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Wobec nieobecności starosty Jacka 
Kolesińskiego  obradom  przewod‐
niczył  wicestarosta  Wiesław  Czy‐
czerski      burmistrz  Zbąszynka. 
Zebrani w  sali  Folkloru  Polskiego 
wysłuchali  sprawozdań:  meryto‐
rycznego  i  finansowego,  które 
w  imieniu  Kapituły  przedstawił 
Szczepan  Sobczak.  Na  wniosek 
przewodniczącej  Komisji  Rewi‐
zyjnej  Marii  Dobry  uczestnicy 
Konferencji  udzielili  Kapitule  ab‐
solutorium  jednogłośnie.  Ze  spra‐
wozdania  wynikało,  że  ustalone 
zadania  zrealizowano  zgodnie 
z planem finansowym, a najwięcej 
środków  pochłonęły  publikacje, 

które udało się wydać także dzięki 
pomocy  finansowej  pozyskanej 
z  funduszy  Urzędu  Marszałkow‐
skiego. W  ten  sposób  dzięki  gran‐
tom  pozyskanym  z  puli 
przeznaczonej  na  utrwalanie  dzie‐
dzictwa    kulturowego  wydane  zo‐
stały:  „111  Legend  Regionu 
Kozła” oraz opracowanie związane 
z  wykopaliskami  w  obrębie  gmin 
Kargowa  oraz  Siedlec  –  „Region 
Wojnowo. Arkadia  łowców  i  zbie‐
raczy”.  Pozyskane  dodatkowe 
20 tys.  zł, które wydano na ten cel 
przyczyni  się  do  utrwalenia  istot‐
nych  dla  naszego  regionu  opraco‐
wań literackich i naukowych. 

W  nowym  planie  finansowym 

na 
rok  2020  założono kontynuowanie 
wydatków  na  dotychczasowe  for‐
my  aktywizacji  i  promocji  regio‐
nu,  takie  jak  imprezy  kulturalne 
(Biesiada Koźlarska, Festiwal Dud 
Polskich,  Festiwal  Kultury  Regio‐
nalnej  w  Nowym  Kramsku,  Kon‐
kurs  Literacki  w  Kargowej, 
Festiwal  Zespołów  Śpiewaczych 
w  Trzcielu,),  imprezy  o  charakte‐
rze  tradycji  lokalnych  (Jarmark 
z  jajem  w  Kosieczynie,  festyn 
wiankowy w Grójcu Wielkim) czy 
wydarzenia  sportowe  lub  rekre‐
acyjne(  turniej  sportowy  gmin 
i  zawody  strażackie  RK).  Najwię‐
cej  jednak  środków  zaplanowano 

na przeprowa‐
dzenie  gali  regionalnej,  podczas 
której wręczane będą doroczne na‐
grody  oraz  na  uświetnienie  jubile‐
uszu  25  lecia  powstania  Regionu 
Kozła.  Postanowiono,  że  na  te 
działania  należy  ubiegać  się  także 
o  wspomożenie  zewnętrzne  w  ra‐
mach  funduszy  przeznaczanych 
w  województwie  na  pomoc  dla 
utrzymania  dziedzictwa  kulturo‐
wego.   W związku z awarią strony 
internetowej  Stowarzyszenia  po‐

s
tanowiono  zlecić  opracowanie  no‐
wego  portalu  lepiej  zabezpieczo‐
nego  i  odpornego  na  ataki 
hakerskie.    Pozostałe  wydatki 
utrzymano  na  poziomie  ubiegło‐
rocznym.  Uchwały  zatwierdzające 
budżet na rok 2020 zostały podjęte 
jednogłośnie.  Konferencję  zakoń‐
czono wspólnym obiadem przygo‐
towanym przez KGW z Dąbrówki 
Wlkp.

KONFERENCJA REGIONU KOZŁA 2020
Doroczna Konferencja Regionu Kozła miała miejsce  w dniu 19 lutego. Uczest‐
nikami tego spotkania byli wybrani przez rady gmin przedstawiciele organiza‐
cji  społecznych,  radni,  kierownicy  placówek  kultury  lub  sportu  oraz 
przewodniczący rad gmin i włodarze gmin. Łącznie ponad 30 osób, które zje‐
chały  się  do  Dąbrówki  Wlkp.  by  podczas  swoich  obrad  podjąć  uchwały 
o udzieleniu Kapitule absolutorium za poprzedni rok oraz ustalić nowy preli‐
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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.

str. 2

Celem  konkursu  jest  promo‐
cja, integracja i diagnoza twórczo‐
ści  młodych  recytatorów,  a  także 
tworzenie  możliwości  wymiany 
doświadczeń  między  pedagogami 
i  instruktorami  teatralnymi.  Pod‐
czas  konkursowych  zmagań  pre‐
zentowane  są  najcenniejsze  dzieła 
literatury  polskiej  i  powszechnej, 
a  rozwój  intelektualny  i  emocjo‐
nalny  młodych  uczestników  oraz 
rozbudzenie w nich zainteresowań 
literackich  jest  zadaniem  nadrzęd‐
nym wydarzenia.

Jury  poszczególnych  etapów 
ocenia  wystąpienia  m.in.  według 
takich  kryteriów,  jak  dobór  reper‐
tuaru, jego oryginalność i dostoso‐
wanie  do  wieku  recytatorów, 
interpretację  utworu    warsztat  ar‐
tystyczny.

Eliminacje  gminne  odbyły 
się m.in w Kargowej i Zbąszynku, 
to  tutaj  przyznano  nominacje  do 
szczebla powiatowego.

Dnia  18  lutego  2020  r.  w  sali 
widowiskowej  Gminnego  Cen‐
trum Kultury W  kargowej w  kon‐
kursie udział wzięło  łącznie  aż 22 
uczniów  z  Zespołu  Szkolno  – 
Przedszkolnego  w  Kargowej. 
W  kategorii  wiekowej  klas  IIII 
szkoły podstawowej udział wzięło 

19  uczestników,  w  kategorii  wie‐
kowej  klas  IVV    2  uczniów, 
w kategorii wiekowej klas VIVIII 
 1 uczeń.  Jury w składzie Krysty‐
na  Jaroszewska,  Małgorzata 
Kwiecień oraz Sławomir Kaczma‐
rek postanowiło przyznać nomina‐
cję:  w  kategorii  wiekowej  klas 
IIII dla Huberta Pietruszyńskiego, 
Igi Krzystek, Marii Garwolińskiej, 
w  kategorii  wiekowej  klas  IVV 
dla Aleksandry Sewohl, w katego‐
rii  wiekowej  klas VIVIII  dla  Ni‐
koli  Sakowicz.  Do  kolejnego 
etapu  festiwalu,  który  miał  miej‐
sce 25. lutego w Miejsko – Gmin‐
nym  Ośrodku  Kultury,  Sportu 
i  Rekreacji  w  Nowogrodzie  Bo‐
brzańskim, mogło przejść tylko po 
3  uczestników  z  każdej  kategorii 
wiekowej,  jeśli  było  to  umotywo‐
wane ich poziomem artystycznym.

We  wtorek,  25.02.2020  r.  eli‐
minacje  gminne  do  Lubuskiego 
Konkursu  Recytatorskiego  PRO 
ARTE 2020 odbyły si e w Zbąszy‐
neckim Ośrodku Kultury. Wszyst‐
kich  uczestników  powitała 
dyrektor  ZOK  Malwina  Kubicka, 
a  jury  w  składzie:  Teresa  Szul‐
czewska , Magdalena Rożek, Mal‐
wina  Kubicka  oceniali  30 
uczestników  ze  szkół  podstawo‐

wych w gminie Zbąszynek. Nomi‐
nacje w kat.  klasy  IIII  trafiły  do: 
Alicji  Halkowicz,  Leny  Niemiec 
i Alicji  Spychały.  Jury  przyznało 
także  wyróżnienia  dla: Antoniego 
Kalińskiego  i  Hanny  Rąk. W  kat. 
klasy  IVV  nominacje  otrzymali: 
Filip Bielecki, Natalia Cyranowicz 
i Dorota Woroniec,  a wyróżnienie 
przyznano    Paulinie  Czaplińskiej. 
Nominacje  w  kat.  klas  VIVIII 
otrzymali: Jakub Białasik, Magda‐
lena  Kaczmarek,  Julia  Półtorak. 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzy‐
mała Marta Kucharska i Eliza Ły‐
siak. Zmagania powiatowe w PRO 
ARTE  także  zostały  przeprowa‐
dzone w ZOKu,  uczestnicy  recy‐
towali  w  konkursie  28  lutego.  Po 
raz  kolejny  zorganizowany  został 
w  Zbąszynku  Gminny  Konkurs 
Recytatorski  dla  przedszkolaków, 
w którym wzięło udział 17 uczest‐
ników.  Tegorocznym  Mistrzem 
Recytacji  została  Natalia  Szałata. 
Tytuł  pierwszego wicemistrza  tra‐
fił  do  Magdaleny  Bock,  tytuł  II 
wicemistrza otrzymała Lena Woź‐
na.  Jury  przyznało  także  wyróż‐
nienia dla Lilianny Lochert i Jacka 
Mani.

opracowała MR

Zmagania Młodych Recytatorów
Lubuski  Konkurs  Recytatorski  jest  częścią  Programu  Promocji  Twórczości 
Dzieci  i  Młodzieży  PRO  ARTE  realizowanego  w  województwie  lubuskim. 
Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizato‐
rami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki 
i  centra  kultury.  PRO ARTE  to  cykl  prezentacji  artystycznych  organizowa‐
nych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

W  przeglądzie  wystąpiło  ponad  140 
tancerzy  z  gminy  Trzciel  oraz  gmin 
ościennych,  wśrod  nich  najmłodsi 
uczestnicy niespełna 3 – letni, a najstarsi 
ponad 50  lat. Gościnnie  ze  swoją  chore‐
ografią  wystąpiła  także  Roztańczona 
grupa  z  Bolewic.  Wśród  występujących 
grup  tanecznych  nie  zabrakło  także  gru‐
py  mam  dzieci  tańczących,  czyli  grupy 
dorosłych.  Podczas  tegorocznego  święta 
na  tanecznej  scenie  wystąpił  także  duet 
niespodzianka.  Była  to  Pani  Agnieszka 
Glapka  –  instruktor  tańca  i  Pan  Rafał 
Kaszubski  – wieloletni    tancerz  i mistrz 
tańca  w  stylu  standardowym  i  latyno‐
amerykańskim. To Pan Rafał 20 lat temu 
zaszczepił  w  Pani Agnieszce  miłość  do 
tańca,  która  trwa  do  dnia  dzisiejszego. 
Ich  występ  był  dowodem  na  to,  że  tań‐
czyć można w każdym wieku  i że nigdy 
nie  jest  za  późno na  realizację własnych 
marzeń.  Występujące  zespoły  zaprezen‐
towały się w ponad 15 nowych układach 
choreograficznych. Nie zabrakło nowych 
pięknych  i  kolorowych  strojów  i  rekwi‐

zytów  tanecznych.  Nowe  stroje  zostały 
uszyte  przez  Panią Wiesię Oleksyn. Na‐
szą  imprezę  wsparli  jak  co  roku  nasi 
wspaniali  sponsorzy:  Bank  GBS  Mię‐
dzyrzecz  Oddział  Trzciel,  Stanisława 
Krajewska,  Bogusława  Rojek,  Krystyna 
Affeld, Agata Agaciak,  Ryszard  Gajew‐
ski  ,  Waldemar  i  Karolina  Perek.  Rów‐
nież  i w  tym  roku wspierali  nas  rodzice 
naszych  dzieci,  którzy  pomagali  nam 
podczas  całego  przedsięwzięcia.  Dodat‐
kową atrakcją dla wszystkich osób zgro‐
madzonych w hali  sportowej był występ 
niesamowitego  muzyka  Witka  Ostyno‐
wicza VITO WS  oraz  znakomitego  tan‐
cerza  YESID  CHALA  PUELLO. 
Podczas całego święta panowała radosna 
i miła atmosfera a uśmiechy nie schodzi‐
ły  z  twarzy    dzieci,  młodzieży  i  doro‐
słych  ,  co  było  dowodem  na  to,  że 
przedsięwzięcie  było  udane,  a  tym  sa‐
mym  cele  i  zamierzenia  organizatorów 
imprezy  zostały  osiągnięte  i  zrealizowa‐
ne.

CK w Trzcielu

Święto tańca w Trzcielu
23  lutego  2020  r.,  po  raz  w  pierwszy w Hali  Sportowej  im. 
Moniki Michalik w Trzcielu, miało miejsce XIII Święto Tań‐
ca  niesamowite kolorowe i taneczne show.

Święto Tańca w Trzcielu.
foto: CKTrzciel
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Każdego  roku,  w  ostatnią  nie‐
dzielę  karnawału,  ulicami  wiosek 
gminy  Zbąszyń  maszerują  barwne 
korowody  przebierańców,  którym 
najczęściej  towarzyszy  muzyka  ka‐
peli  koźlarskiej.  O  ile  dla  lokalnych 
mieszkańców  „Cymper”  jednoznacz‐
nie  kojarzy  się  z  zakończeniem  kar‐
nawału,  to  już  na  przykład  dla 
Poznaniaków  czy  Zielonogórzan  po‐
zostaje  owiany  głęboką  tajemnicą. 
Okazuje się jednak, że wydarzenie to 
wpisane jest w tradycję karnawałową 
kultywowaną na całym świecie  po‐
czynając  od  słynnego  karnawału 
w  Rio  de  Janeiro,  poprzez  karnawał 
wenecki,  karnawał  północnej  Nadre‐
niiWestfalii  kończąc  na  zapustach 
kaszubskich  –  zwyczaju  zapustnym 
najbardziej  popularnym  w  Polsce. 
Obok tych wydarzeń należy umieścić 
lokalny  Cymper,  którego  ideą  po‐
dobnie jak wszystkich widowisk kar‐
nawałowych  jest  symboliczne 
„pożegnanie  mięsa”  (carne  –  mięso, 
vale – żegnać) na czas Wielkiego Po‐
stu.

Od  kilku  lat  Cymprownicy  roz‐
poczynają  swoją  zabawę  na  Rynku 
w  Zbąszyniu  prezentując  swoje 
barwne  stroje  mieszkańcom  miasta. 
W tym roku ostatnią niedzielą karna‐
wału był 7 lutego. Cymprom dopisa‐
ła  słoneczna,  niemalże  wiosenna 
aura.
Jak to się zaczęło?

Gdzie  szukać  źródeł  tradycji 
Cympra?  Historycy  widowisk  wska‐
zując  początki  zwyczaju  karnawało‐
wego  odsyłają  do  greckiego  patrona 
teatru  i  wina  –  BachusaDionizosa. 
Wyrazistszym jednak źródłem w tym 
przypadku  są  widowiska  z  okresu 
średniowiecza,  które  wyraźnie  wpi‐
sują się w kontekst tradycji chrześci‐
jańskiej  przywołując  opozycję 
Wielkiego Postu do zapustnych hula‐
nek  i  swawoli.  Jak  mogła  wyglądać 
forma  „cymprowania”  średniowiecz‐
nego?  Zapewne  wiele  na  ten  temat 
mówi  słynny  obraz  niderlandzkiego 
malarza  Pietera  Bruegla  Walka  kar‐
nawału  z  postem.  Bohaterzy  karna‐
wału  dzielą  się  na  tych,  którzy 
korzystają z uciech życia i  tych, któ‐
rzy  poszczą.  Istotne  jednak  by 
w  konflikcie  tych  dwóch  obozów 
ostatecznie  wybrzmiało  porozumie‐
nie  polegające  na  uznaniu  zasad 
Wielkiego  Postu. Wyjątkowe  kostiu‐
my  to  nie  wszystko,  w  tekstach  in‐
scenizacji  pojawiały  się  także 
parodie  tekstów  dopełniające  kom‐
pozycji  świata  postawionego  na  gło‐
wie,  oto  jeden  z  przykładów: 
„O  tłusty  przenajświętszy  kapłonie, 
pod  twoją  obronę  się  uciekamy… o, 
zajączku  peklowany,  w  tobie  nasza 
ostatnia  nadzieja.”  (cyt.  za:  J.R. 
Brown,  Historia  teatru,  [w:]  D.  Wi‐
les,  Teatr  w  Rzymie  i  chrześcijań‐
skiej  Europie,  Warszawa 
2007, s. 88.).

„Cymprowe” zapusty dzisiaj
Cymprowi  bohaterowie  uczest‐

niczący w korowodzie  to najczęściej 
ksiądz,  zakonnica,  policjant,  leśni‐
czy,  cygan,  para  młoda,  niedźwiedź 
czy  koń.  Karnawałowe  postawienie 
świata  do  góry  nogami wypełnia  się 
poprzez  taniec,  śpiew  i  zabawę  pro‐
fesji  reprezentujących  na  co  dzień 
poważne  instytucje.  Bohaterom  typu 
naturalistycznego  towarzyszą  posta‐
cie abstrakcyjne, jak np. chochoł czy 
figury  szachowe  tzw.  „biały”  lub 
„czarny  laufer”  (goniec) posługujący 
się  biczami  lub  sadzą  naznaczając 
napotkanych przechodniów. Oczywi‐
ście  to  postacie,  których  atrybuty 
przypominają  o  pokucie  i wyrzecze‐
niach  w  czasie  Wielkiego  Postu. 
Podstawowe  pytanie,  choć może  nie 
najistotniejsze,  to  problem  nazwy, 
która  utrzymała  się  do  dnia  dzisiej‐
szego.  Jak  ugryźć  etymologię  tego 
słowa? Otóż wiele wskazuje na  to  iż 
cymper  stanowi  spolszczenie  nie‐
mieckiego  przymiotnika  zimperlich, 
który w stosownym kontekście może 
oznaczać  coś  sztucznego  lub  niena‐
turalnego. A  więc  cymper  to  przede 
wszystkim  przebieraniec,  ktoś  wy‐
raźnie  wpisujący  się  w  gatunek  ko‐
medii  i  groteski,  ubiorem 
i  zachowaniem  wyróżniający  się 
z  szarej  codzienności.  Niemieckie 
pochodzenie  nazwy  to  także  wska‐
zówka  drogi  jaką  widowisko  karna‐
wałowe  przebyło  od  czasów 
średniowiecza do XX wieku. Miesz‐
kańcy  pamiętający  przedwojennego 
Cympra  na  przykład  w  Łomnicy 
wskazują  na  właścicielkę  tej  wioski 
–  Niemkę  Marię  Schepke  jako  ini‐
cjatorkę  zwyczaju  zapustnego. 
W  przedwojennych  pochodach 
uczestniczyli  i  współorganizowali  je 
gospodarze  dzierżawiący  ziemię  od 
Schepke.  Po  II  wojnie  światowej 
karnawałowy  pochód  kontynuowali 
już  pracownicy  oddziału  PGR  po‐
wstałego  na  bazie  majątku  Niemki. 
Znany  w  kulturze  niemieckiej  zwy‐
czaj  został  zaszczepiony  na  tych  te‐
renach  zyskując  sobie  sporą 
popularność zwłaszcza w tradycji lu‐
dowej  mieszając  się  po  II  wojnie 
światowej  z  rodzimym  folklorem, 
szczególnie z muzyką koźlarską.
Cymper w gminie Zbąszyń  to ciągle 
żywa  tradycja,  która  podobnie  jak 
wielkie  współczesne  karnawały 
świata  czerpie  z  tych  samych  korze‐
ni.  Wydarzenie  przyciąga  każdego 
roku  sporą  ilość uczestników, którzy 
w  szalonej  i  groteskowej  konwencji 
wyruszają  ulicami  wędrując  od  do‐
mu  do  domu.  To  w  jakiej  formie 
przetrwa  ten  zwyczaj  zależy  od  in‐
wencji  mieszkańców  zaangażowa‐
nych  w  tworzenie  korowodów. 
Ważne  jednak, by organizatorom nie 
umknęła  najistotniejsza  cecha,  którą 
jest spontaniczność tego widowiska.

Mateusz Basiński

Cymper 2020
23  lutego na Rynku w Zbąszyniu  spotkać można było 
grupy  przebierańców  zapowiadających  kończący  się 
okres  karnawały.  To  tradycyjny  cymper,  na  który 
przybyli  w  ostatnią  niedzielę  przed  Wielkim  Postem 
mieszkańcy okolicznych wsi. Poza postaciami wpisany‐
mi  już od dziesięcioleci w kanon cymprowników poja‐
wili  się  także  bardziej  nowocześni  przebierańcy,  jak 
bohaterowie bajek, popkultury, a nawet polityki.

Cymprownicy na zbąszyńskim Rynku.
foto: Dariusz Mikołajczak

Kapela koźlarska przygrywająca uczestnikom zbąszyńskiego cympra.
foto: Dariusz Mikołajczak

Cymper w Zbąszyniu.
foto: Dariusz Mikołajczak
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Mali  uczestnicy  dwudnio‐
wych  warsztatów  dowiedzieli  się 
co  zabrać  ze  sobą  na  wędrówkę, 
jakie  niezbędne  rzeczy  należy 
spakować  do  plecaka,  jak  się  za‐
chować  w  trudnych  sytuacjach 
i  przede  wszystkim,  co  robić,  by 
być bezpiecznym w górach.

Dzieci  miały  okazję  spróbo‐
wać  liofilizowanego  posiłku,  jaki 
himalaiści  zabierają  na  wyprawy, 
przejść  z  ekwipunkiem  po  tzw. 
„poręczy”  czy  poznać  używanych 
w  czasie  zagrożenia  życia  sygna‐
łów. Na zajęciach wszyscy dowie‐
dzieli  się  jak  przygotować  się  do 
wędrówki  po  górach,  co  musi 
znaleźć  się w  plecaku  i  dlaczego, 
jak  zaplanować  naszą  wędrówkę, 
jak  wezwać  pomoc  w  górach 

i  udzielić  pierwszej  pomocy. 
Wszyscy  do  tego  świetnie  się  ba‐
wili,  a  jak  wiemy,  nauka  poprzez 
zabawę  to  same  korzyści  dla  wy‐
poczywających w ferie uczniów.

Bartosz  Malinowski,  prze‐
wodnik  górski,  który  pracuje 
w Himalajach Nepalu,  Indii  i  Pa‐
kistanie  jako  lider,  organizator 
trekkingów  i  wypraw.  Zorganizo‐
wał  i  poprowadził  ponad  50  wy‐
praw  w  Azji  i  Ameryce 
Południowej.  W  2007  pokonał 
pieszo  2500  km  podążając  Łu‐
kiem  Karpat  z  południowej  Ru‐
munii  do  Bratysławy.  W  2010 
roku  współorganizował  wyprawę 
śladami  wielkiej  ucieczki  z  so‐
wieckiego  łagru  Witolda  Gliń‐
skiego  Long  Walk  Expedition 

z  Jakucka  do  Kalkuty  w  Indiach. 
Przez  6  miesięcy  przemierzył 
8  tys.  km  przez  Jakucję,  Syberię, 
Mongolię,  Chiny,  Tybet,  Nepal 
i  Himalaje.  Obserwuje  i  śledzi 
zmiany  zachodzące  w  życiu  no‐
madów  w  Mongolii  w Azji  Cen‐
tralnej, Afganistanie  i  Pakistanie. 
W  2013  roku  przeszedł  Chadar  – 
lodową  drogę  po  zamarzniętej 
rzece  Zanskar  w  Himalajach  In‐
dyjskich. Jest pomysłodawcą i ko‐
ordynatorem  programu  Wielki 
Szlak  Himalajski  2015  –  2019, 
w  ramach  którego  przemierzył 
i  wytyczył  ponad  3500  km  tra‐
wersując  Himalaje  Nepalu,  Indii, 
Kaszmiru, Pakistanu i Bhutanu.

MR

Warsztaty
Warsztaty o zimowych, mroźnych wyprawach, o rozsądku i bezpieczeństwie na 
szlaku,  o  trasach wysokogórskich w  ferie, kiedy nie  spadł  śnieg? Jak najbar‐
dziej! Nasza zbąszyńska biblioteka gościła przewodnika górskiego po Himala‐
jach,  Bartosza  Malinowskiego,  który  w  inspirujący  i  praktyczny  sposób 
pokazał dzieciom, co należy, a czego nie wolno robić podczas górskich wycie‐
czek. 

To  niezwykłe wydarzenie miało miejsce  23  lu‐
tego  w  Filharmonii  Folkloru  Polskiego.W  uroczy‐
stej  oprawie  podsumowano  41.  Plebiscyt  na  10 
Sportowców Ziemi Zbąszyńskiej w roku 2019. Nie‐
dziela  należała  do  sportowców  i  ich  najbliższych 
oraz  trenerów  i  opiekunów.  Gala  ogłoszenia  wyni‐
ków  plebiscytu  była  dla  każdego  z  kandydatów 
świętem, w  trakcie  którego  doceniony  został wysi‐
łek  i  poświęcenie  w  treningu  oraz  rezultaty  osią‐
gnięte  w  roku  2019.  W  tegorocznej  edycji 
startowało  35  sportowców  z  różnych  dyscyplin 
sportu,  spośród  nich  wyłoniona  została  najlepsza 
dziesiątka  mijającego  roku.  Tradycyjnie  wręczone 
zostały  także wyróżnienia  dodatkowe  dla  kandyda‐
tów oraz podmiotów włączających  się w  tworzenie 
sportowego  życia  w  naszej  gminie.  Zbąszyń  bo‐
wiem  od  wielu  lat  pokazuje,  że  wspólnie  można 
więcej. O dobrą atmosferę zadbali prowadzący galę 
Jarosław Madzia i Piotr Stanek, a doznania muzycz‐
ne zapewnił kwartet Michael Band.
Wyróżnienia specjalne trafiły do: 
Najmłodszy kandydat – Maksymilian Feliś,
Najwszechstronniejszy  sportowiec  – Roksana  No‐
wak.

„Serce dla  sportu” – Warsztaty Terapii Zajęcio‐
wej  oraz  Społeczna  Fundacja  Pomocy  Dzieciom 

Niepełnosprawnym w Zbąszyniu.
Pomoc  i  zaangażowanie  w  organizacji  imprez 

sportoworekreacyjnych  –  Prywatne  Przedszkole 
„Lipowy Zakątek”.
Kameralna,  sportowa  impreza  roku  –  „Sztafeta 
z Łabędziem”.

Mecenat sportu – firma „Colmet”.
Sportowcem ziemi zbąszyńskiej wybranym gło‐

sami mieszkańców  i  kibiców  została Roksana  Ja‐
godzińska.
Laureaci  41.  Plebiscytu  na  10  Sportowców  Ziemi 
Zbąszyńskiej w roku 2019
1. Alicja Konieczek  lekkoatletyka
2. Joanna Szelzchen  unihokej
3. Martyna Trocholepsza  lekkoatletyka
4. Anna Borkowska  unihokej
5. Roksana Jagodzińska – piłka nożna
6. Natalia Żybura  boks
7. Nikodem Kamrowski boks
8. Zuzanna Kańduła  pływanie
9. Jan Migdał  biegi
10. Norbert Kańduła – wyciskanie sztangi leżąc.

ZCSTiR

Najlepsi sportowcy Ziemi Zbąszyńskiej wybrani
Plebiscyt na 10  sportowców Ziemi Zbąszyńskiej po raz  trzynasty organizo‐
wany jest przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Wcze‐
śniej ogłaszany był przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, a następnie Centrum 
Kultury  i  Sportu.  Jego  celem  jest  wyłonienie  i  uhonorowanie  sportowców, 
którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w roku poprzedzającym im‐
prezę.

„KEI – Gwiazdeczki Europy”

finał  projektu  uczniowskiego
„KEIGwiazdeczki Europy”  to  nazwa  szkolnej  gru‐
py, założonej przez trzech ósmoklasistów w zbąszyń‐
skiej „Fiedlerówce” i którą opiekuje się nauczycielka 
angielskiego,  pani  Beata  WygrysKupińska.  Jeste‐
śmy  uczniami  klas  ósmych,  uczęszczamy  do  Szkoły 
Podstawowej  im. Arkadego  Fiedlera  w  Zbąszyniu. 
Skrót  „KEI”  powstał  od  imion  trzech  członków  tej 
grupy: Konstancji, Eli, Igor. „Gwiazdeczki Europy” 
podkreślają w wywiadach, że czują się częścią Euro‐
py  jak gwiazdeczki na fladze Unii Europejskiej. 

Uczniowie biorą udział w ogólnopolskim konkursie „Cześć, Europo!”, 
którego celem  jest upowszechnianie wiedzy o Europie  i Unii Europejskiej 
wśród młodzieży oraz zachęcenie uczniów do aktywnego działania na rzecz 
lokalnych społeczności. Od końca lutego młodzież zrealizowała wiele inte‐
resujących inicjatyw na terenie Zbąszynia, których celem było popularyzo‐
wanie wiedzy o Europie i Unii Europejskiej.

Ostatnim  przedsięwzięciem  projektowym  było  „Spotkanie  z  Europą”, 
którego  pierwsza  część  odbyła  się  w  czwartek  12  marca  o  godz.  12.00 
w Urzędzie Miasta w Zbąszyniu. Było to spotkanie ze specjalnie zaproszo‐
nymi na tę okazję gośćmi: posłem Jakubem Rutnickim, wicestarostą nowo‐
tomyskim,  Marcinem  Bramborem,  burmistrzem  Zbąszynia,  Tomaszem 
Kurasińskim, sekretarzem gminy, Marcinem Hoffmanem, kierownikiem re‐
feratu  infrastruktury  w  gminie,  Kamilem  Sieratowskim,    dyrektor  naszej 
szkoły, Anitą  RuciochGołek  oraz  radnymi  i  przedstawicielami  lokalnych 
mediów. Grupa „KEI” pokazała swoje projektowe prezentacje opowiadające 
o Unii Europejskiej, przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowych swoich 
działań  oraz  podzieliła  się  swoim  punktem  widzenia  na  wspólną  Europę. 
Następnie odbyła się bardzo interesująca debata o Europie, która, jak to pod‐
kreślił poseł Rutnicki, przede wszystkim oparta jest na wspólnym systemie 
wartości, zgodnie z ideą „Zjednoczeni w różnorodności”.

Druga część „Spotkania z Europą” przy udziale gości i zaproszonej mło‐
dzieży szkolnej, która miała się odbyć w bibliotece, niestety nie odbyła się 
w związku z poleceniem administracyjnym zamknięcia obiektów użyteczno‐
ści publicznej z powodu ryzyka zakażenia się koronawirusem.

Działania uczniów ze zbąszyńskiej podstawówki można śledzić na face‐
bookowym profilu „KEIGwiazdeczki Europy”. Zapraszamy!

opr. KEI
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Będąc wtedy małą  dziewczyn‐
ką  uwielbiałam  te  wieczory.  Po 
krótkim instruktażu sąsiadek mojej 
babci,  jak  dobrze  oddzielać  chorą‐
giewki  i  puch  od  twardych  stosin, 
rozpoczynała  się  praca,  której  to‐
warzyszyły  śpiewy,  dowcipy  oraz 
różne opowieści. Sąsiadki opowia‐
dały  o  tym  co  we  wsi  piszczy, 
o  swoich  rodzinach,  troskach, 
a  często  o  niecodziennych  wyda‐
rzeniach,  które  dawno  temu  się 
wydarzyły  lub  istniały  tylko w  lo‐
kalnych  przekazach.  Darcie  pierza 
zawsze  kończył  suty  poczęstunek 
przygotowany  z  własnych  wędlin, 
ciast,  często  pączków  i  wystanej 
w długiej kolejce kawie, która była 
towarem deficytowym.

Z tym obrzędem wiąże się kil‐
ka wątków, które w  tradycji  zmie‐
niały się i dostosowywane były do 
aktualnego  czasu.  Dawniej  darcie 
pierza urządzano w domach, gdzie 
były  panny  na  wydaniu.  Z  pierza 
gęsiego  lub  kaczego  przygotowy‐
wano wsady do poduszek i kołder, 
niezastąpionych  podczas  mroź‐
nych  zim,  które  stanowiły  wy‐
prawkę po zamążpójściu. Sezon na 
darcie pierza  rozpoczynał się w  li‐
stopadzie,  a  kończył  w  lutym, 
w  czasie  wolnym  od  prac  gospo‐
darskich.  Praca  w  jednym  domu 
trwała  kilka  dni,  aby  potem  prze‐
nieść  się  do  następnego.  Podczas, 
gdy  gospodynie  zajmowały  się  tą 
ręczną robotą, zdarzało się, że znu‐
dzeni  kawalerowie  próbowali 
wnieść  do  domu,  w  którym  urzą‐
dzano  darcie  pierza,  niemałe  za‐
mieszanie,  wpuszczając  wróbla 
albo  gołębia.  Panie  się  denerwo‐
wały, panowie cieszyli z podstępu, 

a  cały  dom  był  we  fruwającym 
kwapie  gęsim.  Kiedyś  zwyczaj 
wpuszczania  ptaków  do  domu 
miał  na  celu  okazywanie  zalotów 
pannom na wydaniu. Wieczory  ta‐
kie,  często  stawały  się  okazją  do 
zeswatania dwojga młodych. 

Skubaczki  pracowały  wyłącz‐
nie  w  dni  powszednie  od  ponie‐
działku  do  piątku,  istniał  zakaz 
skubania  pierza  w  sobotę.  Soboty 
bowiem  przeznaczane  były  na 
sprzątanie i szykowanie się do nie‐
dzieli.  Na  początku  skubania,  pa‐
nie  wyciągały  pióra,  które  były 
przechowywane  w  płóciennych 
workach  albo  starych  poszewkach 
na  poduszki.  Stół  z  pierzem  sta‐
wiano  na  środku  izby,  by  wokół 
niego  mogło  usiąść  jak  najwięcej 
osób. Każda z nich miała na kola‐
nach miskę, do których były wrzu‐
cane  odarte  części  pierza.  Zbędne 
części  piórek  były  wyrzucane  na 
podłogę. Puch składało się osobno. 
Większe  piórka  brało  się  w  palce, 
obierało  się  pierze  i  powstawał 
puch,  którym  następnie  wypycha‐
no  poduchy  i  pierzyny.  Dzięki  tej 
mozolnej pracy sztywne piórka nie 
wystawały  spod  poduszki.  Do‐
świadczone  gospodynie  musiały 
uczyć  młodsze,  jak  prawidłowo 
skubać.  Podczas  skubania  męż‐
czyźni mogli  być w domu,  ale nie 
pomagali  kobietom,  najczęściej 
w  tym  czasie  reperowali  uprząż 
konia  lub  pletli  wiklinowe  koszy‐
ki.

Dawniej na wsiach pierze było 
niezbędne  dla  każdej  rodziny. 
Każda  zapobiegliwa  matka  hodo‐
wała  gęsi,  by  z  ich  piór  zrobić 
później  córce  pierzynę  i  poduchy, 

które  stanowiły  podstawowy  ele‐
ment wiana młodej panny. 

Zwyczaj  darcia  pierza  był 
ważnym  elementem  życia  towa‐
rzyskiego  i  rozrywkowego wioski, 
ludzie  połączeni  wspólną  pracą 
czuli się sobie bliscy,  tego rodzaju 
spotkania  spajały  społeczność 
wiejską i były sposobem na „zabi‐
cie”  zimowej  nudy.  Niestety  już 
wymarł  z  powodu  dostępności 
w  sklepach  gotowych  poduszek 
i  kołder.  Bywa  jednak  żywy  pod‐
czas  organizowanych  spotkań 
i warsztatów,  na  których  kultywo‐
wane  są  dawne  zwyczaje  przez 
Koła  Gospodyń Wiejskich,  zespo‐
ły  folklorystyczne  czy  osoby  pry‐
watne  chcące  zachować  tradycję. 
Obecnie  wielu  mieszkańców  wsi 
wraca do  tradycji wyskubka,  zwy‐
czaj  ten  nie  odbywa  się  już,  co 
prawda, w każdym domu,  ale  jed‐
no  się  nie  zmienia  –  spotkania  ta‐
kie nadal integrują mieszkańców.
Zwyczaj darcia pierza kultywowa‐
ny  jest  nadal  przez  Panią  Reginę 
Napierałę i jej rodzinę. Co roku na 
początku  lutego  panie  z  Łomnicy 
mają  okazję  spotkać  się  na  tym 
unikatowym  już  wydarzeniu,  na 
którym  nie  tyle  ważna  jest  praca 
przy  skubaniu piórek,  co cudowna 
atmosfera, wspomnienia z lat daw‐
nych i rozmowy z seniorkami wsi.

MR
(Informacje dot. tradycji dar‐
cia pierza zaczerpnięto z "Pol‐
skie i obrzędy i zwyczaje 
doroczne", seria: „Ocalić od 
Zapomnienia”, Warszawa 
2009)

Darcie pierza  zapomniana tradycja?
Darcie pierza, wyskubki, wydzirki, pierzajki, szkubki  to stały element polskie‐
go  roku  obrzędowego.  Jeszcze  w  latach  80.  ubiegłego  stulecia  długie  zimowe 
wieczory w wielu domach upływały pod znakiem stosów gęsich piór do odar‐
cia. Do domów gospodyń schodziły się licznie znajome, kumy, krewne i sąsiad‐
ki, aby skubać pierze.

Dziś coraz rzadziej przed doma‐
mi,  symbolicznie  w  parkach.  Daw‐
niej  to  bywało  najważniejsze 
miejsce  aby  się  spotkać  z  sąsiadem, 
przechodniem,  gospodarzem  czy 
rozbieganą  dzieciarnią.  Przy  gospo‐
darstwach  miejsce  to  dla  seniorów 
rodu, którzy schronieni w cieniu do‐
mu  delektowali  się  pracami  na  po‐
dwórzu  swych  potomków.  Co  rusz 
wołając z poradą, lub karcąc. To był 
przystanek, źródło wszelkiej wiedzy 
wiejskich  wydarzeń,  pilnych  ogło‐
szeń,  komentarzy  sensacyjnych  plo‐
teczek. W parkach dawała czas na to 
aby  usiąść  zatrzymując  nie  tylko 
ciało  ale  i  umysł.  Pomyśleć,  poma‐
rzyć,  poplanować. To  taki  niepozor‐
ny  mebel…  znaleźć  dziś  czas,  aby 
usiąść  w  spokoju  na  takiej  ławce. 
Popatrzeć  dookoła…  Tak  czy  ina‐
czej  ławka była przystankiem w pę‐

dzie życia każdego z pokoleń. Starsi 
odpoczywali,  wspominali,  młodsi, 
trzymając  się  za  rękę marzyli  i  pla‐
nowali.

Ławka  to  też  wrota  w  prze‐
szłość.  Siadając  na  ławce  w  parku, 
przy pałacowych ruinach w Chobie‐
nickim majątku Mielżyńskich, zaraz 
da  się  słyszeć  głosy  z  czasów  mi‐
nionych.  Zamykając  oczy,  możemy 
usłyszeć  turkot  powozu,  wjeżdżają‐
cego przed front dworu, da się usły‐
szeć  nawoływania  służby 
i gospodarzy, a to za dziećmi w par‐
ku  biegającymi,  a  to  hrabiego  na 
psiaka  rozhasanego  dookoła  gołęb‐
nika.  Na  tej  samej  ławeczce  da  się 
poczuć  i  zapachy  z  kuchni  pieczy‐
stego,  od  wędzarni  olchowego  aro‐
matu  a  znad  folwarku  zapach  pracy 
w stajni. Przy ogrodzie różanym, na 
tyłach  pałacu można  było  przysiąść 

poczytać książkę, zaplanować nowy 
dzień. A w  czasie  przedwiośnia  po‐
oddychać  zapachem  nadchodzącej 
wiosny.  To  wspaniały  mebel,  a  tak 
zapomniany…

Może warto by się na chwilę się 
zatrzymać  nad  tą  myślą,  rozejrzeć 
się dookoła i przysiąść. Może warto 
przed domem ustawić na powrót  ta‐
ki  mebel  aby  zachęcić  sąsiada  do 
rozmowy.  Może  młodsze  pokolenie 
dałoby  się  namówić  aby  schować 
telefon  do  kieszeni  i  na  żywo  po‐
używać słów w rozmowie. 

Ławeczka w obiektywie aparatu 
to  już  tak  wielka  niezwykłość,  że 
wręcz  łowy  trzeba  by  organizować 
na  nie  jak  na  rzadkie  ptaki w  natu‐
rze…

Maciej Barton

Ławka  niemy świadek minionych dni
Jakiż znak czasu nas dosięgnął. Dawniej w parkach, przy domach, dworskich i tych 
ubogich zawsze można było spotkać ławeczki. Mniejsze, większe, pełne artyzmu jak 
i proste. Choćby dwie deski wsparte na pieńkach, a już była okazja aby przysiąść, 
odpocząć, zastanowić się. To tak prosty mebel, a tak wiele mógł opowiedzieć.

Darcie pierza w Łomnicy
foto: MR
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Tym  razem,  gościliśmy  sześć  eu‐
ropejskich  drużyn  w  kategorii  ko‐
biet  U19  z:  Czech,  Niemiec, 
Norwegii,  Słowacji,  Szwajcarii 
oraz  oczywiście  Polski.  Turniej 
odbywał  się  równolegle  w  trzech 
miastach: Nowym Tomyślu, Rako‐
niewicach  i  Zbąszyniu.  Było  to 
szczególne  wydarzenie  dla  nas 
i  naszych kibiców ponieważ w  re‐
prezentacji  Polski  mogliśmy  oglą‐
dać  trzy  zawodniczki 
zbąszyńskiego  klubu  PKS  MOS: 
Julię  Opic,  Kingę  Waszkowiak 
i Kamilę Kotecką.

Występem  reprezentacji  Polski 
rozpoczął  się  15.  Polish  Cup 
w  Zbąszyniu.  Nasza  kadra  miała 
trudne  zadanie  do  wykonania  po‐
nieważ walczyła o pierwsze punk‐
ty  z  jednym  z  faworytów  do 
końcowego  sukcesu  w  turnieju, 
drużyną  Szwajcarii.  Początek  był 
obiecujący.  Po  stracie  bramki  Po‐
lki  doprowadziły  szybko  do  remi‐
su  prowadząc  wyrównaną  grę. 
Z upływem czasu Szwajcarki prze‐
jęły  jednak  inicjatywę  i  na  pierw‐
szą  przerwę  schodziły 
z  prowadzeniem  3:1.  Nasze  za‐
wodniczki mimo ambitnej postawy 
w  drugiej  tercji  nie  zmniejszyły 
strat.  Rywalki  zdobyły  kolejne 
bramki  tracąc  tylko  jedną  i  zakoń‐
czyły  ją  identycznym  wynikiem 
3:1.  Mimo  prowadzenia  rywalek 
trybuny  wypełnione  prawie  po 
brzegi  kibicami  nie  ustawały 
w  głośnym  dopingu  dla  naszej  re‐
prezentacji do zakończenia spotka‐
nia.  Nikt  nie  szczędził  gardeł 

n

ieustannie zagrzewa‐
jąc Polki do gry. Każda z zawodni‐
czek  zostawiła  na  boisku  kawał 
serca ale to Szwajcarki cieszyły się 
z  pierwszej  wygranej.  Szwajcaria 
–  Polska  9:2. W konkursie  rzutów 
karnych  również  minimalnie  lep‐
sze  okazały  się  przeciwniczki wy‐
grywając 4:3.

Drugi  pojedynek  15.  Polish 
Cup  w  Zbąszyniance  z  pewnością 
nie  zawiódł  żadnego kibica uniho‐
keja.  W  piątkowe  popołudnie 
oglądaliśmy  zacięty  mecz  Słowa‐
cja – Czechy. Czeszki przez pierw‐
sze  dwadzieścia  minut  próbowały 
wypracować  przewagę  bramkową. 
Niestety  mimo  dwukrotnego  pro‐
wadzenia Słowaczki doprowadzały 
do  remisu.  Decydujące  znaczenie 
dla całego spotkania miała połowa 
drugiej  tercji  kiedy  Czeszki 
w krótkim czasie zdobyły  trzy ko‐
lejne bramki. Ta przewaga pozwo‐
liła  im  na  spokojną  grę  w  dalszej 
części meczu. Mimo straty trzeciej 
bramki,  zawodniczki  z  Czech  do‐
łożyły do końcowego wyniku jesz‐
cze  dwa  gole  pokonując 
ostatecznie  Słowaczki  7:3.  Na 
swoją  korzyść  rozstrzygnęły  rów‐
nież konkurs rzutów karnych.

Niemki  okazały  się  lepsze  od 
Norweżek  w  sobotnim  przedpołu‐
dniowym  meczu  w  Zbąszyniu. 
Mimo,  że  nie  było  to  spotkanie 
czołowych zespołów tego  turnieju, 
kibice  oglądali  emocjonujący 
i ciekawy pojedynek. Dla obu dru‐
żyn  był  to  bój  o  pierwsze  punkty 
w 15. Polish Cup ponieważ pierw‐
szy dzień turnieju zakończyły 

z  dwoma  porażkami  na  swoich 

kontach.  Niemki  udanie  rozpoczę‐
ły  mecz  wychodząc  na  prowadze‐
nie  po  czterech  minutach  gry. 
Norweżki  szybko  wprawdzie  wy‐
równały  ale  rywalki  ponownie 
zdobyły  gola  powoli  przejmując 
inicjatywę na boisku. W kolejnych 
minutach  podwyższały  systema‐
tycznie  prowadzenie.  Niemki  nie 
oddały  zdobytej  przewagi  do  koń‐
ca meczu mimo  utraty  dwóch  ko‐
lejnych  bramek  zespołu 
z  Norwegii.  Wynik  końcowy 
Niemcy  –  Norwegia  6:3.  Konkurs 
rzutów karnych i dodatkowy punkt 

także  przypadł  naszym  zachodnim 
sąsiadom.

Niezapomnianych  wrażeń  do‐
starczyło  wieczorne,  spotkanie 
Polska  –  Słowacja.   Takiego  prze‐
biegu  meczu  nie  spodziewał  się 
chyba  nikt  z  polskich  kibiców 
w  Zbąszyniance.  Pojedynek  ze 
Słowaczkami rozpoczął się dla na‐
szej  reprezentacji  w  najgorszy 
z możliwych sposobów. Mimo kil‐
ku akcji Polek  i gorącego dopingu 
pełnych  trybun  to  Słowaczki  zdo‐
były  pierwszą  bramkę.  Następne 
minuty  były  jak  najgorszy  sen  dla 
białoczerwonych.  Po  dziesięciu 
minutach na tablicy widniał wynik 
0:4 dla  rywalek  i nic nie zapowia‐
dało  zmian  na  lepsze.  Przed  koń‐
cem  tercji  coś  wreszcie  drgnęło. 
Padła  długo  oczekiwana  pierwsza 

bramka dla Polek  po  pięknym po‐
daniu  Kingi Waszkowiak.  Kibice   
głęboko  odetchnęli  bo  nasze 
dziewczyny  powoli  odzyskiwały 
spokój w swoich zagraniach i kon‐
trach.  Tajemnicą  szatni  pozostanie 
jakie  słowa  padły  podczas  pierw‐
szej  przerwy  ale  okazały  się  klu‐
czowe  dla  dalszych  wydarzeń.  Po 
wznowieniu  zespół  przystąpił  do 
odrabiania  strat.  Ogromna  wola 
walki  i  ambicja  pozwoliły  na mo‐
zolne  ale  skuteczne  zmniejszanie 
prowadzenia  Słowaczek.  Po  czter‐
dziestu  minutach  traciliśmy  już 

tylko  dwie  bramki. Ostatnią  tercję 
wszyscy  będą  z  pewnością  długo 
pamiętać. Do remisu 4:4 Polki do‐
prowadziły  na  dziesięć  minut 
przed końcem meczu. Ciągłe ataki 
do  ostatniej  syreny  nie  przyniosły 
jednak  upragnionej  zwycięskiej 
bramki,  mecz  zakończył  się  po‐
działem punktów. O miejscach ze‐
społów  w  końcowej  tabeli 
decydowały  ostatnie  pojedynki 
w 15. Polish Cup.

Najważniejszy  mecz  turnieju 
kibice  oglądali  w  niedzielne 
przedpołudnie  w  Zbąszyniu.  Wal‐
kę o pierwsze miejsce stoczyły  re‐
prezentacje  Czech  i  Szwajcarii. 
Zapowiadał  się  szybki  i  ciekawy 
mecz. Kibice mieli okazję oglądać 
chyba  najciekawszy  pojedynek, 
który pokazał wszystko, co najlep‐
sze  w  tej  dyscyplinie.  Szybkość, 
dynamikę,  technikę  oraz  mnóstwo 
bramek.  Wynik  spotkania  otwo‐
rzyły  Szwajcarki  obejmując  pro‐
wadzenie  już  w  piątej  minucie 
spotkania.  Okazało  się  jednak,  że 
było  to  wszystko  na  co  pozwoliły 
dziś  rywalkom  Czeszki.  Po  wy‐
równującym  trafieniu w  jedenastej 
minucie  rozpoczął  się  popis  sku‐
teczności  czeskich  zawodniczek. 
Po pierwszej tercji prowadziły 3:1. 
W  kolejnych  zdobyły  odpowied‐
nio  dwie  i  cztery  bramki  nie  po‐
zwalając Szwajcarkom na  trafienie 
do  własnej  bramki.  Bezkonkuren‐
cyjne  w  niedzielę  Czeszki  zapew‐
niły  sobie  tym  wysokim 
zwycięstwem  9:1  również  końco‐
wy sukces w całym turnieju.

Po  zakończeniu  meczu  nagro‐
dzone  zostały  tradycyjnie  najlep‐

sze  zawodniczki  tego  spotkania. 
Pamiątkowe  medale  otrzymali  sę‐
dziowie  z  Finlandii  oraz  obydwie 
grające w Zbąszyniu reprezentacje 
Czech i Szwajcarii.

Rozstrzygnięty  został  także 
odbywający  się  tradycyjnie  pod‐
czas Polish Cup konkurs kibica dla 
klas ze szkół naszej gminy. Kieru‐
jemy w  tym miejscu ogromne po‐
dziękowania  dla  wszystkich  za 
rewelacyjną oprawę turnieju, kolo‐
rowe stroje,  flagi  i gorący doping. 
Dzięki  Wam  każda  reprezentacja 
grająca w Zbąszyniu  czuła  się  jak 
u siebie  i opuszczała nasze miasto 
z pewnością z mnóstwem dobrych 
wspomnień. Szczególne podzięko‐
wania dla wychowawców, opieku‐
nów,  dyrektorów  szkół,  rodziców 
i  wszystkich  zaangażowanych  za 
włączenie  się  w  przygotowania 

młodzieży. O wspaniałą  atmosferę 
na trybunach przez trzy dni turnie‐
ju  dbały  kibicujące  grupy  z:  Ze‐
społu  SzkolnoPrzedszkolnego 
w  Chrośnicy,  Zespołu  Szkolno
Przedszkolnego w Nądni,  Zespołu 
SzkolnoPrzedszkolnego  w  Przy‐
prostyni oraz Szkoły Podstawowej 
w Zbąszyniu. Bez Was  ten  turniej 
nie byłby  takim udanym wydarze‐
niem!

Dziękujemy  również  wszyst‐
kim,  którzy  pracowali  przy  tym 
turnieju  i  dzięki  którym  wszystko 
przebiegło  sprawnie.  Podziękowa‐
nia  dla:  zespołów  artystycznych 
i  ich  opiekunek,  sekretariatu, 
wszystkich  mediów,  osób  zapew‐
niających oprawę wydarzenia oraz 
każdego  z  wolontariuszy,  opieku‐
nów młodzieży,  i wszystkich, któ‐
rzy  byli  z  nami  przez  te  trzy  dni. 
Praca  i  zaangażowanie  każdego 
z  Was  przyniosło  efekt  w  postaci 
niezapomnianego  dla  wielu  za‐
wodniczek,  sztabów  trenerskich 
i ich kibiców wydarzenia. Każdego 
roku  bowiem  z  reprezentacjami 
przyjeżdża  na  mecze  coraz  więk‐
sza  liczba  kibiców  z  krajów 
uczestniczących w  turnieju. Osob‐
ne  podziękowania  dla  naszych 
wspaniałych kibiców, którzy kolej‐
ny  raz  nie  zawiedli  i  dopingowali 
wszystkie  występujące  w  Zbąszy‐
niu reprezentacje.

ZCSTiR w Zbąszyniu

Międzynarodowe święto unihokeja w Zbąszyniu
Od 31 stycznia do 2 lutego 2020 roku, po raz kolejny w hali sportowej „Zbąszynianka” odbył się Między‐
narodowy  Turniej  Unihokeja  15.  Polish  Cup,  którego  organizatorami  byli  Polski  Związek  Unihokeja 
i Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Reprezentacja unihokeistek szwajcarskich przed meczem z Czechami.
foto: ZCSTiR

Reprezentacja unihokeistek szwajcarskich przed meczem z Czechami.
foto: ZCSTiR

Walka o pierwsze miejsce w turnieju pomiędzy reprezentacją Czech i Szwajcarii.
foto: ZCSTiR
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Jesteś Zbąszyniakiem z dziada 
pradziada?

Mój  dziadek  Ludwik  Stein, 
mieszkał  w  Nowej  Wsi,  stamtąd 
też  pochodziła  moja  mama  Lidia, 
natomiast  ojciec  Henryk  był  ze 
Zbąszynia.  Ja  sam  jestem  rodowi‐
tym Zbąszynianiem,  urodziłem  się 
w  kamienicy,  w  której  mieszkam 
do tej pory. Jest ona do dzisiaj na‐
zywana  domem  pod  żaglami,  po‐
nieważ  nad  głównym  wejściem 
jest  płaskorzeźba  żaglowca,  to  je‐
dyne  takie  miejsce  w  Zbąszyniu. 
Mam dwóch braci i siostrę.

Jakieś historie rodzinne dla 
Ciebie ważne?

Dziadek  Ludwik,  który  z  za‐
wodu  był  rzeźnikiem,  czynnie 
walczył  podczas  Powstania  Wiel‐
kopolskiego  w  drużynie  nowo‐
wiejskiej.  Po  II  wojnie  światowej 
był  inicjatorem i  jednym z założy‐
cieli  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Nowej Wsi.  O  drugim  dziadku 
Sylwestrze  Kwaśnym  bardzo  dłu‐
go  poszukiwaliśmy  informacji. 
Dopiero  kilka  lat  temu  w  jednym 
z  archiwów  internetowych  „Stra‐
ty.pl” mój  kolega  znalazł  informa‐
cję,  że  dziadek  brał  udział 
w  kampanii  wrześniowej,  podczas 
mroźnej  zimy  został  wzięty  do 
niewoli w stalagu, czyli obozie  je‐
nieckim dla    szeregowców we Fe‐
iburgu  w  Niemczech,  gdzie  po 
paru latach zginął.

Dużo o dziadkach informa‐
cji… a babcie? 

Pamiętam  tylko  jedną  babcię, 
żonę Sylwestra Kwaśnego, Gertru‐
dę,  która  mieszkała  z  nami,  gdy 
byłem  dzieckiem.  Nie  pamiętam 
drugiej babci, Anny. 

Dzieciństwo i czasy szkolne też 
spędzone w naszym mieście?

Tak, szkołę podstawową ukoń‐
czyłem  w  Zbąszyniu,  a  następnie 
zacząłem  naukę  zawodu  ślusarz
mechanik  w  Poznaniu.  Szkoła  ta 
nosiła  nazwę  Przedsiębiorstwo 
Przemysłowego  Budownictwa 
Rolniczego i mieściła się na Grun‐
waldzie  przy  ulicy  Żmigrodzkiej. 
Ze szkołą  też zawsze było związa‐
ne moje  towarzystwo  koleżeńskie. 
Na początku mieliśmy swoją „eki‐
pę”  z  klasy  i  podwórka,  rozsypała 
się  dopiero  gdy  podszedłem  do 
szkoły w Poznaniu. Tam nawiązy‐
wało się nowe przyjaźnie.

Kojarzony jesteś z żeglar‐
stwem, wiem, że dużo czasu spę‐
dzałeś w klubie żeglarskim 
w zbąszyńskich „Dąbkach”. To 
tam bywałeś z kolegami? Kiedy 
zaczęła się twoja przygoda z że‐
glarstwem?

Właściwie to dokładnie nie pa‐
miętam,  bo  byłem  mały,  a  po  raz 
pierwszy  zabrał  mnie  tam  starszy 
brat Ludwik. W klubie  bardzo do‐
brze  zaopiekował  się  mną  ówcze‐
sny kierownik  Władysław Górny, 

który  był  bardzo  zaangażowany 
w  aktywizację  młodych  ludzi, 
w wielu z nich zaszczepił pasję do 
żeglarstwa  i wyszkolił kilka poko‐
leń wodniaków w Zbąszyniu.

Czy to właśnie pod jego okiem 
stawiałeś pierwsze kroki i nabyłeś 
umiejętności? Bywałeś tam prze‐
cież bardzo często.

Prawie całe wakacje letnie tam 
spędzałem  razem  z  kumplami. 
Kiedyś nauką dla na s było  też  to, 
że w  czynie  społecznym pracowa‐
liśmy  na  rzecz  klubu  parę  godzin 
przy  budowie  hangarów,  czy  też 
łódek.  W  zamian  za  to  mogliśmy 
pływać i korzystać ze sprzętu. Raz, 
że  nauczyliśmy  się  wielu  przydat‐
nych  rzeczy  związanych  z  budow‐
nictwem,  a  dwa  musieliśmy  sobie 
zapracować  na  rozrywki,  dzisiaj 
jest  raczej  odwrotnie…Pan  Wła‐
dek  był  też  bardzo  aktywnym 
działaczem,  potrafił  młodzież 
zmotywować.  Nakreślił  nam  bar‐
dzo  dobre  wzorce  i  zaraził  pracą 
na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Czy przy okazji spędzania cza‐
su wolnego na plaży i w klubie że‐
glarskim zdobyłeś jakieś 
uprawnienia?

Tak,  zdałem  w  latach  80tych 
egzamin  na  sternika  jachtowego, 
posiadam  do  dziś  patent  sternika, 
czyli  ten  wyższy  stopień  niż  np. 
żeglarz.

Brałeś udział w jakichś zawo‐
dach?

Bardzo  często  byłem uczestni‐
kiem  w  regatach  organizowanych 
przez  klub  na  naszym  jeziorze, 
z reguły było to pływanie na dwu‐
załogowych  łodziach  regatowych 
typu „Kadet”, nie było wtedy jesz‐
cze  klasy  „Opimist”.  Jeździliśmy 
też  na  regaty  do  Boszkowa  i  Sła‐
wy.  Najczęściej  startowałem  jako 
ten  młodszy  załogant  z  moim  ko‐
legą  Marianem  Tobysem,  który 
dzisiaj  ma  tytuł  mistrza  Europy 
w pływaniu na katamaranach i jest 
znanym producentem  tych właśnie 
łodzi.  To  właśnie  z  Marianem 
w  latach  80tych  budowaliśmy 
pierwsze deski z żaglem i młodych 
uczyliśmy pływać.

Sami zbudowaliście windsur‐
fing ?

Tak,  chociaż  nie  było  łatwo, 
bo  wszystkiego  brakowało.  To 
Marian  załatwiał  skądś  jakieś  ży‐
wice  i  pianki.  Jednak  pierwsze 
próby  podjął  Władek  Górny.  Nie‐
stety  drewno,  z  którego  były  zro‐
bione  deski  było  zbyt  ciężkie 
i bardzo szybko się  rozpadało. Pa‐
miętam, że nigdy nie było wystar‐
czających  środków  na  to,  by 
w  pełni  się  rozwijać,  kierownik 
pozyskiwał  nie  tyle  pieniądze,  co 
materiały  od  zakładów  pracy.  To 
były  czasy,  kiedy  się  dużo  zała‐
twiało  lub  wymieniało,  często  na 
zasadzie  przysługi…Wtedy  klub 
żeglarski  podlegał  pod  LOK 

w 
Zielonej  Górze,  myślę,  że  był  fi‐
nansowany przez gminę.

Jaki miałeś swój pierwszy ro‐
wer? Pamiętasz?

Dostałem  od  sąsiada,  było  to 
po ukończeniu szkoły w Poznaniu.

Pytam, bo kolejną twoją pasją 
jest motoryzacja i wiem, że zaczę‐
ło się od rowerów.

To  już  trochę  dłuższa  histo‐
ria… Po ukończeniu  szkoły zawo‐
dowej  pracowałem  w  Zakładach 
Przemysłu  Leśnego  “Las”  w  Zbą‐
szyniu,  gdzie  pracowałem  na  sta‐
nowisku  ostrzarz,  ostrzyłem  piły 
do  obróbki  drewna. W  roku  1982 
odbyłem  obowiązkową  służbę 
wojskową,  po  której  nie wróciłem 
do  poprzedniego  zajęcia,  ale  za‐
trudniłem  się  w  Fabryce  Narzędzi 
Chirurgicznych “Chifa” w Nowym 
Tomyślu,  gdzie  przepracowałem 
trzy  lata.  To  był  jeden  z  najlep‐
szych  zakładów,  w  jakich  praco‐
wałem,  nabyłem  tam  najwięcej 
umiejętności,  które  wykorzystuję 
do  dziś.  Miałem  tam  dostęp  do 
szeroko  opisanych  materiałów,  do 
nowych  technologii,  maszyn,  do 
wiedzy  praktycznej  i  technicznej. 
Moja praca cały czas związana by‐
ła  z  wyuczonym  zawodem.  Po 
zwolnieniu  się  z  “Chify” otworzy‐
łem warsztat  naprawy  rowerów na 
ulicy Granicznej w Zbąszyniu, bli‐
sko  ówczesnych  Zakładów  Pro‐
dukcji  Odzieżowej  “Romeo”, 
gdzie  bardzo  dużo  kobiet  dojeż‐
dżało  do  pracy  rowerami.  Można 
powiedzieć, że warsztat był w ide‐
alnym  miejscu,  jeśli  chodzi 
o klientów. Dzięki pracy w warsz‐
tacie  poznałem  wiele  ciekawych 
osób,  m.in.  panią  Stajakowską, 
która okazała się skarbnicą wiedzy 
historycznej  związanej  z  naszym 
regionem.   To ona właśnie przeka‐
zała mi  do  naprawy  dwa  stare  ro‐
wery,  na  których  zamontowane 
były  bardzo  zdobione  dzwonki. 
Od  nich  tak  naprawdę  zaczęło  się 
moje  kolekcjonowanie  artefaktów 
rowerowych i motoryzacyjnych.

Jak udało ci się pozyskać ko‐
lejne?

Czasami  przypadkowo,  czasa‐
mi  nabywałem  drogą  kupna  lub 
wymiany.  Pamiętam  nawet  sytu‐
ację,  że  jeden  ze  współwłaścicieli 
okolicznego skupu złomu zadzwo‐
nił do mnie z informacją, że ma na 
wydanie kilka starych rowerowych 
dzwonków. I tak nagle powiększy‐
łem  swoje  zbiory  o  kolejne  dwa‐
naście  sztuk.  Zawsze  jednak 
szukałem  takiego,  który  był  zro‐
biony  w  naszym  mieście,  z  napi‐
sem  “Zbąszyń”  lub  “Bentschen”, 
ponieważ  większość  z  nich  po‐
wstała  w  czasach  zaborów,  przed 
Powstaniem  Wielkopolskim  i  są 
niemieckojęzyczne.  Otrzymałem 
go  kilka  lat  później  od  pana  Szy‐
mańskiego ze Zbąszynia, który  też 

był wielkim pa‐
sjonatem motoryzacji. Kolejny zu‐
pełnie  przypadkiem  został 
znaleziony przez lokalnego rolnika 
podczas prac polowych…

Widziałam twoją kolekcję 
podczas Nocy Muzeów w Mu‐
zeum Ziemi Zbąskiej i Regionu 
Kozła kilka lat temu. Bardzo dłu‐
go ta wystawa cieszyła się powo‐
dzeniem. Intrygowało mnie też co 
oznaczają te grawery na czaszy 
dzwonków, ponieważ wyglądają 
jak dobrze zaprojektowane rekla‐
my.

Bo  to  są  swego  rodzaju  rekla‐
my. Często znajdują się na nich lo‐
ga  małych  zakładów  naprawy 
rowerów,  które  dany  rzemieślnik 
zamawiał  u  odlewnika  jako  swoją 
reklamę.  Po  naprawie  klient  od‐
bierał  rower  z  przykręconym 
dzwonkiem, na którym była wizy‐
tówka  warsztatu.  Tym  sposobem 
rzemieślnik był pewien, że w razie 
potrzeby  klient  do  niego  wróci 
i zaproponuje firmę innym. Można 
powiedzieć,  że  sobie  tym  gadże‐
tem  “kupował”  klientelę.  Warto 
dodać, że w okresie międzywojen‐
nym tylko nielicznych było stać na 
rower,  posiadaczami  tych  pojaz‐
dów  byli  najczęściej  lekarze,  na‐
uczyciele  i  kolejarze,  którzy  byli 
wtedy  bardzo  dobrze  opłacaną 
grupą  zawodową.  W  tej  chwili 
najprawdopodobniej  mam  naj‐
większą  kolekcję  w  Polsce,  liczy 
ona ponad 400 dzwonków rowero‐
wych, nie tylko krajowych.

To nie jedyna twoja kolekcja, 
zbierasz też różnego rodzaju lam‐
py i szyldy z klamkami.

Za  bardzo  udaną  uważam  ko‐
lekcję lamp rowerowych. Pierwsza 
była niemiecka  lampka na  świecz‐
kę,  później  znajdywałem  lampy 
karbidowe  i  naftowe. Myślę,  że  ta 
kolekcja  ma  około  50  sztuk  lamp 
rowerowych  i  motocyklowych. 
Przy  okazji  jej  tworzenia  na  prze‐
strzeni wielu lat znalazłem lub po‐
zyskałem  wiele  starych  lamp 
kolejowych.  Bywało,  że  ludzie 

po
dczas  robienia porządków na  stry‐
chach  lub w budynkach gospodar‐
czych  znajdywali  wiele  takich 
dawnych  lamp  sygnalizacyjnych 
i  mi  je  przekazywali,  czasami 
w zamian za to naprawiałem moje‐
mu darczyńcy rower.

W muzeum, o którym wspo‐
mniałam wcześniej stoi też odre‐
staurowany przez ciebie bicykl.

To  jest  bicykl,  który  kiedyś 
wisiał przytwierdzony do kamieni‐
cy  pana Kołaty  na  Rynku w  Zbą‐
szyniu. Był on  też  formą  reklamy, 
tym  razem  zakładu  ślusarskiego. 
Został  przekazany  przez  potom‐
ków do muzeum w czasie, gdy ono 
się  dopiero  tworzyło,  około  roku 
2005. Zostałem poproszony o jego 
wyremontowanie,  wszystkie  prace 
wykonałem  już w kuźni w Nądni. 
Cała naprawa polegała głównie na 
uzupełnieniu  brakujących  części, 
gdyż  nie  było  w  kołach  połowy 
szprych,  dorobiłem  nowe  siedzi‐
sko,  dodałem  rączki  przy  kierow‐
nicy,  pomalowałem 
i  polakierowałem.  Teraz  bardzo 
dobrze  prezentuje  się  w  jednej 
z sal wystawowych, można powie‐
dzieć,  że  jest  atrakcją  dla  odwie‐
dzających  muzeum 
przedszkolaków,  które  nieustannie 
zadają  pytanie:  “Jak  się  na  tym 
jeździ?”

Czy posiadasz jakieś inne sta‐
re rowery? 

Mam kilka.  jednym  z  ciekaw‐
szych  eksponatów  jest  Rower 
PWU  (Państwowe  Wytwórnie 
Uzbrojenia  w  Warszawie).  Dosta‐
łem  go  zupełnie  przypadkiem  od 
Franciszka  Modrzyka,  budowni‐
czego  kozłów  z  Nądni.  Szczerze 
mówiąc,  nawet  go  nie  chciałem, 
bo wydawało  się,  że  się po prostu 
nie nadaje do naprawy. W tamtym 
okresie  też  nie miałem  jeszcze  ta‐
kiej wiedzy i nie byłem świadomy 
jego  wartości.  Pan  Franek  jednak 
wymusił  na  mnie  jego  przyjęcie, 

zagroził  że  wyrzuci  go  do  konte‐

MARIAN  ZWANY  KOWALEM
Wszyscy  w  Zbąszyniu  wiedzą,  że  jest  ktoś  taki  i  tak  go  właśnie  nazywają. 
Wiedzą, że jest pasjonatem, że interesuje się historią, że zbiera różne rzeczy, że 
można go spotkać w starej kuźni w Nądni pod Zbąszyniem. Marian Kwaśny, 
bo  o  nim  tutaj  mowa,  swoją  pracą  na  rzecz  społeczności  lokalnej 
i  zaangażowaniem  w  ocalanie  tego,  co  z  miastem  związane  zainspirował 
niejednego młodego człowieka, a pasją kolekcjonerską zaraził już spore grono.

Marian Kwaśny  kowal z Nądni. foto: K.Rożek
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Najprostszym  przykładem  mogą 
być  tradycyjne  zabawy  ludowe. 
Naturalna  forma  zabawy,  forma 
skonstruowana  przez  dzieci,  to  ta‐
ka, w której  bawiły  się  naśladując 
działania dorosłych, a więc odtwa‐
rzały w  zabawie,  przeważnie  dość 
skrótowo  i powierzchownie,  czyn‐
ności obrzędowe, czy pracę. Z ży‐
cia  brały  do  swych  zabaw 
udramatyzowany wątek,  przygoto‐
wując  się w  ten  sposób do współ‐
życia  z  otoczeniem,  pokonywania 
trudów  dnia  powszedniego,  czy 
wypełniania  tradycyjnych zwycza‐
jów.

W  dzisiejszym  świecie  trudno 
znaleźć  czas  na  pielęgnowanie  ro‐
dzinnych  tradycji,  o  ile  jeszcze  je 
posiadamy  i  rozumiemy.  Dawniej 
rodzina  miała  przeważnie  charak‐
ter  trzypokoleniowy  (dziadkowie, 
rodzice,  dzieci),  dzisiaj  częściej 
mamy  do  czynienia  z  rodziną 
dwupokoleniową. Przez  ten model 

rodziny  i  brak  bezpośredniego 
przekazu  tracimy  wiele  istotnych 
tradycji,  poszczególnych  elemen‐
tów  związanych  z  rodzinnymi 
świętami,  bądź  nawet  jeśli  wyko‐
nujemy  pewne  czynności  czy  ge‐
sty o charakterze symbolicznym to 
niejednokrotnie  zgubiliśmy  „po 
drodze” ich ładunek semantyczny.

Dziecko  jest  wolne  w  swoich 
poszukiwaniach,  ale  zarazem  po‐
trzebuje  pomocy  w  dochodzeniu 

do  odkrywania,  poszukiwania 
i wybierania autentycznych warto‐
ści  ludzkich,  także  tych,  które 
znajdują  się  w  najbliższym  oto‐
czeniu. Od  nas  rodziców,  z  który‐
mi  przebywa  najwięcej,  z  którymi 
związane jest emocjonalnie i które 
na  tę  sferę  życia  zwracają  uwagę 
zależy  czy  dziecko  pozna  kulturę 
ludową  i  z  jakim  to  się  stanie  na‐
stawieniem.

Coraz  częściej  dostrzegamy 
potrzebę  wspomagania  dzieci 
i młodzieży w wychowaniu do po‐
szanowania  dziedzictwa  kulturo‐
wego. Wydaje  nam  się,  że  trudno 
zainteresować  młodego  człowieka 
żyjącego  w  wirtualnym  świecie, 
tym  co  na  pozór  wydaje  się  być 
przestarzałe,  nieatrakcyjne, 
a  przede  wszystkim  nieużyteczne. 
Okazuje się natomiast, że zabawka 
wykonana  własnoręcznie  niezwy‐
kle  cieszy  i  na  długo  pozostaje 
w pamięci, a zabawa w grupie da‐
je  o wiele więcej  frajdy  niż  z  bo‐

haterami  gier  komputerowych. 
Gdy  jeszcze  do  tego  wszystkiego 
dojdą  instrumenty,  których można 
dotknąć, zagrać na nich, czy histo‐
rie,  które  dzieciaki  same  wymy‐
ślają to zabawa staję się niezwykłą 
przygodą.

Kultura  tradycyjna  może  być 
doskonałym  punktem  wyjścia  do 
twórczego  rozwoju  naszych  po‐
ciech. Bogactwo polskiego  folklo‐
ru  może  stać  się  inspiracją  do 

tworze‐
nia,  np.  nowych  tekstów  wylicza‐
nek,  zagadek,  czy  pieśni.  Gry 
i  zabawy  można  uwspółcześnić, 
ustalić  nowe  zasady,  stworzyć  no‐
wych  bohaterów,  a  wykonaną  sa‐
modzielnie  zabawkę  ozdobić 
w  sposób  niepowtarzalny,  osobi‐
sty.  Możliwości  jest  wiele  i  nie 
trzeba  szukać  (choć  na  pewno 
warto)  tej  wiedzy  u  dziadków, 
w  literaturze  czy  archiwach.  Cza‐
sami  wystarczy  „odkurzyć”  wła‐
sne  dzieciństwo,  przypomnieć 
wyliczanki,  gry  i  zabawy,  w  któ‐
rych dokazywaliśmy z rówieśnika‐
mi  na  podwórku,  czy  wiatraczki 
robione na lekcjach techniki.

„Zagraj  mi  muzyczka,  dam  ci 
talar bity…” Chociaż  świat muzy‐
ki  tradycyjnej  dla  współczesnego 
człowieka  jest  pewną  abstrakcją, 
czymś  nieznanym,  niemodnym, 
a nawet egzotycznym  to z pewno‐
ścią  ma  szansę  zainteresować 
dzieci  i młode pokolenie. Niestety 
w  Polsce  kultura  tradycyjna 
a w szczególności folklor muzycz‐
ny był i  jest nadal niedocenianym, 
nie  odkrytym  i  nie w pełni wyko‐
rzystywanym  elementem  edukacji 
dzieci  i  młodzieży. Walor  wycho‐
wawczy  muzyki  wiejskiej  polega 
na  możliwości  odbioru  natural‐
nych,  prostych  form  ekspresji. 
Muzyka  ta  jest  bardzo  żywiołowa 
i  twórcza przez  to, że nie  jest me‐
chaniczna  i  powtarzalna.  Owszem 
istnieją  pewne  reguły  rytmiczne, 
ale jednocześnie jest w tej muzyce 
niesamowicie  dużo miejsca  na  in‐
dywidualizm.  Mówimy  tutaj 
o  muzyce  tradycyjnej  in  crudo 
czyli  o  takiej,  która  występowała 
na  wsi  w  pierwotnej  naturalnej 
formie,  bez  stylizacji  i  aranżacji. 

Bra
k narzuconego z góry określonego 
schematu  powodował,  że  stawała 
się ona spontaniczna i różnorodna. 
Wyjątkowość  muzyki  tradycyjnej 
polega także na tym, że jest w niej 
miejsce  dla  każdego.  Powstaje  in‐
terakcja  między  nadawcą  a  od‐
biorcą,  każdy  staje  się 

współtwórcą  (poprzez  śpiew,  grę 
na  instrumencie,  czy  taniec) 
i wnosi  coś  swojego. Dzięki  temu 
rozbudza  się  inicjatywę  twórczą 
i pokazuje, że można być zarówno 
twórcą  i uczestnikiem kultury. Po‐
nadto  oddziaływanie  na  różne 

z
mysły  równocześnie  w  sposób 
szczególny  rozwija  umiejętności 
i  zainteresowania  muzycznota‐
neczne najmłodszych.

Równie  ciekawe  jest  zagad‐
nienie dotyczące instrumentów lu‐
dowych,  których  zazwyczaj  nie 
ujrzymy  w  sklepie  muzycznym. 

Fakt,  że  możemy  dotknąć  instru‐
mentu, poznać jego budowę, zasa‐
dy  wydobywania  dźwięków 
przybliża  nam  muzykę  w  sposób 
szczególny.  Dodatkowo  możli‐
wość  samodzielnego  wykonania 
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Najwięcej  jednak  emocji  wśród  widzów  wywołał 
tzw.  Bieg  Malucha,  w  którym  startowały  dzieci 
z  przedszkola  i  klas  IIII  Szkoły  Podstawowej  a  do 
rywalizacji stanęło  ich 86. Rywalizowali na odcinku 
330 metrów. W pierwszej grupie wiekowej najszybsi 
byli Aleksandra  Simieniel, Adam  Dawidowicz,  Da‐
wid  Fiłka,  Maksymilian  Polus.  W  klasach  pierw‐
szych  najszybciej  linię  mety  przekroczyli:  Konrad 
Frąckowiak,  Nikola  Mielcarek,  Nikodem  Pisarek, 
Laura  Walentowska,  Iskut  Bogden  i  Julia  Janas. 
Wśród drugich klas najszybszy był Franciszek Orwat 
a  za  nim  kolejno Blanca Telman, Marcel Michałek, 
Olga Merda, Maksymilian Liszkowski i Zofia Twar‐
dowska.  Wśród  trzecich  klas  najszybciej  pokonał 

trasę  Nikodem  Cichowski,  Julia  Hejman,  Mateusz 
Sadowski,  Małgorzata  Stefiniak,  Bartosz  Kudlok 
i Lena Kowalczyk.
W  tym  roku  Bieg  Tropem  Wilczym  organizowany 
był również w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu, 
w którym uczestniczyło 65 uczniów  i  pracowników 
szkoły oraz przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach 
gdzie zapisanych jest 20 uczestników. Bieg planowa‐
ny  ulicami Brójec  na  20 marca.  Już  tradycją Biegu 
Tropem Wilczym w Trzcielu jest możliwość rozgrza‐
nia się  i posilenia pyszną grochówką wojskową ser‐
wowaną każdemu.

um trzciel

The  Sims  kontra  Ciuciubabka

Bieg  Tropem  Wilczym  w  Trzcielu
Trzciel w woj. lubuskim był jednym z wielu miejsc w Polsce, w którym 1 mar‐
ca 2020 roku na sportowo uczczono Żołnierzy Wyklętych. Główni organizato‐
rzy:  Stowarzyszenie  Chociszewo   Wspólna  Przyszłość  i  Zespół  Edukacyjny 
w Trzcielu już po raz piąty umożliwili mieszkańcom, młodzieży i dzieciom za‐
manifestowanie postawy patriotycznej. W zorganizowanym biegu na 1963 m 
wystartowało  46  uczestników.  Najlepsi  z mężczyzn  byli:  Tomasz  Szafraniec, 
Ernest Frański  i Łukasz Frański z dziewcząt najszybciej  linię mety przekro‐
czyła  Julia  Ciesielska  a  następnie  Marcelina  Nowak  i  Beata  Gandecka.  Na 
trasę o długości 5 km (trasa liczyła dokładnie 6350 m) wystartowało 21 uczest‐
ników i tutaj rywalizacja wyglądała następująco  panowie: I  Adrian Kowal; 
II    Łukasz  Kunysz  i  III   Arkadiusz  Janowski;  wśród  pań:  I    Katarzyna 
Rudnicka; II  Anna Wośko; III  Kinga Walentowska.

Folklor (na który składają się m.in. mity, legendy, pieśni, przysłowia, zagadki, 
etc.)  to  duchowa  część  kultury  ludowej,  której  głównym  środkiem  przekazu 
jest mowa. Jest on zjawiskiem spontanicznym, żywiołowym, pokazuje dziecku 
cały wachlarz emocji. Możemy w nim odnaleźć także zasady na których opiera 
się  zastana  przez  malucha  rzeczywistość,  a  także  obraz  stosunków  społecz‐

Marta GrabanButryn



Zarówno  monumentalny  mur 
w  północnych Chinach,  starożytne 
miasto  Inków  i  toruńska  starówka 
wpisane  są  na  Listę  Światowego 
Dziedzictwa  UNESCO.  Organiza‐
cja ta powstała niedługo po zakoń‐
czeniu  II  wojny  światowej,  16 
listopada 1945 roku. Jednym z ce‐
lów  założycielskich  UNESCO  by‐
ło  dążenie  do  osiągnięcia 
międzynarodowej  solidarności, 
która  byłaby  w  stanie  zapobiec 
trzeciej  wojnie  światowej.  Ogrom 
strat,  jakie  w  wyniku  konfliktu 
zbrojnego  poniosła  ludzkość, 
uzmysłowił  potrzebę  roztoczenia 
opieki  nad  jej  kulturowym  i  natu‐
ralnym dziedzictwem. Misją UNE‐
SCO  jest  współcześnie  wspieranie 
międzynarodowej  współpracy 
w  dziedzinie  kultury,  sztuki  i  na‐
uki,  a  także  wzbudzanie  szacunku 
dla  praw  człowieka  i  walka  z  ne‐
gatywnymi skutkami uprzedzeń na 

t
le  rasowym,  społecznym  i  religij‐
nym. Dzięki wspólnym działaniom 
blisko  200  krajów  członkowskich 
możemy dzisiaj  odwiedzać,  podzi‐
wiać i zdobywać wiedzę o parkach 
narodowych,  budowlach  i  całych 
miastach  z  różnych  zakątków 
świata. Ważne kulturowo, przyrod‐
niczo  i  historycznie  miejsca  wy‐
różnione  zostały wpisami  na  Listę 
światowego  dziedzictwa  UNE‐
SCO,  czyli  listę  obiektów  dzie‐
dzictwa kulturowego i dziedzictwa 
naturalnego  o  wyjątkowej  po‐
wszechnej wartości. 

Niematerialne, czyli jakie?

Lista  dziedzictwa  światowego 
nie  jest  jednak  jedyną. W połowie 
października  2003  roku  podczas 
32  sesji  Zgromadzenia  Ogólnego 
UNESCO uchwalona została Kon‐
wencja  UNESCO  w  sprawie 

oc
hrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. To pierwszy między‐
narodowy  traktat  stwarzający 
prawne,  administracyjne  i  finanso‐
we  ramy,  które  umożliwiają  pro‐
wadzenie  ochrony  niematerialnego 
dziedzictwa  kulturowego.  Dzie‐
dzictwo kulturowe, zarówno mate‐
rialne  jak  i  niematerialne,  stanowi 
podwaliny tożsamości lokalnej, re‐
gionalnej  i  narodowej  –  jego  za‐
chowanie  i  ochrona  pozwalają  na 
zachowanie  wartości  wspólnoto‐
wych oraz zabezpieczanie określo‐
nej  wiedzy,  tradycji,  praktyk 
i umiejętności dla kolejnych poko‐
leń. 

Jak  rozumieć  niematerialne 
dziedzictwo  kulturowe?  Według 
Konwencji UNESCO  z  2003  roku 
to  przekazywany  pokoleniowo  ze‐
spół  praktyk,  wyobrażeń,  przeka‐
zów,  wiedzy  i  umiejętności. 
Dyrektywy Konwencji wyznaczają 

pięć  kategorii  niematerialnego 
dziedzictwa  kulturowego:  tradycje 
i  przekazy  ustne,  sztuki  widowi‐
skowe,  zwyczaje,  rytuały  i  obrzę‐
dy  świąteczne,  wiedza  i  praktyki 
dotyczące  przyrody  i  wszechświa‐
ta  oraz  umiejętności  związane 
z rzemiosłem tradycyjnym. 

Głównymi  celami  Konwencji 
jest  ochrona  niematerialnego  dzie‐
dzictwa  kulturowego,  zapewnianie 
jego  poszanowania  i  wzajemnego 
docenienia,  wzrost  świadomości 
jego znaczenia oraz wypracowanie 
międzynarodowego  dialogu, 
współpracy  i  pomocy  w  tym  za‐
kresie.  Narzędziami,  które  służą 
tym  celom,  są  trzy  spisy:  Lista 
niematerialnego  dziedzictwa  kul‐
turowego  wymagającego  pilnej 
ochrony,  Lista  reprezentatywna 
niematerialnego  dziedzictwa  kul‐
turowego oraz Rejestr  programów, 
projektów  i  działań  mających  na 
celu  ochronę  niematerialnego 
dziedzictwa  kulturowego  (w  skró‐
cie  „Rejestr  Najlepszych  Prak‐
tyk”). Każdy  ze  spisów odnosi  się 
do  nieco  innego  aspektu  funkcjo‐
nowania  dziedzicwtwa  –  stopnia 
upowszechnienia  lub  zaniku  dane‐
go  zjawiska,  ukaznia  światowej 
różnorodności  oraz  rejestracji 
działań podejmowanych w celu je‐
go ochrony. Co się na nich znajdu‐
je? W Europie  jest  to  na  przykład 
hiszpańskie  flamenco,  w Ameryce 
Południowej  brazylijska  capoeira, 
w  krajach  arabskich  tradycyjna 
metoda  parzenia  kawy, w Azji  na‐
tomiast  chińska  kaligrafia. Wpisa‐
ne  bywają  również  tradycje 
międzynarodowe,  takie  jak  na 
przykład  sokolnictwo  (wpis  wraz 
z Arabią  Saudyjską,  Belgią,  Cze‐
chami,  Francją,  Hiszpanią,  Kata‐
rem,  Koreą,  Maroko,  Mongolią, 
Niemcami,  Portugalią,  Syrią,  Wę‐
grami  i Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi)  czy  dieta  śródziemno‐
morska  (wpis  wraz  z  Cyprem, 
Hiszpanią,  Grecją,  Marokiem, 
Portugalią i Włochami).

Decyzje  o  wpisie  elementów 
dziedzictwa  podejmuje  każdego 
roku  Międzyrządowy  Komitet  ds. 
Ochrony  Niematerialnego  Dzie‐
dzictwa  Kulturowego.  Państwa, 
które  ratyfikowały  Konwencję, 
prowadzą  również  własne,  krajo‐
we  listy.  Ich  celem  jest  przede 
wszystkim  dokumentacja  i  inwen‐
taryzacja  przejawów  lokalnego 
i  regionalnego  dziedzictwa  kultu‐
rowego.  Służą  również  jako  pod‐
stawy do wyróżnienia na poziomie 
światowym – na  listy międzynaro‐
dowe  mogą być wpisane tylko ta‐
kie  zjawiska,  które  znajdują  się 
w rejestrze krajowym. 

Kontekst polski

Polska  ratyfikowała  Konwen‐
cję  UNESCO  w  sprawie  ochrony 
niematerialnego  dziedzictwa  kul‐
turowego  blisko  dekadę  temu  – 
w  2011  roku.  Krajową  listę  tych 
zjawisk prowadzi Minister Kultury 
i  Dziedzictwa  Narodowego  we 
współpracy z Narodowym Instytu‐
tem  Dziedzictwa  (dawniej  Krajo‐

wy Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków). Do zadań Instytutu na‐
leży  również  gromadzenie  i  upo‐
wszechnianie  wiedzy 
o  dziedzictwie,  kształtowanie 
świadomości  społecznej  w  zakre‐
sie  wartości  i  zachowania  dzie‐
dzictwa  kulturowego  oraz 
wyznaczanie  i  upowszechnianie 
standardów  ochrony  oraz  konser‐
wacji  zabytków.  Szeroko  zakrojo‐
ne  działania  NIDu  na  rzecz 
niematerialnego  dziedzictwa  kul‐
turowego  rozpoczęły  się  w  stycz‐
niu  2013  roku.  Powstał  w  ten 
sposób  centralny  inwentarz  zaso‐
bów  tego  dziedzictwa  zawierający 
opis  zamieszczonych  w  nim  zja‐
wisk,  informacje o miejscu wystę‐
powania  oraz  znaczeniu  dla 
praktykujących  je  społeczności, 
a  także materiały wizualne. Głów‐
nym celem spisu jest realizacja za‐
łożeń Konwencji UNESCO z 2003 
roku.  To  także  podstawa  do  dal‐
szych  działań  na  rzecz  ochrony 
polskiego  dziedzictwa  –  elementy 
ujęte  w  rejestrze  krajowym  mogą 
być  następnie  zgłaszane  na  listy 
międzynarodowe. 

Lajkonik, Barbórka i Gwiôzd‐
ka

W odpowiedzi na nową możli‐
wość, jaką stały się wpisy na Kra‐
jową  listę  niematerialnego 
dziedzictwa  kulturowego  w  ra‐
mach Konwencji UNESCO z 2003 
roku,  wzrosła  w  nas  świadomość 
własnych tradycji oraz ich znacze‐
nia  w  skali  narodowej.  Lokalne 
stowarzyszenia  i  grupy  działania 
przy  wsparciu  domów  kultury 
i uniwersytetów każdego roku sta‐
rają  się  wyróżnić  swoje  tradycje 
poprzez  składanie  wniosków  do 
NIDu.  Pierwszy  wpis  –  Ruszni‐
karstwo artystyczne i historyczne – 
pochodzi  z  roku  2014. Dziś  na  li‐
ście znajduje się 37 zjawisk. 

Dwanaście z nich dotyczy rze‐
miosła  tradycyjnego  –  Rusznikar‐
stwo  artystyczne  i  historyczne, 
Szopkarstwo krakowskie (od 2018 
roku również na Liście reprezenta‐
tywnej),  Hafciarstwo  kaszubskie 
szkoły  żukowskiej,  Tradycyjna 
technika  ludwisarska Felczyńskich 
w  Taciszowie,  Zabawkarstwo  ży‐
wieckosuskie,  Perebory  –  nadbu‐
żańskie  tradycje  tkackie, 
Krakowska  koronka  klockowa, 
Tradycje wytwarzania koronki ko‐
niakowskiej,  Umiejętność  wypla‐
tania kosza "kabłącoka" w Lucimi, 
Plecionkarstwo  w  Polsce,  Umie‐
jętność ręcznego malowania wzoru 
opolskiego,  Kroszonkarstwo  opol‐
skie. 

Jedenaście wpisów  to  obrzędy 
i  zwyczaje  –  Pochód  Lajkonika, 
Procesja Bożego Ciała w Łowiczu, 
Uroczystości  ku  czci  Św.  Rocha 
z  błogosławieństwem  zwierząt, 
Przywołówki dyngusowe w Szym‐
borzu, Kolędowanie Dziadów No‐
worocznych  na  Żywiecczyźnie, 
"Turki" grodziskie, Wyścigi kumo‐

W trosce o dziedzictwo
Są  na  świecie miejsca,  oddalone  od  siebie  nawet  o  tysiące  kilometrów,  które 
mają wspólny mianownik. Co takiego może łączyć Wielki Mur Chiński, Machu 
Pichcu  i  Stare  Miasto  w  Toruniu?  Odpowiedzią  jest  UNESCO,  czyli 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

ciąg dalszy na str. 10
str. 9
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te‐
rek,  Boże  Ciało  z  tradycją  kwiet‐
nych  dywanów  w  Spycimierzu, 
Barbórka górników węgla kamien‐
nego  na  Górnym  Śląsku,  Kaszub‐
ska  Gwiôzdka,  Zwyczaj  wodzenia 
niedźwiedzia na Śląsku Opolskim. 

Dwa  zjawiska  to  języki  –  Ję‐
zyk  esperanto  jako  nośnik  kultury 
esperanckiej,  Gwara  warmińska 
jako nośnik tradycji ustnych. 

Sześć  elementów  dotyczy  tań‐
ca,  muzyki,  tradycyjnych  instru‐
mentów – Polskie tańce narodowe, 
Polonez    taniec  polski,  Umiejęt‐
ność  wytwarzania  instrumentu 
i  gry  na  kozie,  Tradycje  dudziar‐
skie w Wielkopolsce, Umiejętność 
gry  na  dudach  żywieckich  i  ich 
wytwarzanie, Gajdy – umiejętność 
wytwarzania  instrumentu  i  prakty‐
ka gry.

Pozostałe  sześć  wpisów  obej‐
muje  szereg  tradycycji  stanowią‐
cych  jedną  całość  –  Flisackie 
tradycje w Ulanowie, Sokolnictwo 
  żywa  tradycja,  Bartnictwo,  Tra‐
dycje  kulturowe  Biskupizny,  Tra‐
dycje weselne z Szamotuł i okolic, 
Tradycje  kulturowe  Bambrów  Po‐
znańskich.

Tradycje dudziarskie w Wiel‐
kopolsce

Jest  w  krajowym  rejestrze  niema‐
terialnego  dziedzictwa  kilka  ak‐
centów  wielkopolskich,  w  tym 
wpisane  w  2017  roku  tradycje 
dudziarskie. Obejmują  one  umie‐
jętność  i  sposób  gry  na  tego  ro‐
dzaju  instrumentach,  ich  wyrób 
oraz  właściwy  muzyce  tradycyj‐
nej  ustny  przekaz międzypokole‐
niowy.  Wpis  uwzględnia  pięć 
rodzajów  dud  wielkopolskich, 
których  cechą  wspólną  jest  cha‐
rakterystyczną  tego  instrumentu 
jest  osłaniająca  stroik  stylizowa‐
na główka kozy lub kozła. Do in‐
strumentów  tych  należą 
gostyńskorawickie,  kościańsko
bukowskie,  kozioł  weselny,  ko‐
zioł  ślubny  i  sierszenki. Muzycz‐
ny  repertuar  dudziarzy  związany 
jest  przede wszystkim  z  tańcami, 
np.  wiwatem  lub  przodkiem, 
i  pieśniami  obrzędowymi  wyko‐
nywanymi podczas zabaw, wesel, 
dożynek czy świąt. Współcześnie 
kapele dudziarskie możemy usły‐
szeć  również  na  konkursach,  fe‐
stiwalach  czy  przeglądach 
twórczości  tradycyjnej,  a  także 
podczas  różnego  rodzaju  uroczy‐
stości – narodowych,  samorządo‐
wych lub religijnych. 

Jak  w  przypadku  każdego 
zjawiska  znajdującego  się  dziś 

w 
krajowym  rejestrze  niematerial‐
nego  dziedzictwa  kulturowego, 
wpisanie  wielkopolskich  tradycji 
dudziarskich  poprzedone  było 
trwającymi  kilka  miesięcy  kon‐
sultacjami. W proces  ten  zaanga‐
żowani  byli  nie  tylko  sami 
muzycy,  członkowie  kapel  czy 
zespołów  folklorystycznych,  lecz 
także  przedstawiciele  stowarzy‐
szeń,  pracownicy  instytucji  kul‐
tury  i  badacze  akademiccy. 
Głównymi  osobami  składającymi 
wniosek  byli  Sławomir  Pawliń‐
ski  z  Wojewódzkiej  Biblioteki 
Publicznej  i  Centrum  Animacji 
Kultury  w  Poznaniu,  Janusz  Ja‐
skulski  z  Muzeum  Instrumentów 
Muzycznych  w  Poznaniu,  Jan 
Prządka  i Martyna Żurek  ze  Sto‐
warzyszenia  Muzyków  Ludo‐
wych  w  Zbąszyniu,  Michał 
Umławski  z  Fundacji  Du‐
dziarz.eu,  Krzysztof  Polowczyk 
reprezentujący  Porozumienie 
partnerskie  na  rzecz  Biskupizny 
oraz  Zofia  Dragan,  przedstawi‐
cielka  Stowarzyszenia  Buków‐
czan Manu.

Decyzja o wpisie  tradycji du‐
dziarskich  w  Wielkopolsce  na 
Krajową  listę  niematerialnego 
dziedzictwa  kulturowego  zapadła 
31  lipca  2017  roku. Oficjalne  jej 

wręczenie  odbyło  się  22  paź‐
dziernika  2018  podczas  III  Gali 
Niematerialnego  Dziedzictwa 
Kulturowego  w  Teatrze  Stanisła‐
wowskim w Warszawie. 

Po co to wszystko?
Wiele  miesięcy  pracy,  zaan‐

gażowanie  mnóstwa  osób,  plik 
wniosków  i  formularzy.  Wszyst‐
ko po to, by nazwa naszego zwy‐
czaju znalazła  się między  innymi 
w  pewnym  rejestrze.  Nie  brzmi 
to  zbyt  zachęcająco?  Spróbujmy 
więc  inaczej.  Krajowa  lista  nie‐
materialnego  dziedzictwa  kultu‐
rowego służy nam wszystkim. To 
ogólnokrajowy  spis,  w  którym 
znajdują  się  nawjażniejsze  –  dla 
danej  społeczności  –  tradycje, 
wiedza  i  umiejętności  przekazy‐
wane  z  pokolenia  na  pokolenie. 
Niezależnie  od  tego,  czy  mówi‐
my  o  obrzędach  religijnych, 
umiejętnościach muzycznych  czy 
rękodziele, wszystkie  te  zjawiska 
znalazły  się  w  jednym  miejscu 
z  uwagi  na  ich  fundamentalne 
znaczenie dla ludzi. 

Według  założeń UNESCO  li‐
sta  pełni  funkcję  informacyjną  – 
zaglądając  do  niej  możemy  do‐
wiedzieć  się  o  charakterze,  wy‐
stępowaniu  i  znaczeniu 
konretnych  zwyczajów.  Jeśli  się 
jednak  nad  tym  zastanowić,  to 
także  rodzaj  wyróżnienia  i  doce‐
nienia  długotrwałych  –  bo  trwa‐
jących od wielu pokoleń – starań 

wielu  ludzi.  To  również  wyraże‐
nie  szacunku  dla  wyjątkowych 
umiejętności.  Jako  badaczka  nie‐
materialnego  dziedzictwa  kultu‐
rowego  próbowałam  swoich  sił 
w  tkaniu  pereborów  (wpisane 
w 2016 roku) i wykonywaniu ko‐
ronek  klockowych  (wpis w  2016 
roku),  a  jako  uczennica  szkoły 
muzycznej  miałam  okazję  grać 
(lub raczej próbować to robić) na 
dudach. Każda z tych dziedzin to 
niełatwa  sztuka,  wymagająca 
ogromnego  zaangażowania,  do‐
skonałego  warsztatu  i  ciężkiej 
pracy. Wpis na  listę  to  także wy‐
raz  podziwu  dla  ludzkiej  kre‐
atywności  i  solidarności,  które 
przejawiają  się  chociażby  we 
wspólnych  przygotowaniach  do 
odbywających się raz w roku ob‐
rzędów  czy  zwyczajów.  Nie 
wiem, czy znalazłby się ktoś, kto 
przeszedłby  obojętnie  koło  ży‐
wieckich  Dziadów  Noworocz‐
nych  w  ich  kolorowych, 
misternie  zdobionych  strojach. 
Zastanawiam się  też,  czy  istnieje 
ktoś, kto – niezależnie od wyzna‐
wanej  wiary  lub  jej  braku  –  nie 
doceniłby  przepięknie  układa‐
nych  dywanów  kwietnych  pod‐
czas  procesji  Bożego  Ciała 
w Spycimierzu. 

Temu  właśnie  służy  UNE‐
SCO.  Doceniajmy  żywe  dzie‐
dzictwo  i  ludzi,  którzy  są  z  nim 
związani.  Szanujmy  nie  tylko 
własne, ale i cudze zwyczaje. Pa‐

W trosce o dziedzictwo
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n
era  na  złom.  W  czasie  renowacji 
okazało  się,  że mam w posiadaniu 
prawdziwy skarb, ponieważ  jest  to 
rower  militarny  produkowany 
dawniej na potrzeby wojska.
Jeśli mówimy o rowerach to warto 
dodać,  że  jestem  jednym  z współ‐
twórców  sekcji  Pasjonatów  Sta‐
rych  Rowerów  przy 
Automobilklubie  Wielkopolskim 
w  Poznaniu.  Organizujemy  ogól‐
nopolską  cykliczną  imprezę  ph. 
“Retro  Roweriada”,  na  której  pre‐
zentują stare pojazdy rowerowe lu‐
dzie  z  całej  Europy.  Udało  mi  się 
też jedną z edycji wygrać.

Motory to także twoje hobby
Od  zawsze  interesowałem  się 

starymi  motocyklami.  W  połowie 
lat 80tych założyłem nawet z bra‐
tem  Motorowy  Klub  “Rajewo”, 
który  funkcjonował  przez  jakiś 
czas  i  zrzeszał  sympatyków moto‐
ryzacji.  To  właśnie  nasza  inicjaty‐
wa  zapoczątkowała  powstanie 
w  latach  późniejszych  Klubu  Mo‐
tocyklowego  “Łabędź”  działające‐

go 
dzisiaj bardzo prężnie. W tej chwi‐
li  jestem  w  posiadaniu  czterech 
starych motorów,  nie wszystkie  są 
gruntownie wyre montowane,  jed‐
nak  najwięcej mam  części  do  tego 
typu  pojazdów.  Jest  to  wynikiem 
mojego  zbieractwa  i  wygrzebywa‐
nia różnych rzeczy ze złomowisk.

Złomowiska to też pasja?
Praktycznie  całe  życie 

z  ogromnym  zainteresowaniem 
przeczesywałem  złomowiska,  naj‐
częściej w poszukiwaniu czegoś do 
moich  kolekcji.  Nie  jest  to  łatwe 
ani “czyste” zajęcie, jednak zawsze 
uda  mi  się  znaleźć  coś,  co  przyda 
się do naprawy innych rzeczy, cza‐
sami  są  to  bardzo  unikatowe 
przedmioty  kolekcjonerskie.  Tak, 
wiem,  mam  naturę  zbieracza,  ale 
jak  to  dzisiaj  mówią  młodzi:  cho‐
dzę się tam “zresetować”.

Skąd pomysł na kuźnię? Skąd 
inspiracja? Przecież nie uprawia‐
łeś kowalstwa wcześniej.

Jak  zwykle  o  wszystkim  zde‐
cydował  przypadek. Dowiedziałem 

s
ię,  że  ten  piękny  budynek  z  1893 
roku,  stojący w Nądni na  rozdrożu 
dróg,  ma  zostać  rozebrany.  Pomy‐
ślałem,  że  przez  jakiś  czas  mogę 
się  kuźnią  zająć,  trochę  ją  wyre‐
montować,  po  to,  by  była  atrakcją 
dla  mieszkańców  wsi  i  odwiedza‐
jących.  Uprosiłem  ówczesnego 
burmistrza,  pana Romualda  Szcze‐
paniaka  i  Radę  Miasta,  o  to  bym 
mógł  się  tym  budynkiem  zaopie‐
kować.  Gdy  tylko  na  sesji  u  urzę‐
dzie  zapadła  pozytywna  dla  mnie 
decyzja, zacząłem planować,  jak ją 
urządzić.  Kuźnia  stała  wcześniej 
pusta,  po  poprzednim  kowalu, 
zmarłym  w  1996  roku  Teodorze 
Słocińskim,  rodzina  zabrała 
wszystkie  rzeczy  i  narzędzia. 
Pierwsze  próby  zagospodarowania 
kuźni  szły  dość  powoli,  rozgląda‐
łem się za wyposażeniem, ale oka‐
zało  się,  że  nie  jest  łatwe  do 
zdobycia.  Dmuchawę  kowalską 
przywiozłem  z  Bukowca  koło 
Międzyrzecza,  palenisko  natomiast 
pochodzi  z  Jordanowa,  z  nieczyn‐
nej  przyklasztornej  kuźni  w  Para‐
dyżu.  Na  jednym  ze  zbąszyńskich 
podwórzy  znalazłem  stare  kowa‐
dło,  które  gdy  oczyściłem  z  rdzy 
okazało  się,  że  jest  datowane  na 
1771  rok.  W  kuźni  znajduje  się 
jeszcze  jedno  kowadło  bezkłowe, 
datowane  na  1814  rok,  z  którym 
jest związana ciekawa historia. Po‐
jechałem po nie pociągiem do  jed‐
nej  z  wsi  pod  Zieloną  Górą. 
Miałem  bardzo  duży  problem 
z  transportem,  gdyż  ważyło  ono 
prawie 200 kg.  I  tu okazuje się, ze 
świat  jest  bardzo  mały,  ponieważ 

w przenoszeniu ciężaru pomógł mi 
na  dworcu  PKP  wnuk  dawnego 
kowala  z  Nądni,  pana  Słocińskie‐
go!  Zrządzenie  losu,  przypadek 
czy  fart...  sam nie wiem  jak  to na‐
zwać. 

Czy nauka fachu jest ciężka do 
opanowania? Miałeś jakichś men‐
torów?

Bardzo chciałem się uczyć, po‐
znać  tajniki  i  techniki  kowalskie, 
ale  nie miałem  od  kogo,  ponieważ 
w  okolicy  nie  było  żadnego  kowa‐
la.  Trochę  informacji  przekazał  mi 
kowal, od którego odkupiłem dmu‐
chawę,  porozmawiałem  jeszcze 
z  dwoma:  z  Dąbrówki  Wielkopol‐
skiej  i  z  Jabłonki,  jednak  z  racji 
swojego  podeszłego  wieku  nie  po‐
trafili  mi  pokazać,  jak  się  kuje. 
W dawnej Polsce nauka kowalstwa 
trwała trzy lata, po tym czasie mło‐
dy, wyuczony kowal szedł termino‐
wać  do  majstra  za  jedzenie 
i spanie. W tej chwili nie ma takiej 
możliwości  nauki.  Pierwszy  kon‐
takt  z  fachowcami w  tej  dziedzinie 
miałem  podczas  warsztatów  ko‐
walskich  w  Wojciechowie  Lubel‐
skim  i  pod  okiem  pana  Franciszka 
Kopecia  spod  Leszna,  z  którym 
kilka  razy  brałem  udział  w  turnie‐
jach.  Uczę  się  cały  czas,  czerpię 
wiedzę  od  innych  na  warsztatach 
i  podczas  nieformalnych  spotkań 
kowalskich.  Po  tych  kilkunastu  la‐
tach wiem,  że  nie ma  uniwersalnej 
metody  nauki,  każdy  rzemieślnik 
ma  swój  indywidualny  sposób  pra‐
cy.

Myślę, że mógłbyś jeszcze dłu‐
go opowiadać z pasją o pasjach! 
To naprawdę szeroki wachlarz za‐
interesowań, ale czy są historie 
lub eksponaty w twojej kolekcji, 
o których chciałbyś coś powie‐
dzieć?

Było  pewne  zdarzenie,  o  któ‐
rym  niewiele  osób  już  pamięta. 
Pracując  w  tzw.  Firmie  „Las”,  za‐
inicjowałem  jeden  z  pierwszych 
w  Zbąszyniu  strajków.  Pewnego 
dnia  w  radiu  usłyszałem  o  organi‐
zacji  ogólnopolskiego  strajku,  któ‐
rego  celem  miało  być  oficjalne 
zarejestrowanie  Niezależnych 
Związków  Zawodowych  „Solidar‐
ność”. Namówiłem wtedy kolegów 
w pracy, aby się przyłączyli i wyłą‐
czyli  o  określonej  godzinie maszy‐
ny  na  znak  protestu.  I  tak  też  się 
stało.  Na  początku  miałem  z  tego 
powodu  dużo  nieprzyjemności 
w pracy,  zwłaszcza    z  szefostwem, 
ale  po  jakimś  czasie  ludzie  bardzo 
pozytywnie o tym mówili i odnosili 
się z pewnym szacunkiem.

Jakie są twoje plany na naj‐
bliższy czas? Na pewno są związa‐
ne  z pasją, bo to ona jest motorem 
napędowym do tego, co robisz

Planów ma dużo, masz rację, są 
związane z zainteresowaniami. Na‐
dal będę pracować w kuźni,  jestem 
też  członkiem  kilku  lokalnych  sto‐
warzyszeń,  m.in.  Stowarzyszenia 
Miłośników  Kolejnictwa  „Stacja 
Stefanowo” i Towarzystwie Pamię‐
ci  Powstania  Wielkopolskiego, 
w  których  działam  bardzo  aktyw‐
nie.  Do  tej  pory  naukę  kowalstwa 
pobierało  u  mnie  parę  osób,  mam 
nadzieję, że znajdę więcej adeptów 
chcących  poznać  tajniki  tej  sztuki. 
Nadal  będę  organizował  Turniej 
Kowalski w Nądni, który z roku na 
rok się powiększa o kolejne druży‐
ny  w  nim  startujące.  Działam  też 
w  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Nądni  kontynuując  po  dziadku 
rodzinne  tradycje.  Jak  to  mówią: 
„Byle by zdrowie dopisało!”

MR

MARIAN  ZWANY  KOWALEM

Na planie filmu "Sztuka Kochania". foto: W. Strażyński
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Grupa  „Pastuszkowi  Grocze  spod 
Zbąszynia”,  to  grupa  muzyczno
wokalna  założona  w  listopadzie 
2002 roku przez ś.p. Leonarda Śli‐
wę  (cenionego  skrzypka  ludowe‐
go).  Inicjatormistrz  Leonard 
Śliwa  w  2011  roku  otrzymał  na‐
grodę im. Oskara Kolberga "Za za‐
sługi  dla  kultury  ludowej"  oraz 
został  odznaczony  tytułem "Hono‐
rowego  Obywatela  Zbąszynia”  za 
aktywne  promowanie  gminy  i  Re‐
gionu Kozła w Polsce i na świecie. 
Dzięki  zaangażowaniu  uczniów, 
pasjonatów,  wolontariuszy  i  na‐
stępców  mistrza  Leonarda  Śliwy, 
w Zbąszyniu oraz regionie, a także 
na  terenie  całej  Polski,  możliwe 
jest  prezentowanie  i  wzmacnianie 
świadomości  na  temat  unikato‐
wych  instrumentów,  kultury,  tra‐
dycyjnych  obrzędów  i  zwyczajów, 
co  ma ogromny wpływ na szeroko 
pojęte  promowanie  bogactwa  kul‐

turowego re‐
gionu.

Obecnie zespół liczy już ponad 
30  osób  (około  35  czynnych 
członków):  młodzież  i  dorośli 
w  przedziale  wiekowym  1441  lat 
oraz  dzieci  w  wieku  od  313  lat. 
Grupa  w  okresie  bożonarodzenio‐
wym  śpiewa  i  gra  kolędy  i  pasto‐
rałki,  a  w  pozostałych  okresach 
roku wykonuje stare ludowe pieśni 
i  utwory,  przy  akompaniamencie 
muzyki   granej na żywo, na  trady‐
cyjnych  instrumentach  ludowych. 
Skład  zespołu  muzycy,  instrukto‐
rzy,  wolontariusze,  którzy  na  co 
dzień  są  członkami  kapel  koźlar‐
skich  i  regionalnych  zespołów 
folklorystycznych  ze  wsi  Przypro‐
stynia  i  okolicznych  miejscowo‐
ści.    Zamiarem  grupy  jest 
wykonywanie  kolęd,  pastorałek, 
pieśni  ludowych  i  pasyjnych 
w sposób autentyczny, podobny do 
tego  jak  wykonywano  je  za  cza‐

s
ów  ich  powstania.  Grupa  prezen‐
tuje  bogaty  repertuar  utworów, 
wykonywanych  na  tradycyjnych 
instrumentach  ludowych,  takich 
jak: kozioł weselny, kozioł ślubny, 
skrzypce,  mazanki,  sierszenki 
dmuchane  i  sierszenki  dymane 
oraz  klarnet  Es.  Dotychczasowy 
dorobek artystyczny zespołu to ro‐
kuod  2002  do  2020    –  coroczne 
występy m.in. w miejscowościach: 
Przyprostynia,  Siedlec,  Lutol  Su‐
chy,  Lutol  Mokry,  Gorzów  Wiel‐
kopolski,  Zbąszyń,  Chrośnica, 
Łomnica,  Poznań,  Trzciel,  Lwó‐
wek,  Babimost,  Pniewy,  Chlasta‐
wa,  Dąbrówka  Wielkopolska, 
Kazimierz  Dolny,  Popowo  Stare, 
Kargowa,  Świebodzin,  Wolsztyn. 
W 2008  roku  zespół  otrzymał Na‐
grodę  Kapituły  Regionu  Kozła  za 
zasługi  dla  kultury  ludowej  regio‐
nu. W roku 2013  wystąpił w War‐
szawie w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwo‐
ju  Wsi,  w    2015    w  Teatrze  Pol‐
skim w Poznaniu. 

Do  tej  pory  zespół  „Pastusz‐
kowi Grocze  spod  Zbąszynia”  go‐
ścił  się  na  licznych  scenach  oraz 
prezentował  się  podczas  wielu 
wydarzeń  kulturalnych, m.in.  pod‐
czas  wigilii  miejskich  w  Gubinie 
oraz  Guben. Ważnym  uhonorowa‐
niem  dla  calej  grupy  był w    2019 
roku  tytuł  laureata  „XIX  Regio‐
nalnego  Festiwalu  Kolęd  i  Pasto‐

ra‐
łek” we Lwówku.

Wierne  odzwierciedlanie  po‐
staci  tradycyjnego  muzyka  ludo‐
wego pozwala szerzyć i promować 
kulturę  ludową  również  poza  Re‐
gionem  Kozła.  W  najbliższych  3 
latach zespół planuje kontynuować 
dotychczasowy  program  licznych 
wydarzeń  kulturalnych  (koncerty, 
występy,  prezentacje,  warsztaty 
gry  i  śpiewu,  udział  w  przeglą‐
dach).  W  swojej  działalności  na 

Spadkobiercy  Leonarda
W czasie  kolędowania  spotkać  ich można w  okolicznych kościołach,  na  cym‐
prze  i podczas  imprez organizowanych w całym regionie. Prezentując w  spo‐
sób  autentyczny  muzykę  i  przyodziewek  regionu  są  przykładem  zespołu, 
w którego szeregi wstępują najmłodsi adepci gry i śpiewu.

Projekt  dotyczy  działań  z  za‐
kresu  cyfryzacji,  upowszechnienia 
i popularyzacji unikatowych, dotąd 
nie udostępnianych materiałów au‐
diowizualnych  dotyczących  kultu‐
ry  tradycyjnej,  pozyskanych 
w  trakcie  badań  etnograficznych 
prowadzonych  w  Instytucie  Etno‐
logii  i  Antropologii  Kulturowej 
Uniwersytetu  im.  Adama  Mickie‐
wicza  w  Poznaniu.  Badania  te  od 
lat  50.  XX  wieku  prowadzili  pra‐
cownicy,  doktoranci  i  studenci  In‐
stytutu,  a  także  liczne  grono  jego 
współpracowników.

Celem projektu jest stworzenie 
nowoczesnej  platformy  cyfrowej 
o charakterze popularnonaukowym 
i  edukacyjnym  udostępniającej  ar‐
chiwalną  i  bieżącą  dokumentację 
z  badań  etnograficznych  prowa‐
dzonych przez IEiAK UAM w Po‐
znaniu  z  naciskiem  położonym  na 
materiały  merytorycznie  i  meto‐
dycznie  zbieżne  z  działalnością 
Oskara  Kolberga.  Innymi  słowy 
zasoby  Cyfrowego Archiwum  im. 
Józefa  Burszty  to  przede  wszyst‐
kim  efekt  praktycznej  działalność 
etnograficznej  i antropologicznej – 
badań terenowych.

Integralną  częścią  Cyfrowego 
Archiwum  jest prezentacja  sylwet‐

ki  naukowej  prof.  Józefa  Burszty, 
przypomnienie  jego  bogatego 
i  zróżnicowanego  dorobku  nauko‐
wego  oraz  popularnonaukowego 
poprzez  udostępniony  wykaz  bi‐
bliograficzny.  Docelowo  w  archi‐
wum  sukcesywnie  zamieszczane 
będą  wybrane  publikacje  autor‐
stwa prof. Józefa Burszty w wersji 
elektronicznej.

Budowę  archiwum  należy 
traktować  jako  nakierowaną  na 
utrwalenie  oryginalnych  i  unikato‐
wych materiałów dotyczących zja‐
wisk  związanych  z  kulturą 
tradycyjną, wykorzystanie  nowych 
technologii  do  popularyzacji  dzia‐
łań  badawczych  zapoczątkowa‐
nych  przez  Oskara  Kolberga 
i  kontynuowanych  m.in.  przez 
prof. Józefa Bursztę, udostępnienie 
materiałów archiwalnych oraz ideę 
wolnego  dostępu,  które  umożliwi 
ich  wykorzystanie  przez  zróżnico‐
wane  środowiska  akademickie, 
edukacyjnodydaktyczne,  lokalne 
organizacje  kulturotwórcze  i  ani‐
mujące  oraz  regionalistyczne. 
Ważnym aspektem  jest nawiązanie 
ścisłej  i  twórczej współpracy z or‐
ganizacjami  i  instytucjami  specja‐
lizującymi  się  w  działaniach 
cyfryzacyjnych  i  upowszechniają‐

cych  zasoby  kulturowe  dla  spo‐
łeczności,  a  także  wypromowanie 
idei  otwierania  i wykorzystywania 
nowoczesnych  form  upowszech‐
niania  dorobku  badaczy  z  zakresu 
etnografii,  etnologii,  antropologii 
kulturowej i dziedzin pokrewnych.

Działania  częściowo  miały 
charakter  ratunkowy  i  w  jego 
ramch  określone  zasoby  zostały 
poddane  konserwacji  i  przeniesie‐
niu  na  nośniki  cyfrowe,  tak  by 
w  wersji  analogowej  mogły  być 
nadal dostępne dla następnych po‐
koleń.

Cyfrowe Archiwum  w  formie, 
w  jakiej  zostało  przekazane  do 
użytku  internautom  w  grudniu 
2014  roku,  a  to  jedynie  początek. 
Projekt  jest  w  swoim  charakterze 
rozwojowy  i  jego  wielowymiaro‐
wa  kontynuujące  jest  planowana 
na  następne  kilka  lat.  Zasoby  Cy‐
frowego  Archiwum    są  systema‐
tycznie  uzupełniane  i  powzięto 
także  działania  naukowe,  poszuki‐
wawcze i weryfikacyjne.

opracowała MR
http://cyfrowearchi‐
wum.amu.edu.pl/http://cyfrowe‐
archiwum.amu.edu.pl/

Dziedzictwo
utrwalone  na  fotografiach
Cyfrowe  Archiwum  im.  Józefa  Burszty  powstało  w  ramach  projektu 
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Program  Kolberg  2014    Promesa.  Jego  realizacja  przypadła  na  rok  2014. 
Pełna  nazwa  projektu  to:  Cyfrowe  Archiwum  im.  Józefa  Burszty  – 
digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie.
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75 rocznica powrotu 
Babimostu do macierzy

W 75  rocznicę  powrotu  Babimostu  do ma‐
cierzy pod obeliskiem na Placu Powstańców 
Wielkopolskich  Burmistrz  Babimostu  – 
Bernard Radny,  Zastępca Burmistrza  – Ge‐
nowefa  Materna  i  Sekretarz  Gminy  –  Syl‐
wia  Panaś,  a  także  przedstawiciele  Rady 
Miejskiej  z  przewodniczącym  Rady  Miej‐
skiej  na  czele  –  Tadeuszem  Maszewskim 
oraz  delegacje  organizacji  społecznych 
i stowarzyszeń z Gminy Babimost: Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego w Babimoście, 
Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  In‐
walidów  Koło  nr  1  w  Babimoście,  Babi‐
mojski  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku, 
Gminne  Stowarzyszenie  Osób  Niepełno‐
sprawnych  i  Ich  Przyjaciół  oraz  Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe 
Babimost,  złożyli  wiązanki  kwiatów 
i uczcili pamięć poległych w tamtych wyda‐
rzeniach. Uroczystość pod obeliskiem zwią‐
zana  były  również  z  pamięcią  o  Powstaniu 
Wielkopolskim,  które  na  Babimojszczyźnie 
trwało od 24 stycznia do 12 lutego 1919 ro‐
ku.

W  związku  z  wydarzeniami  powrotu 
Babimostu do macierzy, w piątek 24  stycz‐
nia  2020  r.  uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
w  Babimoście  przygotowali  w  Gminnym 
Ośrodku Kultury inscenizację słowno – mu‐
zyczną pt. „W Babimoście na moście”.
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"Polski Zbąszyń"
 100 rocznica 
przyłączenia do Macierzy

17 stycznia 2020 roku odbył się koncert 
zespołu Provinz Posen w Filharmonii Folk‐
loru  Polskiego  w  Zbąszyniu.  Niezwykłość 
tego  koncertu  polegała  na  tym,  że  był  bar‐
dzo  nowoczesny. Osadzony w  teraz  i  przy‐
szłości  a  jednocześnie  mocno  sięgający  do 

naszych korzeni. Połączenie tradycji z elek‐
troniką i wspólczesnymi efektami scenogra‐
ficznymi.  To  wszystko,  to  jakby 
symboliczne  ukazanie,  że  dla  Zbąszynia 
ważna  jest  historia  ale  też  przyszłość.  Że 
nasze  świętowanie,  to  nie  tylko  szacunek 
dla tego co było, ale też otwarte serca i oczy 
dla  tego,  co  wydarza  się  teraz  i  tego  co 
przychodzi wraz z przyszłością.

18  stycznia  od  rana  trwały  imprezy  to‐
warzyszące  organizowane  przez  jednostki 
i  stowarzyszenia  z  całej  gmniy.  Były  roz‐
grywki  gier  planszowych  w  Bibliotece  Pu‐
blicznej  i  Muzeum  Regionu  Kozła  i  Ziemi 
Zbaszyńskiej.  Wieczorem  Święto  ul.  17 

stycznia,  podczas  którego  otwarta  została 
wielkoformatowa wystawa  powstała w wy‐
niku społecznej akcji zbierania pamiątek po 
Powstaniu  Wlkp.  pt  "Akcja!  Powstanie". 
Występ  zbąszyńskiej  orkiestry,  biało  czer‐
wony  tort wykonany przez KGW w Nądni, 
podsumowania  konkursów  plastycznych 
i  filmowych  oraz  wzruszajace  spektakle 
w wykonaniu  dzieci  i młodzieży  ze  Szkoły 
Podstawowej  im. A.  Fiedlera  w  Zbąszyniu 
zakończyły w Filharmonii Folkloru Polskie‐
go drugi dzień rocznicowych obchodów.

Najważniejszy  dzień  obchodów,  19 
stycznia  rozpoczął  się  mszą  św.  Podobnie 
jak w  1920  roku mieszkańcy  zebrali  się  na 
rynku miasta. "W pewnym sensie jakby czas 
się  zatrzymał.  Jakby  tych  stu  lat  nie  było 

pomiędzy  tamtym pokoleniem a nami. Kie‐
dy  staliśmy  na  rynku,  większość  z  nas  za‐
stanawiała  się:  co  czuli  Oni?  Zbąszynianie 
sprzed  stu  lat?  Jaka  to  musiała  być  wielka 
radość pomieszana ze wzruszeniem. Z pew‐
nością  niejedna  łza  szczęścia  spływała  ów‐
czesnemu  zbąszynianinowi  po  policzku. 
I  my  chyba  czuliśmy  podobny  entuzjazm 

w  to  niedzielne  popołudnie  2020  roku.  Zu‐
pełnie  tak,  jakby  1920  rok  był  wczoraj. 
Sztandary,  salwy  armatnie, wojskowy  szyk, 
strażacy z pochodniami, składanie kwiatów, 
przemówienia  ze  specjalnej  trybuny,  ustro‐
jonej  girlandami  i  kotylionami  jak  w  daw‐
nych  czasach,  obecność  władz  świeckich 
i duchownych a przede wszystkim my, zwy‐
kli  mieszkańcy,  szczęśliwi  tak,  jak  nasi 
przodkowie sprzed stu lat. I na koniec pięk‐
ny pokaz  laserowy będący wyrazem współ‐
czesności.  Nasi  przodkowie 
w najśmielszych snach nie przypuszczali, że 
coś  takiego  będzie  możliwe.  Potem  prze‐
szliśmy  ulicami  miasta  na  Powstańców 
Wielkopolskich  a  tam  kolejne  niespodzian‐
ki:  Odsłonięcie  tablicy  upamiętniającej 
pierwsze  gniazdo  "Sokoła"  w  Zbąszyniu 
i  piękne  programy  artystyczne  przygotowa‐
ne  przez  przedszkola  i  szkoły  Gminy  Zbą‐
szyń. To wszystko w Zbąszyńskim Centrum 
Kultury.  Wyjątkowe  popołudnie  i  wieczór. 
Wzruszające  występy  dzieci  i  młodzieży. 
Ten  nasz  patriotyzm  wcale  nie  był  pompa‐
tyczny i rozbuchany. On płynął prosto z ser‐
ca,  z  głębokości  duszy  i  niejednego  z  nas 
prawdziwie  poruszył  swoją  szczerością 
i prostotą."
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101 rocznica
Powstania  Wielkopolskiego 
w gminie Siedlec
Mszą  św.  odprawioną  przez  ks.  Proboszcza 
Dariusza  Walkowiaka  w  intencji  Powstań‐
ców Wielkopolskich,  rozpoczęły  się  16  lu‐
tego  uroczystości  101  rocznicy  Powstania 
Wielkopolskiego  w  Gminie  Siedlec.  Po 
mszy  św.  uczestnicy  uroczystości  przema‐
szerowali  pod  Pomnik  Powstańca  koło 
Urzędu Gminy Siedlec. Po powitaniu  gości 
odbył  się Apel  Poległych  i  złożone  zostały 
wiązanki  kwiatów.  Tą  część  uroczystości 
uświetnił  udział  Wojskowej  Kompani  Ho‐

norowej  3  Dywizjonu Artylerii  Rakietowej 
w Sulechowie. 
Podczas  uroczystej  akademii,  która  odbyła 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w  Siedl‐
cu, po powitaniu gości przez Zastępcę Wój‐
ta  Gminy  Siedlec  Agnieszkę  Kasperczak, 
wójt  Jacek  Kolesiński  wygłosił  okoliczno‐
ściowe  przemówienie.  Podsumowano  dwa 
konkursy, plastyczny i literacki pt. „Powsta‐
nie  Wielkopolskie  w  Gminie  Siedlec 
1918/1919”.  Wszyscy  laureaci  konkursów 
otrzymali  nagrody  i  dyplomy  z  rąk  Jacka 
Kolesińskiego Wójta, Agnieszki Kasperczak 
Zastępcy  Wójta,  Andrzeja  Kaźmierczaka 
Przewodniczącego  Rady  Gminy  Siedlec 
i Dariusza Poszwińskiego Prezesa Towarzy‐

stwa  Pamięci  Powstania  Wielkopolskiego 
Koło Siedlec.
Na  koniec  uroczystości  wystąpił  Zespół 
Śpiewaczy Tuchorzacy.
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Uroczystości z okazji
101. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego
w Kargowej

Niedzielne  obchody  101.  rocznicy  Po‐
wstania Wielkopolskiego  rozpoczęły  się  od 
złożenia hołdu Powstańcom Wielkopolskim 
pod  tablicą  na  ratuszu  przez  Burmistrza 
Kargowej Jerzego Fabisia. Następnie rozpo‐

czę‐
ła  się  uroczystość  na  placu  Berwińskiego 
pod pomnikiem bohaterów Powstania Wiel‐
kopolskiego,  na  którą  przybyli: Wójt Trze‐
biechowa  Izabella  Staszak,  Radni  Powiatu 
Zielonogórskiego  Alicja  Szułcik  oraz  Da‐
riusz  Wróblewski,  Radni  Rady  Miejskiej 
w Kargowej, sołtysi, delegacje jednostek or‐
ganizacyjnych,  stowarzyszeń,  mieszkańcy 
Gminy Kargowa, poczty sztandarowe z Ze‐

społu Szkolno – Przedszkolnego, OSP Kar‐
gowa i Starego Jaromierza.

Jak co  roku przy dawnym dworcu PKP 
w Kargowej  nie  zabrakło  również widowi‐
ska  militarnego.  Tegoroczne  hasło  imprezy 
brzmiało:  „Ardeny  1944”,  które  pomimo 
niesprzyjających  warunków  przyciągnęło 
dużą ilość publiczności.

Wartę honorową pod pomnikiem pełnili 
żołnierze  5  Lubuskiego  Pułku  Artylerii 
z Sulechowa
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Styczniowe obchody w regionie

foto: W. Strażyński

foto: W. Strażyński



Dźwięki  docierające  ze  środowi‐
ska do człowieka w każdym wieku 
mają  wpływ  na  jego  psychikę 
i  prowokują  powstawanie  stanów 
emocjonalno  –  poznawczych.  Do‐
cierają  także  do  układu  nerwowe‐
go,  wegetatywnego  i  mięśni 
szkieletowych.  Źródłami  dźwię‐
ków  są  głos  ludzki,  instrumenty 
muzyczne  i  przyrządy  elektroaku‐
styczne. Utwór muzyczny  jest  na‐
tomiast  wynikiem  współdziałania 
tak  zwanych  elementów  muzycz‐
nych,  jak rytm i metrum, melodia, 
harmonia,  dynamika,  agogika,  ar‐
tykulacja, barwa dźwięku, budowa 
formalna. W zależności od rodzaju 
przekazu  dzieli  się  muzykę  na 
przekazywaną  tradycją  ustną  (mu‐
zyka  ludowa)  i  utrwaloną  za  po‐
mocą  notacji  muzycznej  (muzyka 
profesjonalna).  W  sferze  życia 
człowieka  muzyka  pełni  funkcję 
komunikacyjną,  w  której  dźwięk 
organizowany  jest  pod  względem 
wysokości,  długości,  barwy  oraz 
natężenia.

Pierwsze  wzmianki  dotyczące 
pozytywnego  wpływu  muzyki  na 
rozwój  oraz  zdrowie  człowieka 
znajdują się  już w Państwie Plato‐
na  (wg  Platona  rytm  i  harmonia 
najmocniej  się  czepia  duszy  przy‐
nosząc  piękny  wygląd)  i  Poetyce 
Arystotelesa  (który  pisze  o  jej 
oczyszczającej  mocy).  O  wpływie 
muzyki  na  rozwój  dzieci  pisał 
również  w  swoich  dziełach  Jan 
Amos  Komeński  w  XVI  wieku, 
mówiąc, że słuchanie muzyki i na‐
uka  łatwych  piosenek  kształtuje 
usposobienie dziecka.

Badania  dowodzą,  że  już  od 
szóstego miesiąca życia płód ludz‐
ki  jest  zdolny  do  przetwarzania 
dźwięku,  który  stymuluje  również 
błędnik odpowiedzialny za właści‐
we napięcie mięśniowe, tak ważne 
dla  prawidłowego  rozwoju  rucho‐
wego  dziecka.  Podstawowym 
dźwiękiem, który dociera do płodu 
jest  rytm  bicia  serca  i  pulsujący 
rytmicznie  przepływ  krwi w  ukła‐
dzie  krwionośnym  matki.  Rytm 
ten  na  zawsze  pozostaje  podstawą 
naszej  potrzeby  rytmu  w  muzyce 
i  rozwoju  języka.  Dziecko  do‐
świadcza  pierwszych  wrażeń 
związanych z  rytmem  już w życiu 
płodowym,  poprzez  wrażenia  słu‐
chowe,  przewodnictwo  kostne, 
wibrację,  ale  również  poprzez  sil‐
ną  stymulację  przedsionkową 
w wyniku ruchów matki, a następ‐
nie swoich własnych. Kiedy rodzi‐
ce  kołyszą  malutkie  dzieci  lub 
miarowo  je  poklepują,  u  dziecka 
zaczyna  rozwijać  się  umiejętność 
wyczuwania i korzystania z rytmu.

Muzyka  kształtuje  pamięć  ak‐
tywną,  podzielność  uwagi,  twór‐
czą  wyobraźnię  oraz  kompetencje 
poznawcze:  od  spostrzegania,  po‐
przez  klasyfikowanie  do  ocen  es‐
tetycznych.  Inne  funkcje  muzyki 
związane  są  z  rozwojem  samo‐
dzielności  myślenia,  zaspokaja‐
niem  potrzeby  ekspresji,  jak 
również  wpływają  na  zdolności 
komunikacyjne.  Muzyka  tworzy 

św
iat  przeżyć,  kształtuje  emocjonal‐
ność  i  wrażliwość,  wpływa 
w  szczególny  sposób  na  rozwój 
dzieci, które od urodzenia do 5 – 6 
roku  życia  rozwijają  się  wyjątko‐
wo dynamicznie.

Kontakt  z  muzyką  ma  ko‐
rzystny  i  długotrwały  wpływ  na 
rozwój  dziecka.  Badania  opisane 
w  publikacji  Ewy  Czerniawskiej 
Pamięć  –  zjawiska  zwykłe  i  nie‐
zwykłe  (Warszawa,  2005)  wyka‐
zały,  że  dzieci  w  wieku  4  6  lat, 
które  przez  30  tygodni  uczestni‐
czyły  w  zajęciach  muzycznych 
i  miały  styczność  z  muzyką  i  in‐
strumentami, osiągnęły lepsze wy‐
niki w nauce oraz testach pamięci. 
Co  więcej  doświadczenia  pokaza‐
ły, iż poprawa umiejętności i zdol‐
ności  została  zachowana  po 
zakończeniu  treningów  muzycz‐
nych.  Inne  badania,  prowadzone 
w  grupie  dzieci  przedszkolnych, 
przez 8 miesięcy uczących się gry 
na  keyboardzie,  w  porównaniu 
z dziećmi z grupy kontrolnej, mia‐
ły  wyższe  wyniki  w  testach  pa‐
mięciowych  i  poznawczych 
(badania  w  USA  prowadzone 
przez Rausher  i Zupan  z  2000  ro‐
ku).

Na  jednym z serwisów dla  ro‐
dziców  dziecioludki.pl  możemy 
przeczytać  o  doświadczeniach  ro‐
dzica  dotyczących  wpływu  muzy‐
ki: Pracując z dziećmi od wielu lat 
jak  i  wychowując  własne  dzieci, 
sama  zauważyłam,  że  słuchanie 
muzyki ma  na  dzieci  bardzo  duży 
wpływ  (…)  puszczałam  dzieciom 
muzykę  z  serii  „Filharmoniczne 
hity”, a w późniejszym czasie pio‐
senki  z  serii  „Miś  i  Margolcia” 
i  inne  mi  dostępne  przeznaczone 
dla dzieci lub z serii muzyki relak‐
sacyjnej.  Dzieci  słuchały  muzyki 
bawiąc  się,  a  automatycznie  ich 
zabawa  była  cichsza  i  spokojniej‐
sza,  lub  odpoczywając  –  szybciej 
zasypiały,  a  wstając  były  radosne 
i  chętne  do  wszelkich  działań. 
Z  czasem  przychodząc  rano  do 
przedszkola  prosiły  o  włączanie 
im  „mojej” muzyki,  lub  przynosi‐
ły  z  domu  swoje ulubione piosen‐
ki  czy  nagrania. Dzieci  słuchające 
codziennie  chociaż  przez  jakiś 
czas muzyki, bardzo szybko uczy‐
ły  się  piosenek,  tańców,  a  także 
nie  miały  problemów  z  odtwarza‐
niem  różnych  rytmów.  Grupy 
dzieci były bardziej ze sobą zżyte, 
przejawiały  różne  inicjatywy  do 
działania  i  osiągały  sukcesy 
w  konkursach  muzycznych  orga‐
nizowanych  dla  przedszkolaków. 
Cieszyło  mnie  to  bardzo,  choć 
jeszcze  wtedy  nie  wiedziałam,  że 
prowadzę  swojego  rodzaju  muzy‐
koterapię.  Teraz  już  świadomie 
wykorzystuję w  swojej  codziennej 
pracy muzykę.

Ucho  a  rozwój  dziecka  czyli 
znaczenie efektu Mozarta. Francu‐
ski  specjalista chorób uszu, Alfred 
Tomatis  rozpoczął  badania  nad 
wpływem  muzyki  na  percepcję 
słuchową.  Zajmując  się  dziećmi 

z z
aburzeniami  mowy  i  komunikacji 
oraz  próbując  znaleźć  sposób  na 
ich  stymulację  słuchową,  odkrył 
zjawisko,  które  współcześnie  na‐
zywane  jest  efektem Mozarta. Ba‐
dania  Tomatisa  wykazały,  że 
pobudzenie  kory  mózgowej  za 
sprawą dźwięków o wysokiej  czę‐
stotliwości  poprawia  koncentrację 
i umiejętność zapamiętywania, po‐
budza  kreatywność,  motywuje  do 
aktywności, usprawnia organizację 
życia  codziennego  i  normalizuje 
napięcie mięśniowe,  co  korzystnie 
wpływa na postawę ciała. Tomatis 
w swoich badaniach wykazał rów‐
nież, że ucho poza pełnieniem roli 
zmysłu  słuchu  odpowiada  także 
za:  zachowanie  równowagi,  utrzy‐
manie wyprostowanej  pozycji  cia‐
ła,  kontrolę  orientacji 
przestrzennej,  monitorowanie  mo‐
wy,  języka  i  głosu,  stymulowanie 
kory  mózgowej,  przygotowując  ją 
do  świadomego  przyjmowania 
bodźców z otoczenia.

Działanie  muzyki  na  małe 
dzieci

W  zależności  od  tempa,  gło‐
śności oraz  linii melodycznej, wy‐
szczególnić  można  dwa  rodzaje 
muzyki:  uspokajającorelaksacyj‐
ną  oraz  aktywizującą.  Każdy 
z  tych  rodzajów  ma  określony 
wpływ  na  organizm.  Muzyka 
uspokajającorelaksacyjna,  często 
może  być  łączona  z  dźwiękami 
natury  ma  korzystny  wpływ  na 
układ  oddechowy  (powoduje 
zwolnienie  i  pogłębienie  odde‐
chu),  zwalnia  akcję  serca,  obniża 
ciśnienie  tętnicze,  zmniejsza  na‐
pięcie  mięśniowe,  zwalnia  prze‐
mianę  materii,  zwiększa 
wydalanie soku żołądkowego i po‐
prawia  perystaltykę  jelit, wywołu‐
je  spokój  ducha,  redukuje  poziom 
lęku,  poprawia  komunikację  mię‐
dzyludzką.  Muzyka  aktywizująca, 
która  opiera  się  na  biologicznym 
rytmie  pracy  serca  120/140  ude‐
rzeń  na  minutę,  wywołuje  radość, 
pobudza  do  działania,  wzmacnia 
poczucie  siły,  podwyższa  samo‐
ocenę, z czasem powoduje, że od‐
dech  staje  się  miarowy 
i  rytmiczny,,  normalizuje  lub pod‐
nosi  napięcie  mięśniowe,  przy‐
spiesza  bicie  serca,  podnosi 
ciśnienie  tętnicze,  przyspiesza 
przemianę materii, pobudza do ak‐
tywności  fizycznej,  poprawia  ryt‐
mizację,  wzmacnia  koordynację, 
uruchamia  tanecznie  i  integruje 
ruchowo.

Podsumowując  –  muzyka  ży‐
wa pobudza do działania i zmniej‐
sza poczucie zmęczenia, a łagodna 
i  radosna poprawia nastrój. Dzieje 
się  tak,  ponieważ  każdy  słyszalny 
przez ludzkie ucho dźwięk zderza‐
jąc się z wypustkami włoskowymi 
komórek  słuchowych  narządu 
Cortiego  zlokalizowanego  w  śli‐
maku,  przemienia  się  w  impuls 
elektryczny.  Zdecydowana  więk‐
szość,  bo  ponad  24  tysiące  z  ko‐
mórek  zmysłowych,  reaguje  na 
wysoką  częstotliwość,  a  więc  na 
wysokie  dźwięki,  które  w  stopniu 

w
iększym,  niż  dźwięki  niskie,  po‐
budzają  organizm  za  pomocą  im‐
pulsów  nerwowych.  Schemat  ten 
w  sposób  uproszczony  wyjaśnia, 

dlaczego  dźwięki  wysokie  okre‐
ślane  są  jako  dynamizujące,  a  ni‐
skie jako uspokajające.

Katarzyna Paterek
Ewa Tomińskastr. 13

Rola muzyki tradycyjnej w dzieciństwie
Autorki   tekstu to młode osoby zaangażowane w realizację projektów ogólno‐
polskich związanych z tradycją, muzyką i dorobkiem ludowym. Zainteresowa‐
ne  zagadnieniem  wpływu  muzyki  żywej  na  rozwój  małych  dzieci,  same 
obserwują na sobie jej wszechstronnie pozytywne działanie od lat.



Uczysz 
się w tutejszym Liceum Ogólno‐
kształcącym im. St. Garczyńskie‐
go. Skąd wybór szkoły? Przecież 
nie jesteś ze Zbąszynia

Mieszkam  w  Zakrzewie,  wsi 
w  gminie  Siedlec.  Moi  rodzice 
mieszkali wcześniej w Wolsztynie, 
ale  kiedy  się  urodziłem  przepro‐
wadzili  się  do  Zakrzewa.  Szkołę 
podstawową  i  gimnazjum kończy‐
łem w Belęcinie. O szkole średniej 
zdecydowały  moje  zainteresowa‐
nia,  chciałem  koniecznie  być 
uczniem  na  profilu  "bezpieczeń‐
stwo  publiczne",  by  później  móc 
pracować w policji  lub w wojsku. 
Te zawody też są ukierunowane na 
sprawność fizyczną i mógłbym re‐
alizować  choć  częściowo  swoje 
zainteresowania.
Jesteś utalentowanym młodym 
sportowcem. Czy to zamiłowanie 
zrodziło się, tak jak w wielu przy‐
padkach, już na podwórku? Czy 
ktoś cię ukierunkował?

Moje  zainteresowanie  sportem 
zaczęło  się  od  gry w  piłkę  nożną, 

g
dy miałem 14 lat grałem w Klubie 
Sportowym  "Tęcza"  Tuchorza. 
W  gimnazjum  natomiast  nauczy‐
ciel  wychowania  fizycznego  wi‐
dząc  jaki  jestem  szybki  i  skoczny, 
zaczął  mnie  namawiać  na  dodat‐
kowe  zajęcia  z  lekkoatletyki.  Od 
początku zacząłem skać w dal, już 
w  gimnazjum  skakałem  na  odle‐
głość  ponad  6  metrów  i  brałem 
udział  w  zawodach  powiatowych. 
To  właśnie  nauczyciele  nakiero‐
wali mnie  na  klub w  Powodowie, 
gdzie  mógłbym  się  dalej  szkolić. 
Tam  nadal  trenowałem  przez  pra‐
wie  dwa  lata  biegi  sprinterskie 
i  skoki  w  dal,  w  nich    osiągałem 
długość  skoku do 6,5 m. Niestety, 
wtedy  wdarła  się  poważna  kontu‐
zja,  która wykluczyła mnie  na  za‐
wsze ze skoków. 
Dla młodej osoby, która inten‐
sywnie trenuje w każdej chwili 
wolnej i odnosi już niemałe suk‐
cesy  to  z pewnością nie była do‐
bra wiadomość. Jak sobie 
poradziłeś z tą informacją? 

Na początku nie było mi łatwo, ale 
pozytywne  było  to,  że  w  tzw. 
"międzyczasie"  biegałem.  Po  wy‐
leczeniu  kontuzjowanego  śródsto‐
pia  przepracowałem  na  treningach 
rok  w  sprincie  i  okazało  się,  że 
mogę  jechać  na  Mistrzostwa  Pol‐
ski  Juniorów.  Zająłem  wtedy  10 
miejsce,  to  było  2  lata  temu.  Po 
kolejnym  roku  byłem  już  trzeci 
i "załapałem" się do kadry narodo‐
wej.  Na  Mistrzostwa  Europy  je‐
chałem  jako  rezerwowy    piąty 
zawodnik  w  sztafecie  4x100  me‐
trów,  a  nasza  drużyna  zdobyła 
wtedy 4 miejsce.
Czy możesz w kilku słowach opo‐
wiedzieć, jak wygląda twój dzień? 
Czy zaczynasz go od treningu?

Wszystkie  sprawy  związane 
z  treningiem  dzieją  się  raczej  po 
południu. Rano zawsze jest szkoła, 
po zajęciach jadę prosto do Powo‐
dowa  i  około  godziny  piętnastej 
zaczynam  trening.  Czasami  trwa 
on nawet do godziny 17. Myślę, że 
łatwiej  by mi  było,  gdybym uczył 
się  w  szkole  średniej  w  Powodo‐
wie  i  tam  mieszkał  w  internacie, 
wszystko  miałbym  na  miejscu 
i  problem  z  dojazdem  by  nie  ist‐
niał. Do domu wracam codziennie 
między  godziną  18  a  19,  jedynie 
w  piątek  i  sobotę  sam  robie  tre‐
ning  według  wskazówek  swojego 
trenera. Zawsze staram się znaleźć 
czas  na  odpoczynek  i  regenarację, 
są  one  równie ważne  jak  sam  tre‐
ning.  Omija  mnie  dużo  spotkań 
koleżeńskich,  nie  chodzę  na  im‐
prezy  i  nie  piję  alkoholu,  ponie‐
waż  cała  moja  praca  nie  miałaby 
sensu. Spotykam się  jedynie z ko‐
legami ze szkoły i z klubu.

Dużo czasu zajmują mi dojaz‐
dy.  Nie  ma  komunikacji  podmiej‐
skiej  idealnie  dopasowanej  do 

mo‐
jego planu dnia. Do szkoły "zabie‐
ram"  się  z  kolegą,  który  nadrabia 
kilka  kilometrów,  by  dowieźć 
mnie  do  liceum.  Jedynie  autobus 
w  kierunku  Wolsztyna  umożliwia 
mi  dostarcie  na  treningi  w  Powo‐
dowie. Stamtąd odbierają mnie ro‐
dzice,  którzy  wspierają  mnie  jak 
mogą  w  mojej  pasji,  także  finan‐
sowo.
Interesuje mnie, jak układa się 
praca z trenerem. Jak wygladał 
sam test kwalifikujący do klubu 
i twoje pierwsze treningi?

Każdy  chcący  trenować 
w  klubie  musi  najpierw  przejść 
badania  lekarskie,  to  one  właśnie 
decydują,  czy  ktoś  się  nadaje,  czy 
nie  do  danej  dyscypliny.  Na  sa‐
mym  początku,  jako  zupełnie 
"zielony"  zawodnik  nie  rozumia‐
łem,  co  trener  chce mi  przekazać, 
jego  wskazówki  były  dla  mnie 
nieczytelne.  Dopiero  po  jakimś 
czasie  zaczęliśmy  się  dogadywać, 
zrozumiałem  trenerski  żargon. 
Moimi  trenerami  są    obecnie  pan 
Mirosław  Polak  i  pan Artur  Wal‐
czak. 
Czy  obowiązuje  cię  jakaś  specjal‐
na dieta, którą musisz stosować?

Nie  mam  restrykcyjnej  diety, 
jem  wszystko  co  lubię,  jednak 
muszę  uważać,  by  jedzenie  było 
zdrowe  i  wzbogacone  w  potas, 
magnez  czy  żelazo.  Unikam  fast 
foodów, nie piję napojów gazowa‐
nych.  Wspomagam  jadłospis  su‐

plementacją  i  różnego  rodzaju 
odżywkami.
Wyjazdy szkoleniowe. Jak sobie 
radzisz z nieobecnością w szkole 
z powodu zgrupowań?

Niestety  wszystkie  wyjazdy 
bardzo kolidują z zajęciami  szkol‐
nymi. Wszystkie  zaleglości muszę 
nadrabiać.  Każde  ze  szkoleń  trwa 
od 8 do 12 dni, zależy to od orga‐
nizacji  planu  szkolenia  przez  Pol‐
ski  Związek  Lekkiej  Atletyki. 
Bardzo  często  nauczyciele  poma‐
gają  mi  zgadzając  się  na  wcze‐
śniejsze  lub  późniejsze  zaliczenia 
sprawdzianów.  Niestety,  po  po‐
wrocie  ze  szkolenia  nie  jestem 
w stanie w ciągu kilku dni zdać na 
przykład  czterech  przedmiotów. 
Jestem  teraz  w  klasie  maturalnej, 

w
ięc  staram  się wszystkie  lekcje na 
bieżąco robić w ciągu tygodnia.
Twoje plany na dalsza naukę to...

Kierunku  studiów  jeszcze  nie 
wybrałem,  jeszcze nie wiem... Ale 
na  pewno  chcę  przejść  do  klubu 
lekkoatletycznego  przy  AZS 
w Poznaniu, gdzie będę mieć  lep‐
sze  warunki  do  trenowania,  za‐
pewnione  mieszkanie 
i  stypendium  sportowe. Cały  czas 
zastanawiam  się  czy  iśc  tą  drogą 
związaną  z  wojskiem  lub  policją, 
czy  nie  próbować  swoich  sił  na 
Akademii  Wychowania  Fizyczne‐
go. Wszystko  zależy  od wyników 
na egzaminie maturalnym...

Jesteś  bardzo  młodym  czło‐
wiekiem  i  wiem,  że  za  wcześnie 
pytać,  co  zamierzasz  robić  po  za‐
kończeniu kariery, która tak na do‐
brą  sprawę  się  jeszcze  nie 
zaczęła...  Chciałbyś  trenować 
młodszych  zawodników?  Może 
miałeś już okazję to robić?

O  karierze  trenera  jeszcze  nie 
myślałem,  ale  często  pomagam 
młodszym  adeptom  lekkiejatlety‐
ki, którzy dopiero zaczynają. Poza 
tym, gdy jedziemy na jakieś zawo‐
dy  szkolne  moi  koledzy  czerpią 
wiedzę  i  słuchają moich  rad doty‐
czących  przygotowania  i  startu 
w biegach.
Czy spotkałeś się w środowisku 
sportowym z dopingiem? 

Tak,  spotkałem  się.  Doping 
jest  nagminnie  stosowany,  ale  też 

jest  bardzo  duża  grupa  zwalczają‐
ca to zjawisko wśród sportowców. 
Na  obozach  kadrowych  często 
o  tym  rozmawiamy.  Okazuje  się, 
że  ze  względu  na  brak  funduszy 
organizatorzy  imprez  sportowych 
nie  są w stanie wszystkich spraw‐
dzić,  najczęściej  kontroli  antydo‐
pingowej  podlegają  zawodnicy 
zajmujący  trzy  pierwsze  miejsca. 
Zawodnik,  u  którego  testy  wypa‐
daja pozytywnie zostaje zawieszo‐
ny  na  dwa  lata  w  uprawianiu 
sportów jakichkolwiek i otrzymuje 
karę  finansową;  nie  może  być 
zrzeszony w klubie,  trenować pod 
okiem  trenera  ani  brać  udziału 
w  oficjalnych  imprezach  sporto‐

O sukcesach, planach, marzeniach...
....Nam,  dorosłym,  bardzo  łatwo  przychodzi  w  krytyczny  sposób  oceniać 
młodzież. Często nie wiemy,   jakie są zainteresowania uczniów naszych szkół. 
Nie  wiemy,  ilu  z  nich  pisze  do  tzw.  "szuflady",  ilu  rysuje,  ilu  zajmuje  się 
w domu czy garażu rodziców tworzeniem własnych kompozycji muzycznych... 
Nie znamy  ich dokonań  i nie pytamy o  sukcesy. A wybitnych  talentów wśród 
naszej  młodzieży  naprawdę  nie  brakuje.  Łukasz  Żok    sportowiec, 
reprezentant  kadry  narodowej,  mistrz  sprinterski    i  zdobywca  wielu medali 
w swojej kategorii wiekowej jest skromnym uczniem zbąszyńskiego ogólniaka.

ciąg dalszy na str. ostatniejstr. 14



Najbardziej  szerokie  i  konsekwent‐
ne  rozumienie  folkloru  znajdujemy 
chyba  w  haśle  opracowanym  przez 
Józefa Bursztę do Słownika Etnolo‐
gicznego:  „Folklor  […]  można 
współcześnie określić,  jako odrębną 
i samodzielną część kultury symbo‐
licznej,  powszechnie,  prawie  bezre‐
fleksyjnie  właściwą  konkretnym 
środowiskom  (wiejskim,  miejskim, 
zawodowym,  towarzyskim  itp.), 
mniejszym  lub  większym  grupom 
społecznym,  aż  do  całego  społe‐
czeństwa włącznie. Folklor  jest  zja‐
wiskiem złożonym. Składają się nań 
zarówno  elementy  o  cechach  este‐
tycznych,  zaspokajające  określone 
potrzeby  komunikacji.  Treści  folk‐
loru  są  wyrażane  zwłaszcza  w  for‐
mie słownej z jej walorami […] raz 
cechami gestycznoteatralnymi […], 
a  także w  innych  formach,  jak mu‐
zycznej,  choreograficznej,  obrzędo‐
wej,  wierzeniowej  […].  Przekaz 
treści  folkloru  zawiera  sposób  poj‐
mowania świata i określony do tego 
zjawiska  stosunek.  Folklor  istnieje 
tylko  wtedy,  kiedy  jego  treści  są 
przekazywane”.

Folkloryzm  natomiast  określić 
można  najprościej,  cytując  za  Han‐
sem Moserem,  jako  „folklor  z  dru‐
giej  ręki”  lub  za  Piotrem 
Kowalskim,  jako  zjawiska  dzisiej‐
szego  funkcjonowania  dawnych 
przekazów  tradycyjnych  w  sytu‐
acjach  „wystawienniczych”.  J. 
Burszta  mianem  folkloryzmu  okre‐
ślał  z  kolei  wszelkie  procesy  pole‐
gające na sięganiu „… po wybrane, 
po części tylko funkcjonujące, prze‐
ważnie  zaś  zawarte  już  tylko w pa‐
mięci  starszych  –  elementy 
własnego folkloru, w celu ich wtór‐
nego  ożywienia  w  postaci  zrekon‐
struowanej  i  w  znacznej  mierze 
zsyntetyzowanej oraz w sytuacji już 
raczej  sztucznie  wytworzonej,  choć 
w znacznej mierze analogicznej  (...) 
Przejawia  się  to  z  jednej  strony 
w życiu współczesnym społeczności 
lokalnych,  gdzie  można  zauważyć 
celowe podtrzymywanie niektórych, 
specjalnie  ulubionych  zwyczajów 
i obrzędów.

Każdy  element  folkloru, w  tym 
także  taniec  ludowy  jako  przejaw 
kultury  jest  zjawiskiem  historycz‐
nym, zmiennym, jest bowiem wyni‐
kiem  historycznych  procesów, 
których  podstawą  i  źródłem  są wa‐
runki  bytu.  W  społeczności  wiej‐
skiej  przemiany  dokonywały  się 
jednak  bardzo  powoli,  w  rytmie 
wielu  nieraz  pokoleń,  dzięki  czemu 
możemy  rozpatrywać  i  interpreto‐
wać przeszłość naszej kultury  ludo‐
wej,  jej  treści  i  formy,  mając  do 
dyspozycji    dokumentacje  sporzą‐
dzoną dopiero w XIX i XX wieku.

Tak  jak  folklor, w  szerokim  ro‐
zumieniu, tak i folklor taneczny ule‐
gały ciągłym zmianom, a w drugiej 
połowie XX wieku wręcz niwelacji, 
na  co  niewątpliwie wpłynęły  zacie‐
śniające się kontakty wsi z miastem. 
Najwcześniej  zatraciła  się  symboli‐
ka tańca jako obrzędu i jego znacze‐
nie  magiczne.  Zakorzenione  jednak 

g
łęboko w  tradycji  tańce  przerodziły 
się  w  formy  o  funkcji  społeczno
obyczajowej.  Później  rola  tańca  za‐
częła sprowadzać się do zabawy po‐
zbawionej  głębszych  treści,  co 
znacznie pomniejszyło  jego znacze‐
nie  obyczajowe. W końcu  repertuar 
tradycyjny wsi wyparty został przez 
tańce  lansowane  przez  modę  euro‐
pejską.  Obecnie  zaryzykować  moż‐
na  stwierdzenie,  iż  w  swej 
naturalnej  formie  taniec  ludowy  już 
po  prostu  nie  funkcjonuje.  Dzisiej‐
sze  zabawy wiejskie  to  przecież  na 
ogół  dyskoteki  w  remizach.  Nawet 
uroczystości  rodzinne  np.:  wesela, 
dalekie  są  od  tradycyjnych  form, 
których  elementy  pojawiają  się  je‐
dynie w postaci szczątkowej. W za‐
sadzie  przytupy  i  obertasy  spotkać 
dziś  można  jedynie  w  repertuarze 
różnego  rodzaju  zespołów.  Nie  jest 
to  już  jednak  folklor,  lecz  folklo‐
ryzm   "folklor z drugiej ręki", czyli 
przetworzone  i  uteatralnione  przed‐
stawienie  taneczne.  Nawet  oparcie 
się  na  bezpośrednich wykonawcach 
wiejskich  nie  zmienia  faktu,  iż  jest 
to  rekonstrukcja,  a  w  najlepszym 
przypadku swego  rodzaju  ,,rezerwat 
taneczny".  Folklor  taneczny  zacho‐
wuje swe treści, funkcje i formę tyl‐
ko w swym pierwotnym środowisku 
użytkowników.  Przeniesiony  na 
scenę, choćby nawet wiejskiego do‐
mu  kultury,  zmienia  swą  funkcję, 
a  co  za  tym  idzie  również  formę   
staje  się  widowiskiem,  dostosowa‐
nie  nawet  tylko  minimalne  do  wy‐
mogów  sceny,  sprawia  iż  staje  się 
pewnego  rodzaju  teatrem.  Dlatego 
też przekonanie, że folklor taneczny 
może  być  podtrzymany  przy  życiu 
poprzez przedstawienia grup folklo‐
rystycznych  jest  po  prostu  mitem. 
Dążeniem  tych  grup  powinna  być 
jednak chęć zachowania go w praw‐
dziwym kształcie  i  utrzymanie  jego 
charakterystycznych  cech  i  odręb‐
ności  stylu.  Folklor  taneczny,  jego 
żywe źródło i możliwość dokumen‐
tacji  ginęły  szybciej  niż  inne  ele‐
menty  kultury  ludowej,  gdyż  tylko 
wyjątkowi  informatorzy spośród  lu‐
du  znali  taniec  na  tyle  dobrze,  aby 
móc go przekazać w formie pozwa‐
lającej  na  udokumentowanie.  Dziś 
nie dość, że  folklor  taneczny, z nie‐
licznymi  wyjątkami,  nie  jest  już 
wykonywany,  to  śmiało  stwierdzić 
można, że żyją  już ostatni przedsta‐
wiciele  jego  dawnych  wykonaw‐
ców. Dlatego tak istotna jest kwestia 
badań nad tańcem ludowym, wszel‐
kie  działania  mające  na  celu  jego 
zapis  i  zachowanie  oraz  dynamicz‐
ny  rozwój  folklorystyki  tańca   nie‐
zwykle  zapóźnionej, w  stosunku do 
innych gałęzi tej nauki.
Folklorystyka tańca

Do  XIX  wieku  taniec  ludowy 
był  jedynie  przedmiotem  na margi‐
nesie  innych  dziedzin.  Traktowany 
jako  sztuka  użytkowa,  nie  doczekał 
się  do  tego  czasu  żadnych  opraco‐
wań. Na podstawie najważniejszych 
kompleksów  materiałowych  można 
jednak  próbować  odtworzyć  proces 

tworze‐
nia  się  w  Polsce  jednej  z  najmłod‐
szych  gałęzi  folklorystyki,  jaką  jest 
folklorystyka  taneczna.  Biorąc  pod 
uwagę  stopień  i  zakres  zaintereso‐
wań  tańcem  ludowym  w  Polsce, 
prof.  Roderyk  Lange  wyróżnił  na‐
stępujące cztery okresy.
Okres od najdawniejszych czasów 
do pierwszej ćwierci XIX w. 

Najdawniejsze  polskie  źródła 
pisane,  jak  np.:  kroniki,  pisma  ko‐
ścielne  (kazania,  zakazy)  wzmian‐
kują  o  tańcach  ludu,  najczęściej 
jednak  tępiąc  je, bądź opisując  jako 
pozostałość  zwyczajów  pogańskich. 
Sporo nazw  tańców przekazała  lite‐
ratura  jarmarczna  XVI  i  XVII  w. 
tworzona  przez  wędrownych  pisa‐
rzy.  Także  polska  literatura  piękna 
zawiera opisy tańców jako elementu 
obyczajowości. Te  fragmenty  odna‐
leźć można w dziełach  tak wielkich 
twórców  jak:  Mikołaj  Rej,  Łukasz 
Górecki,  czy  późniejsi Adam  Mic‐
kiewicz, Władysław Remont. Wiele 
informacji  o  tańcu  przekazują  rów‐
nież  dawne  dzieła muzyczne    przy 
wielu  zapisach  melodii  spotkać 
można nazwy tańców, czy też słowa 
towarzyszących im przyśpiewek. Na 
podstawie  tak  ogólnikowych  i  nie‐
pełnych  źródeł  trudno  jest  jednak 
formułować  poważne  teorie  na  te‐
mat  tańca  ludowego  tego  okresu. 
Ograniczyć  się  można  tylko  do 
ostrożnych  prób  interpretacji  odna‐
lezionych wiadomości. 
Okres od pierwszej ćwierci do koń‐
ca XIX w. 

W  dobie  romantyzmu,  wraz 
z szeroko pojętą fascynacją ludowo‐
ścią,  zainteresowano  się  także  tań‐
cem  ludowym.  Pojawiło  się  kilka 
opracowań  traktujących  o  nim,  jed‐
nak więcej w  nich  było  poetyczno‐
ści  i  entuzjazmu  niż  realiów 
i  rzeczowej oceny. Stan  ten  zmienił 
się dzięki badaniom Oskara Kolber‐
ga, których efektem stały się epoko‐
we Dzieła Wszystkie.

Przed nim, a także długo po (do 
lat  30tych  XX  w.),  trudno  właści‐
wie określić zamierzoną metodę ba‐
dań.  Kolberg  jako  pierwszy  nadał 
tańcu  rangę  równorzędną  z  innymi 
elementami  kultury  ludu.  Jego  ba‐
dania nad tańcem były prekursorskie 
i  bardzo  nowoczesne  opisywał  on 

ta‐
niec  w  szerszym  kontekście  całego 
tradycyjnego  repertuaru,  wprowa‐
dził metrykacje opisów  tańca,  typo‐
wał tańce pierwszorzędne, ukazywał 
różne warianty choreotechniczne. 
Od końca XIX w. do lat 30tych 
wieku XX włącznie 

Po  badaniach Kolberga  nastąpił 
regres  w  sposobie  metodycznego 
ujmowania  folkloru  tanecznego 
w  pracach  krajoznawczych,  etno‐
graficznych  i muzykologicznych  ta‐
niec  ponownie  traktowany  był  jako 
zjawisko marginalne. Podjęte na no‐
wo w  latach 30tych prace nad  tań‐
cem miały służyć przede wszystkim 
do  użytku  potocznego  w  związku 
z  rozwojem  scenicznych  form  folk‐
loru. Jedną z nich jest Zbiór pląsów 
Z. Kwaśnicowej, praca warta uwagi, 
gdyż,  mimo  że  stworzona  została 
z  myślą  o  programach  szkolnych, 
dzięki  skrupulatności  autorki,  do‐
kładności  i  konsekwencji  w  jej  ba‐
daniach,  jest  cennym  dokumentem 
i ma niewątpliwą wartość  dla  opra‐
cowań  naukowych.  Około  1937  r. 
rozpoczęte  zostały natomiast  pierw‐
sze  oficjalne  badania  nad  tańcem 
podjęte  przez  Katedrę  Etnografii 
Uniwersytetu  Warszawskiego  pod 
kierownictwem  prof.  Cezarii  Bau‐
douin  de  Courtenay  Jędrzejewiczo‐
wej.  Celem  ich  miało  być 
zasadniczo  przygotowanie  materia‐
łów  na  międzynarodową  wystawę 
w ,,Archives de la Danse" w Paryżu. 
Współpracował  przy  tym  cały  ze‐
staw  fachowców,  a  efektem  była 
pokaźna  ekspozycja,  na  którą  skła‐
dały  się  makiety  z  figuralnymi 
przedstawieniami  sześciu  tańców 
polskich:  poloneza,  mazura,  krako‐
wiaka,  oberka,  kujawiaka  i  trojaka, 
opatrzone  kinetogramami,  zapisami 
nutowymi melodii oraz kartograma‐
mi, ukazującymi zasięgi terytorialne 
charakterystycznych  zjawisk  pol‐
skiego folkloru tanecznego. Praca ta 
miała stanowić zrąb naukowej dzia‐
łalności w  zakresie  folkloru  tanecz‐
nego,  a  w  planach  było  nawet 
utworzenie  archiwum  tańca w War‐
szawie. Niestety wszystkie te ambit‐
ne  plany  przekreślił  wybuch  II 
wojny  światowej,  w  trakcie  której 
większość materiałów została znisz‐
czona. 
Okres po II wojnie światowej 

Jest  to  okres  zorganizowanych 
badań, podczas których ustalone zo‐
stały metody badawcze i zastosowa‐
ne nowoczesne środki 

dokumenta‐
cji.  Na  czoło  wysunął  się  ośrodek 
toruński,  który  organizował  syste‐
matyczne badania, głównie na  tere‐
nie  północnej  Polski.  Zebrane 
materiały  były  opracowywane 
i  opublikowane.  Dział  Tańca  Mu‐
zeum  Etnograficznego  w  Toruniu 
udzielał  też konsultacji  i sprawował 
stałą  opiekę nad badaniami  szeregu 
indywidualnych  zbieraczy  z  innych 
terenów Polski. W 1966 roku podję‐
to jednak decyzję o zamknięciu tego 
ośrodka, co na wiele lat zahamowa‐
ło rozwój etnochoreologii w Polsce. 
Sprawy  badań  nad  tańcem  przejęła 
do roku 1981 Sekcja Folkloru Insty‐
tutu  Sztuki  PAN,  która  nie  podej‐
mowała  niestety  szerszych  badań 
i kształcenia nowej kadry naukowej 
w  tej  dziedzinie.  Nadal  tylko  nie‐
liczne placówki w kraju, zajmowały 
się naukowo tańcem i ruchem ludz‐
kim.  Jedną z nich  jest, współpracu‐
jący  z  Uniwersytetem  im.  Adama 
Mickiewicza,  Instytut  Choreologii 
w  Poznaniu,  powołany  do  życia 
przez  prof.  Roderyka  Lange  5 
czerwca  1993  roku.  Instytucji  tego 
typu  jest  jednak  w  Polsce  tak  nie‐
wiele, iż nawet ich intensywna dzia‐
łalność  naukowa,  dydaktyczna 
i wydawnicza, nie jest chyba w sta‐
nie  obecnie  nadrobić  zaległości 
i  "postawić  na  nogi"  polską  folklo‐
rystykę  taneczną. Owszem, powsta‐
je wiele  prac  z  tego  zakresu.  Są  to 
jednak na ogół wydawnictwa nieza‐
leżnych  autorów  z  całej  Polski, 
z których każdy ma własną metodę 
pracy  badawczej  i  zapisu  zgroma‐
dzonego  materiału.  Pojawiających 
się  publikacji  nie  cechuje  zatem 
żadna  systematyka,  a  nierzadko  są 
to  opracowania  niepełne  i  niekom‐
petentne.  Te  niedostatki  prowadzą 
do  ogromnych  zawirowań  w  pol‐
skiej  folklorystyce  tanecznej  i  nie‐
rzadko  do  przekazywania 
fałszywych,  przekłamanych, w  naj‐
lepszym wypadku niepełnych infor‐
macji  o  tańcu  ludowym, 
a w konsekwencji (co za tym idzie) 
rozpowszechniania i powielania błę‐
dów  przez  nieświadomych  tego 
użytkowników  owej  wiedzy. Wiele 
zależy zatem od podejścia osób się‐
gających po wszelkiego rodzaju po‐
moce, naukowe z tego zakresu i ich 
weryfikacji w możliwie najszerszym 
zakresie.

Katarzyna HełpaLiszkowska

Folklor a folkloryzm na przykładzie tańca
Praca dotyczy tańca ludowego w szerokim tego pojęcia znaczeniu, które wywo‐
dzi  się od  folkloru  tanecznego, dalsze rozważania na  ten  temat należy wypro‐
wadzić od pojęcia folkloru.
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Niedziela 1 marca 2020 roku w Gminie 
Siedlec  odbyła  się  pod  hasłem  sportowej 
rywalizacji.  Zarząd  Oddziału  Gminnego 
ZOSP  RP  w  Siedlcu  w  ramach  prowadzo‐
nych działań statutowych oraz podnoszenia 
przygotowania  sportowego  członków  OSP 
wraz z Urzędem Gminy w Siedlcu zorgani‐
zował  XI  Wiosenny  Turniej  Ochotniczych 
Straży  Pożarnych  gminy  Siedlec  w  piłce 
nożnej  halowej. Do  rywalizacji  przystąpiło 
7  drużyn,  rozegrano  21  meczy  systemem 
„każdy  z  każdym”,  efektem  zmagań  było 
zajęcie  przez  drużyny  następujących 
miejsc:
1.    OSP Stara Tuchorza
2.    OSP Tuchorza
3.    OSP Jaromierz
4.    OSP Żodyń
5.    OSP Jażyniec
6.    OSP Reklin
7.    OSP Boruja

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 

czuwali  sędziowie  Pan  Zenon  i  Pan  Jacek 
Zmuda. Nadzór nad tablicą wyników pełnili 
druhowie  z MDP w Siedlcu  Jakub  i Mate‐
usz  Zalisz.  Po  kilku  godzinach  rywalizacji 
dokonano podsumowania zawodów. Maciej 
Tomalik – Prezes ZOG ZOSP RP w Siedl‐
cu, Jacek Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec, 
Hieronim Birk–  Radny  Powiatu Wolsztyń‐
skiego, Andrzej  Kazimierczak  –  Przewod‐
niczący  Rady  Gminy  Siedlec  oraz 
sędziowie  wręczyli  drużynom  pamiątkowe 
dyplomy,  puchary  oraz  nagrody.  Statuetka 
dla  najlepszego  zawodnika  trafiła  w  ręce 
Szymona  Staniszewskiego  z  OSP  Jaro‐
mierz,  wyróżniono  również  najlepszego 
strzelca  turnieju,  którym  został  Zbigniew 
Szaranek  z  OSP  Żodyń,  za  najlepszego 
bramkarza  uznano  przedstawiciela  OSP 
Stara Tuchorza – Łukasza Patalasa. Na ko‐
niec  uczestnikom  oraz  zaproszonym  go‐
ściom zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

um sie Zgodnie z  regulaminem współzawodnictwo 
prowadzone  było w  3  grupach,  tj. wsi ma‐
łych, średnich i dużych. Komisja konkurso‐
wa  stwierdziła,  ze  zaangażowanie 
mieszkańców na rzecz utrzymania porządku 
w miejscowościach  było  bardzo  duże,  a  to 
wpłynęło  na  wysoki  poziom  estetyki  wsi 
gminy  Siedlec.  Mieszkańcy  bardzo  aktyw‐
nie  włączali  się  w  pracę  na  rzecz  swoich 
miejscowości.  Po  podsumowaniu  Komisja 
przyznała następujące miejsca:
Grupa I – wsie duże – udział wzięło 7 so‐
łectw
I miejsce zajęło sołectwo Belęcin

II miejsce zajęło sołectwo Chobienice
III miejsce zajęło sołectwo Kopanica
Grupa II – wsie średnie – udział wzięło 10 
sołectw
I miejsce zajęło sołectwo Boruja
II miejsce zajęło sołectwo Jażyniec
III miejsce zajęło sołectwo Godziszewo
Grupa III – wsie małe – udział wzięło 8 so‐
łectw
I miejsce zajęło sołectwo Grójec Wielki
II miejsce zajęło sołectwo Grójec Mały
III miejsce zajęło sołectwo Kiełkowo

XI  WIOSENNY  TURNIEJ  OSP  GMINY  Konkurs  "Piękna wieś"
W trakcie XVII  sesji Rady Gminy Siedlec w dniu  18  lutego br. 
ogłoszono  wyniki  konkursu  „Piękna Wieś  Gminy  Siedlec  2019 

wy
ch.  Tak  przynajmniej  dzieje  się 
w  mojej  kategorii  wiekowej  i  na 
imprezie  typu Mistrzostwa  Polski, 

kary  są  zależne  od  rangi  imprezy. 
Przykładem  mogą  być  sportowcy 
z  Rosji,  którzy  mimo  kar  nałożo‐
nych  za  doping  nadal  występują, 

ty‐
le  że  nie  w  barwach  narodowych 
swego  kraju...  nie  jest  to  uczciwe 
i  wiele  środowisk  sportowych  ten 

fakt krytykuje.
Co, jeśli chodzi o sport, zamuje 
cię w tej chwili najbardziej?

Cały czas jestem w kadrze na‐
rodowej.  Właśnie  miałem  mieć 
obóz  szkoleniowy  w  Hiszpanii, 
jednak  ze  względu  na  sytuację 
epidemii  w  tym  kraju  zrezygno‐
wałem  z  tej  możliwości,  wolę  je‐
chać  na  zgrupowanie  do 
Zakopanego,  choć  nie  wiem  jesz‐
cze  czy  się  odbędzie. To w  takich 
centralnych  ośrodkach  sporto‐
wych,  jak Spała, Wałcz  czy Zako‐
pane,  mam  okazję  spotkać  się 
z  "topowymi"  sportowcami    i  tre‐
nować  pod  okiem  wybitnych  fa‐
chowców. 

Przygotowuję się także na Mi‐
strzostwa  Świata  w  Kenii  w  Na‐
irobi, które mają  się odbyć w  tym 
roku. Staram się trenować, by zro‐
bić  to minimum, które  jest wyma‐
gane  w  biegu  na  200  m.  Jeśli 
chodzi  o  rekordy,  to  mam  tytuł 
mistrza  w  powiecie  wolsztyńskim 
na 100 i na 200 m i zdobyłem me‐
dal  na  Halowych  Mistrzostwach 
Polski  w Toruniu  w  biegu  na  dy‐
stans  200  m.  W  zeszłym  roku 
w Wielkopolsce byłem pierwszym 
zawodnikiem  w  swojej  kategorii, 

w  tym  roku  jestem  trzecim. Mam 
tytuł  Mistrza  Polski  Krajowego 
Zrzeszenia  LZS,  brązowy  medal 
Mistrzostw Polski Juniorów w Ra‐
ciborzu  i  3  miejsce  w  Toruniu 
w  biegu  na  200 m. Obecnie mam 
bardzo  ciężki  okres  treningów. 
I  chociaż  poważne  starty  zaczną 
się  dopiero w maju  i  czerwcu,  te‐
raz trenuję siłowo, moja praca jest 
nastawiona na wydolność i kondy‐
cję. To czas, żeby przygotować or‐
ganizm  do  czekającego  mnie 
sezonu.  Mam  kalendarz  nie  tylko 
imprez,  ale  i  treningów,  które  są 
bardzo  rygorystyczne.  Nie  mogę 
sobie  pozwolić  na  odpuszczenie 
jakiegokolwiek,  ponieważ  trener 
bardzo   mnie  pilnuje  i motywuje, 
a  jedynie  choroba  zwalnia  mnie 
z popołudniowych zajęć w klubie.

Najbliższe  plany  sportowe  to 
podium  na  Mistrzostwach  Polski 
w Radomiu U20  juniorów  i oczy‐
wiście Mistrzostwa  Świata w Na‐
irobi,  żeby  móc  reprezentować 
kraj. Wiem,  że  na  razie  nie  mam 
szans na pierwsze miejsce, gdyż są 
zawodnicy  biegający  dłużej  ode 
mnie  i  trenujący  pod  okiem  spe‐
cjalistów, ale postaram się pokazać 
jak najwyzszy poziom. Moim ma‐

O sukcesach, planach, marzeniach...
dokończenie ze str. 14


