
starszych  muzyków  lub  wspo‐
mnień o muzykach oraz kwerendę 
wśród rodzin obecnych i dawnych 
muzyków  ludowych, a  także osób 
zaangażowanych  w  działania 
o  znaczeniu  historycznym  i  spo‐
łecznym  dla  tematu  zadania.  Jest 
to  ostatni  moment  aby  uchwycić 
relacje  ludzi  pamiętających  okres 
okupacji  i  represji  związanych 
z  kultywowaniem  tradycyjnych 
przejawów kultury. Ze względu na 
fakt iż w wielu rodzinach tradycje 
muzyczne są kultywowane od po‐
koleń rodzinne archiwa są znaczą‐
cym  składnikiem  nieujawnionej 
publiczne cennej spuścizny.
Koncepcja  i  realizacja: Wojciech 
Olejniczak  (Fundacja  TRES), 
Agnieszka Drożdżewska (Instytut 
Muzykologii  Uniwersytetu  Wro‐
cławskiego)
Konsultacja  merytoryczna:  Prof. 
dr  hab.  Zbigniew  Jerzy  Prze‐
rembski    (Instytut  Muzykologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wojciech Olejniczak
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Wyniki  rankingu  zostały  opraco‐
wane przez prof. dr. hab. Przemy‐
sława  Śleszyńskiego  z  Instytutu 
Geografii  i  Przestrzennego  Zago‐
spodarowania  Polskiej  Akademii 
Nauk  w  Warszawie.  Narzędziem 
oceny było 48 mierzalnych wskaź‐
nikach  rozwojowych.  Zgodnie 
z  ideą autorów raportu:  jakość ży‐
cia  to  stopień  zaspokojenia  po‐

trzeb  człowieka.  Potrzeby  te  podzielono 
na  materialne  (bytowe)  i  niematerialne 
(duchowe). W  zależności  od  specyfiki  ja‐
kość  życia  można  analizować  w  sferze 
biologicznej,  psychologicznej,  zdrowot‐
nej,  społecznej,  środowiskowej  (przyrod‐
niczej), politycznej, edukacyjnej i innych. 
Zbąszyń został oceniony na  trzecim miej‐
scu w  kategorii  „gminy miejskie  i  gminy 
miejskowiejskie  z  miastem  powyżej 

5 tys. mieszkańców.” A oto cała dziesiątka 
tejże  kategorii:  1.  Gogolin  ,  2. Witkowo, 
3.  Zbąszyń,  4.  Pniewy,  5.  Wronki,  6. 
Kietrz, 7. Lubawa, 8. Głogówek, 9. Brzeg 
Dolny,  10.  Śmigiel.  Jak  widać  –  połowa 
ocenionych  gmin  wywodzi  się 
z Wielkopolski. 
W  pozostałych  kategoriach  zwy‐
ciężyli: miasta na prawach powia‐
tu – Warszawa, strefy podmiejskie 
– Ożarów Mazowiecki, gminy sie‐
dziby  powiatu  ziemskiego  –  Lu‐
bin, gminy wiejskie – Kleszczów.
Wręczenie  wyróżnień  laureatom 
odbyło się 4 listopada br. w siedzi‐

bie  Polskiej  Agencji  Prasowej. 
Więcej  informacji  można  znaleźć 
na stronie: https://samorzad.pap.pl/

kategoria/gminadobradozycia/
wyniki

zbum

Zbąszyń na trzecim miejscu w kraju
ZBĄSZYŃ.  Samorząd  lokalny  zajął  trzecie 
miejsce w Polsce w  ogólnokrajowym  rankingu 
Serwisu  Samorządowego Polskiej Agencji  Pra‐
sowej pod nazwą „Gmina dobra do życia”. 

Muzyka tradycyjna ponad granicami
NĄDNIA.  Podczas  pierwszego  wieczoru  Biesia‐
dy  Koźlarskiej,  która  wyjatkowo  w  tym  roku 
odbyła się w Nądni pod Zbąszyniem, uczestnicy 
mogli posłuchać wykładu oraz przyjrzeć się wy‐
stawie przygotowanej w ramach kolejnych dzia‐
łań  projektowych  Fundacji TRES.  Ich  efektem 
jest powstanie witryny intenetowej z zaprojekto‐
wanym  repozytorium  muzycznej  kultury  ludo‐
wej regionu.

Burmistrz Zbąszynia, Tomasz Kurasiński odbiera przyznane wyróżnienie

Fot. PAP
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„Podkoziołek”  pismo Regionu Kozła.
Wydawca: Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.
Adres: 66120 Kargowa, Rynek 16.
Tel. 68/ 352 52 30, faks 68/ 422 11 83. Adres elektroniczny: biuro@lgdrk.pl.
Pismo „Podkoziołek” wykorzystuje w publikacjach materiały ze stron internetowych gmin RK, za co 
redakcja dziękuje samorządom.
Redaguje Magdalena Rożek, współpracuje Szczepan Sobczak.

Po  etapie  demontażu  dachu  oraz 
podłóg,  zostały  wylane  nowe 
wieńce  i  posadzki.  Pojawiły  się 
nowe  ścianki  działowe  wyznacza‐
jące  nowy  układ  pomieszczeń  za‐
równo  administracyjnych,  jak 

i  sanitarnomagazynowych.  Kolej‐
ny  etap  obejmie  wymianę  kon‐
strukcji  dachu  na  stalową,  nową 
instalację  elektryczną,  sanitarną, 
a  także  wentylacyjną.  Zbąszyński 
dom kultury w nowej odsłonie zy‐

ska  dodatkową  przestrzeń  wysta‐
wową  w  powiększonym  foyer, 
pomieszczenie  gastronomiczne  do 
podgrzania i przełożenia posiłków, 
a  także większe  i  przestronniejsze 
toalety. 
Przebudowana  zostanie  również 
część  administracyjna.  Sala  ZCK 
dotychczas ogrzewana była kotłem 
węglowym,  który  przy  okazji 
przebudowy,  zostanie wymieniony 
na kocioł gazowy.
Wykonawcą  prac  jest  firma  bu‐
dowlana  Całus  Sp.  z  o.o.  Sp.K. 
Remont  jest  finansowany  ze  środ‐
ków  Ministerstwa  Kultury,  Dzie‐
dzictwa  Narodowego  i  Sportu 
w  kwocie  356  tysięcy,  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa 
Wielkopolskiego w  kwocie  95  ty‐
sięcy,  Lokalnej  Grupy  Działania 
Regionu Kozła – 180  tysięcy oraz 
budżetu  Gminy  Zbąszyń.  Koszt 
prac na chwilę obecną został okre‐
ślony  na  kwotę  półtora  miliona 
złotych.

Mateusz Basiński

Dom kultury w trakcie przebudowy
ZBĄSZYŃ. Od kilkunastu tygodni trwają prace 
remontowobudowlane  w  sali  Zbąszyńskiego 
Centrum Kultury,  a  ich  zakończenie  jest  zapla‐
nowane na koniec bieżącego roku.

Sala widowiskowa domu kultury podczas prac remontowych 

Jan Sylwester Prządka  popularyzator kultury ludowej regionu

Jan  Sylwester  Prządka,  koźlarz, 
skrzypek, klarnecista, związany ze 
stowarzyszeniem  Muzyków  Lu‐
dowych w Zbąszyniu. Od urodze‐
nia  związany  z  tą  miejscowością, 
Prządka  był  spadkobiercą  tradycji 
muzycznych  swojego  ojca  –  Cze‐
sława  Prządki  oraz  nauczycieli: 
Tomasza  Śliwy  i  Zdzisława Mań‐
czaka.  Niestrudzony  kultywator 
dziedzictwa  muzycznego  regionu 
kozła z pasją zarażał dzieci i mło‐
dzież  Zbąszynia  i  okolic  muzyką 
tradycyjną.  Grał  po  mistrzowsku 
nie  tylko  na  koźle,  ale  także  znał 
sierszeńki,  skrzypce,  czy  klarnet 
Es.  Był  nauczycielem  i  animato‐
rem  kultury,  Prezesem  Stowarzy‐
szenia  Muzyków  Ludowych 
w  Zbąszyniu,  członkiem  Zarządu 
Forum  Muzyki  Tradycyjnej 
w Warszawie. Organizował warsz‐
taty  koźlarskie  i  Szkołę Mistrzów 
Tradycji.  Laureatem  festiwali 
i  konkursów,  m.in.  Ogólnopol‐
skich  Konfrontacji  Kapel  Du‐
dziarskich  w  Poznaniu, 
Ogólnopolskiego  Festiwalu  Kapel 
i  Śpiewaków  Ludowych  w  Kazi‐
mierzu Dolnym, „Sabałowych Ba‐
jań”  w  Bukowinie  Tatrzańskiej. 
Jan  Prządka  zainicjował  Festiwal 
Dud  Polskich w  Zbąszyniu,  orga‐
nizował Biesiady Koźlarskie,  jego 
dumą  była  Filharmonia  Folkloru 
Polskiego  –  nowy  gmach  pań‐
stwowej  szkoły  muzycznej 
w  Zbąszyniu  Zdobywca  „Baszty” 
–  Nagrody  Głównej  w  kategorii 
solistów  na  koźle  białym  wesel‐

nym.  Odznaczony  m.in.  Złotym 
Krzyżem  Zasługi  i  odznaką  „Za‐
służony dla Kultury Polskiej”.

opr. mr

Janowi Prządce przypadło zająć 
miejsce w swoistej sztafecie osób 
podejmujących  się  pracy  na 
rzecz  ochrony  dziedzictwa  mu‐
zycznego  Ziemi  Zbąskiej  i  Re‐
gionu  Kozła,  zapoczątkowanej 
przez Antoniego  Janiszewskiego 
i kontynuowanej przez Henryka 
Skotarczyka  oraz  Leonarda  Śli‐
wę... Tkwiąc w  rodzinnej  trady‐
cji  (ojciec  był  koźlarzem 
i  budowniczym  kozłów)  nasiąk‐
nął  klimatem  ludowych  tradycji 
muzycznych  regionu,  podejmu‐
jąc pracę w klasie instrumentów 
ludowych  zbąszyńskiej  szkoły 
muzycznej.  To  między  innymi 
Jego  sprawności  organizacyjnej 
i  pedagogicznej  zawdzięczamy 
obecny stan zachowania (tak ilo‐
ściowego,  jak  i  jakościowego  (!)) 
koźlarskiej  praktyki  wykonaw‐
czej  w    Regionie  Kozła.  To,  jak 
„wyporządniało”  muzykowanie 
młodych wykonawców,  to w du‐
żej mierze  Jego  zasługa. Z pew‐
nością  z  szacunkiem  powitają 
Go  „po  tamtej  stronie”  znani 
niegdyś  a  dziś  wielcy  nieobecni 
Poprzednicy...  Niech  spoczywa 
wśród  dźwięków  „swojej”  mu‐
zyki... Cześć jego pamięci!

Kazimierz Budzik

Odszedł do Niebiańskiej Orkiestry
ZBĄSZYŃ.  O  Niebiańskiej  Orkiestrze  wspominamy 
bowiem zawsze, gdy odchodząc, dołącza do niej kolejny 
muzykant. W nocy  z poniedziałku na wtorek,  6.  grud‐
nia,  kolejnym  członkiem Niebiańskiej Orkiestry  został 
Jan Prządka. Wyśmienity koźlarz, kultywator rodzimej 
tradycji  muzycznej,  multiinstrumentalista,  pedagog, 
nauczyciel rzeszy adeptów muzyki Regionu Kozła.

Całość  rozpoczęła  Anna  Cebul‐
ska  oraz  Waldemar  Ligma. 
Wszystkich  serdecznie  powitał 
wójt  Jacek  Kolesiński  i  wyraził 
nadzieję,  że młodzież  uczestniczą‐

ca  w  konferencji  zafascynuje  się 
tematyką spotkania, by dowiedzieć 
się  więcej  o  swoim  regionie. 
W  trakcie  trwania  prelekcji 
uczniowie  mogli  poznać  mnóstwo 

ciekawych informacji na  temat ro‐
du Mielżyńskich oraz ich powiąza‐
nia  z  gminą Siedlec. Nie  zabrakło 
również licznych wątków dotyczą‐
cych  Powstania  Wielkopolskiego, 
jak  i ciekawej  lekcji historii, którą 
przeprowadziła  grupa  rekonstruk‐
cyjna „Walhalla”.   Młodzież miała 
możliwość  przymierzenia  daw‐
nych  mundurów  czy  zobaczyć 
broń z czasów powstańczych. Wy‐
darzenie zakończyło się wspólnym 
obiadem i dyskusjami w kuluarach 
na  temat  chęci  udziału  w  kolej‐
nych edycjach.

Sołectwo Chobienice

Konferencja młodych historyków
CHOBIENICE. W dniu 24.11.2021 r. odbyła się 
w ramach Roku Rodu Mielżyńskich „Konferen‐
cja Młodych Historyków”, w której wzięli udział 
uczniowie  szkół  z  powiatu  wolsztyńskiego,  Ra‐
koniewic oraz prelegenci: dr Zdzisław Kościań‐
ski  oraz  Wawrzyniec  Wierzejewski.  Patronat 
nad  przedsięwzięciem  objął  Marszałek  Woje‐
wództwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak.

Słuchacze konferencji w Chobienicach



str. 3

Kiedy  rozpoczęła  się  twoja  przy‐
goda z pisaniem? Przecież nie  je‐
steś z wykształcenia humanistą 
Z  wykształcenia  leśnik,  nawet 
w  zawodzie  przepracowałem  kil‐
kanaście  lat,  zanim  okrężną  drogą 
trafiłem  na  kuchnię.  Jednakże  pi‐
sanie było ze mną ciągle.  Jakikol‐
wiek zakręt życiowy się wydarzył, 
to  mam  go  utrwalonego  słowem 
pisanym.  Lubiłem  i  lubię  zapisy‐
wać  swoje  myśli.  Potem  udawało 
mi się nimi dzielić w różnych cza‐
sopismach.  Nieraz  kulinarnych, 
nieraz  leśnych,  a  nieraz  i  w  Pod‐
koziołku. Gdy dotarła do mnie, że 
lubię pisać, postanowiłem tej pasji 
pomóc,  skorzystałem  z  kilku 
warsztatów  dla  pisarzy,  aby  ocio‐
sać  to  moje  pióro  i  poprawić 
warsztat.  Śmieję  się  mówiąc,  że 
najpierw pisałem w  szałasie,  teraz 
mój  warsztat  ma  całkiem  solidne 
kamienne  fundamenty. Ale  idę da‐
lej… Bo warto wiedzieć, że  talent 
talentem,  bez  pracy  nad  warszta‐
tem nie można  iść do przodu. Tak 
jest  przecież  w  każdej  dziedzinie 
życia. 

Jakie  powieści  czytasz  w  chwili 
wolnej? Którzy autorzy są dla cie‐
bie autorytetem? 
Może wydam się szary i bez polo‐
tu,  ale  moim  pisarzem  numer  je‐
den  jest  Prus,  ażeby  jeszcze 
bardziej  dolać  oliwy  do  ognia,  to 
najlepszą książką,  taką, którą nam 
nawet w  telefonie  to  „Lalka”. Nie 
będę  bronił  tu  swojego,  ale  po‐
wiem  tylko  tyle,  że w  tej  właśnie 
książce Prus pokazał  co  to znaczy 
warsztat  pisarza,  powieściopisarza 
wszechczasów.
Oczywiście  jest  cała  masa  innych 
książek,  zależnie  od  nastroju  do 
czytania, tak jak u każdego. 
Zainteresowania  historyczne 
wplatają  wśród  nazwisk  powieści 
fikcyjnych  Cherezińskiej  przykła‐
dowo,  autorów  popularnonauko‐
wych  pozycji.  Przyznam  się  też, 
że  choć Mroza  już  nie  czytam,  to 
do  Katarzyny  Bondy  sięgnę.  Za‐
wsze  jednak wybiorę  coś  z Mura‐
kamiego, czy bardziej historycznie 
z Grabińskiego. 

Skąd  wziął  się  w  ogóle  pomysł, 
czy  może  bardziej  inspiracja,  na 
zbiór opowiadań? Jest w nim du‐
żo  wątków  historycznych,  etno‐
graficznych…
Wszystko  ma  swoje  początki 
w  moich  zainteresowaniach,  a  ra‐
czej naukowych aspiracjach. Przy‐
gotowuję  się  do  otwarcia 
przewodu doktorskiego w  temacie 
najogólniej mówiąc historii kuchni 
wielkopolskiej okresu rozbiorowe‐
go Polski. To zapoczątkowało mo‐
je  zagłębianie  się  w  archiwach, 
spisywanie  i  gromadzenie  śladów 
o czasach minionych. Więc chwilę 
później  podkusiło  mnie  o  próbę 
podzielenia się tą wiedzą. Zajmuję 
się  kulinariami,  raczej  czymś  zu‐
pełnie  zwyczajnym,  tak  dzisiaj, 
jak  i  kiedyś. Ale  pozwoliło  mi  to 
dowiedzieć  się,  jak wyglądała  co‐
dzienność w  takim  choćby  Pałacu 
Mielżyńskich  w  Chobienicach. 
Później  już  tylko  potrzebowałem 
klamry,  aby  stworzyć  właśnie  tę 
książkę.  To  rok  obrzędowy,  nie 
kalendarzowy,  czyli  czas  zgodny 
z  tokiem  życia  natury,  a  z  nią 
wszystkiego  dookoła. Tak właśnie 
wyglądała codzienność. 

Wiedzę na temat roku obrzędowe‐
go, historii  rodziny Mielżyńskich, 
czy  wreszcie  dawnych  receptur 
kulinarnych  znajdujesz  tylko 
w archiwach?
Wiedza jest w dziesiątkach innych 
książkach  znamienitych  etnogra‐
fów,  historyków  kultury  niemate‐
rialnej,  jak  i  w  archiwalnych 
rękopisach  sprzed  200  lat.  Z  racji 
powstającego  doktoratu  mam  do‐
stęp do wszelkich  źródeł,  a  że  już 
któryś  rok  się  tym  zajmuję,  dość 
sprawnie się poruszam w tej mate‐
rii.  Powiem  nawet  więcej.  Stałem 
się  również  swego  rodzaju  dorad‐
cą  kulinarnym  dla  pisarzy.  Brzmi 
to dziwnie, ale już w dwóch książ‐
kach,  powieściach  fabularnych, 
doradzałem  co w  danej  epoce  go‐
towano  czy  hodowano. Tworzenie 
książki  w  określonej  czasoprze‐
strzeni  naprawdę  wymaga  bardzo 
dużo pracy przygotowawczej.

Ile czasu zajęło napisanie i zebra‐
nie opowiadań w całość?
Pomysł  na  tą  książkę  narodził  się 
w  sumie  znienacka.  Nie  był  to 
miesiącami  planowany  projekt. 
Choć przyznam,  że  jego  skomple‐
towanie  trwało.  Przez  kuchenne 
okno  powstawało  przez  dwa  lata. 
Nie był to jednak czas jakoś okre‐
ślony.  Jak wspominałem,  nie  była 
to  książka  planowana  od A  do  Z. 
To zbiór raczej esejów, opowiadań 
i przypowiastek zebrany w klamrę 
czasu i miejsca. Już teraz wiem, że 
planowane  przeze  mnie  dwie  ko‐
lejne książki  też  zajmą  tyle  czasu. 
To  nie  jest  tak  szybko  jakby  się 
wydawało, napisać książkę.

Czy  bohaterowie  w  książce  są 
wzorowani na prawdziwych?
W  książce  spotykamy  bohaterów 
zarówno  prawdziwych,  jak  i  tych, 

którzy być może  istnieli,  choć nie 
dam  słowa,  że  tak  było.  Oczywi‐
ście  najprawdziwsi  są  gospodarze 
majątku. Od pań  szlachcianek po   
samego wojewodę Mielżyńskiego. 
Choć Kucharz Maciej jest postacią 
absolutnie z mojego serca. I powi‐
nienem  powiedzieć,  że  zbieżność 
imion  jest  zupełnie  przypadko‐
wa… ale nie powiem. 
Generalnie  wydarzenia  historycz‐
ne  i  postaci wymienione  z  nazwi‐
skiem  było  prawdziwymi 
bohaterami  tamtych  czasów.  To 
dla  nich,  dla  zachowania  pamięci 
o  nich  napisałem  również  tę  ksią‐
żeczkę. Dużo w niej także o trady‐
cjach  i  zwyczajach. Te  również  są 
prawdziwe,  a  nawet  żywe  po  dzi‐
siejsze  czasy  w  naszym  regionie. 
I  jeszcze  miejsca.  Tablica,  chata 
rybaka,  czy  Nepomucen.  Są  to 
prawdziwe  namacalne  miejsca, 
warte  dotknięcia,  bo  to  ożywia 
jeszcze bardziej te opowiadania. 

Czy napiszesz kiedyś książkę z in‐
nego gatunku i do jakiego gatun‐
ku nigdy nie sięgniesz?
Teraz  piszę  książkę,  gdzie  losy 
bohatera  toczą  się  w  czasach 
obecnych.  To  rodzaj  duetu  pisar‐
skiego, bo piszę  ją w partnerstwie 
z  pisarką  Justyną  Karolak  z  Ło‐
dzi. 
Piszę  również  fabularną  opowieść 
z  czasów  konfederacji  barskiej  na 
terenach Wielkopolski,  więc  jesz‐
cze  nie  raz  pałac  Mielżyńskich 
pojawi  się  na  kartach moich  słów 
zapisanych. 
Z książek nie dla mnie to na pew‐
no  horrory  i  fantasy.  Nie  jest  to 
mój  „klimat”,  ale  to  chyba  oczy‐
wiste.  Najlepiej  czuję  się  w  oto‐
czeniu  historii,  to  jest  moim 
motorem  do  pisania.  Zresztą,  na‐
pisanie  książki  opartej  na  wątku 
historycznym  to  lata  pracy  i  nie‐
kończące się godziny na przygoto‐
wywaniu  materiałów.  Sam  proces 
pisania jest nieomal nagrodą.

Gdzie i kiedy piszesz?
Piszę  najczęściej  o  świcie,  o  po‐
ranku  mam  wspaniały  przypływ 
myśli. Doskonale się to komponu‐
je  ze  śpiącym  światem  dookoła. 
Bo proces pisarski jest bardzo wy‐
magający w  ciszę  i  czas. Gdy  nie 
mam  szansy  na  pisanie  dłużej  jak 
dwie godziny,  to po prostu wybie‐
ram  inne  zadania.  Na  przykład 
wyszukiwanie  jakichś  materiałów. 
Pisząc  z  historią  w  tle  mam  obo‐
wiązek,  aby  była  absolutna  spój‐
ność  w  czasie  i  przestrzeni.  To 
również wymaga czasu. 

Co najbardziej podoba się w  two‐
rzeniu akcji, bohaterów, fabuły?
Fala.  Zanim  zacznę  pisać  scenę, 
bo  to  najmniejszy  jakby  element, 
przygotowuje  plan.  Później 
wszystko  dookoła  ładuję  do  gło‐
wy.  Daty,  miejsca,  nazwiska. 
A potem fala. Czyli siadam i piszę 
i  po  15  minutach  już  nie  wiem 
gdzie  jestem  i  która  godzina.  To 
lubię  najbardziej,  jak  się  zatracam 

w  tym pisaniu. Piszę na dwa spo‐
soby. Zarówno na komputerze, jak 
i piórem w notesie. Ten drugi  jest 
ze mną  zawsze,  nawet  jak  jestem 
w  pracy  na  kuchni,  to  gdzieś  on 
leży. Na ewentualne zapiski. 

Czy  istnieje  coś  takiego  jak  na‐
tchnienie? A może zdarza się cał‐
kowita "niemoc twórcza"?
To bardzo drażliwy  temat. Nie  je‐
stem  jakimś  tam pisarzem, więcej 
mam w  planach  niż  w  druku,  ale 
ostatnie  dwa  lata  obracam  się 
w  gronie  bardziej  zasłużonych 
i  nasłuchuję,  co  oni  mają  do  po‐
wiedzenia  na  ten  temat. Wspomi‐
nałem  wyżej  o  talencie 
i  warsztacie.  Z  natchnieniem  jest 
podobnie.  Można  je  mieć  jak  ta‐
lent,  ale  bez  dobrego  warsztatu 
przepada  jedno  i  drugie.  Z  mojej 
perspektywy  powiem,  że  widuję 
coś  takiego  jak  natchnienie.  Ja  to 
identyfikuję  jako  niezwykłą  czy‐
stość  umysłu,  odprężenie,  wypo‐
częcie i przypływ chęci do pisania. 
Zdarzają  się  takie  chwile.  Jednak‐
że,  powtarzając  za  znacznie uzna‐
nymi  pisarzami:  jak  będziemy 
czekać  na  natchnienie,  czy  wenę, 
to nie napiszemy nawet pierwsze‐
go rozdziału. 
Całkowicie się z tym zgadzam. 

Jak  znajdujesz  czas  na  pisanie 
pracując  jednocześnie  zawodo‐
wo?
Bo  pracując  zawodowo  jako  ku‐
charz,  nawet  po  12  godzin  dzien‐
nie  nie  ma  mowy  o  wenie  czy 
natchnieniu,  ale  musi  być  mowa 
o takim zorganizowaniu sobie cza‐
su, aby jednak pisać. 
Narażę  się  pewnie  tymi  słowami 
innym  pisarzom.  Mając  taki  za‐
wód  jaki mam,  taki  styl  pracy  ja‐
kim  jest  bycie  szefem  kuchni, 
uważam,  że  systematyczność  jest 
kluczem do sukcesu. 
Jestem  bardzo  „poukładany” 
z  harmonogramem  swojego  tygo‐
dnia i mam tam po prostu zeszyty 
na  pisanie.  Staram  się  pisać  co‐
dziennie, cokolwiek.

Czy  pracujesz  już  nad  czymś  no‐
wym do druku?
Wspomniałem już o pracy partner‐
skiej  z  Justyną Karolak,  to będzie 
zbiór  12  opowiadań,  który  powi‐
nien  być    domknięty  latem.  Lecz 
mam  w  zanadrzu  inny  rodzaj 
książki,  może  ukaże  się  już  na 
Wielkanoc.  Będzie  to  typowa 
książka  kucharska  z  ostojowej 
kuchni.  Jest  na  nią  pomysł,  więc 
pewnie  jako  pierwsza  poczuje  za‐
pach  farby  drukarskiej.  Na  fabu‐
larne opowieści spod mojego pióra 
będzie  trzeba  jeszcze  poczekać, 
ale staram się i uważam, że będzie 
ciekawie. 

mr

CHOBIENICE. Szef  kuchni, Maciej Barton,  to 
nie  tylko  utalentowany  kucharz  wyróżniony 
w  tytułem „Szef kuchni  tradycyjnej”,  ale  także 
badacz lokalnej tradycji kulinarnej. Każdą wol‐
ną  chwilę  spędza  w  archiwum  państwowym, 
wyszukując  wszelkich  wskazówek,  kulinarnych 
zapisków  i  relacji.  Niedawno  została  wydana 
książka  jego  autorstwa  pt.  „Przez  kuchenne 
okno. Czyli wspomnienia pałacowego kucharza 
rodziny Mielżyńskich” 

Opowieść o roku z życia dworu i kuchni

Opowiadania M. Bartona w zbąszyńskiej książnicy
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Jan  Stanisław  Witkiewicz  urodził 
się  24  czerwca  1955  r. w Zbąszy‐
niu. W  ostatnich  dziesięcioleciach 
zamieszkiwał  za  granicą,  obecnie 
przebywa  w  Berlinie.  Wcześniej, 
w  latach  19812002  przebywał, 
z  przerwami,  w  Szwajcarii. 
W  swoich  zbąszyńskich  latach  in‐
teresował  się  sztuką  plastyczną  ze 
szczególnym uwzględnieniem Sta‐
nisława Ignacego… Witkiewicza – 
Witkacego. Od 1978 r. publikował 
w  miesięcznikach  i  tygodnikach 
kulturalnych w kraju, np. w latach 
1994–1998  związał  się  z  tygodni‐
kiem  „Wiadomości  Kulturalne” 
redagowanym  przez  KTT   
Krzysztofa  Teodora  Toeplitza,  był 
też  felietonistą  „Rzeczpospolitej”. 
Zajmował  się  fotografią artystycz‐
ną,  był  w  związku  z  tym  kurato‐
rem  wystaw  w  Polsce,  Austrii, 
Niemczech i na Litwie. Twórczość 
pisarską  rozpoczął  od  tomu  „Wit‐
kacy  i Witkiewiczowie”  (Wydaw‐
nictwo  Pocublice,  Berno  1982). 
Temat  ten  kontynuował  wydając 
czternaście  lat  później  „Portrety 
Witkacego  z  kolekcji  Jana  Stani‐

sława  Witkiewicza”  (wydawnic‐
two Wratislavia Cantans, Wrocław 
1996).  Kilkanaście  innych  waż‐
nych  książek  w  dorobku  laureata 
to:  „Leksykon  operowy”,  Balet 
w  Polsce”,  „W  muzycznej  prze‐
strzeni”,  „Balet  romantyczny 
w grafice”, „Malarze tańca”, „Mu‐
zyka  i  taniec”. W dorobku  twórcy 
są  także  książki  biograficzne  po‐
święcone  takim  postaciom, 
jak  m.in.  Maria  Krzyszkowska, 
Ewa Michnik, Witold Gruca, Leon 
Wójcikowski, Vladimir Malakhov, 
Rudolf  Nurejew,  Shoko  Nakamu‐
ra, Beatrice Knop czy Dinu Tama‐
zlacaru.  Pisze  w  języku  polskim 
i niemieckim. J.S. Witkiewicz zaj‐
muje się krytyką muzyczną i bale‐
tową, jest też fotografikiem, pisarz 
i  publicystą.  Jak  widać  zatem,  je‐
go  aktywność  artystyczna  jest 
wielowymiarowa.  Według  oceny 
jurorów,  książki  Jana  Stanisława 
Witkiewicza  o  balecie,  wydawane 
w  języku  polskim  i  niemieckim, 
tłumaczone  również  na  angielski, 
pisane  są  pięknym,  klarownym, 
jasnym  językiem,  dzięki  czemu 

zyskują  uznanie  i  szacunek wśród 
artystów na  całym  świecie. Kilka‐
dziesiąt  książek,  które  opubliko‐
wał stawia go – wedle opinii jury  
w  rzędzie  najwybitniejszych 
znawców kultury baletowej. W su‐
mie  J.  S. Witkiewicz  jest  autorem 
prawie 40 publikacji książkowych, 
które  ukazały  się w  Polsce  i  poza 
jej granicami. 
Komunikat  jury  podaje,  iż  J.  S. 
Witkiewicza  nagrodzono  „za  wy‐
bitne  zasługi  w  popularyzacji  ba‐
letu  i kultury muzycznej w Polsce 
oraz w  utrwalaniu wysokich  stan‐
dardów artystycznych na świecie”. 
Nagrodę  Związku  Pisarzy  Pol‐
skich na Obczyźnie przyznano  już 
po  raz  siedemdziesiąty!  Jury  pra‐
cowało  w  następującym  składzie: 
przewodnicząca  Regina  Wasiak
Taylor  –  prezes  ZPPnO; 
ks.  prof.  Janusz  Ihnatowicz  – Ho‐
uston, USA; dr Adam Wierciński – 
Opole; dr Aleksandra Ziółkowska
Boehm  –Wilmington, USA. Nale‐
ży wspomnieć, iż wśród laureatów 
tejże nagrody na przestrzeni 70 lat 
jej  istnienia  jest kilku bardzo zna‐
nych  polskich  twórców,  wśród 
nich m.in.: Jan Lechoń, Kazimierz 
Wierzyński,  Marian  Hemar,  Cze‐
sław  Miłosz  lub  Sławomir  Mro‐
żek.  Laury  zostaną  wręczone  29 
kwietnia  2022  roku  we  Wrocła‐
wiu,  podczas  obchodów  Między‐
narodowego Dnia Tańca.

Warto  jeszcze  dorzucić  parę  słów 
na  temat  zapewne  mało  znanej 
między  Odrą  a  Bugiem  organiza‐
cji, która jest fundatorem nagrody. 
Otóż Związek Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie  działa w wielu  krajach 

poza granicami Polski, a  jego sie‐
dziba mieści  się w Londynie;  po‐
wstał  po  zakończeniu  II  wojnie 
światowej. 

E. K.

Zbąszynianin nagrodzony
Cenną nagrodę otrzymał urodzony w Zbąszyniu 
krytyk  muzyczny  i  baletowy    Jan  Stanisław 
Witkiewicz.  Został  zauważony  przez  Związek 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn), który 
uhonorował  go  za wybitne  zasługi w populary‐
zacji baletu i kultury muzycznej w Polsce. 

Jan Stanisław Witkiewicz                                             Fot. PAP/P. Polak

Zbąszyńska  biblioteka  do  końca 
listopada  2022  roku  będzie  reali‐
zować  działania, wydarzenia,  spo‐
tkania,  których  celem  jest 
wsparcie  szkół  i  przedszkoli 
w  promowaniu  lokalnego  dzie‐
dzictwa kulturalnego.
W całym projekcie nastawiamy się 
na  działania  związane  z  edukacją 
regionalną,  a  wszystko  po  to,  by 
małych mieszkańców wyczulić  na 
tradycję,  by  poprzez  kreatywne 
i  atrakcyjne  zajęcia  zainteresowali 
się  muzyką  regionu,  dawnymi 
przyśpiewkami, miejscową  gwarą, 
kulinariami czy ginącymi zawoda‐
mi.  Uczymy  poprzez  zabawę, 
ruch,  czynny  udział  w  zajęciach, 
wspólną  pracę  nie  tylko  z  rówie‐
śnikami,  ale  też  z  rodzicami  czy 
dziadkami,  którzy  okazują  się 
prawdziwą  skarbnicą  wiedzy 
o  dawnych  tradycjach  i  chętnie 
opowiadają o  tym,  jak  to drzewiej 
bywało.
Właśnie  zakończyliśmy  kilka  za‐
jęć  warsztatowych  dla  dzieci 
z  klas  13.  Uczniowie  ze  szkoły 
podstawowej  brali  udział  w  spo‐
tkaniach,  na  których  mówiliśmy 
o  zapomnianych  zawodach.  Kim 
był  kowal,  płatnerz,  bednarz,  ry‐
marz,  kołodziej?  …  nie  pamięta 
się  już  ich,  podobnie  jak  o  ple‐
cionkarzu.  A  wiklina  wciąż  jest 

bardzo  modnym  i  ponadczaso‐
wym  materiałem  dla  rękodzielni‐
ków.  Właśnie  o  zajęciu 
plecionkarza  w  teorii  i  praktyce 
mieliśmy  okazję  porozmawiać, 
a  mali  uczestnicy  samodzielnie 
wykonali  z  wikliny  wozy  drabi‐
niaste.    Na  kolejnych  spotkaniach 
zajęliśmy się kulinariami, tymi też 
trochę  zapomnianymi.  I  choć  na 
stołach  w  naszych  domach  wciąż 
goszczą  potrawy  przygotowywane 
według  receptur  babć,  to  niewielu 
potrafi  określić  je    lokalnymi  na‐
zwami.  Z  dużą  pomocą  szefa 
kuchni,  Macieja  Bartona,  który 
jest  nagradzany  jako  kucharz 
kuchni  tradycyjnej,  a  także  pania‐
mi z Dziennego Domu Senior Wi‐
gor  w  Zbąszyniu,  uczniowie 
szkoły  podstawowej  przygotowali 
pyry  z  gzikiem.  Zanim  jednak 
dzieci  „narychtowały”  posiłek  do‐
wiedziały  się  o  lokalnym  języku 
gwarowym,  nazwach  dań,  typu 
plydze,  szneka  z  glancem,    parzy‐
broda,  kluchy  na  łachu,  ślepoki 
czy rumpuć. 
Jak  się  bawić  tradycją? Można  na 
wiele  sposobów:  angażować  dzie‐
ci  w  zajęcia  wielopokoleniowe, 
pozwolić  im na  samodzielne dzia‐
łanie,  opowiadać  o  tradycji 
i  przede wszystkim dać  im  szansę 
na nieograniczony dostęp do niej.
W  przyszłym  roku  jest  zaplano‐
wana  w  projekcie  gra  mobilna 
ułatwiająca  przyswojenie  wiedzy 
z  zakresu  edukacji  regionalnej. 

Zaprosimy  do  udziału  całe  rodzi‐
ny, a dzieci będą mogły sprawdzić 
się  w  zbąszyńskich  legendach, 
charakterystycznych  dla  miasta 
budowlach,  znanych  miejscach 
czy  elementach  związanych  typo‐
wo z kulturą  ludową –  instrumen‐
tach,  tańcach,  przyśpiewkach. 
Przeprowadzimy  też  zajęcia  edu‐
kacyjnoanimacyjne  wyłonione 
w  konkursie  na  najciekawsze  ini‐
cjatywy  oddolne.  Wszystko  to 
przy zaangażowaniu nie tylko pra‐
cowników  biblioteki,  ale  także 
partnerów jakimi są szkoły, przed‐
szkola,  kapele  ludowe  czy  stowa‐
rzyszenia.
Projekt  został  dofinansowany 
przez  Ministerstwo  Kultury 
i  Dziedzictwa  Narodowego  w  ra‐
mach  Narodowego  Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na  lata 
20212025  w Priorytecie 4. 

Magdalena Rożek

Bo Biblioteka jest BLISKO
ZBĄSZYŃ.  Od  września  Biblioteka  Publiczna   
realizuje  projekt  „Lokalnie,  ludowo,  wielopoko‐
leniowo – tradycja w działaniu” w ramach nowe‐
go  programu  skierowanego  tylko  i wyłącznie  do 
bibliotek. To  Program  BLISKO,  czyli    Bibliote‐
ka Lokalność –  Inicjatywy – Społeczność – Od‐
dolność, ukierunkowany na współpracę bibliotek 
publicznych  z miejscowymi  instytucjami  i  orga‐
nizacjami oraz na partnerstwo w działaniu. 

Warsztaty dla klas szkolnych pt. „Ginące zawody w regionie”

Warsztaty dla klas szkolnych
pt. „Ginące zawody w regionie”



Biesiadowanie,  tradycyjnie  już, 
otworzyły  przesłuchania  w  kon‐
kursie  na  najlepszego  Młodego 
Muzyka  Ludowego,  podczas  któ‐

rych swoje umiejętności zaprezen‐
towało  blisko  40  młodych 
koźlarzy,  skrzypków,  klarnecistów 
i śpiewaków. Wartym podkreśle‐

nia jest, że niemal wszyscy uczest‐
nicy  to  uczniowie Mistrza  Jana S. 
Prządki ze Zbąszynia. Organizator 
imprezy powołał w skład jury Zbi‐
gniewa  Przerembskiego,  Sławo‐
mira  Pawlińskiego  i  Adama 
Kaisera.  Po  konkursowej  rywali‐
zacji  przyszedł  czas  na  otwarcie 
wystawy  zatytułowanej  „Muzyka 
tradycyjna  ponad  granicami”  re‐
alizowanej  przez  muzykologów 
i badaczy z Wrocławia, Warszawy, 
Zbąszynia  we  współpracy  z  Fun‐
dacją Tres. Tego samego wieczoru 
odbyły się także warsztaty śpiewa‐
cze z Panią Anną Chudą z Posado‐
wa,  a  na  zakończenie  dnia 
wspólne muzykowanie i tańce.
Sobotnią  część  Biesiady  otworzył 
Dyrektor  Zbąszyńskiego  Centrum 
Kultury  – Mateusz Basiński,  a  ta‐
necznej  inauguracji  dokonały  ze‐
społy  „Przyprostyńskie  Koziołki” 
i  „Wesele  Przyprostyńskie”.  Póź‐
niej na estradzie podziwiać można 
było  prezentacje  muzyków  z  Re‐
gionu Kozła,  a  także  dalszych  za‐
kątków  kraju.  Oprócz  muzycznej 
uczty  dla  ducha  organizatorzy  nie 
zapomnieli  o  „czymś  dla  podnie‐
bienia”  –  można  było  do  woli 
kosztować  regionalnych  przysma‐
ków  przygotowanych  przez  Koło 
Gospodyń Wiejskich z Nądni.
Niedziela rozpoczęła się uroczystą 
Mszą  świętą  w  kościele  Wniebo‐

wzięcia  NMP  w  Zbąszyniu,  po 
której uczestnicy i goście udali się 
do  Nądni,  gdzie  przemaszerowali 
korowodem pod salę wiejską. Tam 
czekał  już  na  nich włodarz  gminy 
–  Burmistrz  Tomasz  Kurasiński, 
który  wraz  z  Sołtys  Nądni  –  Iza‐
bellą Wittke czyniąc zadość  trady‐
cji,  witał  biesiadników  chlebem 
i solą. Po dokonaniu przez Burmi‐
strza  otwarcia  niedzielnej  części 
nastąpiła bardzo ważna i wyczeki‐
wana  przez  wielu  chwila  –  ogło‐
szenie  wyników  konkursu  na 
najlepszego Młodego Muzyka Lu‐
dowego,  w  którym  Grand  Prix  – 
czyli  stypendium Burmistrza Zbą‐
szynia  zdobyła  grająca  na  sier‐
szenkach  Zofia  Obst. 
Artystycznym  ubarwieniem  ostat‐
niego  dnia  spotkań  był  występ 
dziecięcego  zespołu  „Nowe  Lot‐
ko”  z  Bukówca  Górnego  koło 
Leszna.  Podczas  występów  dzieci 

i
 

młodzież zaprezentowały nie tylko 
folklor taneczny, ale także zabawy 
i  gwarowe monologi,  co  spotkało 
się z bardzo żywą i entuzjastyczną 
reakcją publiczności. 
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6  października  2021  roku komisja 
konkursowa w składzie Anita Ru‐
ciochGołek,  Magdalena  Rożek 
i Mateusz Basiński wyłoniła  lau‐
reatów  siódmej  edycji  konkursu 
plastycznego  związanego  z  Bie‐
siadą  Koźlarską  pod  hasłem  „Na‐
sza  scheda  po  przodkach”. 
Wpłynęło  189  prac  plastycznych 
z  12  szkół  podstawowych  oraz 
przedszkoli.
Jury  oceniało  przede  wszystkim 
samodzielność  wykonania  prac 
oraz pomysł prezentacji.
Kategoria klasy „0”
1  miejsce  – Wojciech  Stachecki   
Przedszkole w Zbąszyniu
2 miejsce – Aleksandra Wojtaszak 
Przedszkole w Zbąszyniu
3  miejsce  –  Antonina  Sarbok   
Przedszkole w Zbąszyniu
Wyróżnienia:
  Natan  Szaferski    Przedszkole 
w Zbąszyniu
  Matylda  Mechta    Przedszkole 
w Zbąszyniu

  Patryk  Berliński    Przedszkole 
w Zbąszyniu
  Antoni  Maciejewski    Przed‐
szkole w Zbąszyniu
 Cezary Raczkowiak – ZSP Przy‐
prostynia
 Bruno Pokorski  – Zespół Szkol‐
noPrzedszkolny w Kargowej
Kategoria klasy 13
1 miejsce – Daria Grasza – SP im. 
A. Fiedlera w Zbąszyniu
2 miejsce  – Anastazja Berlińska – 
SP im. A. Fiedlera w Zbąszyniu
3  miejsce    Karol  Śnita  –  SP  im. 
A. Fiedlera w Zbąszyniu
Wyróżnienia:
  Jakub  Jeton  –  Zespół  Szkolno
Przedszkolny w Kargowej
  Kacper  Kowalski  –  Szkoła  Pod‐
stawowa  im.  Powstańców  Wlkp. 
w Łomnicy
  Jan  Pigla  –  Szkoła  Podstawowa 
im. Powstańców Wlkp. w Łomnicy
 Magdalena Kuraś – Zespół Szkol‐
noPrzedszkolny w Chrośnicy
 Aleksander  Barski  Szkoła  Pod‐

stawowa  im.  Powstańców  Wlkp. 
w Łomnicy
  Jowita  Benyskiewicz  –  Zespół 
SzkolnoPrzedszkolny  w  Kargo‐
wej
  Jakub  Szukalski  –  Szkoła  Pod‐
stawowa  im.  Powstańców  Wlkp. 
w Łomnicy

Kategoria klasy 46
1  miejsce  – Aleksander  Lejwoda 
SP im. A. Fiedlera w Zbąszyniu
2 miejsce – Zofia Bujko – Zespół 
SzkolnoPrzedszkolny  w  Przypro‐
styni
3 miejsce  – Tymoteusz  Kuhnke  – 
Zespół  Szkoły  podstawowej 
i Przedszkola w Chobienicach

Wyróżnienia:
  Michalina  Chubert  –  Zespół 
SzkolnoPrzedszkolny  w  Przypro‐
styni
 Dawid Kromski – Zespół Szkol‐
noPrzedszkolny w Przyprostyni
 Igor Bujnowski – SP im. A. Fie‐
dlera w Zbąszyniu
  Anna  Łukaszewska  –  Zespół 
Szkoły podstawowej i Przedszkola 
w Chobienicach
 Tymoteusz Kluj – SP im. A. Fie‐
dlera w Zbąszyniu
Kategoria klasy 78
1 miejsce – Dominika Gajewska – 
Zespół  SzkolnoPrzedszkolny 
w Chrośnicy
2  miejsce  –  Wiktoria  Spychała  – 
SP  Pomnik  Rodła  w  Dąbrówce 
Wlkp.
3 miejsce Anastazja Spychała  SP 
Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.

Wyróżnienia:
 Alan Grasza  SP im. A. Fiedlera 
w Zbąszyniu
 Wiktoria Gołek – SP im. A. Fie‐
dlera w Zbąszyniu
Organizatorami  konkursu  i  funda‐
torami  nagród  książkowych  i  rze‐
czowych byli Biblioteka Publiczna 
w Zbąszyniu  oraz  Stowarzyszenie 
LGD  Regionu  Kozła.  Serdecznie 
gratulujemy  wszystkim,  nie  tylko 
tym nagrodzonym, ale także i tym 
uczestnikom,  którzy  nie  byli  lau‐
reatami.  Wasze  prace  były  pełne 
symboli związanych z kulturą  tra‐
dycyjną  regionu,  zachwycały  ko‐
lorami, zaskakiwały pomysłami na 
przedstawienie dziedzictwa!

mr

Kontynuujemy tradycję
ZBĄSZYŃ.  Drugiego  dnia  trwania  Biesiady 
Koźlarskiej  wręczono  nagrody  laureatom  kon‐
kursu plastycznego w  siedzibie  zbąszyńskiej Bi‐
blioteki  Publicznej.  Wpisał  się  on  już  na  stałe 
w  harmonogram  tego  święta  muzyków  ludo‐
wych  regionu,  a  co  najważniejsze,  dotyczy 
wszystkich  szkół  podstawowych  znajdujących 
się na terytorium Regionu Kozła.

Wyróżnienie specjalne dla najmłodszego uczestnika konkursu
dla Martyny Brudło

47. Biesiada Koźlarska
NĄDNIA. Weekend  810.  Października  upłynął 
bardzo  muzycznie  i  tradycyjnie  zarazem, 
bowiem po raz 47 odbyła się Biesiada Koźlarska, 
która  w  tym  roku  przebiegała  pod  hasłem: 
„Nasza  żywa  scheda  po  Przodkach”.  W  myśl 
tego,  co  Przodkowie  zapoczątkowali  biesiadne 
wydarzenia  powróciły  tym  razem  do  Nądni, 
czyli miejsca, w którym 2 grudnia 1973 roku te 
cykliczne  spotkania  zostały  zainaugurowane 
przez  działaczy  Stowarzyszenia  Muzyków 
Ludowych.

Nagrody wręczali laureatom Witold Silski, Prezes LGD RK i Natalia Śliwa                                              Fot. Sz. Sobczak

Sala wiejska w Nądni miejscem tegorocznej Biesiady Koźlarskiej

Zofia Obst zdobyła Grand Prix w 
konkursie na Młodego Muzyka 
Ludowego                    Fot. lgd rk

  Fot. lgd rk
  Fot. lgd rk
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Sri Lanka  monsunowe opowieści
Jest to kraj położony na wyspie na 
Oceanie  Indyjskim.  Wyspa  jest 
rozciągnięta  na  długości  600  km 
i  szerokości  350  km.  Symbolem 

wyspy są słonie, które przebywają 
w  rezerwacie  Pinnawela,  jest  to 
sierociniec  dla  słoni. Niestety,  po‐
mimo  że  żyją  w  rezerwacie  są 
wiązane  łańcuchami  i  są  całkowi‐

cie  podporządkowane  człowieko‐
wi.  Religią  wiodącą  w  tym  kraju 
jest  buddyzm,  w  mieście  Kandy 
jest  świątynia,  w  której  jest  ząb 
Buddy.  Popularnym  środkiem  lo‐
komocji  mieszkańców  są  motorki 
zwane  tuk  –  tuk.  Oprócz  tego 
mieszkańcy  korzystają  ze  zwy‐
kłych autobusów, w których są ka‐
dzidełka  z  podobizną  Buddy  lub 
luksusowe  autobusy  i  pociągi 
z  klimatyzacją.  Można  również 
wynająć  prywatny  transport,  za 
cały dzień  jazdy płacimy od 80 zł 
do  100  zł.  Temperatura  powietrza 
wynosi  30  stopni  C,  występują 
tam deszcze monsunowe, które nie 
są mocno uciążliwe. Sri Lanka jest 
znana  również  z  produkcji  cyna‐
monu,  80%  produkcji  na  świecie 
pochodzi  z  tego  kraju.  Teren  gór‐
ski  Adam’s  Peak  obsadzony  jest 
herbatą  cejlońską.  Wysoka  jakość 
tego  trunku  zależy  od  pielęgnacji 
i  przycinania  drzewek  herbacia‐
nych. Podstawą wyżywienia w Sri 
Lance  jest  ryż z  różnymi dodatka‐
mi takimi jak: ryby, mięso, kokos, 
ananas  i  in. warzywa. W 2004  ro‐
ku  w  rejon  ten  uderzyło  ogromne 
tsunami,  które  pochłonęło  wiele 
istnień  ludzkich  i  dokonało  wiele 
zniszczeń, w chwili obecnej odbu‐
dowano  nawiedzone  tym  katakli‐

zmem  rejony  i  usprawniono 
system  ostrzegawczy  przed  tsuna‐
mi. Bezpośredni  lot w  ten zakątek 
trwa  7  –  8  godzin  a  koszt  lotu 
w  dwie  strony  to  około  2500,00 
zł.  Jeśli  chcemy  dostać  się  tam, 
trzeba  mieć  obowiązkowe  szcze‐
pienia  a w dobie pandemii oprócz 
szczepionki  na  covid,  trzeba  zro‐
bić  testy  i  odbyć  po  przylocie 
kwarantannę.

Afryka  czy nadal dzika?
Musimy  sobie  zadać  pytanie  jaką 
mamy  Afrykę  Zachodnią  w  21 
wieku? Piotr Kowalczyk przedsta‐
wił  Maroko,  Senegal  i  Gwineę. 
Jeżeli  chodzi  o  turystykę  to 
wszystko  zależy,  czy  jesteśmy 
w  centrum miast  takich  jak  Casa‐
blanca  czy  Marrakesz,  gdzie  są 
hotele  klimatyzowane  i  turysta 
może  skorzystać  z  wszelkich  do‐
godności  w  zależności  od  swoich 
możliwości  finansowych.  Trans‐
port  dla  bogatych  mieszkańców 
jest z klimatyzacją, ale dużym po‐
wodzeniem  wśród  turystów  i  tu‐
bylców cieszy się Bush – taxi. Jest 
to  bardzo  tani  transport,  do  samo‐
chodu wsiada około 11 osób. Czę‐
sto  samochód  nie  ma  już  szyb, 
dobrze  jest, kiedy posiada chociaż 
przednią  szybę. W Afryce  nie  ma 

fabryk samochodowych, jest jedna 
taka w RPA. Pomimo, że szkoły są 
bezpłatne,  połowa  społeczeństwa 
nie  umie  czytać,  w  tej  grupie  są 
kobiety  i  dzieci,  które  nie  chodzą 
do  szkoły,  gdyż muszą  pracować. 
Jeżeli chodzi o ulubione kulinaria, 
to  ulubioną  potrawą  jest  gulasz. 
Gulasz  składa  się  z  ryżu,  kaszy, 
batatów,  ryby oraz  limonki.  Jeżeli 
chodzi o przyrodę, Afryka posiada 
trzy  pasy  roślinne:  pustynie,  sa‐
wannę  i  dżunglę.  Żyją  tam  zwie‐
rzęta,  takie  jak:  warany,  małpy, 
krokodyle,  żyrafy,  antylopy  i  in. 
Z dala  od miast  ludzie  żyją w  in‐
nych warunkach, ma się wrażenie, 
że  czas  w  niektórych  miejscach 
stanął  w miejscu,  nie ma  tam  ani 
komputerów, ani  laptopów, ale  lu‐
dzie  pomimo biedy  są  bardzo  go‐
ścinni  i  uprzejmi.  Tak  jak 
wszędzie  ulubioną  zabawą  dla 
chłopców  jest  gra  w  piłkę  nożną. 
Możemy  sobie  odpowiedzieć  na 
pytanie,  że  w  niektórych  regio‐
nach Afryki widać już 21 wiek, ale 
turyści  szukają  tej Afryki  dzikiej, 
jeszcze  nieokiełznanej  przez  po‐
stęp, czyli pięknej i naturalnej, nie 
skażonej cywilizacją.

Wioletta Fabian

Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem
TRZCIEL.  17  listopada  odwiedził  trzcielską bi‐
bliotekę  podróżnik  i  publicysta  Piotr  Kowal‐
czyk.  Na  spotkania  przybyli  czytelnicy 
i  członkowie  Stowarzyszenia  „Trzcielscy  senio‐
rzy”  oraz  uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
w  Trzcielu.  Tematami  spotkań  podróżniczych 
były Sri Lanka i Afryka.

Podróżnik i publicysta Piotr Kowalczyk na spotkaniu z czytelnikami
 Fot. BPMiG w Trzcielu

Biesiada  została  zorganizowana 
przy  znacznej  współpracy  Gospo‐
darstwa  Rybackiego  „Rybacka 
Chata”  oraz  mieszkańców  wsi. 
Około 30 osób, od ponad tygodnia 
wcześniej,  z  dużym  zaangażowa‐
niem  brało  udział  na  różnych  eta‐
pach  przygotowań:  przy  wstępnej 
obróbce ryb, przyrządzaniu potraw 
do degustacji oraz ekspozycji i po‐
dania  gotowych  produktów,  jak 
również przygotowywało tech‐

niczne zaplecze zadania,  tj.  rozsta‐
wianie  stołów,  namiotów, 
ekspozycję  sprzętu  rybackiego  do 
pokazów  itp.  Do  przygotowania 
posiłków  odłowiono  z  Jeziora 
Wojnowskiego  ponad  400  kg  róż‐
nego  gatunku  ryb  takich  jak  mię‐
dzy  innymi:  sandacz,  sum,  karp, 
leszcz,  płoć,  szczupak,  karaś,  lin. 
Głównym  punktem  imprezy  była 
degustacja  wyśmienitych  potraw 

rybnych takich jak: flaczki z suma, 
ryba w occie,  ryba w pomidorach, 
paprykarz  wojnowski,  kotleciki 
rybne  oraz  szeroki  wybór  ryby 
smażonej. Wszystkie potrawy były 
przygotowane  zgodnie  ze  sztuką 
kulinarną  i  recepturą  przekazaną 
przez Państwa Kozów. Dodatkowo 
bardzo  smaczną  atrakcją  były 
upieczone  przez  mieszkańców 
Wojnowa  doskonałe  domowe  cia‐
sta. 
Impreza  przyciągnęła  wielu 
uczestników  imprezy, według  sza‐
cunkowych  obliczeń  brało  w  niej 
udział  ok.  400  osób.  Oprócz 
mieszkańców  wsi,  przybyli  na  tę 
okoliczność  goście  z  ościennych 
miejscowości,  jak  również  wypo‐
czywający w Wojnowie wczasowi‐
cze.  Obecni  na  biesiadzie  oprócz 
oceny walorów smakowych i este‐
tycznych  przygotowanych  do  de‐
gustacji  produktów  mieli  również 
możliwość  uświadomienia  sobie 
i  utrwalenia  walorów  przyrodni‐
czych  i  kulturowych  Wojnowa. 
Dla  młodych  uczestników  biesia‐
dy,  przy  pomocy  działającego 
w Wojnowie Towarzystwa  Przyja‐
ciół Dzieci, zostały zorganizowane 
liczne gry i zabawy oraz konkursy 
rysunkowe,  związane  z  rybołów‐
stwem. Za udział w nich dzieci zo‐
stały  wyróżnione  nagrodami. 
Podjęte  działania  miały  na  celu 
promocję bogatej historii wsi Woj‐
nowo oraz kultywowanie jej trady‐
cji rybackiej.

um kar

Z  tej  okazji  w  kościele  parafial‐
nym w Zbąszynku odbyła się uro‐
czysta  Msza  Św.  w  intencji 
kolejarzy,  po  której  uczestnicy 
prowadzeni przez delegacje  pocz‐
tów  sztandarowych  przemaszero‐
wali  pod  pomnik  św.  Katarzyny 
Aleksandryjskiej  przy  Placu 
Dworcowym.  Po wspólnej modli‐
twie pod przewodnictwem ks. Ka‐
nonika  Jerzego  Kordiaka  złożono 
kwiaty  pod  pomnikiem  dla 
uczczenia pamięci kolejarzy. Oko‐
licznościowe  przemówienie  wy‐
głosił  Zastępca  Burmistrza 
Zbąszynka  Jan  Makarewicz,  ży‐
cząc  pomyślnej  przyszłości  dla 

polskiej  kolei,  nowoczesnej,  bez‐
piecznej  i  szybkiej,  spełniającej 
oczekiwania  klientów.  Wyraził 
także  nadzieję,  że  kolej  w  dal‐
szym  ciągu  pozostanie  ważnym 
podmiotem  zbąszyneckiej  rzeczy‐
wistości.  Przemówienie  wygłosił 
również  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej  Jan Mazur  życząc kole‐
jarzom  zawsze  zielonego  światła 
w  ich  codzienności.  Głos  zabrał 
również  Dyrektor  Zakładu  Linii 
Kolejowych  w  Zielonej  Górze 
Mariusz Olejniczak.

um zk

Obchody Dnia Kolejarza

ZBĄSZYNEK. Dzień Kolejarza  to  święto kole‐
jarzy  i  pracowników  kolei,  które  obchodzimy 
w Polsce od 1981 roku. Na datę jego obchodów 
wybrano dzień 25 listopada, w którym wspomi‐
na  się  świętą  Katarzynę Aleksandryjską    pa‐
tronkę kolejarzy.

Uroczyste obchody w Zbąszynku                           Fot. UM w Zbąszynku

Biesiada rybacka
WOJNOWO.  W  sobotę  16  października  2021 
roku  odbyła  się  już  VII  Biesiada  Rybacka 
w Wojnowie. Kolejny raz organizatorem impre‐
zy,  współfinansowanej  ze  środków  budżetu 
Gminy Kargowa, było Stowarzyszenie „Wojno‐
wo  Perspektywą  Turystyczną  Ziemi  Kargow‐
skiej  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju 
Lokalnego”. 

Bogate w rybne przetwory stoiska w Wojnowie zachęcały do degustacji
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Autor niniejszych wspomnień urodził się przed wojną w Zbąszyniu. Jak młody człowiek przeżył w nim dzieciństwo i młodość, w tym tę 
okupacyjną, doczekał wyzwolenia, a potem podjął naukę. Najpierw w rodzinnym mieście, potem ruszył „w świat”: do Wolsztyna, do Po‐
znania, gdzie skończył szkołę średnią i podjął pierwszą pracę. Poszedł śladami ojca – zatrudnił się w telekomunikacji i związał się z nią na 
całe życie. Tym sposobem po różnych przeprowadzkach znalazł się w Zielonej Górze, gdzie mieszka do dziś. Jednak cały czas utrzymuje 
duchową więź ze swoją małą ojczyzną, w latach 90. XX wieku brał udział w corocznych Zjazdach Zbąszynian, jako były harcerz opisał 
polskie harcerstwo w Zbąszyniu, utrzymuje kontakty z ziomkami. W pewnym momencie swego życia postanowił – tylko dla rodziny – za‐
pisać swoje dzieje. Namówiliśmy go do udostępnienia fragmentów, które pokazują w ciekawy sposób, jak żyło się przed wojną polskiej ro‐
dzinie urzędniczej „na prowincji”. Chcemy je opublikować w odcinkach.

(red.) 

Urodziłem  się  30 maja  1929  roku 
w  Zbąszyniu,  w  domu  przy  ulicy 
Granicznej  (pierwszy dom po pra‐
wej  stronie),  na  poddaszu  (był  to 
hotel  i  restauracja  „Rybicki”). 
Trzy  lata  później  przyszedł  na 
świat  mój  brat  Henryk,  ale  już 
w  porządnym  mieszczańskim 
mieszkaniu  przy  ulicy  Zbąskich, 
i z rodzicami było nas już czworo.

Rodzice: mama
Moja matka, Wiktoria z domu Ko‐
walewska,  urodzona  dnia 
10.12.1892  roku  w  Szamotułach. 
Matka  miała  pięciu  braci  i  cztery 
siostry.  Jeden  brat  poległ  na 
pierwszej  wojnie  światowej  we 
Francji,  jako  żołnierz  cesarza  nie‐
mieckiego, a drugi został rozstrze‐
lany  w  Kcynii  przez  Niemców 
hitlerowskich w  1939  roku,  za  to, 
że  był  nauczycielem  na  Pomorzu 
w okresie między wojennym. Ma‐
ma  Od  kwietnia  1899  roku  do 
sierpnia 1907  roku uczęszczała do 
pruskiej  szkoły  w  Szamotułach 
i  otrzymała  świadectwo  jej  ukoń‐
czenia,  z  uwagą  o  karnym  prze‐
dłużeniu o pięć miesięcy, za udział 
w  strajku  szkolnym,  w  związku 
z  zakazem nauczania w szkole  re‐
ligii  w  języku  polskim.  Potem, 
w latach dwudziestych, matka pra‐
cowała  jako  telegrafistka  w  Po‐
znaniu  na  aparatach  Morsa 
i  Heugens’a.  Przeniesiona  służbo‐
wo do Zbąszynia,  pracując  na  po‐
czcie,  poznała  mego  ojca,  za 
którego wyszła  mając już 34 lata 
 szczęśliwie za mąż. Była kobietą 
spokojną,  pracowitą  bogobojną 

i  całkowicie  uległą  swojemu „Wi‐
cusiowi”.  Codziennie  pilnowała, 
aby  nikt  nie  przerwał  ojcu  połu‐
dniowego  snu.  Wszem  oznajmia‐
ła:  „Proszę  o  ciszę,  pan  Owoc 
śpi”. 
W  czasie  okupacji  niemieckiej 
zajmowała  się  nielegalnie  han‐
dlem  olejem  wytwarzanym  niele‐
galne przez Polaków w Zbąszyniu, 
dostarczając  go  z  narażeniem  tra‐
fienia  do  obozu  koncentracyjnego 
krewnym i zaufanym w Poznaniu. 
Na  przejazdy  pociągiem  uzyski‐
wała  zezwolenie,  tak  zwany  „re‐
izegenemigung”  od  przychylnych 
naszej  rodzinie  niemieckich 
urzędników  miejskich.  Również 
w  czasie  okupacji,  matka  dbała 
o  nasze  wykształcenie,  polecając 
pisanie  listów do  krewnych  i  czy‐
tanie  książek  lub  organizując  nam 
nielegalne  okresowe  korepetycje. 
Heniu,  mój  brat,  dzięki  staraniom 
matki  potajemnie  ukończył  kate‐
chizację  i  przyjął  pierwszą  komu‐
nię  świętą,  mimo  że  miejscowy 
kościół parafialny był dla Polaków 
niedostępny,  a  udział  we  mszach 
świętych  zabroniony.  Matka  była 
kobietą  pogodną,  dającą  nam  pra‐
wie  nieograniczoną  wolność  i  da‐
rząca nas pełnym zaufaniem. Była 
towarzyska  i  miała  dużo  znajo‐
mych,  ale  bez  zbytniej  zażyłości 
i  poufałości.  Zmarła  5  kwietnia 
1970, w domu mojego brata i bra‐
towej w Poznaniu, przeżywając 78 
lat. Pochowana została na cmenta‐
rzu  jeżyckim  w  Poznaniu.  Nie 
mogła  spocząć  obok  swojego mę‐
ża  na  cmentarzu  zbąszyńskim,  bo 

cmentarz  parafialny  przez  ówcze‐
sne władze  został  zamknięty  i  nie 
można  było  uzyskać  pozwolenia 
na  pochówek matki  obok  naszego 
ojca.  Po  latach  dokonałem  jednak 
ekshumacji  i  przeniesienia  szcząt‐
ków  Wiktorii  do  zbudowanego 
wspólnego  grobu  rodziny  Owo‐
ców  w  Zbąszyniu  na  cmentarzu 
parafialnym. 

Ojciec Wincenty
Mój  ojciec, Wincenty,  urodzony  2 
lutego  1891  r.,  na  wsi  Lipnik, 
w  gminie  Kobyla  Góra  powiatu 
kępińskiego, jako poddany cesarza 
pruskiego Wilhelma  II  Hohenzol‐
lern.  Jego  rodzice, a moi dziadko‐
wie,  to  Jan  i  Anna  z  domu 
Strzelczyk.  Dziadkowie  posiadali 
gospodarstwo  rolne  około  36 
(9  ha)  mórg  pruskich.  Zabudowa‐

nia były murowane  (za wyjątkiem 
stodoły),  ale  kryte  słomą.  Ojciec 
miał siostrę Marię i brata Stanisła‐
wa. Podobno ojciec  uczył  się  bar‐
dzo  dobrze  w  niemieckiej 
wiejskiej  szkole  podstawowej.  Po 
jej  ukończeniu  został  skierowany 
do  dalszej  nauki.  Miał  zostać  na‐
uczycielem.  Rodzice,  a  szczegól‐
nie  dość  despotyczny  dziadek 
chciał  by  najstarszy  syn  został  na 
ojcowiźnie  i  pozostał  rolnikiem. 
Na  to  pogniewany Wincenty  opu‐
ścił  dom  rodzinny  i  wyjechał 
w  „świat”,  do  starej  Rzeszy.  Za‐
trudnił  się,  jako  robotnik  leśny 
w  okolicach  Berlina.  W  jednym 
z listów do rodziny pisze, „z pole‐
cenia  mojego  chlebodawcy  z  to‐
warem  jechałem  furmanką  konną 
przez  cały  Berlin”.  Tam  został 
w  1911  roku  powołany  do  obycia 
czynnej  służby  wojskowej.  Służył 
w  piechocie.  Gdy  wybuchła 
pierwsza  wojna  światowa  walczył 
we  Francji,  gdzie  został  ranny 
w  bitwie  pod  Longwey.  Po  wyle‐
czeniu  rany  skierowano  go  na 
front  rosyjski. Walczył  pod  Rygą, 
a w 1918 roku na Ukrainie. Po za‐
kończeniu  walk  (Złoczów)  wrócił 
z bronią do domu. Za wyniesienie 
rannych  towarzyszy  z  pola  bitwy 
odznaczony  został  „Żelaznym 
Krzyżem II klasy” 
W  styczniu  1919  r.  w  czasie  Po‐
wstania Wielkopolskiego współor‐
ganizował  Straż  Obywatelską 
w  Kobylej  Górze,  która  została 
włączona  do  powstańczej  10 
Kompanii  Ostrzeszowskiej,  12 
Pułku  Strzelców  Wielkopolskich. 
Brał  udział  w  zwycięskich  wal‐
kach  tego  zgrupowania.  W  1920 
roku  z  Wrzesińskiego  Batalionu 
Szturmowego  został  skierowany 
do  pracy  w  organizującej  się  Po‐
czcie  Polskiej,  początkowo 
w Kępnie, a od 1922 roku w przy‐
granicznym  Zbąszyniu,  który  zo‐
stał  przekazany  17  stycznia  1920 
roku  Polsce  pokojowym  Trakta‐

tem Wersalskim.
W kościele ojciec głośno  śpiewał, 
szczególnie  uwielbiał  „godzinki”. 
Niemniej toczył z wszystkimi reli‐
gijne spory i tu miał swoją własną 
wizję  religijności.  Nie  darzył  za‐
ufaniem wszelkich organizacji ko‐
ścielnych,  w  tym  szczególnie 
politycznoklerykalną Akcji  Kato‐
lickiej.  Był  bardzo  tolerancyjny 
i w  tym  duchu  otrzymaliśmy wy‐
chowanie.  Nie  miał  wrogów  ani 
politycznych i narodowościowych. 
Krytycznie wyrażał się tylko o hi‐
tleryzmie  oraz  polskim  nacjonali‐
zmie,  źle  się  wyrażał  o  polskich 
„narodowcach”. Nie  podobały mu 
się  też  rządy  piłsudczyków  i  jego 
legionowych starostów. Nie darzył 
sympatią  Józefa  Piłsudskiego,  bo 
uważał,  że  zwolnienie  go  przez 
Niemców  z  więzienia  w  Magde‐
burgu  spowodowane  było  ukła‐
dem  w  sprawie  pozostawienia 
Niemcom  Wielkopolski,  Śląska 
i  Pomorza  w  powojennej  Polsce. 
Tylko  zrywy  powstańcze Wielko‐
polan i Ślązaków oraz przedstawi‐
cielstwo  Romana  Dmowskiego 
w Wersalu zadecydowały o powo‐
jennym  kształcie  granic.  Słynną 
„I  brygadę”  ojciec  sobie  nucił  na 
swoją  modłę:  „My  pierwsza  bry‐
gada  co  Polskę  okrada”.  Poskut‐
kowało to poważną wpadką, bo na 
jakimś  urzędowym  święcie 
w  świetlicy  pocztowej  zaśpiewa‐
łem dziecięcym, ale dość głośnym 
dyszkantem  tak  sparafrazowaną 
„Brygadę”,  powodując  ogólną 
konsternację.  Niechęć  do  Piłsud‐
skiego,  jak  mnie  się  wydaje, 
wśród  Wielkopolan  była  po‐
wszechna.
Zmarł  20  października  1960  r. 
w nowotomyskim szpitalu, po kil‐
ku  latach  obłożnej  choroby,  pod 
opieką  troskliwej  żony  w  domu 
i  ostatnich  dniach  szpitalnych, 
przeżywając  niewiele,  aczkolwiek 
trudnych 69 lat. 

c. d. na str. 8

Moje (zapisane) życie

Zenon Owoc po latach przed swoim domem rodzinnym przy ul. Zbąskich 3

Rodzina Owoców
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Dokończenie ze str. 7
Dzieciństwo na ul. Zbąskich
Krótko  po  moich  urodzinach  ro‐
dzice przeprowadzili  się do nowe‐
go,  na  owe  czasy  dość 
luksusowego,  trzypokojowego 
mieszkania przy ulicy Zbąskich 3; 
z  łazienką  i wodą w  kranach  oraz 
w  spłuczce.  Wodę  użytkową  do 
mieszania  trzeba  było  wtłoczyć 
ręczną  pompą  do  specjalnego  ba‐
senu, z którego potem się pobiera‐
ło tę wodę do spłuczki klozetowej, 
kranów w  kuchni  i  pieca  kąpielo‐
wego  w  łazience.  Zajęliśmy 
pierwsze  piętro.  Właścicielem  te‐
go  czterorodzinnego  domu  wraz 
z oficyną w podwórzu dla dozorcy 
był  lekarz  mieszkający  w  Pozna‐
niu  –Alkiewicz.  Był  wieloletnim 
ordynatorem  dermatologii  szpitala 
w Poznaniu na ul. Szkolnej. 
Sobotnią  kąpiel  i  dokładne  mycie 
letnią  porą  załatwiało  się  podczas 
wieczornej  kąpieli  w  jeziorze 
Błędno,  niedaleko  od  naszego  do‐
mu.  Jesienią  i  wiosną  w  zasadzie 
myliśmy  się  w  dużej  misce 
w  kuchni  lub  za  parę  groszy 
w  łaźni  miejskiej  przy  gazowni, 
gdzie ciepła woda była produktem 
ubocznym  spalania  koksu  gazo‐
wego.  W  łaźni  było  kilka  kabin 
pojedynczych  i  jedna  podwójna. 
My  korzystaliśmy  przeważnie 
z  podwójnej,  gdzie  każdy  z  nas 
obojga kąpał  się w  jednej wannie, 
a  matka  siedząc  na  krześle  dyry‐
gowała. Trzeba było umyć dokład‐
nie uszy i inne miejsca na co dzień 
niedostępne.  Czas  kąpieli  odmie‐
rzany  był  obrotową  klepsydrą  na 
drzwiach  kabiny.  Pani  kąpielowa 
odpowiednio  wcześnie  pukała 
w drzwi i oznajmiała: „Wychodzić 
z  wody”.  Potem  duże  ręczniki 
frotte, świeża i pachnąca krochma‐
lem  bielizna,  i  błyszczące wyjście 
z oparów ciepłej kabiny. 
Zimą przeważnie w soboty kąpali‐
śmy się w domu. W łazience pod‐
palało  się  palenisko  pod  piecem 
kąpielowym.  Piec  kąpielowy  to 
pionowa  kolumna  koloru  wiśnio‐
wego  z  baterią  zimnej  i  ciepłej 
wody. Piec podgrzewał wodę i na‐
grzewał  pomieszczenie  łazienki, 
co  dawało  przyjemny  nastrój  so‐
botniego zimowego wieczoru.

Woda –  rzecz  bardzo waż‐
na
Tutaj muszę wtrącić wyprzedzają‐

co,  że  po  powrocie  do  naszego 
mieszkania  z  przesiedlenia  po  za‐
kończeniu  działań  wojennych 
w  Zbąszyniu,  opisana  instalacja 
sanitarna sprzed wojny już nie ist‐
niała.  Niemcy,  a  dokładniej  nie‐
mieckie  koleje  (Deutsche  Bahn), 
dla  swego pracownika, który zajął 
nasze  locum  unowocześniło  tę  in‐
stalację.  Polegało  to  na  zainstalo‐
waniu  zbiornika  wody,  pompy 
elektrycznej,  która  się  samoczyn‐
nie  włączała  co  sprawiało,  że 
wszystkie  urządzenia  poboru 
i wydalania ścieków działały auto‐
matycznie.  Było  to  wszystko  no‐
we,  wygodne,  supernowoczesne. 
Niestety  przed  naszym  powrotem 
w  1945  r.  ktoś  sprytny  ukradł 
pompę  i  zdemontował  w  piwnicy 
całą  instalacje  sterującą.  Po  po‐
wrocie początkowo nawet tego nie 

zauważyliśmy,  bo  w  pierwszych 
tygodniach,  może  miesiącach  nie 
było  prądu,  a  ojciec  nie  znający 
się  na  tych  sprawach  uznał  ten 
stan  za  konieczny,  przejściowy 
okres.  Niestety,  z  tego  powodu 
korzystanie  z  urządzeń  sanitar‐
nych polegało na pobieraniu wody 
do spożycia i spłukiwania ubikacji 
z zewnętrznej  ręcznej pompy, któ‐
ra stała na podwórzu. Było to bar‐
dzo  uciążliwe.  Niestety  czasy 

jakie wtedy nastały  ogólna bieda 
powojenna – spowodowały, że nie 
udało  się  już  odtworzyć  ani  starej 
przedwojennej  instalacji,  ani  tej 
poniemieckiej. Wyprzedzając  czas 
musze powiedzieć, iż z czasem sy‐
tuacja  stała  się  tragiczna.  Rodzice 
byli  coraz  to  starsi.  Ojciec  zapadł 
na już nieuleczalną chorobę, a wo‐
dę  trzeba było nosić  latem  i zimą, 
w upał  i  słotę.  Instalacja  sanitarna 
ulegała  zaś  dewastacji,  nawet  se‐
des  w  łazience  z  trudem  można 
było  wykorzystywać  i  utrzymać 
w czystości. 
Jak już stwierdziłem, na podwórzu 
była  ręczna  pompa  do  czerpania 
wody  potrzebnej  na  zewnątrz, 
między  innymi  do  podlewania 
ogrodu.  W  podwórzu  było  też 
szambo, do którego spływały ście‐
ki  z  dwóch mieszkań  naszego  do‐

mu.  Szambo  było  systematycznie 
opróżniane.  Przyjeżdżał  wóz  kon‐
ny  z  tak  zwaną  „belą”  i  pan woź‐
nica  specjalnym  czerpakiem  to 
szambo  opróżniał.  Prądu  elek‐
trycznego  jeszcze  wtedy  nie  było 
i do oświetlenia służył gaz, zresztą 
również  do  gotowania  oraz  praso‐
wania i ondulowania damskiej fry‐
zury. 

Ogród przylegał do jeziora
Mieliśmy  duże  podwórze  z  ko‐
mórkami  na  warsztat  dla  ojca,  na 
klatki z królikami i kozę. Na piciu 
koziego  mleka  i  kaszkach  z  tego 
mleka z bratem wyrośliśmy o gło‐
wę wyżej od naszych rodziców. Za 
podwórkiem  był  ogród,  przyległy 
do  romantycznej  zbąszyńskiej 
promenady,  zwieńczonej  pięknym 
drewnianym  „weneckim”  mostem 
na  kanale,  ze  strzelistą włoską  to‐
polą  obok.  Promenada  przylegała 
do naszego ogrodu  i  jeziora Błęd‐
no,  gdzie  było  prawie  prywatne 
nasze  kąpieliskiem.  Drugie  kąpie‐
lisko mieliśmy przy naszej łące, na 
kanale  łączącym  rzekę  Obrę  z  je‐
ziorem;  kanał  był  własnością 
Glaubicha    rybaka.  Nasz  mały 

ogród  został  powiększony  i  dlate‐
go  prawie  przylegał  do  jeziora. 
Rosły  w  nim  drzewa  owocowe 
i  były  uprawy  wszelkich  warzyw, 
z  plantacją  pomidorów,  kawał‐

kiem  upraw  żyta  i  ziemniaków   
specjalnie  dla  ojca  jako  namiastki 
jego  wiejskiego  życia.  Dla  na‐
szych kóz dzierżawiliśmy kawałek 
łąki oraz dodatkowo działkę w ze‐
spole ogrodów działkowych. 
Niedługo po urodzeniu się mojego 
brata  Henryka  (1932  r.)  sprowa‐
dziliśmy  się  z  pierwszego  piętra 
kamienicy na parter,  po opuszcze‐
niu  mieszkania  przez  państwa 
Wentlandów. Mieszkanie  było  ob‐

szerniejsze  i  wygodniejsze.  Cały 
dom  był  czterorodzinny,  z  miesz‐
kaniem dozorcy w podwórzu. Do‐
zorcostwem  zajmowała  się 
rodzina  polskoniemiecka  o  na‐
zwisku  Jastrząb;  pani  Jastrząb  nie 
umiała  słowa  po  polsku.  Na  po‐
przednie nasze mieszkanie na pię‐
trze  wprowadziła  się  pocztowa 
rodzina Różańskich z dziećmi Ol‐
kiem,  Kaziem  i  Lusią. W  drugim 
wejściu  na  parterze  mieszkali 
Czerniakowie  z  Irką,  Marylką 
i  Stasiem,  a  nad  nimi  znowu  ro‐
dzina  pocztowa    Dzięciołowie 
z dwójką małych dzieci. 
W najbliższym sąsiedztwie miesz‐
kali    na  drugiej  stronie  ulicy, 
w małym,  biednym  domku    Fle‐
iszerowiczowie  z  mądrym  Igna‐
cym, Władkiem,  Irką  i  Frankiem. 
Dalej na ul. Batorego u Fritschów 
mieszkał mój  szkolny  kolega Ha‐
emerling,  a po drugiej  stronie uli‐
cy  syn  kominiarza  –  Siwiński. 
W  przybudówce  szpitala  na  ul. 
Zbąskich  –  mieścili  się  Majcher‐
kowie  z  moim  szkolnym  kolegą 
Stasiem  i  starszym  bratem  oraz 
siostrą.  U  Schelzchenów  (właści‐
cieli  taksówek  i  sklepu  kolonial‐
nego)  na  poddaszu  budynku  przy 
ul.  17  Stycznia  mieszkał  kolega 
szkolny Maryś Majerowicz. Dalej, 
w  pierwszej  chacie  na  ul.  Zyg‐
munta  Starego,  mieszkał  szkolny 
kolega Mączyński, a na pl. Wolno‐
ści  kolega  z  klasy,  syn  stolarza   
Heniu  Białecki,  zaś  a  na  ul. 
Chłodnej Marian Kłysz. 

Ciąg dalszy nastąpi
Zenon Owoc

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów 
rodzinnych Z. Owoca

Z mamą na Obrze w 1931 r.

Na „własnej” plaży nad jeziorem Błędno. W tle widać kopułę kościoła ewangelickiego

Dom rodzinny przy ul. Zbąskich od strony podwórza – w czasach przedwojennych

Spotkanie towarzyskie przy ul. Zbąskich 3 w 1948 r.
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Wychodzi  się  z  książką  w  prze‐
strzeń  miejską  przy  każdej  nada‐
rzającej się okazji, świadczą o tym 
także  usytuowane  w  kilku  miej‐

scach książkodzielnie. Tym razem 
zachęta  do  tego,  by  i  uczniowie 
zainteresowali  się  obowiązkową 
literaturą wyszła z podstawówki.

Trudno  dziś  znaleźć  atrakcyjny 
sposób na poznanie szkolnych lek‐
tur. Często to książki dobre, warto‐
ściowe,  ale  kompletnie  nie 
przemawiają  do  współczesnego 
nastolatka: a to język trudny ("Pan 
Tadeusz"),  a  to  sceny  nieśmieszne 
("Zemsta")  albo  fabuła  i  motywa‐
cje bohaterów niezrozumiałe kom‐
pletnie  ("Syzyfowe  prace"). A  jak 
dziś  czytać  "Dziady Adama  Mic‐
kiewicza? Sposób na tę lekturę ma 
klasa  8e  ze  zbąszyńskiej  Fiedle‐
rówki,  która  w  październikowy 
wieczór  spotkała  się  w  Galerii 
"Baszta"  na  czytaniu  improwizo‐
wanym  "Dziadów"  części  II.  Ter‐
min spotkania ustalono tuż przed 1 
listopada  nieprzypadkowo,  bo  był 
to  właśnie  czas  obchodzenia  tego 
obrzędu  przez  starożytnych  Sło‐
wian.  Zaś  zbąszyńska  Baszta  jest 
miejscem magicznym  czuć to no‐
cą ducha historii, pikanterii dodaje 
sceneria  jesiennego  parku  i  legen‐
dy związane z tym miejscem. Czy‐
tanie  "Dziadów"  odbyło  się 
w  ciszy  i  skupieniu.  Lekturze  to‐
warzyszyły  symboliczne  zapalone 
świece  tworzące  niezwykły  na‐
strój. Nie chciało się z Baszty wy‐
chodzić,  a  to  dobrze    przecież 
rzadko  trafiają  się  takie  lekcje, 
z których trudno uczniom wyjść...

Anita RuciochGołek

Czytali lektury w zabytkowych
pomieszczeniach Baszty
ZBĄSZYŃ. O  tym,  że  w  tym mieście  promuje 
się czytelnictwo w nieszablonowy sposób, wiemy 
już od dawna. Czyta się na Rynku, a nawet pod 
księgarnią  podczas  ogólnopolskiej  akcji  Naro‐
dowego Czytania. Czyta  się na Plaży Miejskiej 
w strefie biblioteki w czasie Święta Jeziora.  Dzieci  podczas  warsztatów,  które 

prowadziła  pani  Magdalena  Ro‐
żek  –  kierownik biblioteki w Zbą‐
szyniu,  były  cały  czas 
zaangażowane.  Poznały  nie  tylko 
instrument,  ale  także miały możli‐
wość  wysłuchania  pięknych  przy‐
śpiewek  zagranych  przez  młodego 
muzyka  ludowego – panią Natalię 
Śliwę,  która  oczarowała  wszyst‐
kich  nie  tylko  doskonałą  grą,  ale 
też  wspaniałym,  dostojnym  stro‐
jem.  Spotkanie  składało  się  z  na‐
stępujących  elementów:  legenda 
o koziołkach  jako punkt wyjścia  – 
kilkoro  uczestników  było  aktora‐
mi,  wykorzystane  zostały  proste 
elementy dramy, poznanie Regionu 
Kozła  –  opowieść  o  tym,  skąd 

wzięła  się  m.in.  nazwa    regionu, 
przedstawienie  samego  instrumen‐
tu  i  nauka  tańca  „Kłanianego” 
i  wykonanie  go  w  całości  przez 
dzieci.
Po  zajęciach warsztatowych dzieci 
otrzymały  materiały  edukacyjne   
karty  pracy  związane  z  tradycją 
naszego  regionu  do  kreatywnego 
rysowania  w  ramach  kontynuacji 
edukacji  regionalnej.  Celem  spo‐
tkania  było  nauczenie  dzieci 
w przystępny sposób uważności na 
kulturę  ludową  poprzez  spotkanie 
na  żywo  z  muzykiem  ludowym 
oraz  przybliżenie  niematerialnego 
dziedzictwa  tradycyjnego  regionu, 
w którym mieszkają. 

um kar

Kozioł – co to takiego?

KARGOWA.  We  wtorek  28.09.2021  roku 
wszystkie  zerówki  pod  opieką  wychowawczyń: 
Elwiry  Rutkiewicz  –  Niecieckiej,  Kamili  Kał‐
czyńskiej  oraz  Mai  Lachnickiej,  uczestniczyły 
w niecodziennych warsztatach, których tematem 
był regionalny instrument muzyczny – kozioł.

Z zaproszenia Zbąszyńskiego Cen‐
trum Sportu, Turystyki  i Rekreacji 
do wzięcia udziału w turnieju sko‐
rzystały  zespoły:  Huraganu  Łom‐
nica,  Błędna  Nądnia,  Wichra 
Strzyżewo,  Płomienia  Przyprosty‐
nia,  Sokoła  Chrośnicy  oraz  dwa 
zespoły  Obry  Zbąszyń.  Zgroma‐
dzonych  przywitał  Tomasz  Szcze‐
chowicz,  Dyrektor  Zbąszyńśkiego 
Centrum  Sportu,  Turystyki  i  Re‐
kreacji, a otwarcia dokonał Łukasz 
Woźny,  Przewodniczący  Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury 

i  Pomocy  Społecznej  Rady  Miej‐
skiej,  który  życzył  wszystkim  jak 
najlepszych wyników  i  jak zwykle 
dobrej zabawy.
Poza  walką  o  punkty  i  miejsca 
w  klasyfikacji  końcowej  tradycyj‐
nie  wybierani  byli  najskuteczniej‐
szy  strzelec,  najlepszy  bramkarz 
i  najlepszy  zawodnik  całego  tur‐
nieju.  Dlatego  zgromadzeni  nie 
musieli  dodatkowo  zachęcać  za‐
wodników do wysiłku, każdy wal‐
czył  z  całych  sił  starając  się  jak 
najlepiej  zaprezentować  się  na  bo‐

isku. Po rozegraniu dwudziestu je‐
den  spotkań,  często  zaciętych 
i wyrównanych, wyłoniona została 
klasyfikacja  końcowa.  Ostatnim 
akcentem  turnieju  była  dekoracja 
pucharami oraz wyróżnieniami  in‐
dywidualnymi,  której  dokonali: 
Andrzej Wachowski,  sędzia  zawo‐
dów,  Łukasz  Woźny  prowadzący 
wydarzenie i Paweł Kitta, opiekun 
medyczny. Dziękujemy wszystkim 
za wspólnie  spędzone  popołudnie, 
przede  wszystkim    opiekunkom 
zespołów, którzy jak zwykle towa‐
rzyszyli  swoim podopiecznym. To 
nie  ostatnie  spotkanie  z  orlikami 
w tym roku. Kolejny turniej dla tej 
grupy  piłkarzy  odbędzie  się 
w przerwie świątecznej.

zcstir

Jesienny Halowy Turniej Piłki Nożnej 
dla Gminnej Ligi Piłki Nożnej „Orliki”
ZBĄSZYŃ. W piątkowe popołudnie, 19  listopa‐
da,    w  hali  „Zbąszynianka”  rozegrany  został 
Halowy, Jesienny Turniej dla Gminnej Ligi Piłki 
Nożnej Orliki. Tym razem w zawodach wystar‐
towało  siedem  drużyn,  rywalizując  o  zwycię‐
stwo, grając mecze systemem każdy z każdym. 

GRÓJEC  MAŁY.  W  listopadzie 
br.  w  tej  wsi  gminy  Siedlec  za‐
kończyła  się  realizacja  projektu 
współfinansowanego  ze  Środków 
Samorządu  Województwa  Wiel‐
kopolskiego  w  ramach  XI  edycji 
konkursu  „Pięknieje  wielkopol‐
ska wieś”. 
W ramach zadania odświeżono plac 
zabaw,  teren  placu  rekreacyjnego 
został uporządkowany i zagospoda‐
rowany  poprzez  rozlokowanie  ta‐
kich  elementów  jak:  trzy  elementy 
siłowni  zewnętrznej,  tablice  infor‐
macyjne,  regulaminowe,  stojak  ro‐
werowy.  Pośrodku  elementów 
siłowni  położono  kostkę  jak  i    za‐
montowano  parasol  trzcinowy  oraz 
zasadzono  sadzonki  traw  miskant. 
Ogólna wartość  projektu  pn  „Mały 
rekreacyjny Grójec – śladami spor‐

tu i natury.” wyniosła 31.832,40 zł, 
z czego 18.100,00 zł  stanowi dota‐
cja Samorządu Województwa Wiel‐
kopolskiego,  10.232,40  to  środki 
własne gminy, a 3.500.00 zł środki 
funduszu  sołeckiego.  Podkreślić 
należy  duże  zaangażowanie miesz‐
kańców  sołectwa,  którzy  w  czynie 
społecznym  wykonali  szereg  prac 
przy realizacji projektu. To właśnie 
dzięki  temu  zaangażowaniu  przy 
wspólnej  pracy  powstało  wyjątko‐
we  miejsce  sportu,  wypoczynku 
i integracji społeczności lokalnej.
Projekt  współfinansowany  przez 
Samorząd  Województwa  Wielko‐
polskiego  w  ramach  programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”

ug sied

Mały rekreacyjny Grójec 
– śladami sportu i natury

Zespoły "orlików" na otwarciu zawodów

Klimat dawnej bramy zamkowej sprzyjał czytaniu lektury

Kargowskie zerówki w czasie zajęć edukacyjnych

Nowy plac rekreacyjny
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W związku z  tym skromnym 
jubileuszem  Justyna  Hak 
z Biblioteki Norwida, zajmu‐
jąca  się  Dyskusyjnymi  Klu‐

bami Książki w  południowej 
części  województwa  lubu‐
skiego,  przeprowadziła  an‐
kietę  wśród  czytelników 

z  DKK.  Należało  wskazać 
najpoczytniejszych,  najbar‐
dziej cenionych autorów oraz 
równolegle  twórców,  z  któ‐
rymi  spotkania  najbardziej 
zapadły  czytelnikom  w  pa‐
mięć,  były  najciekawsze. 
W ankiecie wzięło udział 96 
moderatorów  dyskusyjnych 
klubów.  W  tym  momencie 
należy  jeszcze  wyjaśnić,  że 
w  woj.  lubuskim  istnieją 
dwie wiodące biblioteki wo‐
jewódzkie: placówce w Zie‐
lonej  Górze  podlega  całe 
południe  województwa, 
a  książnicy  im.  Herberta 
w  Gorzowie  Wlkp.  północ 
regionu. Wyniki  ankiety  zo‐
stały  ogłoszone  podczas 
wspomnianego  jubileuszu. 
Przekazane  przez  nas  rezul‐
taty dotyczą  tylko południo‐
wej  części  województwa. 

I tak:
*  W  dwóch  kategoriach: 
Najpoczytniejszy autor ksią‐
żek dla dzieci oraz Ulubiony 
autor książek dla dzieci pod‐
czas  spotkań  autorskich 
zwyciężył  jednomyślnie 
Grzegorz Kasdepke,  pisarz 
spoza naszego regionu.
*  Natomiast  w  kategoriach 
dla  młodzieży:  Najpoczyt‐
niejszymi autorkami książek 
oraz  ulubionymi  autorkami 
podczas  wieczorów  autor‐
skich zostały ex aequo Ewa 
Nowak  i  Barbara  Ko‐
smowska,  także  z  innych 
części kraju.
*  W  kategoriach  dla  doro‐
słych  również na podium są 
dwie  zwyciężczynie: Najpo‐
czytniejszymi  autorkami 
książek  dla  dorosłych  oraz 
Niezapomnianymi  pisarka‐
mi  podczas  spotkań  autor‐
skich  zostały  ex  aequo: 
Zofia Mąkosa  i Agnieszka 
Olejnik.  Obie  panie  w  tym 
gronie  wyróżnionych  repre‐
zentują  woj.  lubuskie.  Z. 

Mąkosa  urodziła  się w Kar‐
gowej  i  mieszka  niedaleko 
od  tego  miasta,  choć  już 
w Wielkopolsce – w osadzie 
Linie, zaś A. Olejnik jest na‐
uczycielką w Lubsku. 
Zofia  Mąkosa  została  przez 
swoich czytelników  i mode‐
ratorów  DKK  scharaktery‐
zowana  w  taki  oto  sposób: 
„Ciekawa  osobowość,  życz‐
liwa,  sympatyczna,  docie‐
kliwa,  pasjonatka  historii 
regionu,  odważna,  nie  boi 
się poruszać  trudnych, a na‐
wet niewygodnych tematów, 
bardzo  kontaktowa  i  ser‐
deczna  w  relacji  z  czytelni‐
kami,  cierpliwa,  chętnie 
słuchała  opowieści  czytelni‐
ków,  uwag  o  czasach, 
w których toczyły się opisy‐
wane  przez  nią  historie”. 
Gratulujemy  pani  Zofii  do‐
dając,  iż  „na  dniach”,  ale 
precyzyjniej  pewnie  będzie 
powiedzieć  „na  tygodniach” 
ukaże się nowe dzieło pisar‐
ki,  tym  razem  dwutomowe. 
Pierwszy  tom  będzie  nosił 

tytuł „Kamień w wodę”, zaś 
całość  „Makowa  sukienka”. 
Dla  zainteresowania  czytel‐
ników dodajmy, iż akcja za‐
czyna  się  w  Kargowej 
w roku 1647. 

(stroj.)

Szykuje się nowa powieść!
KARGOWA. Niedawno świętowano w Bibliotece im. Norwi‐
da  w  Zielonej  Górze  15lecie  istnienia  Dyskusyjnych  Klu‐
bów Książki. Ogłoszono przy tej okazji kolejny sukces Zofii 
Mąkosy, naszej pisarki.

Zofia Mąkosa podczas wręczania Lubuskiego Wawrzynu 
Literackiego w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze

Zwykle  słyszy  się  wiele  narzekania 
na oświatę jako całość, na konkretną 
szkołę w moim mieście lub wsi, nie‐
rzadko  na  nauczycieli.  Narzekają 
„wszyscy”, ale głównie chyba rodzi‐
ce  dzieci  pobierających  naukę.   To 
już  nie  ten poziom co kiedyś  –  sły‐
szymy. Oczywiście jest w tym jakaś 
racja.  Lecz  spróbujmy  odwrócić 
myślenie  i  docenić  to,  co  dzieje  się 
w szkole  każdego dnia. Bo jednak  
mimo  niedociągnięć  kadrowych,  fi‐
nansowych i różnych innych – szko‐
ły  w  naszych  miejscowościach 
codziennie  przyjmują  setki  dzieci 
(chyba, że akurat lekcje prowadzone 
są  online)  i  coś  się  w  nich  dzieje. 
A  kierują  tymi  poczynaniami  na‐
uczyciele.  Nierzadko  pochodzący 
z  tychże  miejscowości,  ba,  często 
absolwenci  placówek,  w  których 
obecnie uczą. Dlaczego tak się dzie‐
je? 
Uczą się całe życie
  Wiem,  skąd  nauczyciele  biorą  to 
swoje zaangażowanie i siły do pracy 
pedagogicznej – twierdzi dyrektorka 
szkoły  podstawowej,  zwanej  „Fie‐
dlerówką”, Anita RuciochGołek. – 
Bo  dobry  nauczyciel  uczy  się  przez 
całe  życie  i  w  każdej  możliwej 
chwili. Zaimek zwrotny „się” ma  tu 
ogromne  znacznie;  nie  można  być 

dobrym  nauczycielem,  jeśli  nie  ma 
się  zamiłowania  do  ciągłego,  usta‐
wicznego  kształcenia.  Większość 
z  nas  chce  swoich  uczniów  inspiro‐
wać: chce być drogowskazem, a nie 
tylko  wskazywać  drogę.  Wiem  też, 
że  moje  koleżanki  i  koledzy  mają 
rozmaite  pasje,  talenty  i  umiejętno‐
ści,  i  czasem aż oczy przecieram ze 
zdumienia,  ile  fascynujących  rzeczy 
robią  po  lekcjach,  choć  właściwie 
nie mają na to czasu.
A zatem dowiedzmy się choć trochę 
na  temat  pasji,  talentów  i  działań 
nauczycieli „Fiedlerówki”. 
 W odpowiedzi  na  pytanie  o  pasję, 
która  pochłania mnie  po  pracy, mu‐
szę  stwierdzić,  że  właściwie  mam 
ich kilka – opowiada pani Lidia, pe‐
dagożka,  doradca  zawodowy.   Naj‐
ważniejsza  z  nich  to  psychologia 
pozytywna,  która  stała  się  w  moim 
życiu bardzo ważna. Uwielbiam po‐
szerzać wiedzę z tego zakresu, robić 
badania,  czytać,  dyskutować  na  te‐
mat pozytywności  szeroko  rozumia‐
nej,  wprowadzać  praktyki 
pozytywności we własne  życie  oraz 
w  otoczenie.  Kolejną  pasją  są  róże 
i  inne  kwiaty,  które  uprawiam 
w  ogrodzie.  Generalnie  przyroda 
i  kontakt  z  nią,  kilkugodzinne  spa‐
cery po lesie, po górach  z rodziną. 

Uwielbiam  czytać  książki,  ostatnio 
prócz naukowych, kryminały. I mam 
jeszcze  totalny  odlot  podczas  goto‐
wania. 

Pośpiewać, potańczyć i zagrać
Pani  Danuta,  nauczycielka  wycho‐
wania  wczesnoszkolnego,  opiekun‐
ka  szkolnego  koła  PCK  uwielbia 
śpiewać  i  dlatego  od  kilku  lat  (po 
długiej  nieobecności)  znowu  należy 
do  zespołu  „Pauza”.    Jesteśmy  ze‐
społem  kameralnym,  obecny  skład 
liczy 11 członków  rekrutujących  się 
z  różnych  środowisk  i  grup  wieko‐
wych.  Spotykamy  się  raz  w  tygo‐

dniu.  Śpiewamy  a  capella  pieśni 
z  gatunku muzyki  sakralnej,  patrio‐
tycznej,  ludowej  i  rozrywkowej. 
W  swoim  dorobku  zespół ma wiele 
koncertów,  zarówno  na  terenie mia‐
sta, gminy, Regionu Kozła, jak i ca‐
łej  Polski.  Ostatni  nasz  sukces  to 
zdobycie  Brązowego  Pasma  pod‐
czas Lubuskiego Święta Pieśni na X 
Ogólnopolskim  Festiwalu  Muzyki 
Chóralnej w Sławie.
Anglista  pan  Szymon  jest  muzy‐
kiem.  Moją pasją  jest muzyka. Od 
14  lat  gram  na  gitarze  w  różnych 
projektach  muzycznym.  Zdarzyło 
mi  się  „popełnić”  parę  tekstów,  ale 
najlepiej  czuję  się  w  układaniu 
utworów  na  gitarę.  Wspólna  praca 
z zespołem („Do góry nogami” albo 
„Rossey  Janes”)”  nad  nowymi 

utworami  daje  mi  wiele  satysfak‐
cji”. 
Z  kolei  matematyczka,  wieloletnia 
koordynatorka szkolnego etapu mię‐
dzynarodowego  konkursu  „Kangur 
matematyczny”  lubi  piec  ciasta.   
Moją pasją po pracy są wypieki ciast 
– przekazuje pani Lucyna.  Zawsze 
marzyły  mi  się  warsztaty,  żeby  ra‐
zem  z  uczniami  piec  różne  cuda. 
Największa  radość  dla  mnie  jest 
wtedy,  gdy  ciasto  smakuje.  Mamy 
w  szkole  wspaniałe  zaplecze    być 
może  kiedyś  będzie  to  możliwe. 
Najbardziej  uwielbiam  sernik  wie‐
deński  –  deklaruje.  A  sernik  pani 
Lucyny  bije  na  głowę  konkurencję. 
Może  sekret  tkwi w matematycznej 
dokładności dobierania składników?

Dokończenie na str. 11

Nauczyciele z pasją
ZBĄSZYŃ. Wielu nauczycieli nie przestaje uczyć, 
ale  także  się    uczyć,  nawet  z  chwilą  codziennego 
opuszczania  progów  szkolnych.  Na  przykładzie 
zbąszyńskiej  podstawówki  im. Arkadego  Fiedlera 
dowiedzmy się co może robić pedagog po lekcjach. 
Jak się rozwija, jakie ma pasie. 

Pani Renata ze swoją siostrą zawędrowała na „Koniec świata”

Okładka najnowszej 
powieści Z. Mąkosy, która 
ukaże się w sprzedaży
26 stycznia 2022 r. 
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Bieganie to jest to
Pani  Ania,  „od  wychowania  wcze‐
snoszkolnego”,  opiekunka  samorzą‐
du  uczniowskiego  w  klasach  13, 
trenerka  lekkoatletyki,  maratonka 
daje  nam  taki  przekaz:    Bieganie 
jest  dla  mnie  pasją,  której  bardzo 
mocno  się  oddałam.  Nigdy  nie  za‐
stanawiałam się, co mogłabym robić 
innego.  Zawsze  z wielką  chęcią  idę 
na  trening. Bieganie  jest moim hob‐
by. Podchodzę do tego na luzie, jed‐
nak  bardzo  angażuję  się w  treningi. 
Każdy kolejny przebyty dystans ma‐
ratoński  i  półmaratoński  dodaje  mi 
nowych  sił  i  utwierdza w przekona‐
niu, że warto walczyć ze samym so‐
bą,  ze  swoimi  słabościami. 
Endorfiny  wytwarzane  w  trakcie 
każdego  treningu  dają  mi  niesamo‐
wite  pokłady  energii  na  cały  dzień. 
Oprócz  biegania  moją  ogromną  pa‐
sją  są  także długie górskie wędrów‐
ki.
Przed  nami  para,  długoletnie  mał‐
żeństwo  nauczycielskie,  pani Doro‐
ta  i  pan Jurek. Ona – nauczycielka 
wychowania  wczesnoszkolne‐
go,  m.in.  organizatorka  Festiwalu 
Tańca  w  Zbąszyniu,  społeczniczka 
i  aktywistka;  on  –  nauczyciel  histo‐
rii,  zajmujący  się  m.in.  edukacją 
o Holokauście.    Jednym  z  naszych 
wspólnych  zainteresowań  jest  tury‐
styka.  Uwielbiamy  podróże,  w  tym 
również  rowerowe,  zarówno  krajo‐
we  jak  i  zagraniczne.  Oglądamy 
z  pasją  miejscową  architekturę, 
a  szczególnie  zamki  i  pałace. 
Zwłaszcza,  że  interesuje  nas  sztuka. 

Takie  podróże  dają  nam  przypływ 
energii,  w  przypadku  Jurka  przeja‐
wia  się  to  inspiracją  do  malowania 
kolejnych  obrazów:  architektury, 
portretów i pejzaży. Oprócz tego Ju‐
rek  interesuje  się  muzyką,  grając 
w  zespole  muzycznym,  a  także 
uprawia  sport  (taekwondo).  Nato‐
miast  w  moim  przypadku  podróże 
pobudzają  moją  wyobraźnię,  która 
daje mi pomysły na projekty w pra‐
cy  z  dziećmi.  Oprócz  tego  uwiel‐
biam  taniec,  którym  inspirowałam 
przez  30  lat  dzieci  i  młodzież,  pro‐
wadząc  zespoły  taneczne,  co  spra‐
wiało  mi  ogromną  satysfakcję  – 
wylicza pani Dorota.

Na rowerze
A teraz pora na wątek pani Agniesz‐
ki,  polonistki,  opiekunki  szkolnego 
koła  zainteresowań.    Kiedyś  wolny 
czas  lubiłam  spędzać  między  wier‐
szami,  uwielbiałam  czytać  poezję 
i  sama  tworzyłam  (bardziej  do  szu‐
flady).  Pasjonowała  mnie  ornitolo‐
gia,  w  młodości  udzielałam  się 
w  Ogólnopolskim  Towarzystwie 
Ochrony  Ptaków,  jeździłam  na  obo‐
zy przyrodnicze,  zajmowałam  się  li‐
czeniem  i  obrączkowaniem 
pierzastych  przyjaciół,  potrafiłam 
rozpoznać ptaki po odgłosach. 
Z  kolei  pani  Renata,  nauczycielka 
w  klasach  13,  nauczycielka  rosyj‐
skiego,  organizująca  zajęcia  z  języ‐
ka  polskiego  dla  obcokrajowców 
mówi następująco:  O tym, że śpie‐
wam w zespole wokalnym „Pauza”, 
wiedzą  chyba wszyscy.  Jestem  jego 
członkinią od samego początku i nie 
wyobrażam  sobie  życia  bez  „Pau‐

zy”. W  wolnych  chwilach  lubię  też 
poszukiwać  miejsc,  które  popadają 
w  niepamięć. W  najbliższej  okolicy 
jest  ich  niemało…  Jedną  z  takich 
wypraw  była  piesza  wędrówka 
wzdłuż  nieczynnej  linii  kolejowej 
nr  373 Międzychód    Zbąszyń.  Ra‐
zem z  siostrą  pokonałyśmy  trasę od 
Głażewa do Prądówki, czyli odcinek 
około 23 km w linii prostej. Zrobiły‐
śmy około 30 km, ponieważ po dro‐
dze  było  tyle  pięknych  miejsc,  tyle 
ciekawych  obiektów  –  pozostałości 

infrastruktury  kolejowej.  Nie  mo‐
głyśmy obok nich przejść obojętnie. 
Dodam  jeszcze,  że  była  to  dla  nas 
podróż  sentymentalna,  ponieważ 
trasę  tę  pokonywałyśmy  w  dzieciń‐
stwie  pociągiem  do  babci  i  dziadka 
w Głażewie. 
Zauważmy, jak ciekawe są te wypo‐
wiedzi  mówiące  o  zainteresowa‐
niach  i  pasjach  zbąszyńskich 
nauczycieli.     Chciałabym odczaro‐
wać  stereotyp  nauczyciela  jako  ży‐
ciowego  nieudacznika,  któremu, 

ponieważ nie potrafił w życiu nic in‐
nego,  przypadła  w  udziale  misja 
„Obyś cudze dzieci uczył” – stwier‐
dza dyr. A. RuciochGołek. 

Franciszek Stroiński

Fot. Zdjęcia  pochodzą z prywat‐
nych zbiorów nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej w Zbąszyniu

Szkolny anglista pan Szymon jest również muzykiem

Panie Danuta i Renata na co dzień śpiewają w zespole muzycznym „Pauza”



Z  roku  na  rok  ten  czas  przemierza 
kalendarz coraz szybciej. Albo te za‐
powiedzi  nastają  coraz  wcześniej. 
Każdy  jednak  zna  na  to  odpowiedź 
i  choć  coraz  częściej  w  rozmowie 
narzekamy, jak ten czas szybko leci, 
to  i  tak mało  kto  potrafi  temu  zara‐
dzić. Z całą pewnością, gdyby nie li‐
stopadowe Wszystkich  Świętych,  to 
w  galeriach  zaraz  z  nastaniem  roku 
szkolnego  pojawili  by  się Mikołaje, 
a  baseny  ogrodowe  zastąpiłyby 
ogrodowe choinki z wizją na drzew‐
ko  do  ustrojenia. Nie  jest  to  jednak 
aż tak ważne, aby się nad tym zasta‐
nawiać.  Nie  powstrzymamy  pędu 
dzisiejszego  życia.  Jest  to  machina 
zbyt skomplikowana, aby mały, sza‐
ry,  pojedynczy  człowiek  mógł  to 
zmienić. Choć może  nie  dla  świata, 
lecz dla siebie samego miałby szan‐
sę. 
Ale  znacznie  pilniejsze  jest  rozpla‐
nowanie samych świąt tu i teraz, we 
własnej  rodzinie.  Każda  szanująca 
się pani domu, prawdziwa gospody‐
ni,  z  początkiem  adwentu  zagłębia 
się  w  rozmyślania  nie  tylko  rorato‐
we,  ale  i  kulinarne.  Z  prawdziwym 

pietyzmem zasiada do swojej skarb‐
nicy wiedzy. Otwiera  zeszyt  z  prze‐
pisami.  Od  kilkudziesięciu  lat 
stojący  w  tym  samym  miejscu,  je‐
dynie  z  ciemniejącymi  brzegami 
i  zaokrąglonymi  rogami  kartek. 
Gruby, w sztywnej kartonowej opra‐
wie,  kupiony  w  sklepie  papierni‐
czym,  wybierany,  choć 
z  niewielkiego  wówczas  wyboru. 
Szary. W  kratkę.  Stukartkowiec.  To 
młode  pokolenie  niestety  zagubione 
w  tej  całej  technologii  świata  nie 
zrozumie  tych  zwyczajów.  One  pę‐
dzi  jak  świąteczne  reklamy bez wy‐
tchnienia,  szukając  swojego  kupca. 
Nim  opadną  złote  liście  przemijają‐
cej  jesieni  są  już  nakarmieni  świą‐
tecznymi  zakupami.  Wpatrzeni 
jedynie  w  wielofunkcyjność  swoich 
urządzeń,  kiedyś  spełniających  wy‐
łącznie  rolę  telefonów,  zatracili 
swoją  funkcjonalność,  inteligentną 
osobowość,  a  co  najgorsze  swoje 
pochodzenie  i  ich korzenie. Nie  jest 
to  do  zrozumienia  przez  nasze  star‐
sze pokolenie bo gdzie ci młodzi się 
podziali. 
Dwoje  świąt  w  Polsce,  Wielkanoc 

i Boże Narodzenie,  trwają,  aby  jed‐
noczyć, przyhamować i spojrzeć do‐
okoła.  Rozejrzeć  się  przy 
świątecznym  stole,  spojrzeć  żywym 
okiem na prawdziwie istniejące oso‐
by  rodziny.  Stare  pokolenie  wie 
o  tym  doskonale,  wychowane  na 
słowie  mówionym  i  pisanym, 
kształtowane  poprzez  tradycję  prze‐
kazu: starsi młodszym. A czas przed 
świętami  jest  właśnie  tym  okresem 
zasiewu w pamięci. Te nieliczne pa‐
nie domu, które właśnie teraz otwie‐
rają  swoje  zeszyty  z  przepisami, 
otwierają opowieść wigilijną na tych 
kartkach  zapisywanych  od  dziesiąt‐
ków lat. Pierwsze z receptur bywają 
spisane  jeszcze  za  czasów  młodej 
mężatki, częstokroć na szybko z ze‐
szytu swojej mamy. Pierwsze święta 
na nowym domu bywały najbardziej 
nerwowe,  wszystko  musiało  być 
idealnie, a nie zawsze było wsparcie 
w  zasięgu  ręki. Tu  z  odsieczą  przy‐
chodził  po  raz  pierwszy  zeszyt 
z przepisami. Niepodobno było, aby 
dać  się  ponieść  fantazji  i  próbować 
czegoś na własną rękę. Rozczarowa‐
nie, czy chociaż odrobina zawiedze‐
nia  przy  wigilijnym  stole  zupełnie 
jest  zbędna.  Dlatego  też  stróżujący 
nad tradycją zeszyt pilnował porząd‐
ku.  Z  czasem  nabywane  doświad‐
czenie,  liczne  spotkania  i  gościnne 
ucztowania  pozwoliły  na  zapisywa‐
nie  pustych  stron.  Z  upływem  lat 
kartki z przepisami z pamiętnikarską 
dokładnością  zachowywały minione 
wydarzenia. Przepisy tytułowane nie 

tylko  nazwą  dania,  ale  często  jego 
pochodzeniem,  z  biegiem  lat  po‐
zwalały  zapamiętać  imiona  wielu, 
których  na  kolejne  święta  już  za‐
braknie przy stole. 
Na  Wigilijnym  stole  znajdzie  się 
przynajmniej  dwanaście  takich  po‐
traw,  które  może  każde  z  osobna 
opowiedziało  by  ciekawą  historię. 
Makiełki  cioci  Reni.  Nie  ma  wiel‐
kopolskiego Bożego Narodzenia bez 
tego  deseru.  Przygotowywanego 
najczęściej w większej wspólnej mi‐
sce,  aby  każdy  mógł  skosztować, 
nakładać sobie jedną wspólną łyżką. 
Są wersje bogatsze, na mleku  i  spe‐
cjalnej  słodkiej chałce, ale  i  są wer‐
sje  uboższe,  na  wodzie  i  zwykłej 
pszennej  bułce.  Ciocia  Renia  na 
święta  nie  oszczędzała. Taki  winien 
być wielkopolski stół – bogaty choć 
raz w roku, choć w Wigilię. Z pew‐
nością  w  wielu  zeszytach  są  takie 
przepisy jak cioci Reni, a pani domu 
dziś  czytająca  go  przywołuje  nie 
tylko  smak  tego  dania.  Przed  jej 
oczyma staje sama ciocia, pod prze‐
szło  trzydziestu  lat  nieżyjąca,  dziś 
jak  żywa  stawia  swoje  makiełki  na 
stole. To właśnie  tradycja.   Te prze‐
pisy  nie  wymagają  kolorowych 
zdjęć  i  czynności  krok  po  kroku. 
W pamięci może ulotnej i z wiekiem 
już  przeźroczystej,  pozostają  kadry 
jak w  starym  filmie.  Kolejne  kroki, 
ważne, aby nie pomylić, co po kolei. 
To  są  ruchy  artysty  tworzącego 
prawdziwy  smak.  To  później 
wdzięczność  biesiadników  rozko‐
szujących  się  podanym  daniem.  To 
wreszcie  słowa  pochwały,  nawet  te 
z  ust  pradziadka,  że  smakuje  jak 
u mamy. To też jest tradycja.  

A cóż daje nam dzisiejszy świat? Ja‐
ką  rysuje  nam  przyszłość wigilijnej 
opowieści? Gdy młodemu pokoleniu 
nie  starcza  czasu  na  zeszyty,  za  za‐
trzymanie  się  w  kuchni  swojej ma‐
my,  na  spojrzenie  na  jej  ruchy 
i  gesty?  Bez  obaw,  przecież  dzisiaj 
na wszystko jest odpowiedź, w kilka 
sekund, bo minut szkoda na dłuższe 
wyszukiwanie.  Wystarczy  sięgnąć 
do  kieszeni  i  wystukać  kilka  bez‐
okoliczników  w  szarym  pasku  wy‐
szukiwarki.  Nie  da  się  policzyć  jak 
szybko  i  jak  wiele  jednocześnie 
otrzymamy  doskonałych  porad. 
W  tekście,  obrazie  czy  filmie. 
W  każdym  języku  świata,  z  każdej 
kultury  i  na  każdą  okazję.  Niekwe‐
stionowana  skarbnica  wiedzy  zna 
rozwiązanie  na  makiełki  czy  to 
wielkopolskie  czy  to  śląskie.  Rów‐
nie  szybko  możemy  wygenerować 
listę  zakupów  i  w  przeciągu  kilku 
godzin dla chcącego nic trudnego. 
Tak  można  przygotować  nawet  ro‐
dzinną wigilię. Lecz czy musimy się 
na  to  godzić?  Czy  naprawdę  tak 
wielkim  jest  wysiłkiem  podejść  do 
każdego  z  marketów,  kupić  najbar‐
dziej  odlotowy  zeszyt  z  wyboru, 
spośród  setek  możliwości.  Potem 
podjechać  do  Domu  i  zapamiętać 
w  słowach  zapisawszy  smaki  dzie‐
ciństwa,  zwyczaje  naszych  dziad‐
ków,  tajniki  niezwykłych  potraw. 
Uważam, że warto. Tak samo jak ze‐
szytów  naszych  mam  czy  babć. 
Ocalenie ich od zapomnienia i pielę‐
gnowanie ich treści choćby dwa razy 
do roku. 
Czas na rodzinne święta. 

Maciej Barton

Makiełki cioci Reni
Świąteczne  dni  zbliżają  się  z  coraz  to  większą 
szybkością i coraz to bogatszą gamą bożonarodze‐
niowych akcentów, już nieomal w każdym miejscu 
naszego życia. Najpierw zalewają nas światła wigi‐
lii z marketów, by chwilę później wyglądały z tele‐
wizji i wszelakich mediów. 

W moim przypadku, to czytanie sterty 
notatek,  przeglądanie  stosu  notesów, 
przepisywanie,  dopisywanie,  wypisy‐
wanie,  nowego  pisanie  tzw.  "tworze‐
nie"  i  nadawanie  formy  graficznej 
i plastycznej oraz dużo myślenia, bar‐
dzo  dużo myślenia,  a  nawet myślenia 
o  tym  cały  czas  prawie.  Kiedy  już 
wszystko  gotowe,  przedostatni  odci‐
nek,  to  montowanie  całości  w  prze‐
strzeni  galerii.  Uwielbiam  ten 

moment, kiedy wszystko już wisi i za‐
skakuje mnie samą. Że tak to wygląda, 
że  przeszło  moje  najśmielsze  oczeki‐
wania,  że bardzo ale  to bardzo  jestem 
zadowolona  ze  swojej  pracy.  I wresz‐
cie domknięcie. Czyli wystawy otwar‐
cie. Dzień mój święty. To coś znacznie 
więcej niż urodziny czy imieniny.
Ludzie.    Przychodzą.    Są  ze  mną. 
Wspierają swoją obecnością. Śmieją 
się,  rozmawiają,  komentują,  wygłu‐

piają  się. Są mi  bliscy,  przyjeżdżają 
z daleka, są też przypadkowi, którzy 
nie mieli planów być w galerii, wy‐
chodzą  zadowoleni.  Rozpierzchają 
się  po  całej  galerii  i  milkną  przy 
czytaniu.    Ktoś  mówi,  że  stworzy‐
łam  tam  czytelnię.  No  pewnie! 
Dzieciaki bawią się "Bogiem" i gry‐
zmolą w  zeszycie  dla  dzieci    dzie‐
cinniku. 
Domykanie koła będzie trwało do 15 
stycznia  2022.  Tyle  będzie  wisiało 
Niebo  i  Ziemia  czyli  "Bóg  i  zeszy‐
ty".  Można  do  mnie  napisać,  za‐
dzwonić  albo  do  Centrum  Kultury. 
Przyjdę,  otworzę,  pobędę  tam  z To‐
bą.

Katarzyna KutzmannSolarek

Wystawa „Bóg i zeszyty” w Galerii Baszta
ZBĄSZYŃ.  OTWARCIE  WYSTAWY    jest  dla 
mnie  jak  postawienie  ostatniego  odcinka  w  linii 
koła. DOMKNIĘCIE. Zaczyna  się  rysowanie  tego 
okręgu  od  momentu  podjęcia  decyzji.  Stawia  się 
pierwszy  znak  i  to  on  otwiera  umysł  i  serce  na 
przepływ:  myśli,  skojarzeń,  znaczeń,  symboli, 
uczuć,  wrażeń,  pomysłów, wizji.  Duża  część    tego 
koła, to solidna i mozolna praca. 

Wystawa nie tyle do oglądania, co do zaczytania się pięknymi tekstami autorki


