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Ba‐
dania  terenowe to podstawowe na‐
rzędzie  pracy  etnologów.  To  tam 
rozmawiamy  z  ludźmi,  zbieramy 
dane i rozmyślamy nad tym, czego 
się  dowiadujemy.  Podczas  badań 
terenowych    spędzają  określony 
czas wśród interesujących ich spo‐
łeczności,  prowadzą  szereg  roz‐
mów  (wywiadów  etnograficznych) 
i  bacznie  obserwują  to,  co  dzieje 
się  dookoła.  Współcześnie  łatwo 
ich  rozpoznać  –  to  nieznajome 
osoby  z  aparatem  fotograficznym 
na  szyi,  notatnikiem w  jednej  ręce 
i  długopisem  w  drugiej,  które 
wszystko  interesuje  i  z  każdym 
chcą porozmawiać – najlepiej oso‐
biście.  Jak  napisał  Bogusław  Li‐
nette,  „na  zachodnim  krańcu 
Wielkopolski,  wzdłuż  rzeki  Obry 
między Kopanicą a Trzcielem  roz‐
ciąga  się  niewielka  kraina,  której 
centrum stanowi miasto Zbąszyń”. 
Ale kto i jakie badania tam prowa‐
dził?

Kultura  Ludowa  Wielko‐
polski  
W  1960  roku  wydany  został 
pierwszy  tom  wyjątkowego  dzieła 
etnograficznego  –  „Kultury  Ludo‐
wej  Wielkopolski”  pod  redakcją 
Józefa  Burszty.  Był  to  początek 
wyjątkowego,  trzytomowego  dzie‐
ła  poświęconego  materialnemu 
i  niematerialnemu  dziedzictwu 
kulturowemu  tego  regionu.  Poja‐
wiają  się  tam  miejscowości,  które 
dzisiaj znajdują się w graniach Re‐
gionu Kozła.   W pierwszym tomie 
Burszta pisze, że Kargowa czy Bo‐
ruja  to  jedne  z  miejscowości, 
w  których  występowało  osadnic‐
two  olęderskie.  Jaromierz  był 
wsią, w której mieszkało  kilka  ro‐
dzin szlacheckich, a zatem położo‐
nych  tam  było  kilka  folwarków. 
Z  Kiełpin  pochodzą  zawiasy  do 
wrót  i  wrzeciądze,  których  ryciny 
znajdują się w rozdziale poświęco‐
nym kowalstwu,  a  z Kopanicy  fo‐
tografia  stępki  do  pieprzu 

w 
rozdziale  o  naczyniach  i  narzę‐
dziach  domowych.  Przyprostynia, 
Chrośnica,  Nądnia,  Podmokle 
Wielkie,  Chwalim  pojawiają  się 
przy  okazji  omawiania  tradycyjnej 
plastyki wiejskiej –  budownictwa, 
tkactwa  czy  rzeźbiarstwa.  Tam 
wspomniane  zostaje  również  sno‐
wadło  Agnieszki  Kostyry  z  Dą‐
brówki  Wielkopolskiej 
i  umieszczona  fotografia  haftowa‐
nych  wstęg  do  czepca  zrobionego 
w  Siedlcu. W  rozdziale  o wnętrzu 
chałupy  czytamy,  że Walenty Nie‐
ter  ze  wsi  Wojciechowo  (wtedy 
w  powiecie  międzyrzeckim)  pa‐
mięta,  że  gdy  w  młodości  jechał 
do Westfalii,  spotykał  „dziewuchy 
z  krzynkami”  –  malowanymi  na 
czerwono  skrzyniami  do  przecho‐
wywania.  Rybojady,  Smolniki 
i  Huta,  co  zapewne  nikogo  nie 
zdziwi,  pojawiły  się  obok  innych 
wsi,  których  nazwa  pochodzi  od 
profesji  mieszkańców  –  kolejno 
rybołóstwa, przeróbki drewna i hut 

szklanych. W  tomie  drugim  prze‐
czytamy,  że  do wybuchu  II wojny 
światowej  okolice  Babimostu  za‐
mieszkiwali  Wendowie,  czyli 
dawna  ludność  pogranicza  polsko
niemieckiego.  Dąbrówka  Wielko‐
polska  zostaje  wiele  razy  wspo‐
mniana  przy  okazji  hodowli 
zwierząt  gospodarskich  –  gołębi, 
kur  i  koni,  a  także  pszczół  czy 
owiec.  Z  tymi  ostatnimi  związane 
było  zaobserwowane  przez  etno‐
grafów  w  Dąbrówce  wierzenie, 
zgodnie  z  którym  wydając  sprze‐
dane owce, należy każdej powyry‐
wać  trochę włosów – by  szczęście 
zostało  w  chlewie  sprzedającego. 
W  rozdziale  poświęconym  garbar‐
stwu  znajdziemy  instrukcję  przy‐
gotowywania  worka  do  dud 
weselnych  koźlarza  Tomasza  Śli‐
wy  z  Chrośnicy.  Kargowa  i  Babi‐
most  tym  razem  pojawiły  się 
w  kontekście  ogrodnictwa  i  sa‐
downictwa,  a  dokładniej  jako 
miejscowości  z  okręgu  winnego, 
w  którym  dominowała  śliwka. 
W  rozdziale  o  stolarstwie  jest  też 
drobna  wzmianka  o  Jażyńcu, Wą‐
chabnie  i  Trzcielu,  w  którym 
w  XVIII  wieku  działało  10  rze‐
mieślników,  czyniąc  miejscowość 
o  silnie  rozwiniętej profesji  stolar‐
skiej.    Trzeci  i  ostatni  tom mono‐
grafii  wydany  w  1967  roku 
poświęcony  jest  zwyczajom  i  ob‐
rzędom  dorocznym,  folklorowi 
muzycznemu  i  wierzeniom  lokal‐
nym.  Czytelnik  znajdzie  tam mię‐
dzy  innymi  fragment  dotyczący 
kozła  –  budowę,  sposób  wyrobu 
i  strojenia  instrumentu,  opis  skali 
i  strojenia  a  także  okoliczności, 
w których się na nim gra. Materiał 
ilustrują  fotografie  przedstawiają‐
ce  Tomasza  Śliwę  z  Chrośnicy, 
kozła  ślubnego  i  sierszenki  (sie‐
sienki),  a  także  zdjęcie  kapeli 
uczniów   Państwowej Szkoły Mu‐
zycznej  w  Zbąszyniu.  Danuta 
i Aleksander  Pawlakowie,  autorzy 
rozdziału  o  instrumentach  mu‐
zycznych,  stwierdzili,  że  „sztuka 
gry  na  koźle  ulegałaby  zapewne 
stopniowemu zanikowi w podobny 
sposób,  jak  na  dudach,  gdyby  nie 
aktywność dwóch ośrodków, które 
nie  tylko  pielęgnują  tradycję  mu‐
zykowania  na  tym  instrumencie, 
ale  przede  wszystkim  szkolą  mło‐
de pokolenie. Mowa  tu o Ognisku 
Muzycznym w Dąbrówce Wielko‐
polskiej  powiat  międzyrzecki, 
gdzie  uczy  W.  Kleszka  urodzony 
tam w 1911 roku, oraz o Państwo‐
wej  Szkole Muzycznej  w  Zbąszy‐
niu,  gdzie  nauczanie  na  szeroką 
skalę  prowadzi T.  Śliwa  urodzony 
w  1892  roku”.      Atlas  Polskich 
Strojów  Ludowych  Nieprzerwa‐
nie,  od  1949  roku  Polskie  Towa‐
rzystwo  Ludoznawcze  wydaje 
serię  poświęconą  strojom  ludo‐

wym.

„Atlas  Polskich  Strojów 
Ludowych”
to  książki  dotyczące  poszczegól‐
nych  regionów  z  całej  Polski  (np. 
„Strój  kaszubski”,  „Strój  krako‐
wiaków wschodnich”)  obejmujące 
takie  zagadnienia  jak:  zarys  histo‐
ryczny rozwoju i obecny stan stro‐
ju ludowego na badanym obszarze, 
jego  opis  i  zróżnicowanie,  mate‐
riały  i zdobnictwo (hafty, koronki, 
aplikacje, szamerunki) oraz rekon‐
strukcje. Głównym celem serii jest 
jak  najszersze  opracowanie  stro‐
jów  ludowych  występujących 
w  obecnych  granicach  Polski,  za‐
równo w ujęciu  historycznym,  jak 
i  współczesnym.  Na  stronie  inter‐
netowej  Biblioteki  Cyfrowej  Pol‐
skiego  Instytutu  Antropologii 
dostępny  jest  między  innymi  wy‐
dany w 1956 roku tom „Strój mię‐
dzyrzeckobabimojski  (lubuski)” 
autorstwa Adama Glapy. Znajdzie‐
my tam zdjęcia z Podmokli, Rogo‐
zińca,  Dąbrówki  i  Starego 
Kramska przedstawiające  zarówno 
portrety  koźlarzy  i  druhen  wesel‐
nych  w  odświętnych  strojach,  jak 
i same fragmenty ubioru ukazujące 
ich  detale.   Wielkopolski  rok  ob‐
rzędowy Wielkopolską  zaintereso‐
wany  był  również  poznański 
etnolog Andrzej  Brencz.  W  2006 
roku  nakładem Wydawnictwa  Po‐
znańskiego ukazała się  jego książ‐
ka

„Wielkopolski  rok  obrzę‐
dowy
Tradycja  i  zmiana”,  w  której  ba‐
dacz  przedstawia  obrzędy  i  zwy‐
czaje  pochodzące  z  różnych 
miejscowości  całego  regionu. Au‐
tor  odwołuje  się  do  dorobku  po‐
przednich  badaczy  i  badaczek, 
takich  jak wybitny  etnograf Oskar 
Kolberg  czy  Bożena  Stelmachow‐
ska,  a  także  innych  materiałów 
źródłowych  –  m.in.  wspomnianej 
„Kultury  Ludowej  Wielkopolski”, 
„Polskiego  Atlasu  Etnograficzne‐
go”  czy    „Atlasu  języka  i  kultury 
ludowej Wielkopolski”  Czytelnicy 
znajdą w książce bogatą dokumen‐
tację fotograficzną przedstawiającą 
mięsopusty  w  Podmoklach  Wiel‐
kich z 1930, 1958 i 1960 roku, or‐
szaki  przebierańców  zapustnych 
w  Perzynach  z  1953  i  Nądni 
z 1975  roku, portret kobiety z bu‐
kietem  ziół  na  święto  Matki  Bo‐
skiej  Zielnej  w  Dąbrówce 
Wielkopolskiej  z  1966  roku  roku 
czy pisanki Władysława Tomczaka 
ze  Zbąszynia  wykonane  w  2001 
roku Wiele miejsca poświęca etno‐
log również charakterystycznemu
                                  c. d. na str. 2

Zachodnia część Wielkopolski od wielu dekad stanowi obszar zaintereso‐
wań badaczy i badaczek z dziedziny etnologii, muzykologii czy folklory‐
styki.  Okolice  Zbąszynia  były  badane  jeszcze  zanim  powstało 
stowarzyszenie gmin Region Kozła a poszczególne miejscowości należały 
do innych niż współcześnie gmin, powiatów i województw. Dziś możemy 
czerpać z dorobku tychże naukowców sięgając do niezliczonej ilości arty‐
kułów, monografii  i  atlasów. Każda  z  nich  jest  bogatym  źródłem  infor‐
macji o naszych „małych ojczyznach”. 

Kapela dudziarska w 

Etnograficzne badania
terenowe w Regionie Kozła



Zmar‐
twieniem  Zbąszyńskiego  Centrum 
Kultury  od  kilku  lat  jest  zły  stan 
techniczny  budynku  Muzeum  Zie‐
mi  Zbąszyńskiej  i  Regionu  Kozła 
znajdującego  się  przy  Rynku 
w  Zbąszyniu.  Niestety  koszty  mo‐
dernizacji  na  chwilę  obecną  prze‐
kraczają  możliwości  budżetowe 
gminy,  jak  i  funduszy dotacyjnych. 
W  styczniu  tego  roku  podjęliśmy 
decyzję,  że  dzięki  możliwościom 

cy‐
frowej  fotografii  i  publikacjom  in‐
ternetowym  spróbujemy  pokazać 
możliwie  najwięcej  zmagazynowa‐
nych  eksponatów,  pomimo  braku 
obiektu  i  sal  ekspozycyjnych. 
Ostatecznie  to  eksponaty  są  głów‐
nym  bohaterem  historii  pod  tytu‐
łem  Muzeum  Ziemi  Zbąszyńskiej 
i Regionu Kozła.
W lutym otrzymaliśmy zgodę bur‐
mistrza  Zbąszynia,  by  dotychcza‐

sow
e  sześć  miejsc  przechowywania 
eksponatów  zamienić  na  magazyn 
pod  jednym  kluczem,  z  możliwo‐
ścią  zaaranżowania  miejsc  do  pro‐
wadzenia  digitalizacji.  Eksponaty 
przewoziliśmy  do  budynku  dawnej 
przychodni lekarskiej. Docierały do 
nas  wtedy  informacje  o  rozprze‐
strzenianiu  się  wirusa  COVID19, 
tydzień później rozpoczęła się kwa‐
rantanna, w czasie której prowadzi‐

liśmy  dalsze  prace 
transportowomagazy‐
nowe.  Z  końcem  marca 
pojawił  się  komunikat 
z  Narodowego  Centrum 
Kultury  o  realizacji  pro‐
gramu  Kultura  w  sieci 
i  właśnie  tutaj  zaistniała 
szansa  na  pozyskanie 

dodatkowych  funduszy  na  start 
naszego  projektu  digitalizacji. 
Złożyliśmy  wniosek  na  realizację 
tematu w formie wirtualnego spa    
ceru  wśród  eksponatów,  15  maja 
2020  roku  otrzymaliśmy  17  tysię‐
cy złotych na realizację zadania.  
Wirtualny  spacer  wśród  ekspona‐
tów  Muzeum  Ziemi  Zbąszyńskiej 
i Regionu Kozła to zwiedzanie za‐
sobów  muzealnych  poprzez  inter‐
net.  Zadanie  obejmuje 
fotograficzne  zaprezentowanie 
eksponatów  w  trzech  możliwo‐
ściach  zwiedzania:  1.  Folklor  Re‐
gionu  Kozła  słynący 
z  unikatowego  instrumentu,  któ‐
rym  jest  kozioł  weselny,  2.  Po‐
wstanie  Wielkopolskie  na  Ziemi 
Zbąszyńskiej,  3.  Zwiedzanie  zbą‐
szyńskiej  osady  produkcyjnej 
z  XIII  wieku.  Ścieżki  zwiedzania 
zostaną  wzbogacone  o  wprowa‐
dzające materiały  audiowizualne  – 
wywiady  z  budowniczymi  instru‐
mentów,  prezentacje  brzmień, wy‐
powiedzi  historyków.  Wirtualny 
spacer  będzie  dostępny  na  stronie 
internetowej www.zck.org.pl.
Zadanie  pozwoli  odkryć  internau‐
tom eksponaty skazane dotychczas 
na  zamknięcie w  pomieszczeniach 

magazynowych.  Celem  jest  stwo‐
rzenie  internetowej  bazy  ekspona‐
tów  muzealnych,  pamiątek 
historycznych,  audiowizualnych 
świadectw  historii  służących  edu‐
kacji i rozwijaniu wiedzy o historii 
człowieka.  Wirtualny  spacer  ma 
pomóc  w  zdobywaniu  wiedzy  na 
temat kształtowania się cywilizacji 
w  oparciu  o  silny  aspekt  kultury 
muzycznej i folkloru, rozwoju rze‐
miosła  rozpiętego  pomiędzy  prag‐
matyzm  a  kulturę, 
zaobserwowania  integracji  spo‐
łecznej  pomimo  granic  języko‐
wych  wynikających  z  sztucznych 
granic  politycznych.  Inicjatywa 
daje  szansę  na  odkrycie  bogatych 
zbiorów Muzeum Ziemi  Zbąszyń‐
skiej  i Regionu Kozła  bez  ograni‐
czenia  rzeczywistej  przestrzeni 
wystawienniczej,  tworząc  jedno‐
cześnie  podstawę  do  rozbudowy‐
wania zasobów.
Obecnie  czekamy  na  podpisanie 
umowy dofinansowania z Narodo‐
wego  Centrum  Kultury,  przygoto‐
wując  wywiady  wprowadzające, 
a  także pierwsze eksponaty do  fo‐
tografowania  i  opisów. Mamy  na‐
dzieję, że wkrótce będziemy mogli 
zaprezentować Państwu efekty na‐

Droga do digitalizacji zasobów Muzeum 
Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła
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dla  całej Wielkopolsce  podkozioł‐
kowi – zwyczajowi znanemu także 
w Regionie Kozła. 

Badania  etnomuzykolo‐
giczne
Muzyczne  tradycje wielkopolskich 
koźlarzy  od  dekad  interesowały 
muzykologów  i  etnomuzykolo‐
gów. Należą  do  nich m.in..  Bogu‐
sław  Linette  –  redaktor  naczelny 
w  Redakcji  Dzieł  Wszystkich 
Oskara  Kolberga  w  latach  1987
1997, Jadwiga i Marian Sobiescy – 
badacze  folkloru  muzycznego, 
którzy prowadzili badania nad pol‐

ską muzyką  ludową od  lat 30. XX 
w.  a w  latach 19501954 uczestni‐
czyli w ogólnopolskiej Akcji Zbie‐
rania  Folkloru  Muzycznego  czy 
Mirosława  Bobrowska  –  folklo‐
rystka  i  etnochoreografka,  która 
poświęciła  wiele  czasu  wielkopol‐
skim  zespołom  folklorystycznym 
konsultując  ich  repertuar,  układy 
choreograficzne  i  opracowania 
sceniczne.  Za  swoje  działania  na 
rzecz muzycznych tradycji Linette, 
Bobrowska i Sobieska zostali uho‐

norowani  Nagrodą  Kolberga.  So‐
bieska  jest  autorką  wielu 
artykułów i książek o  tematyce et‐
nomuzykologicznej  (m.in.  ,,Polski 
folklor muzyczny”,  „Szlakiem  ko‐
zła  lubuskiego”  –  wspólnie  z  mę‐
żem,  „Piosenki  z  Wielkopolski”, 
„Piosenki  z  Ziemi  Lubuskiej”,
„Wielkopolskie  śpiewki  ludowe”) 
natomiast  jej  opus magnum  stano‐
wiła  publikacja  „Ze  studiów  nad 
folklorem  muzycznym Wielkopol‐
ski”  wydana  1972.  Dzięki  bada‐
niom  etnomuzykologicznym 
nagrania muzyki  z Regionu Kozła 
znajdują  się  obecnie  w  takich  in‐

stytucjach  jak  Instytut Sztuki Pań‐
stwowej  Akademii  Nauk 
w  Warszawie,  w  którym  znajduje 
się  Archiwum  Fonograficzne  im. 
Mariana  Sobieskiego.    Atlas  nie‐
materialnego  dziedzictwa  kulturo‐
wego  wsi  wielkopolskiej    Region 
Kozła  znalazł  się  wśród  obszarów 
badanych  w  ramach  projektu 
„Atlas  niematerialnego  dziedzic‐
twa  kulturowego  wsi  wielkopol‐
skiej”  realizowanego  dzięki 
dofinansowaniu  Ministerstwa  Na‐

uki  i  Szkolnictwa  Wyższego  oraz 
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzic‐
twa  Narodowego  od  2012  roku 
przez  Muzeum  Narodowe  Rolnic‐
twa  i  Przemysłu  RolnoSpożyw‐
czego  w  Szreniawie.  Jego 
nadrzędnym  celem  jest  dokumen‐
tacja  niematerialnych  elementów 
kultury wiejskiej,  które  przetrwały 
w miejscowej  tradycji, pamięci  lo‐
kalnej  czy  źródłach  archiwalnych. 
Zespół badaczy  i badaczek specja‐
lizujących się w etnologii i historii 
prowadzi  badania  terenowe,  pod‐
czas  których  rozmawiają  z  ludźmi 
o  ich „małych ojczyznach”. Pytają 

między  innymi  o  pochodzenie  na‐
zwy danej miejscowości,  tradycyj‐
ne  obrzędy,  zwyczaje  rodzinne, 
przejawy  religijności,  rękodzieło 
czy  potrawy  regionalne.  Efektem 
badań  terenowych  jest  seria  wy‐
dawnicza  o  tym  samym  tytule, 
która  liczy  obecnie  siedem  tomów 
poświęconych  poszczególnym  po‐
wiatom  województwa  wielkopol‐
skiego.  W  2015  roku  nakładem 
szreniawskiego muzeum ukazał się 
piąty  tom  serii,  autorstwa  Agaty 

Stanisz  z  Instytutu  Antropologii 
i  Etnologii  Uniwersytetu  im. Ada‐
ma  Mickiewicza  w  Poznaniu,  do‐
tyczący  powiatu  nowotomyskiego. 
Książka  stanowi  bogate  źródło  in‐
formacji  o  całym  powiecie  nowo‐
tomyskim,  w  tym  o  gminach, 
które  należą  jednocześnie  do  Re‐
gionu  Kozła.  Pierwsze  dwa  roz‐
działy  to  także  rodzaj  kwerendy  – 
umieszczone  zostały  tam  informa‐
cje zarówno o innych publikacjach 
naukowych,  jak  i  opracowaniach 
regionalistycznych,  np.  „Zbąszyń. 
Zarys  historii  i  dziejów”  Zenona 
Matuszewskiego  czy  „Ziemia 
Zbąska”  i  inne  książki  Wacława 
Czuchwickiego,  które  traktują 
o  miejscowościach  wchodzących 
w  Region  Kozła.    Najważniejszą 
część  atlasu  stanowi  jednak  roz‐
dział  oparty  o  materiały  zebrane 
podczas  etnograficznych  badań  te‐
renowych.  Znajdziemy  tam  frag‐
menty  o  m.in.  różnych 
zwyczajowych  nazwach  (np.  „Gu‐
ciowy  rów”  w  Nowej  Wsi  Zbą‐
skiej),  legendach  (np. 
o  nawiedzonych  domach  w  Stefa‐
nowie  i  Strzyżewie),  tradycyjnych 
obrzędach  dorocznych  (np.  cym‐
per)  i  rodzinnych  (np.  szacowanie 
płci  dziecka  na  podstawie  tego, 
kto  pierwszy  przekroczy  próg 
w  Nądni),  zespołach  i  tradycjach 
folklorystycznych  (np.  „Wesele 
Przyprostyńskie”),  tradycjach  ku‐
linarnych  (np.  polewka  z  maślan‐
ki),  rękodziele  (np.  budownictwo 
koźlarskie,  haft  Zofii  Radnej 
z  Chrośnicy,  Janiny  Centkowskiej 
i Gertrudy Kubickiej z Przyprosty‐
ni  lub  rzeźby  Andrzeja  Rzepy 
i  Mariana  Kwaśnego  z  Nowego 
Dworu),  przejawy  religijności  tra‐
dycyjnej  (np.  krzyże  przydrożne 
i figury Matki Boskiej w całym re‐
gionie)  i  lokalne  uroczystości 
świeckie  (np.  dożynki  gminne 
w gminie Zbąszyń).    Podkoziołek, 
bery,  cymper  –  żywa  tradycja 
w Wielkopolsce Cztery lata po pu‐
blikacji  „Powiatu  nowotomyskie‐
go”  uwagę  szreniawskiego 
muzeum  przykuły  współcześnie 

praktykowane  tradycje  karnawało‐
we.  Projekt  „Podkoziołek,  bery, 
cymper – żywa tradycja w Wielko‐
polsce”  pod  kierownictwem Arka‐
diusza  Jełowickiego  otrzymał 
dofinansowanie  MKiDN  oraz 
Wielkopolskiego  Urzędu Marszał‐
kowskiego  a  badacze  i  badaczki 
ruszyli w  teren.  Jeden  z  zespołów 
badawczych  udał  się  do  Regionu 
Kozła,  a  konkretnie  do  Łomnicy, 
gdzie  przeprowadził  wywiady  et‐
nograficzne,  dokumentował  prze‐
bieg  zwyczaju  i  zbierał  materiały 
archiwalne.    W  stanowiącej  efekt 
badań  publikacji  „Podkoziołek, 
bery, cymper...” znajdują się infor‐
macje  o  samej  miejscowości,  hi‐
storia  cympra,  szereg  fotografii,   
opis  występujących  podczas  zwy‐
czaju  postaci  oraz  nawiązania  do 
cymprów  w  innych  miejscach 
w  Regionie  Kozła  –  Stefanowi‐
cach,  Nowym  Dworze,  Przypro‐
styni,  Podmoklach  Wielkich  i   
Dąbrówce  Wielkopolskiej.  Czy 
cymper  w  Regionie  Kozła  prze‐
trwa  w  następnych  pokoleniach? 
Etnologiczne prognozy obrzędu są 
pozytywne:  „Żywa  tradycja  cym‐
pra  w  okolicach  Zbąszynia  jest 
także  świadectwem  umiejętności 
dostosowania  się kultury  tradycyj‐
nej  do  współczesności.  […]  Daje 
to  nadzieję  na  jej  dalsze  długie 
trwanie”  (Jełowicki  2019:  119).   
To by było na tyle? Odpowiedź na 
to  pytanie  brzmi:  zdecydowane 
nie.  To  oczywiście  nie  wszystkie 
badania  etnologiczne,  które  pro‐
wadzono w Zbąszyniu i okolicach. 
Poza  doświadczonymi  naukowca‐
mi  i  naukowczyniami  materiały 
badawcze  zbierali  tam  i  zbierają 
nadal  uczniowie  szkół  podstawo‐
wych,  studenci  i  doktoranci.  Re‐
gion  Kozła  to  historycznie 
i  kulturowo  bogate  miejsce,  które 
z  pewnością  będzie  interesowało 
kolejne pokolenia etnografów.

Karolina Dziubata  

"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.

Zbigniew i Janina Centkowscy podczas wywiadu etnograficznego, Przyprostynia.
Foto Karolina Dziubata (2020)

Przedmioty, pamiątki, dokumenty, narzędzia, fotografie to świadectwa życia człowieka, którym bardzo 
często  udaje  się  przetrwać  niejedno  pokolenie. Niektóre  z  namaszczeniem przechowywane  przez  na‐
stępców, inne przerzucane w przestrzeni strychów czy piwnic a jeszcze kolejne będące kategorią pozor‐
nych  śmieci  oczekujących  utylizacji.  Niezależnie  od  przynależności  do  powyższych  kategorii 
przechowywania, wszystkie świadectwa historii odczytywane z wiedzą i wrażliwością historyka czy ar‐
chiwisty opisują wspaniałe historie ludzkiego życia odkrywając cenną wiedzę o przeszłości.
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Kiedy  się  zaczęła  pierwsza 
opowieść?
Opowiadanie  różnych  historii  za‐
częło się w mojej głowie  tak daw‐
no,  że  nie  potrafię  określić,  kiedy 
to  było.  Po  prostu,  coś  sobie  wy‐
myślałam, ale nigdy tego nie zapi‐
sywałam.

Czy chęć „bycia pisarzem” to 
był  zew  chwili,  poranka,  czy 
proces  dłuższy,  rodzący  się 
nieśmiało?
Nie  sądzę,  by  można  było  zostać 
pisarzem, bo taka myśl przyszła do 
głowy  o  poranku.  Za  mną  pisar‐
stwo  chodziło  od  dawna,  ale  po‐
mysł  należał  do  tych,  które  żyją 
wyłącznie  w  marzeniach.  Może 
nawet  trochę  wierzyłam,  że  ich 
spełnienie jest prawdopodobne, ale 
należę  do  ludzi,  którzy  wiele 
spraw odkładają na jutro. Pewnego 
dnia  uświadomiłam  sobie,  że  nie 
jestem już młoda i jeśli odłożę ma‐
rzenie  na  kolejne  jutro,  mogę  nie 
zdążyć.  Zobaczyłam  swego  rodza‐
ju  deadline,  ostateczny  termin,  by 
spróbować. Dzisiaj żałuję, że stało 
się to tak późno.

Warsztat  pisarza  –  to  jak 
warsztat  malarza,  rzeźbia‐
rza?  Jak  wygląda  taki  azyl? 
Czym  jest  sztaluga,  dłuto 
u pisarza? Czy komputer, czy 
kartka papieru?
To  zależy,  co  rozumiemy  przez 
warsztat.  Jeśli  konkretne  miejsce 
i  narzędzia,  to  dobrze,  kiedy  to 
jest.  W  moim  przypadku  jakieś 
spokojne  pomieszczenie,  książki 
z  fiszkami  lub  wypożyczalnia 
w  pobliżu  oraz  laptop  z  dostępem 
do internetu. Jestem pewna, że bez 
Worda  i  jego  możliwości  wycina‐
nia, wklejania i kopiowania nie na‐
pisałabym  powieści.  Podczas 
pracy nad trzytomową „Wendyjską 

w
innicą”  dokonałam  nieprawdopo‐
dobnej  liczby  poprawek.  Gdybym 
miała  pisać  długopisem  na  kartce 
papieru, a potem przepisywać setki 
razy, bo zmieniła mi się koncepcja, 
rzuciłabym  to  i  zajęła  się  piele‐
niem ogródka.

Rano  czy  wieczorem? W  do‐
mu  czy  na  łonie  natury? Czy 
to  jakieś  ulubione  miejsca, 
zarezerwowane?  Gdzie  pisze 
się najlepiej?
Rano, ale nie o świcie. Jeśli zapla‐
nowałam, że  tego dnia będę pisać, 
zwykle  zaczynam  między  9.00 
a  10.00.  Aby  rodziła  się  w  mej 
głowie  fabuła,  muszę  mieć  abso‐
lutny  spokój.  Jeśli  dzieje  się  coś, 
co  go  zaburza,  na  ogół  tracę  czas, 
a to, co napiszę, nadaje się do wy‐
rzucenia.  By  sobie  ten  spokój  za‐
pewnić, gotuję zupę na dwa –  trzy 
dni,  nie  sprzątam  i  nie  zawracam 
sobie  głowy  niczym  innym.  Naj‐
częściej  piszę  przy  ławie,  siedząc 
na kanapie, co jest dość niewygod‐
ne,  ale  już  się  przyzwyczaiłam. 
Kiedy  muszę  zajrzeć  do  wielu 
książek naraz, przenoszę się do są‐
siedniego  pokoju,  gdzie  stoi  duży 
stół,  na  którym  rozkładam  po‐
trzebne  materiały.  Nie  wiem,  dla‐
czego  nie  korzystam  z  pokoju  na 
piętrze,  gdzie  jest  wszystko,  co 
być  powinno,  plus  wygodne  krze‐
sło  i  solidny  stół  po  babci.  Być 
może  na  dole  trzymają  mnie 
dźwięki  i widoki. Owe  dźwięki  to 
brzęczenie  pszczół  przy  ulach  sto‐
jących  tuż  pod  oknem,  śpiew  pta‐
ków  i  gdakanie  kur.  A  widoki? 
Mieszkamy  w  dolinie  u  stóp 
wzniesienia. Siedząc przy laptopie, 
widzę falujący łan zboża, kwitnącą 
facelię  i  ścianę  zielonych  drzew 
wieńczących  koronę  doliny.  Czę‐
sto  zamiast  pisać,  patrzę  w  okno 
i  zawieszam  się  niczym  awaryjny 

komputer.

Czas.  To  chyba  w  pisaniu 
najważniejszy  element,  aby 
móc  pisać.  Ile  czasu  zajmuje 
„pisanie”?  czy  to  zrywy  na‐
tchnienia  i  godziny  przelewa‐
nia  słów na papier  czy  raczej 
systematyczny  harmono‐
gram,  plan  pracy?  Ile  to  go‐
dzin
W  moim  przypadku  nie  istnieje 
coś  takiego  jak  harmonogram. Ni‐
gdy  nie  byłam  systematyczna, 
a poza tym, nie muszę. To ostatnie 
jest dla mnie bardzo ważne. Piszę, 
bo lubię. To nie jest mój sposób na 
zarabianie pieniędzy. Ze  sprzedażą 
książek i zyskami jest tak samo jak 
z  cebulą.  Jeśli  sprzedam  tysiące 
ton  cebuli,  to  zarobię.  Jeśli  tonę, 
uprawa  tego  warzywa  staje  się 
hobby.  Jeżeli mój wydawca  sprze‐
da  setki  tysięcy  książek,  ja  rów‐
nież  zarobię.  Ponieważ  nie  piszę 
jak Remigiusz Mróz albo Katarzy‐
na  Michalak,  jestem  raczej  rolni‐
kiem  sprzedającym  tonę  cebuli. 
Wracając  do  harmonogramu, mam 
jakiś  plan,  bo  całkiem  bez  niego 
się nie da. Dogaduję się z wydaw‐
nictwem,  kiedy  mniej  więcej 
skończę  i  staram  się  dotrzymać 
słowa.  Później  piszę  albo  nie,  to 
zależy od nastroju,  spokoju,  rodzi‐
ny,  itd. Rzadko  pracuję  przez  cały 
dzień.  Najczęściej  to  45  godzin. 
Potem mam mózg tak wyprany, że 
muszę odpocząć.  Idę na  spacer  al‐
bo  coś  czytam.  Mimo  to  powieść 
wciąż we mnie  żyje, myślę,  zasta‐
nawiam  się,  czy  czegoś  nie  zmie‐
nić,  często  nie  śpię  w  nocy,  bo 
męczy  mnie  jakiś  powieściowy 
problem. Zresztą na ogół  to w no‐
cy przychodzą mi do głowy  jakieś 
sceny, które później przelewam na 
papier. Zdarza się, że męczę męża, 
opowiadając  mu,  co  napisałam 
i  radząc  się  go  w  różnych  powie‐

śc
iowych  sprawach. Nie  tworzę  pla‐
nu  w  punktach,  ani  żadnego 
streszczenia.  Wiem,  jak  ma  się 
skończyć  historia,  którą  opowia‐
dam i wymyślam zdarzenia mające 
do  tego  końca  doprowadzić. 
W momencie, kiedy została  zapla‐
nowana  trylogia,  znałam  już  za‐
kończenie każdego tomu.

Jakie  zadania  stoją  przed  pi‐
sarzem?
Sądzę,  że  każdy  pisarz  rozumie 
inaczej  swoje  zadanie.  Jedni  piszą 
dla  pieniędzy,  dając  przy  tym  po‐
trzebną  ludziom  rozrywkę.  Inni 
wyobrażają  sobie,  że  ich  twór‐
czość  to misja. Chcą  coś  czytelni‐
kom  wytłumaczyć,  pobudzić  do 
myślenia, a nawet próbować zmie‐
nić świat. Ja należę do tych, którzy 
są pośrodku. Z  jednej strony rozu‐
miem  potrzebę  zrelaksowania  się 
przy  lekturze, więc moje  powieści 
nie  są  trudne  w  odbiorze.  Pisząc, 
robię to tak, by trzymać czytelnika 
przy  bohaterach,  dopóki  nie  skoń‐
czy  książki.  Z  drugiej  strony  opo‐
wiadam  o  losach  ludzi 
w  konkretnym  momencie  historii. 
Staram  się  przedstawić  ją  rzetel‐
nie,  sprawdzając  fakty.  Dzięki  te‐
mu  nadal  jestem  nauczycielką 
historii.  To  moja  misja.  Zaliczam 
do  niej  także wyrażony w  trylogii 
sprzeciw wobec wojny i systemów 
totalitarnych.  Pragnę  pokazać  czy‐
telnikom,  czym  kończy  się  tole‐
rancja  wobec  władzy 
ograniczającej  wolność  człowieka. 
Wskazuję momenty,  z  których po‐
winniśmy  współcześnie  wyciągać 
wnioski,  aby  pewne  zjawiska 
z przeszłości się nie powtórzyły.

Trylogia  już  na półkach księ‐
garni.  Jak  rodził  się  pomysł 
na  trzytomową    historię  ży‐
cia?  Czy  pierwszy  to  przy‐

p
ływ  i  wielka  niewiadoma, 
a potem…?
Wielka  niewiadoma  dotyczy 
przede wszystkim  samego  począt‐
ku, czyli marzenia, by pisać. Mia‐
łam  ogólne  wyobrażenie  tematu 
mojej pierwszej powieści, nie mia‐
ło to jednak związku z „Wendyjską 
winnicą”.  Myślałam  o  powieści 
dziejącej  się  w  XVII  lub  XVIII 
wieku.  Pomysł  na  „Cierpkie  gro‐
na”,  czyli  pierwszy  tom,  powstał 
w wyniku rozmów z mężem piszą‐
cym  książkę  o  historii  Karszyna, 
jego  rodzinnej  miejscowości.  Są 
pewne  podobieństwa  w  dziejach 
Chwalimia i Karszyna, dlatego by‐
ło  o  czym  dyskutować.  Dla  mnie 
najbardziej  interesujące  były  po‐
stawy zwykłych, mieszkających na 
prowincji Niemców wobec ideolo‐
gii  nazistowskiej.  Ostatecznie  po‐
stanowiłam  o  tym  napisać 
powieść.  Nie  miałam  w  planach 
trylogii,  ale  Wydawnictwo  Książ‐
nica  uznało,  że  temat  jest  wart 
kontynuacji.  Stąd  wzięły  się  dwa 
następne tomy.

Jakie plany na przyszłość?
Chcę  wrócić  do  pierwotnego  po‐
mysłu, czyli do XVII wieku. Pozo‐
stanę  na  tym  samym  obszarze,  to 
znaczy chcę opowiadać o dziejach 
regionu,  w  którym  mieszkam,  na 
tle wielkiej historii. Jestem na eta‐
pie  początkowych  stron,  czytania 
i  rozmyślania  nad  fabułą  oraz  nad 
tym,  jakie  uniwersalne  problemy 
poruszyć,  by  były  równie  ważne 
dla  tamtych  ludzi  jak  i  dla  nas. 
Uważam,  że  sama  historia  kon‐
kretnego miejsca nie wystarczy.

Rozmawiał
Maciej Barton

By trzymać
Zofia  Mąkosa    mieszkanka  naszego  regionu,  dwukrotnie  nagradzana 
Lubuskim Wawrzynem Literackim, autorka trylogii Wendyjskiej winni‐
cy.  17  czerwca  ukazał  się  nakładem wydawnictwa Książnica  ostatni  jej 
tom, pt. „Dolina nadziei”, a sama autorka zechciała uchylić rąbka tajem‐
nicy swego pisarskiego warsztatu.
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Taniec  ludowy,  określany  także 
mianem folkloru tanecznego i jego 
miejsce  we  współczesnej  kulturze 
stanowi  problem  o  wiele  bardziej 
złożony niż mogłoby się to począt‐
kowo  wydawać.  Ma  wiele  aspek‐
tów  i  może  być  rozpatrywany 
w  różnym  kontekście,  z  jednej 
strony  na  płaszczyźnie  antropolo‐
gicznej,  socjologicznej,  czy  nawet 
pedagogicznej,  z  drugiej  z  per‐
spektywy  np.:  polityki  kulturalnej. 
Wiele  spośród  wchodzących 
w  skład  tej  problematyki  zagad‐
nień budziło i nadal budzi różnego 
rodzaju  skojarzenia  i  refleksje, 
a nawet bywa przedmiotem dysku‐
sji  i  sporów.  Część  pytań  z  tego 
zakresu  nie  znalazła  dotąd  odpo‐
wiedzi  ze  strony  nauki,  a  dorobek 
z  tego  zakresu  jest  bardzo  skrom‐
ny.  Taniec  ludowy,  choć  nie  jest 
tak  popularny  jak  inne  dziedziny 
tańca, ma wielu  zwolenników. Za‐
równo on,  jak  cały  zespół  związa‐
nych z nim zjawisk, nadal stanowi 
temat niszowy, choć bez wątpienia 
jest  to  problem  niezwykle  fascy‐
nujący. 
Koncepcji  tańca  i  jego  definicji 
jest tak wiele, jak ujęć pojęcia kul‐
tura, a zatem tyle ile jego badaczy, 
czy  nawet  uczestników.  Wpływa 
na to fakt, iż oba te pojęcia są zja‐
wiskami  znanymi,  ale  trudno 

uchwytnymi w  słowach, wymyka‐
jącymi  się  łatwemu  definiowaniu 
i  pomiarowi.  Na  szczęście  celem 
niniejszej  pracy  nie  jest  przedsta‐
wienie  całego  wachlarza  definicji 
tańca.  Nie  jest  też  konieczne  za‐
prezentowanie  całej  jego  historii. 
Warto  jednak  przybliżyć  garść  in‐
formacji,  które  stanowić  będą  do‐
bry grunt do dalszych rozważań.  
Taniec towarzyszy człowiekowi od 
najdawniejszych  czasów  i  zawsze 
miał  ogromne  znaczenie  w  kultu‐
rze.  Taniec  był  początkowo  rytu‐
ałem,  bądź  istotnym  jego 
elementem,  miał  magiczne  zna‐
czenie  –  jako  taki  stanowił  jeden 
z  najważniejszych  elementów  ży‐
cia  duchowego  społeczności. 
Z czasem rola tańca zmieniała się  
przekształcała  się  jego  funkcja 
i  forma.  Taniec  służył  jednak  za‐
wsze  jako  środek  emocjonalnego 
wyrażania,  wyrażania  wszelkich 
uczuć:  radości,  agresji,  lęku,  chęci 
walki,  itd.  Dzięki  swojej  mocy 
jednoczenia  każdej  zbiorowości 
we wspólnym działaniu, oraz dzię‐
ki  temu,  że  w  nim  zawierają  się 
najbardziej  charakterystyczne  ce‐
chy danej  społeczności,  taniec  stał 
się  bardzo  istotnym  wyróżnikiem 
kulturowym.  Znakomitym  przy‐
kładem  jest  wyodrębnienie  się 
w  Polsce  grupy  tańców  narodo‐
wych,  które  stały  się  narodowym 
symbolem.  Wszystkie  razem  oraz 

każdy  z  osobna  mówią  o  polskim 
narodzie:  polonez  symbolizuje  na‐
szą  dumę  i  godność,  krakowiak   
waleczność,  mazur  –  fantazję,  ku‐
jawiak  –  sentymentalizm  i  roman‐
tyczność,  oberek  –  żywiołowość, 
radość,  czy nawet pewnego  rodza‐
ju szaleństwo. 
Mimo, iż taniec jest tak fascynują‐
cym  zjawiskiem,  do  niedawna  nie 
budził  większego  zainteresowania. 
Co więcej, status tańca był, a może 
nadal  jest dużo niższy niż muzyki, 
dramatu  czy  innych  dziedzin  sztu‐
ki. Najczęściej  traktowany był  tyl‐
ko  i  wyłącznie  jako  ich 
dopełnienie,  jak  „przystawka  do 
dania  głównego”,  działalność 
o mniejszym  znaczeniu  w  obrębie 
sztuki. Przez całe wieki gromadzi‐
ły  się  bowiem  uprzedzenia,  zwią‐
zane z stereotypowym postrzeganiem 
cielesności,  zmysłowości  oraz  nie‐
przyzwoitości tańca. Od kilku lat jed‐
nak  fenomen  tańca  w  Polsce  jest 
bezdyskusyjny,  a  moda  na  taniec, 
która w szalonym tempie opanowała 
cały kraj, choć wykreowana przez te‐
lewizję,  już  dawno  zaczęła  żyć wła‐

snym 
życiem.
Antropolog,  profesor  Aldona  Jaw‐
łowska z  Instytutu Stosowanych Na‐
uk  Społecznych  Uniwersytetu 
Warszawskiego na zajęciach z antro‐
pologii  cielesności  poświęcała  bar‐
dzo  dużo  czasu  zjawisku  „mody  na 
taniec”.  Pytana, w  czym  tkwi  popu‐
larność  tańca,  twierdzi,  że  wszystko 
dzieje się za sprawą atrakcyjności te‐
lewizyjnego  spektaklu  cielesności, 
który  występuje  właśnie  w  progra‐
mach  tanecznych.  Telewizja  kreując 
wzory  pięknego,  sprawnego  ciała, 
które można osiągnąć poprzez  taniec 
nagle  sprawiła,  że  widzowie  maso‐
wo,  podobnie  jak  bohaterowie  ich 
ulubionych  programów,  zdecydowali 
się  samemu  podjąć wyzwanie  i  za‐
pisać do szkół tańca, które w ciągu 
ostatnich  dwóch  lat  przeżywają 
prawdziwe oblężenie  i niesamowi‐
ty  rozkwit.  Ponadto  programy  te 
przekonują,  (parafrazując  słowa 
znanej piosenki), że tańczyć każdy 
może,  trochę  lepiej  lub  trochę  go‐
rzej    ważne  jest  oczywiście  wy‐
czucie  rytmu  i  zdolność 

z
apamiętywania  kroków,  jednak 
okazuje się, iż zdecydowana więk‐
szość ludzi jest w stanie opanować 
te umiejętności.
Nadzwyczajne  zainteresowanie, 
jakie  w  Polsce  wzbudziły  progra‐
my  taneczne,  przerosło  najśmiel‐
sze  oczekiwania  jego  twórców. 
Wszystko  zaczęło  się  od  polskiej 
edycji programu „Taniec z Gwiaz‐
dami”,  realizowanego  przez  stację 
TVN,  który  sprzedany  wcześniej 
do  22  krajów  cieszył  się  ogrom‐
nym  powodzeniem  i  widownią  li‐
czoną  w  milionach.  Na  fali 
popularności  „Tańca  z  Gwiazda‐
mi”, w 2007  roku na  antenie  tele‐
wizyjnej  jedynki  rozpoczęto 
produkcję  programu  „Gwiazdy 
tańczą  na  lodzie”,  a  kolejnym  hi‐
tem  stał  się  programu    „You  can 
dance”.  
Czy  w  tym  wielkim  medialnym 
show  jest miejsce na  taniec  trady‐
cyjny? Jeśli tak, to gdzie i w jakiej 
formie? 

Katarzyna HełpaLiszkowska

TANIEC JAKO ELEMENT 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Gm
ina  Trzciel  otrzymała  dofinanso‐
wanie   w kwocie 84 tysięcy na re‐
alizację  projektu  „Eaktywni 
mieszkańcy  gminy  Trzciel”  w  ra‐
mach  Programu  Operacyjnego 
Polska  Cyfrowa.  Głównym  jego 
celem  jest  podniesienie  kompeten‐
cji  cyfrowych  mieszkańców  nie‐

z
będnych  do  skutecznego  korzysta‐
nia  z    mediów  cyfrowych,  w  tym 
eusług  w  celach  zawodowych, 
edukacyjnych  i  rekreacyjnych. 
W  tym  celu  zaplanowano  szereg 

sz
koleń  tematycznych  dla  150  osób 
oraz zakup sprzętu potrzebnego do 
ich  przeprowadzenia.  Mieszkańcy 
powyżej  25  roku  życia  będą mieli 
możliwość uczestnictwa w jednym 

wy‐
branym przez  siebie module  szko‐
leniowym:  Rodzic  w  Internecie, 
Mój biznes w  sieci,   Moje  finanse 
i  transakcje  w  sieci,  Działam 
w  sieciach  społecznościowych, 

Ro
lnik  w  sieci  czy  Tworzę  własną 
stronę  (bloga).  Dzięki  przeprowa‐
dzonym  szkoleniom  mieszkańcy 
Trzciela nabędą umiejętności,  któ‐
re  ułatwią  im  funkcjonowanie 
w  cyfrowej  rzeczywistości.  Coraz 
powszechniejsze  wykorzystanie 
technologii zwiększy ich możliwo‐
ści,  a w praktyce może okazać się 
niezbędne  we  wszystkich  sferach 
życia oraz zapobiegnie  ich wyklu‐
czeniu cyfrowemu i społecznemu.

Roz‐
wój społeczności  lokalnych jest w coraz większym stopniu uzależniony od do‐
stępu  do  wiedzy  oraz  innowacyjnego  myślenia  i  działania.  Ważną  rolę 
odgrywają̨  tu nowoczesne  technologie,  a kompetencje  cyfrowe  stają  się̨ w co‐
raz  większym  są  wymogiem  pełnego  funkcjonowania  w  aktualnych  realiach, 
pozwalają nie tylko na korzystanie z usług, ale także uczestnictwo w życiu spo‐

  aktywni mieszkańcy  gminy Trzciel

Bur‐
mistrz  Zbąszynka  zwrócił  się  do 
Marszałka Województwa Lubu‐

s
kiego  z  prośbą  o  dofinansowanie 
realizacji zadania ze środków sa‐

morzą‐
du  Województwa  Lubuskiego 
w  ramach  wsparcia  jednostek  sa‐
morządu  terytorialnego.  8  czerwca 
Sejmik  Województwa  Lubuskiego 
podjął uchwałę w sprawie udziele‐
nia Gminie Zbąszynek  pomocy  fi‐
nansowej w formie dotacji celowej 
w  wysokości  700  tys.  zł.  Uroczy‐
ste podpisanie umowy na dofinan‐
sowanie zadania pn. „Budowa hali 
sportowej  w  Zbąszynku”  miało 
miejsce  w  Zbąszynku  24  czerwca 
br.  W  wydarzeniu  udział  wzięli: 
Burmistrz  Zbąszynka  Wiesław 
Czyczerski,    Wicemarszałek  Łu‐
kasz  Porycki,  członek  zarządu 
Marcin  Jabłoński,  poseł  na  Sejm 
RP Waldemar  Sługocki  oraz  radni 
Sejmiku  Województwa  Lubuskie‐
go Edward  Fedko  i  Zbigniew Ko‐

łodziej. Budowa  hali  zbliża  się  do 
końca,  już  niedługo  będzie można 
rozgrywać  zawody  w  następują‐
cych  dyscyplinach:  piłka  ręczna, 
piłka  nożna,  koszykówka,  piłka 
siatkowa,  tenis,  tenis  stołowy, 
badminton,  jazda  i  taniec  na  rol‐
kach  oraz  inne  zawody  o  mniej‐

szym  wymiarze  powierzchni 
boiska  lub  maty.  Sala  może  speł‐
niać  również  rolę  sali widowisko‐
wej. W budynku hali będzie można 
skorzystać również z siłowni, salki 
fitness oraz kręgielni.

um zbk

Dofinansowanie na budowę Hali Sportowej
Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku powstaje nowoczesna ha‐
la sportowa. Hala będzie obiektem, na którym odbywać się będą imprezy o za‐
sięgu regionalnym.

E
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W B
ibliotece Publicznej w Babimoście 
pracuję  ponad  12  lat.  Od  dziecka 
bardzo  lubiłam  czytać  książki 
i  często  przesiadywałam w  biblio‐
tece, między regałami szukając dla 
siebie  ciekawej  lektury.  Praca  bi‐
bliotekarza  jest  pracą  bardzo  pa‐
sjonującą. To  nie  tylko  odbiór  czy 
wydawanie  książek,  ale  również, 
a może przede wszystkim, kontakt 
i  ciekawe  rozmowy  z  czytelnika‐
mi.  O  książkach,  ale  nie  tylko. 
Obecnie  dzielę  ladę  biblioteczną 
z Panią, która pracuje w bibliotece 
ponad 40 lat. Korzystam z jej cen‐
nych rad  oraz doświadczenia.

Marta Wieczorek, bibliotekarz 
w Bibliotece Publicznej im. Wie‐

sława Sautera w Babimoście

Ukończyłam  Państwowe  Liceum 
Sztuk  Plastycznych  w  Zielonej 
Górze  i  studia    na  Uniwersytecie 
Warszawskim    Wydział    Histo‐
ryczny  na  kierunku  Informacja 
Naukowa  i  Bibliotekoznawstwo. 
Pracowałam  w  "  SPOŁEM  "  Po‐
wszechnej Spółdzielni Spożywców 
Dekoratornia w Zielonej Górze  ja‐
ko  dekorator,  w  Gminnym  Cen‐
trum  Kultury  jako  instruktor 
plastyki  i p.o Dyrektor w Gminnej 
Bibliotece  Publicznej  w  Kargowej 
pełniąc  funkcję  dyrektora  od  2007 
r.  do  2014  r.  OD  2014  roku  do 
chwili  obecnej  jestem  jej  kierow‐
nikiem.  Lubię  pracę  bibliotekarza, 
daje  mi  ona  dużo  satysfakcji. 
Szczególnie  lubię  działania  kultu‐
ralne  jak:  wystawy,  spotkania  au‐
torskie  ,lekcje  biblioteczne, 
warsztaty,  prelekcje,  spotkania 
Dyskusyjnego  Klubu  Książki, 
konkursy.  Odpoczywam  przy  do‐
brej muzyce, filmie, podróżując po 
Polsce  i  świecie.  Interesują  mnie 
również  różne  sztuki  plastyczne 
(enkaustyka).  Książka  jest  moją 
towarzyszką  od    dziecka,  czytam 
książki  biograficzne,  oparte  na 
faktach,  obyczajowe,  historyczne, 
podróżnicze.  Jestem  szczęśliwą 
żoną i matką córki Karoliny i syna 
Kamila  oraz  babcią  trzech  wnu‐

cz
ek:  Amelki,  Niny  i  Mai.  Mam 
również  zwierzęta  ,kotkę  Zgorę 
i suczkę Muszkę.

Małgorzata Kwiecień, kierownik 
Biblioteki Publicznej im. Eugeniu‐

sza Paukszty w Kargowej

Kończąc  szkołę  średnią,  nie  my‐
ślałam o pracy w kulturze. Przypa‐
dek  sprawił,  że  w  Zbąszyneckim 
Ośrodku  Kultury  (jeszcze  wtedy 
był  to  Ośrodek  Kultury  Sportu 
i Rekreacji) była możliwość odby‐
cia  stażu.  Był  to  2003  rok.  Mój 
staż odbywałam w siedzibie ZOK. 
Bibliotekę  odwiedzałam  spora‐
dycznie. Po stażu otrzymałam pro‐
pozycję  umowy  o  pracę,  którą 
z  radością  podpisałam.  Od  2007 
roku, przez 3  lata miałam przerwę 
w  pracy  (ślub,  rodzina  i  macie‐
rzyństwo).  Po  powrocie  do  pracy 
(tj.2010  roku)  zostałam  skierowa‐
na  do  pracy  w  Bibliotece.  Na  po‐
czątku  pracowałam  w  filii 
w  Dąbrówce    Wielkopolskiej 
i  w  siedzibie  głównej  biblioteki   
w  Zbąszynku.  Sporadycznie,  na 
zastępstwie  pracowałam  w  filii 
w  Kosieczynie. W  ten  sposób  po‐
znałam  mieszkańców  naszej  gmi‐
ny.  W  2015  roku  obecna  Pani 
dyrektor Malwina Kubicka podjęła 
decyzję  o  likwidacji  filii.  To  było 
dla mnie  pierwsze  duże wyzwanie 
  całkowita  reorganizacja  bibliote‐
ki,  dużo  trudnych  decyzji  do  pod‐
jęcia,  m.in.  tych  dotyczących 
księgozbioru  i  wyposażenia  na‐
szych  dwóch  filii  bibliotecznych. 
Dzisiaj  uważam,  że  to  była  dobra 
decyzja.  Siedziba  naszej  biblioteki 
jest  chyba  najmniejsza  patrząc  na 
Region Kozła. Kilkanaście metrów 
kwadratowych  musi  pomieścić 
księgozbiór, którego z  roku na  rok 
przybywa. Praca w tym miejscu to 
nie lada wyzwanie. Małymi kroka‐
mi  zmieniam  elementy  wyposaże‐
nia  i  wystroju.  Naszym  małym 
sukcesem  jest  stworzenie  katalogu 
elektronicznego i dalsze jego etapy 
oraz  organizacja  Biblioteki  Objaz‐
dowej  dla  osób,  które  z  powodów 

z
drowotnych nie mogą pojawiać się 
u  nas  osobiście.   Na  przełomie  lat 
"Biblioteka"  zmieniła  swoje  zna‐
czenie.  Dawniej  mieszkańcy  przy‐
chodzili  wypożyczyć  książki, 
przejrzeć  dostępny  księgozbiór, 
czy  zwyczajnie  porozmawiać. 
Dzisiaj  od  Biblioteki  wymaga  się 
więcej.  Biblioteka ma  być  drugim 
centrum  kultury.  Niestety  obecna 
siedziba nie pozwala nam na żadne 
aktywności. Przykładem mogą być 
spotkania  autorskie,  które  organi‐
zujemy w budynku Domu Kultury. 
Z  nadzieją  liczę  na  to,  że  kiedyś 
Gmina  Zbąszynek  będzie  mogła 
poszczycić  się  nową  biblioteką, 
w  której  będę  mogła  się  realizo‐
wać.

Joanna Spychała, kierownik dzia‐
łu Biblioteki Miejsko  Gminnej 
im. Marcina Rożka w Zbąszynku

Pracę  w  Bibliotece  Publicznej 
w  Zbąszyniu  rozpoczęłam  niecałe 
10  lat  temu. Do dziś pamiętam re‐
akcje  znajomych,  gdy  się  o  tym 
dowiedzieli. Najczęściej  słyszałam 
od  nich  „Ty  się  tam  zmarnujesz, 
dziewczyno” albo „Nie mogłaś da‐
lej  pracować  w  domu  kultury?”. 
Obcy ludzie z kolei gratulowali mi 
mówiąc,  że  w  końcu  będę  miała 
czas  na  czytanie,  i  że  w  ogóle  to 
mi  zazdroszczą.  Czas  zweryfiko‐
wał  moje  podejście  do  pracy  bi‐
bliotekarza  i  jego  odbiór,  choćby 
w lokalnym społeczeństwie. Długo 
musiałam  walczyć  ze  stereotypem 
bibliotekarki kojarzonej tylko z pi‐
ciem  kawy  przy  czytaniu  książek, 
a najlepiej jeszcze ubranej w szary, 
powyciągany  sweter.  I  często  wi‐
działam  pełne  politowania  spoj‐
rzenia  w  moją  stronę,  kiedy  to 
trzeba było się przedstawić na róż‐
nych  szkoleniach  czy  spotkaniach. 
Dopiero studia podyplomowe z bi‐
bliotekoznawstwa  i  informacji  na‐
ukowej    trochę  zmieniły  moje 
zapatrywania  na  ten  zawód,  tam 
właśnie spotkałam młodych  i  rzut‐
kich wykładowców  (często  biblio‐

te‐
karzy!),  którzy  snuli  wizję 
bibliotek  hybrydowych,  nowocze‐
snych,  łączących  zarówno  trady‐
cję, jak i nowe technologie.  Mniej 
więcej  w  tym  samym  czasie  po‐
wstał  nowy  budynek  biblioteki 
w Zbąszyniu, mojego miejsca pra‐
cy. Wraz  z  lokum pojawiły  się  też 
nowe  wyzwania.  Okazało  się,  że 
my  bibliotekarze  z  małego  mia‐
steczka  potrafimy  pisać  wnioski 
dotacyjne,  dzielić  się  swoją  pasją 
i  zainteresowaniami,  które  często 
z  samym  czytelnictwem  niewiele 
mają wspólnego, że potrafimy pra‐
cować  z mieszkańcami  w  każdym 
wieku,  że  biblioteka  może  być 
otwarta  dla wszystkich  i  odpowia‐
dać  na  potrzeby  wszystkich.  Nikt 
jednak nie widzi, ile czasu własne‐
go  jest  podarowanego  na  te 
wszystkie działania,  ile  trzeba cza‐
sami się szkolić i uczyć, by w mą‐
dry  sposób  przygotować 
atrakcyjną  ofertę  dla  każdego. Ale 
to  właśnie  przynosi  satysfakcję, 
z jak to mówią „dobrze wykonanej 
roboty”.  Jako  bibliotekarz  umiło‐
wałam  sobie  pracę  z  dziećmi 
i  młodzieżą.  To  dla  najmłodszych 
specjalnie brałam udział w Małym 
Kolbergu  i  projektach  Instytutu 
Oskara  Kolberga,  by  dowiedzieć 
jak  naszą  tradycję  im  przekazać 
w najprostszy sposób. Jak opowie‐
dzieć  o  instrumentach  ludowych, 
strojach,  zwyczajach  regionu,  ale 
też  jak  nauczyć  ich  najprostszego 
tańca.  Praca  z  dziećmi  przekonała 
mnie  o  jednym:  one  nie mogą  się 
nawet  przez  chwilę  nudzić, muszą 
być  cały  czas  zajęte,  wiedzę  nale‐
ży  przekazywać  im  w  formie 
warsztatowej,  tak  by  się  nie  zdą‐
żyły  zorientować,  że  uczą  się  po‐
przez  zabawę.  O  tym,  że  warto 
dowiedziałam  się  bardzo  szybko 
z rozmów z rodzicami czy nauczy‐
cielami,  a  brak  programu  edukacji 
regionalnej  w  klasach  wczesnosz‐
kolnych  sprawił,  że  wizyty  dzieci 
na  warsztatach  w  bibliotece  stały 
się  częstsze.  Jednym  z  najwięk‐
szych  dla  mnie  komplementów 
było  to,  że  jedna  klasa  z  podsta‐
wówki  przyszła  w  niedzielne, 
mroźne południe cymprować z na‐
mi na zbąszyńskim rynku! Do tego 
przebrana  za  tradycyjne  postaci 
występujące  na Cymprze w  orsza‐
ku.
Praca  z  młodzieżą  rozwinęła  się 
zupełnie  przypadkowo,  kiedy  to 
napisałam  swój  pierwszy  wniosek 
w  programie  Równać  Szanse. Mi‐
nęło  już kilka  lat, a  ja nadal pozy‐
skuję  dotacje  na  działania 
a młodzieżą, która  jest w środowi‐
sku  bibliotekarzy  odbierana  jako 
ta  najtrudniejsza  grupa  wiekowa. 
Wcale  tak  nie myślę.  Potrafią  być 
oporni  na  wiele  rzeczy,  ale  są  też 
osobami  bardzo  kreatywnymi,  za 
ilością  ich  pomysłów  często  nie 
można  nadążyć  i  co  ważne,  chcą 
się  utożsamiać  z  miastem,  w  któ‐
rym  mieszkają.  Tylko,  że  nikt 
z  dorosłych  nie  ma  czasu  z  nimi 
o  tym  rozmawiać.  Nikt  nie  pyta 
o  ich  zainteresowania  i  marzenia, 

o 
to, czy mają gdzie realizować swo‐
je  pomysły  i  czy mają możliwość 
robić  to  po  swojemu,  tak  od  po‐
czątku  do  końca.  Niewiele  osób 
pewnie wie, że młodzi z gminy za‐
jęli  się  tematami  wpisującymi  się 
całkowicie w naszą historię, trady‐
cyjne  kulinaria,  historię  życia  za‐
łożycielki    zespołu 
folklorystycznego  czy  legendy 
związane z naszym miastem. Ci co 
wiedzą,  dostrzegli  ten  ogrom  pra‐
cy,  a  sama młodzież  została  przez 
lokalsów zauważona i jest odbiera‐
na  jako  równoprawny  partner 
w działaniach. Ci co nie chcą tego 
zobaczyć,  nadal  będą  na  młodych 
narzekać.
Moją  pracę  często  określa  czas. 
I  to nie  ten związany z przebywa‐
niem w bibliotece, ale ten poświę‐
cony  czytelnikowi.  Na  rozmowę 
z  osobami  wypożyczającymi 
książki, na spotkanie z seniorkami, 
od  których  często  czerpię  wiedzę 
i  doświadczenie,  na  wysłuchanie 
przedszkolaka,  który  dumnie  pre‐
zentuje  dyplom  otrzymany  od 
swojej  pani  i  chce  o  tym  opowie‐
dzieć. I choć to książki  nadal defi‐
niują  bibliotekę,  a  przypominają 
mi  o  tym  statystyki,  to  właśnie 
spotkania z ludźmi tworzą jej oso‐
bowość.
Nie sposób opisać wszystkiego te‐
go,  co  się  w  małomiasteczkowej 
bibliotece robi. Jestem bibliotekar‐
ką,  która  poza  przypisaną  jej  rolą 
czuje się też animatorką, trenerem, 
manadżerką,  powiernikiem,  akty‐
wistką czy liderem.  I dorosłam do 
tego, by chwalić się tym ogromem 
pracy, którą wykonują bibliotekar‐
ki  pracujące  w  zgranym  zespole. 
I owszem, przyznaję: dużo czytam, 
lubię  kawę  i  mam  w  szafie  kilka 
szarych swetrów...

Magdalena Rożek, kierownik Bi‐
blioteki Publicznej w Zbąszyniu

Bibliotekarki Regionu Kozła
Maj to miesiąc kultury  i książki. Corocznie w tym czasie swoje święto obcho‐
dzą działacze kultury  i bibliotekarze, którzy podzielili  się  swoimi refleksjami, 
wspomnieniami i opowiedzieli pokrótce o swojej pracy.
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Uczest‐
nicząc  w  dziesiątkach  spotkań,  fe‐
stynów  i  festiwali,  konkursów 
i pokazów, poznałem setki Kół Go‐
spodyń  Wiejskich  w  całej  Polsce. 
O  niezwykłych  specjalizacjach 
i  pasjach.  Od  tych  śpiewających, 
poprzez  klejących  tysiące  piero‐
gów, po te, co drą pierze. Koła roz‐
kwitają  i o  ich starzeniu się nie ma 
mowy.  Ani  pod  względem  wieku 
członkiń,  ani  pomysłów  i  działań. 
To skarbnica wiedzy o naszej histo‐
rii  i  tradycji.  To  wiedza  nie  książ‐
kowa,  hipotetyczna  czy 
przypuszczalna,  ale  prawdziwa, 
sprawdzona i żywa. 
Jak  wszystkiego,  tak  i  tu  staramy 
się znaleźć początek, datę, kiedy się 
coś zaczęło. Podobnie jest z Kołami 
Gospodyń Wiejskich.  Choć  pierw‐
sze wzmianki sięgają 1866 r. i wie‐

lu ten rok 
uznaje  za  powstanie  pierwszego 
zgromadzenia kobiet wiejskich pod 
nazwą  „Towarzystwo  Gospodyń” 
na Pomorzu, to muszę opowiedzieć 
o  tym drugim źródle. W Janisławi‐
cach  koło  Skierniewic,  w  1877  r. 
powstało  pierwsze  korzystające 
z  tej  nazwy  Koło  Gospodyń Wiej‐
skich.  Jego  inicjatorką  była    na‐
uczycielka  wiejska,  Filipina 
Płaskowicka,  kobieta  równie  ubo‐
ga,  jak  jej  podopieczne  Nauczając 
dzieci wiejskie, zdawała sobie spra‐
wę  z  potrzeby  dokształcania  także 
matek  tej  dziatwy.  Organizowała 
więc  spotkania,  czytając,  ucząc  pi‐
sania  i  przede  wszystkim  pokazu‐
jąc, iż można wyrażać swoje zdanie 
i opinie. Działalność ta, choć w za‐
mierzeniu  szczytna,  w  oczach  za‐
borcy  uznana  została  za 

buntowniczą.  Prekursorkę Kół  ska‐
zano  na  zesłanie  na  Syberię,  gdzie 
nie  dotarła,  umierając  w  1881r. 
w  transporcie.  Te  smutne  funda‐
menty  działalności  wymagałyby 
oddzielnego  akapitu,  dającego  rze‐
telną wiedzę o powadze starań ów‐
czesnych  patriotów    nie  tylko 
szablą  powstańczą,  ale  i  piórem 
wśród analfabetyzmu wsi polskiej.
Dopiero w 1918 roku nazwa „Koło 
Gospodyń Wiejskich”  zostaje  ujed‐
nolicona,  a  powstające  organizacje 
wreszcie  mogły  jawnie  zaistnieć 
w wolnej  Polsce. Tuż  przed wybu‐
chem II wojny światowej mieliśmy 
w  kraju  ponad  4  tysiące  kółek, 
zrzeszających  ponad  100  tysięcy 
gospodyń.  
W każdym  rozdziale  historii KGW 
miały  swoje  zadania  i  cele,  zarów‐
no te powstające w czasach zaboru, 

a po‐

tem 
w wolnej Polsce, te w czasach  ko‐
muny,  aż  do  czasów  dzisiejszych. 
Czasy  się  zmieniały,  rzeczywistość 
przekształcała  się  z  dnia  na  dzień, 
a  kobiety  w  KGW  każdorazowo, 
nie  zważając  na  zawirowania  speł‐
niały swoje zobowiązania  i dążenie 
do  celów.  Początkowo  to  edukacja 
i  wzajemna  pomoc.  Pod  zaborami 
dbały  o  ducha  patriotyzmu  pielę‐
gnując  tradycje  polskie  oraz  lokal‐
ne.  W  późniejszych  latach  koła 
wspomagały  się  wzajemnie  w  or‐
ganizacji  przychówków  gospodar‐
skich,  pasz,  ale  nadal  też  nie 
zapominając  o  spuściźnie  swoich 
dziadków. I choć czasy komunizmu 
próbowały  scentralizować  koła 
i  nadać  im  charakter  bardziej  poli‐
tyczny  niż  społeczny,  posłużyć  się 
nimi  w  propagandzie,  kobiety  na 
wsiach wytrzymały te naciski. 
Dzisiejsze  Koła  Gospodyń  Wiej‐
skich  to  już  fenomen.  Ich  rozwój 
w ostatnich latach, prężność działa‐
nia  i  narzędzia  do  pozyskiwania 
środków na swoje projekty zapiera‐
ją dech w piersiach. Z jednej strony 
niezwykła  pielęgnacja  tradycji, 
przekazywanie  tej  wiedzy  młod‐
szym  członkiniom,  a  z  drugiej  or‐
ganizacje  festiwali,  pikników, 
uczestnictwa w międzynarodowych 
i krajowych wydarzeniach.
Jeszcze  kilkanaście  lat  temu  uzna‐
wano KGW  za  organizację  na wy‐
marciu,  traktowano je bardziej  jako 
formę  spotkań  dla  najstarszych  go‐
spodyń,  jednakże  nasza  wieś  roz‐
wija się wcale się nie starzejąc.  Bo 
tak,    jak  kiedyś  łączyła  pokolenia 
dla  obrony  polskości,  tak  teraz  po‐
nownie  łączy  pokolenia  dla  zacho‐

w
ania  tradycji.  Dziś  naprawdę  nie 
wstyd młodym należeć do koła,  a   
jest  to  wręcz  odbierane  jako  za‐
szczyt.
Dzisiejsze  koła,  niejednokrotnie 
mając  osobowość  prawną,  dyspo‐
nują  sztabem  nie  tyko  rezolutnych 
pań,  ale  i  całym  zapleczem  tech‐
nicznym.  Tam  gdzie  KGW  tam 
i  sala  wiejska,  uposażona  jak  nie‐
jedna  restauracja,  tam  boiska 
i  świetlice,  gdzie  realizowane  są 
programy zajęć dla dzieci, młodzie‐
ży, aż po najstarszych. 
Środki  krajowe  i  unijne  doskonale 
zagospodarowują  się  na  wsiach 
w  tak  różnorodnych  projektach,  że 
nie sposób wymienić je choć rodza‐
jowo. A  wszystko  po  to,  by  nasza 
polska wieś nie musiała się niczego 
wstydzić. Możemy  się  obecnie po‐
równywać  z  Europą  Zachodnią, 
która nie przeszła takich zawirowań 
historycznych,  co  nasza wieś. Nie‐
zwykłe, że te wszelkie pochwały tu 
wznoszone przeze mnie,  należą  się 
na  ręce  rezolutnych  pań,  prawdzi‐
wych  gospodyń,  biznesmenów 
swoich  przydomowych  gospo‐
darstw.  Warto  przez  ten  pryzmat 
spojrzeć  na  działania  gospodyń 
wiejskich,  ponieważ  to  niezwykły 
trud, siła woli i determinacja, choć‐
by  w  załatwianiu  dofinansowania 
i jego rozliczenia, a przede wszyst‐
kim  organizacji  wydarzenia  z  czę‐
sto  dziesiątkami  wydarzeń 
towarzyszących. Chylę czoła, nisko 
się  kłaniam.  Polska Wieś  to  nasze 
małe  ojczyzny  prawdziwie  odda‐
nych gospodarzy.

Maciej Barton

Koło Gospodyń Wiejskich 
 nowe oblicze nowej wsi
Ktoś mógłby pomyśleć, cóż nowego w tym widzę i cóż takiego zachwyca‐
jącego dostrzegam w tej organizacji. W jednym zdaniu? To żywi obrońcy 
naszej historii regionu, to żywe archiwum, to żywa skarbnica wiedzy

Konkurs kulinarny KGW w Siedlcu.
fot. M. Barton

Festyn Kół Gospodyń Wiejskich w Wolsztynie.
fot. M. Barton

Z

go
dnie z ustaleniami piątkowego spo‐
tkania, w  ciągu  najbliższych  trzech 

lat,  w  ramach  łączonego  zadania 
przy  wsparciu  samorządów  Pań‐
stwowe Gospodarstwo Wodne Wo‐

dy Polskie 
odbuduje  dwa  zniszczone  obiekty 
hydrotechniczne  na  rzece  Obrze. 
Szacuje  się,  że  dzięki  inwestycjom 
uda  się  zgromadzić  1012  mln  m3 
wody,  dzięki  zbąszyńskiej  inwesty‐
cji dodatkowe 5 mln m3 wody uda 
się  zatrzymać  na  terenie  gmin  Sie‐
dlec  i Wolsztyn. Tylko na  obszarze 
gmin  Międzyrzecz,  Pszczew, 
Trzciel,  Zbąszyń  na  przestrzeni 
ostatnich  50  lat  przepływy  wody 
zmniejszyły  się  średnio  na  rzece 
Obrze  o  3040 proc. Średni  ubytek 
wody  w  jeziorach  położonych 
w zlewni tej rzeki wynosi od 1,0 do 
1,5  m.  Skutki  suszy  szczególnie 

widoczne  są  w  przypadku  Jeziora 
Zbąszyńskiego,  będącego  płytkim 
i  rozległym  zbiornikiem  wody, 
w którym woda szybko się nagrze‐
wa, w  konsekwencji  czego  docho‐
dzi  do  zakwitów  sinic  i  zjawiska 
przyduchy,  skutkujących  również 
śnięciem  ryb.  Prace  związane 
z opracowaniem dokumentacji pro‐
jektowej  i  uzgodnienia  zaplanowa‐
no  na  lata  2020  –  2021,  prace 
budowlane  zostały  zaplanowane   
do 2022 roku. Ich szacowany koszt 
to 13,1 mln zł. Deklarowany wkład 
samorządów ma wynieść 1,52 mln 
zł.
25  czerwca  2020  roku  na  Sali  Se‐
syjnej  Wielkopolskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego  w  Poznaniu  został 
podpisany list intencyjny dotyczący 
odbudowy  jazu  Perzyny  na  rzece 
Obrze.  Zgodnie  z  zawartymi 
uzgodnieniami w  latach  20202021 

Regionalny  Zarząd  Gospodarki 
Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 
opracuje dokumentację projektową, 
w  latach  20212022  przy wsparciu 
finansowym  Powiatu  Nowotomy‐
skiego,  Gmin  Siedlec  i  Zbąszyń, 
Nadleśnictw  Babimost  i  Wolsztyn 
za  szacowaną  kwotę  6,5  miliona 
złotych zrealizowana zostanie kom‐
pleksowa odbudowa Jazu w Perzy‐
nach, z uwzględnieniem wariantów 
dotyczących  produkcji  prądu,  czy 
też  ułatwień  dla  kajakarzy.   Warto 
podkreślić,  że  dzięki  inwestycji  na 
terenie  powiatów  nowotomyskiego 
i  wolsztyńskiego  będzie  możliwe 
zmagazynowanie  niemal  12  mln 
m3 wody / rocznie. Uczestnicy wi‐
zyty  studyjnej  mogli  osobiście 
przekonać się o stanie technicznym 
Jazu  i  skutkach  jakie  będzie miała 
realizowana  już  inwestycja.

um zb

Wody Polskie odbudują dwa
zniszczone jazy na rzece Obrze
Z  inicjatywy poseł Marty Kubiak oraz posła Jacka 
Kurzępy,  5  czerwca    w  siedzibie  Regionalnego  Za‐
rządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Pozna‐
niu  odbyło  się  drugie  spotkanie  robocze  dotyczące 
ujęcia  w  Planie  Przeciwdziałania  Skutkom  Suszy 
obiektów  piętrzących  w  Perzynach    i  Rybojadach 
oraz  podjęcia  skoordynowanych  działań  przywra‐
cających zdolności retencyjne na odcinku rzeki Ob‐
ry, na obszarze gmin  Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel 
i Zbąszyń.
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Obszary  działań  IKEA  Industry 
w  ramach  projektów  Społecznego 
Zaangażowania obejmują trzy kate‐
gorie.

KATEGORIA LUDZIE
 Dzieci:  np.  dzieci  z biednych do‐
mów, poprawa warunki  życia, dba‐
nie  o  dzieci  od  najmłodszych  lat, 
budowa placów zabaw, przyznawa‐
nie nagród naukowych oraz stypen‐
diów,  organizowanie  projektów 
charytatywnych  oraz  zbiórek,  bu‐
dowanie  obiektów  sportowych  dla 
dzieci itd.
 Warunki mieszkalne: np. wspiera‐
nie  szkół  i  domów  dziecka,  prze‐
prowadzanie  remontów 
w  schroniskach  dla  ludzi  potrzebu‐
jących, itd.
 Wspieranie  lokalnych  organizacji 
działających  na  rzecz  ludzi  niepeł‐
nosprawnych: niepełnosprawni, ko‐
biety  potrzebujące,  ludzie  starsi, 
ludzie bezdomni.
  Nagłe  wypadku/katastrofy:  np. 
proaktywne  zaangażowanie  przy 
pracach  przeciwdziałającym  efek‐
tom  huraganów,  powodzi,  trzęsień 
ziemi itd.
  Zdrowie  i  bezpieczeństwo  (bez 
ochrony):  np.  bezpieczeństwo  na 
ulicznych  drogach  i  zapewnienie 
bezpiecznej drogi do pracy, projek‐
ty zdrowego odżywania się, bezpie‐
czeństwo w domu/pracy/szkole, itd.

KATEGORIA PLANETA
 Ochrona źródeł naturalnych zwią‐
zanych  z  działalnością  IKEA  Indu‐
stry:  np.  lasy,  gospodarka  wodna, 
akcje  dotyczące  recyklingu  odpa‐
dów,  ochrona  zasobów  wodnych, 
a  także  projekty  dotyczące  zróżni‐
cowania biologicznego itd.
 Zmiany klimatyczne: np. sadzenie 
drzew,  projekty  dotyczące  bezpie‐
czeństwa  energetycznego,  naucza‐
nie  z  zakresu  energii  odnawialnej, 

pro‐
jekty  dotyczące  transportu  ludzi 
i towarów itd.

KATEGORIA LUDZIE 
I PLANETA
  Edukacja  i  umacnianie  świado‐
mości:  np.  nauczanie  w  szkołach, 
organizowanie  kampanii  poszerza‐
jących  wiedzę  wśród  uczniów, 
dzieci,  rodzin  współpracowników, 
lokalnych  firm,  organizacji  i  klien‐
tów itd.
Projekty  i  inicjatywy  zaangażowa‐
nia  społecznego mogą być wdraża‐
ne w  formie wsparcia  finansowego 
(darowizn  pieniężnych),  darowizn 
rzeczowych  (produkty  IKEA  lub 
IKEA  Industry,  karty  podarunkowe 
IKEA lub  inne materiały  lub sprzęt 
  za wyjątkiem  sprzętu  komputero‐
wego),  udostępnianiu wiedzy  z  za‐
kresu  knowhow  i  wykorzystania 
ludzkiej siły roboczej. 
Przykłady  projektów  skupiających 
się na pomocy ludziom: 

 
dzieci    darowizna  pieniężna  lub 
karty  podarunkowe  IKEA dla  szpi‐
tali  dziecięcych, wspieranie organi‐
zacji,  których  głównym  celem  jest 
pomoc  dzieciom,  edukacja  dzieci 
w  zakresie  zrównoważonego  roz‐
woju
  warunki  mieszkalne    wspieranie 
domów  dziecka  poprzez  dostarcza‐
nie gotowych do użytku mebli bądź 
darowizny  pieniężne  od  IKEA  In‐
dustry,  pomoc w  budowie  centrum 
rekreacyjnego dla młodzieży.
  ludzie  potrzebujący  wspieranie 
ludzi  bezdomnych,  w  podeszłym 
wieku,  biednych,  chorych,  uchodź‐
ców  itd.,  poprzez  organizowanie 
akcji  mających  na  celu  pomoc  do‐
celowej  grupie  ludzi,  organizowa‐
nie  zbiórek  odzieży  dla  ludzi 
potrzebujących,  wspieranie  władz 
miasta  poprzez  pomoc  finansową 
w  budowaniu  punktów  sanitarnych 
dla ludzi bezdomnych, organizowa‐
nie  spotkań  bożonarodzeniowych 

dla osób, które z różnych 

względów  nie  są  w  stanie  święto‐
wać.
  zdrowie  i  bezpieczeństwo    wraz 
z  innymi  firmami  lub  władzami 
miasta brać czynny udział w finan‐
sowaniu  akcji  „bezpieczna  droga 
do  pracy”,  których  plany  infra‐
strukturalne  zakładają budowę bez‐
piecznych  chodników  lub  ścieżek 
rowerowych,  oświetlenia  drogowe‐
go  itd.,  wspieranie  ludzi  w  pode‐
szłym  wieku  poprzez  dostarczanie 
im wartościowej żywności, darowi‐
zny  pieniężne  na  ogólnodostępne 
lokalne  ośrodki  sportowe  i  rekre‐
acyjne.
Przykłady  projektów  dla  naszej 
planety:
  nagłe  wypadki  i  katastrofy 
współpraca  z  władzami  miasta 
przy  tworzeniu  planów  pomocy  od 
IKEA Industry w  razie wystąpienia 
potencjalnych  nagłych  wypadków, 
stworzenie  grupy  ludzi  z  odpo‐
wiednimi kwalifikacjami do pomo‐
cy  w  razie  wystąpienia  nagłych 
wypadków,  pomoc  lokalnej  jedno‐
stce  straży  pożarnej  podczas  ćwi‐
czeń,  poprzez  organizację  ćwiczeń 
w  warunkach  przemysłowych  lub 
wyjątkowych.
  ochrona  źródeł  naturalnych    or‐

ga‐
nizacja  zbiórek  odpadów 
niebezpiecznych  wśród  mieszkań‐
ców  danej  społeczności,  co  naj‐
mniej kilka razy do roku, jeśli dana 
społeczność sama nie organizuje te‐
go  typu  akcji,  projekty  promujące 
sadzenie drzew, inicjowanie projek‐
tów dotyczących oszczędzania wo‐
dy  i powtórnego  jej użycia, pomoc 
w odbudowywaniu naturalnego sie‐
dliska
    zmiany  klimatyczne    bycie 
członkiem  grupy  firm  inwestują‐
cych w lokalne elektrownie wiatro‐
we,  inicjowanie  akcji  wzajemnego 
podwożenia do pracy lub szkoły.
Przykłady  projektów  dla  ludzi 
i planety:
 edukacja i umacnianie świadomo‐
ści  organizowanie warsztatów dla 
dzieci  w  szkołach  i  przedszkolach 
działających  na  terenie  danej  spo‐
łeczności,  organizowanie  spotkań 
tematycznych  dla  mieszkańców 
społeczności,  dzielenie  się  do‐
świadczeniem  i  dobrymi  praktyka‐
mi  z  nowymi  przedsiębiorstwami 
w  zakresie  zrównoważonego  roz‐
woju,  zdrowia  i  bezpieczeństwa,   
organizowanie  dni  otwartych  dla 
społeczności  dotyczących  zrówno‐
ważonego rozwoju.

um zbk

Społeczne zaangażowanie IKEA Industry
Od kilku  lat  firma IKEA działająca na  terenie Zbąszynka, Zbąszynia  i Babi‐
mostu wspiera działania wielu organizacji z tych gmin. Do tej pory w ramach 
wsparcia zrealizowanych zostało wiele  inicjatyw na rzecz środowiska lokalne‐
go, przeprowadzono wiele  inicjatyw mających na celu poprawę oferty eduka‐
cyjnej  i sportowej, zarówno dla najmłodszych,  jak  i seniorów, zorganizowano 
akcje dotyczące wiedzy o zdrowiu, bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju.

Dofinansowanie  w  kwocie  9,8  mln 
zł  pochodzi  z  unijnych  funduszy na 
gospodarkę  niskoemisyjną.    Tury‐
styka rowerowa staje się coraz waż‐
niejszym  elementem  wizerunku 
regionu i oferty turystycznej. Miesz‐
kańcy  i  turyści  coraz  chętniej  sta‐
wiają  na  rower  jako  sposób 
spędzania wolnego czasu i rekreacji. 
Powstałe  ścieżki  rowerowe  będą 

roz‐
wiązaniem  alternatywnym  dla  ko‐
munikacji  samochodowej,  stanowić 
będą możliwie najkrótsze połączenia 
źródeł i celów podróży. Infrastruktu‐
ra  rowerowa  zapewni  bezpieczeń‐
stwo nie  tylko korzystającym z niej 
rowerzystom,  ale  także  wszystkim 
innym  uczestnikom  ruchu,  jakich 
mogą oni spotkać na swojej drodze. 
W  miejscach  postoju  i  odpoczynku 

p
lanuje  się wykonanie  obiektów ma‐
łej  architektury  takich  jak:  stoły 
drewniane,  krzesła  (ławki)  drewnia‐
ne,  ewentualne,  kosze  na  odpadki, 
stojaki  na  rowery.  Planowana  trasa 
stworzy  docelowo  sieć  szlaków  ro‐
werowych, łączącą ze sobą miejsco‐
wości,  jak  również  skupiska 
mieszkańców  gminy  z  miejscami 
zatrudnienia.  Ścieżki  rowerowe  bę‐

dące  przedmiotem  projektu  są  za‐
projektowane  w  celach:  szerszego 
wykorzystania  transportu  niezmoto‐
ryzowanego  indywidualnego, 
zmniejszenia  wykorzystania  samo‐
chodów  osobowych,  niższej  emisji 
zanieczyszczeń  powietrza,  hałasu 
oraz  niższego  zatłoczenia,  poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt  realizowany  jest  w  ramach 
Regionalnego  Programu  Operacyj‐
nego  Lubuskie 2020, Osi Prioryte‐
towej  3  Gospodarka  niskoemisyjna, 
Działanie  3.3.  Ograniczenie  niskiej 
emisji  w  miastach,  Poddziałanie 
3.3.1  Ograniczanie  niskiej  emisji 
w  miastach  –  projekty  realizowane 
poza  formułą ZIT w  trybie „ zapro‐
jektuj  i  wybuduj”.  Przedmiotem 
projektu  jest  budowa  sieci  ścieżek 
rowerowych,  które  będą  pełniły 
funkcję  korytarzy  transportowych. 
Inwestycja  obejmuje  zaprojektowa‐
nie  i  budowę 8miu  ciągów  ścieżek 

rowerowych  o  łącznej  długości  ok. 
22  082 m.  zlokalizowanych  na  ob‐
szarach  gmin:          Babimost    9 
230 m,   Zbąszynek   7857m  i Kar‐
gowa  4 996 m.
Inwestycja ma w efekcie przyczynić 
się do  poprawy jakości i funkcjono‐
wania  systemu  transportowego,   
ograniczenia  zanieczyszczenia  śro‐
dowiska  naturalnego,  zmniejszenia 
ilości  zanieczyszczeń  emitowanych 
do  atmosfery,  ograniczenia  emisji 
gazów  cieplarnianych  do  atmosfery 
oraz  zwiększenia  bezpieczeństwa 
ekosystemów. Wraz  z  utworzeniem 
zaplanowanych  szlaków  rowero‐
wych poprawi się konkurencyjność i 
atrakcyjność  gmin  Babimost,  Zbą‐
szynek,  Kargowa,  a  także  spójność 
społeczna  i  terytorialna  wojewódz‐
twa  lubuskiego.  Całkowita  wartość 
projektu to 15 511 937,18 złotych.

um kar

Zintegrowany  System  Ścieżek  Rowerowych 
w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek
Głównym  celem  projektu  było  ograniczenie  niskiej  emisji  zanieczyszczeń 
z  transportu  poprzez  rozwój  infrastruktury  rowerowej  na  terenie  gmin: Babi‐
most,  Zbąszynek,  Kargowa.  Okres  realizacji  projektu  trwał  od  25.05.2016  r., 
a planowany termin zakończenia  inwestycji to 20.08.2020 r. Nowe ścieżki zapla‐
nowano  przy  drogach  powiatowych,  dlatego  partnerami  projektu  są  także  po‐
wiat zielonogórski i świebodziński.



s

Od jakiego czasu dwie zbąszyńskie 
szkoły  są  połączone  w  Zespół 
Szkół nr 1?
Liceum  Ogólnokształcące  im.  Ste‐
fana Garczyńskiego  i Zespół Szkół 
nr  2,  w  którego  skład  wchodziła 
wcześniej  Szkoła  Zawodowa 
i Technikum, zostały połączone de‐
cyzją  starostwa  nowotomyskiego 
w  2017  roku. Motywowano  to  po‐
stępującym niżem demograficznym 
i  coraz  słabszy  naborem  do  klas 
I  w  niektórych  szkołach.    Chciano 
w  tej  sytuacji  zachować  tradycje, 
zwyczaje  i  w  miarę  możliwości 
miejsca  pracy  dla  pracowników 
tych  szkół. Musieliśmy nagle prze‐
organizować nasze szkoły. Specyfi‐
ka  kształcenia  zawodowego  jest 
zupełnie  inna  niż  ogólniaka,  jest 
w  niej  dużo  spraw  związanych 
z  pracodawcami,  egzaminami  za‐
wodowymi  czy  praktyczną  nauką 
zawodu.  Dużym  wsparciem  dla 
mnie  jest  pomoc  pani Urszuli Wil‐
końskiej,  która  ma  wieloletnią 
praktykę  w  kształceniu  zawodo‐
wym,  to właśnie od niej staram się 
jak  najwięcej  dowiedzieć  i  przy‐
znaję,  że  cały  czas  się w  tej  nowej 
sytuacji uczę.

Oferta  obu  szkół  jest  bardzo  obie‐
cująca,  jeśli  chodzi  o  wybór  kie‐
runków  kształcenia.  Ale  co  pana 
zdaniem, wyróżnia je poza progra‐
mem nauczania?

W mo‐
im przekonaniu, szkołę odróżnia od 
innych  swoista  atmosfera,  klimat 
wewnętrzny. Wpływ na to ma wiele 
czynników.  Przede  wszystkim  to 
nie  jest  moloch,  gdzie  stłoczeni  są 
wszyscy  uczniowie,  w  każdym 
z budynków uczy się po ponad 200 
młodych ludzi. To rozproszenie po‐
woduje, że nauczyciele znają  lepiej 
uczniów,  że  uczniowie  znają  lepiej 
siebie  nawzajem.  Od  dawna  nie 
słyszałem,  żeby  pomiędzy  ucznia‐
mi dochodziło  do  jakichś  starć  czy 
konfliktów,  powoduje  to  m.in. 
otwartość sal  lekcyjnych w  liceum. 
Moim  celem,  jako  dyrektora,  było 
zawsze  to,  by  uczeń  nie  uczył  się 
tylko  przedmiotów  akademickich, 
ale  rozwijał  się  wewnętrznie.  Roz‐
wijał  swoje  zainteresowania,  swoje 
pasje.  Dlatego  bardzo  dużą  wagę 
przywiązuję  do  tego,  by  były 
w  szkole  możliwości  stwarzane 
uczniom  do  samorozwoju  poprzez 
ciekawe zajęcia. Bardzo sobie cenię 
i  wspieram  wszelkie  inicjatywy 
społeczne  naszej  młodzieży  i  tutaj 
wolontariat jest niezwykle silny. To 
ponad  stu  uczniów  angażujących 
się w różne prace, projekty czy po‐
moc na rzecz społeczności lokalnej. 
W  szkole  duża  grupa  młodzieży 
zajmuje  się  działaniami  artystycz‐
nymi o dobrym poziomie  i smaku, 
takimi jak recytatorskie, śpiewacze, 
muzyczne  i  osiąga  znakomite  wy‐

n
iki na  różnych konkursach. Dobrze 
rozwija  się  dodatkowa  działalność 
na  polu  historycznym,  młodzież 
pod  okiem  opiekunów  kultywuje 
tradycje regionalne,  czy udziela się 
w projektach skierowanych typowo 
dla osób młodych,  i  tu przykładem 
mogą  być  realizacje  w  programie 
"Równać  szanse"  organizowane 
przez Bibliotekę  Publiczną w Zbą‐
szyniu.  Prężnie  działa  Uczniowski 
Klub  Sportowy  "Olimpus",  w  któ‐
rym  dla  aktywnej  sportowo  mło‐
dzieży  organizowane  są  obozy 
narciarskie, spływy kajakowe i bie‐
gi.

Jakie  specjalne wyróżnienia  otrzy‐
mała szkoła do tej pory?
Ważnym  podkreślenia  jest  fakt,  że 
całokształt  działań  szkoły  został 
dostrzeżony  przez  Urząd  Marszał‐
kowski w Poznaniu  i w 2017 roku 
otrzymała  ona wyróżnienie w  kon‐
kursie  "Wielkopolska  szkoła  roku", 
a  w  2019  zostaliśmy  laureatem, 
czyli  jedną  z  pięciu  szkół    nagro‐
dzonych  tytułem  w  tym  plebiscy‐
cie.  Szkoła  została  także 
uhonorowana  odznaką  "Zasłużony 
dla  województwa  wielkopolskie‐
go".  Oprócz  tego  mnóstwo  jest 
działań  dodatkowych  naszych 
uczniów  dostrzeżonych  nie  tylko 
w  mieście,  są  to  "Szkoła  toleran‐
cji",  "Szkoła  dialogu",  "Szkoła  de‐

mo‐
kracji"  czy  "Szkoła  odkrywców 
talentów". Poza  tym uczniowie  ak‐
tywnie  prowadzą  szkolny  radiowę‐
zeł,  gdzie  realizują  swoje  pomysły 
muzyczne  i  udostępniają  je  w me‐
diach społecznościowych.

Co to takiego "Biuro karier"?
Zapraszamy  absolwentów  szkoły. 
którzy  osiągnęli  jakiś  sukces 
w  swojej  pracy,  na  specjalne  spo‐
tkania.  Dzielą  się  oni  swoimi  spo‐
strzeżeniami  dotyczącymi  tego,  co 

po  szkole  robić,  jak  robić,  w  któ‐
rym  kierunku  iść,  jakich  umiejęt‐
ności  nabywać.  Naszymi  gośćmi 
były  osoby  wykonujące  naprawdę 
skrajnie różne profesje, a wszystkie 
spotkania  miały  na  celu  zmotywo‐
wać uczniów do  rozwijania  swoich 
zainteresowań,  do  podejmowania 
decyzji zgodnych ze swoją pasją.

Oferta  zajęć  szkolnych  i  kierun‐
ków,  jakie  mogą  wybrać  absol‐
wenci szkół podstawowych co roku 
staje  się  bardziej  atrakcyjna.  Co 
nowego  w  nadchodzącym  roku 
szkolnym?
W  liceum  profile  nauczania  są 
zbieżne z  tym, co było do  tej pory, 
mamy  ofertę  dla  humanistów,  dla 
ścisłowców  i  dla  przyrodników 
oraz  klasę  bezpieczeństwa  publicz‐
nego. Wprowadzamy  w  tym  ostat‐
nim  profilu  dodatkowy  moduł 
ratownictwa  medycznego,  w  ra‐
mach  którego  będzie  czas  na  zaję‐
cia  z  funkcjonariuszami  służb 
mundurowych,  warsztaty  krymina‐
listyczne  czy  obozy  szkoleniowe 
organizowane  przez Komendę Wo‐
jewódzką  Policji  w  Poznaniu. 
Kompetencje  nabyte w  ramach  na‐
uczania ułatwią nabycie w później‐
szym  czasie  zdobycie  kwalifikacji 
ratownika  medycznego.  Jeśli  mó‐
wimy  o  technikum,  to  proponuje‐
my  dwie  klasy:  rachunkowości 
i  hotelarstwa.  W  tej  pierwszej 

u
czeń nabywa kwalifikacje w zawo‐
dzie  technik  rachunkowości,  uczy 
się  prowadzenia  spraw  księgowo
płacowych  i  ekonomii. Moim  zda‐
niem jest to zawód poszukiwany na 
rynku  i daje duże możliwości  zdo‐
bycia pracy. Nasza szkoła ma pod‐
pisaną umowę partnerską z Wyższą 
Szkołą  Bankowa  w  Poznaniu.  Od 
roku szkolnego 2019/2020,   z  racji 
tego, że miasto jest bogate w walo‐
ry turystyczne i pod tym kątem się 
rozwija,  działa  technikum  hotelar‐
stwa. 
W    Branżowej  Szkole  I  Stopnia 
funkcjonują  klasy wielozawodowe, 
gdzie  uczniowie  realizują  przed‐
mioty  ogólne  co  dwa  tygodnie 
i  wykonują  praktykę  u  wybranego 
przez  siebie  rzemieślnika.  Podczas 
trzyletniej  nauki  praktycznie  i  teo‐
retycznie  przygotowują  sią  do    ta‐
kich  zawodów  jak  np.:  mechanik, 
elektromechanik,  spawacz.  fryzjer, 
kucharz  i wiele  innych. Od  dwóch 
lat  bardzo  prężnie  rozwija  się 
współpraca  z  Akademią  Dobrego 
Montażu  Porta  i  firmą  Kwaśnik 
SKPD, gdzie nasi uczniowie mogą 
kształcić  się  w  zawodzie  "monter 
stolarki  budowlanej".  Zawód  ten, 
staraniem lokalnego przedsiębiorcy, 
jest wpisany na listę zawodów defi‐
cytowych.  Uczniowie,  którzy  się 
w  tym  zawodzie  kształcili  i  mieli 
praktyki  warsztatowe  w Akademii 
Dobrego  Montażu,  są  objęci  pro‐
gramem  wspomagającym  absol‐
wentów  tego  kierunku 
zawodowego.

Czy  są prowadzone obecnie  jakieś 
prace  lub  zadania  związane  z  re‐
montami lub zakupem sprzętu?
W  tej  chwili  zajmujemy  się  dopo‐
sażeniem  pracowni  w  technikach 
w sprzęt. Mamy w ramach projektu 
"Wspieramy  szkolnictwo  zawodo‐
we w Zbąszyniu" dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Poznaniu 
i  w  czasie  wakacji  zakupimy  nie‐
zbędny  sprzęt  do  pracowni.  Jeste‐
śmy  też  w  trakcie  finalizowania 
przetargu  na  budowę  "Szatni  na 
medal" przy budynku szkoły na uli‐
cy  17  Stycznia,  w  którym  w  tym 
roku  udało  nam  się  zaadaptować 
pomieszczenie  na  siłownię.  Szkoła 
jest  bardzo  dobrze  wyposażona   

Ostat‐
ni czas nie był sprzyjający dla oświaty ze względu na panującą w kraju epide‐
mię. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli przestawić się na inny tryb 
nauczania, uczestniczyli na lekcjach online, dokształcali się w nieznany dotąd 
sposób, a zajęcia szkolne zupełnie nie przypominały tych klasycznych. Brako‐
wało, zarówno i jednym i drugim, bezpośredniego kontaktu, rozmów, śmiechu, 
gwaru, wzajemnej  inspiracji  i motywacji. W tym nietypowym czasie przepro‐
wadzone zostały egzaminy maturalne i ósmoklasisty, a wielu uczniów zastana‐
wiało  się  nad  tym,  co  dalej.  Zespół  Szkół  nr  1  w  Zbąszyniu  jest  szkołą 
z wieloletnią już tradycją, ale nowoczesną i otwartą na nowe wyzwania związa‐

Nowe wyzwania dla ósmoklasistów

Uczniowie ZS nr 1 w Zbąszyniu podczas zajęć.
Foto archiwum szkoły.
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Z jakich okolicznych miejscowości 
młodzi  ludzie  przyjeżdżają  się 
kształcić do zbąszyńskich szkół po‐
nadpodstawowych?
Co  roku  mamy  pełny  nabór  na 
miejsca  zapewnione  dla  rekrutują‐
cych  się  uczniów.  Zauważamy 
oczywiście, że mniejsze jest zainte‐
resowanie pewnymi przedmiotami,  
od dawna żaden z uczniów nie de‐
klarował,  że  chce  się  kształcić  np. 
z  fizyki.  Wtedy  też  są  tworzone 
mniejsze pod względem liczbowym 
klasy.  Zauważamy  tendencję,  że 
więcej  młodych  ludzi  chce    się 
uczyć  w  szkole  branżowej,  chce 
mieć zawód. Na to dodatkowo mia‐
ła  wpływ  reforma  systemu  eduka‐
cji.  W  Zespole  Szkół  nr  1 
najczęściej uczą się młodzi ze Zbą‐
szynia, pozyskujemy także uczniów 
z  okolicznych  miejscowości,  jak 
Siedlec,  Trzciel,  Zbąszynek  czy 
gminy Wolsztyn: Adamowo, Powo‐
dowo  czy  Obra.  Kilkoro  uczniów 
jest  z  Nowego Tomyśla  i  Babimo‐
stu.

Czy  ma  pan  jakąś  informację 
o osobach, które ukończyły tutejsze 
szkoły  ponadpodstawowe,  a  wcze‐
śniej  ponadgimanzjalne?  Czy  ab‐
solwenci  szkoły  wracają  po 
studiach do Zbąszynia?
To,  że  do  tej  pory  szkoła  dobrze 
funkcjonowała  i  tak  się  dzieje  na‐
dal,  że  była  dobrze  odbierana, 
świadczy  fakt,  że  absolwenci  wra‐
cają do nas, ale już jako nauczycie‐
le.  W  tej  chwili  na  stanowisku 
nauczyciela  lub  pedagoga  jest  za‐
trudnionych  sześciu  absolwentów 
naszej szkoły. 

Plany  i  pomysły  na  rozwój  szkoły. 
Czy  są  takowe?  Jak  przebiegała 
promocja  szkoły  w  czasie  pande‐
mii?
Myślałem nad  stworzeniem techni‐
kum  informatycznego,  ten  pomysł 

mam w głowie od kilku lat. Jednak 
ogromnym problemem  jest nie  tyle 
zaplecze sprzętowe, co kadra, która 
miałaby  prowadzić  zajęcia.  Osoby 
z  wykształceniem  w    specjalizacji 
informatyka  pracują  najczęściej 
zdalnie, są programistami w dużych 
firmach  i  nie  są  zainteresowane 
pracą w szkole. Poza tym  w szkole 
potrzeba  by  było  przynajmniej 
dwóch informatyków, a jest to real‐
nie nie do zrealizowania. 
Bardzo  żałuję,  że  potencjalni  kan‐
dydaci na uczniów nie mogą do nas 
przyjechać  i  zobaczyć  budynku 
szkoły,  który  jest  specyficzny  i ma 
swój  klimat,  porozmawiać  z  obec‐
nymi uczniami, naocznie przekonać 
się o walorach szkoły. To, co może‐
my i co jest dla nas istotne, pokazu‐
jemy  w  Internecie  lub  poprzez 
media  społecznościowe,  ale  zdaję 
sobie sprawę,  że to zupełnie nie to 
samo.  Nabór  w  tym  roku  odbywa 
się drogą elektroniczną, a cały pro‐
ces  rekrutacji  trwa  do  19  sierpnia. 
Nasza  placówka  jest  przyjazna, 
bardzo  otwarta  na  nowe wyzwania 
i stawiane przed nią zadania. Nauka 
tutaj  to  przyjemność,  spędzamy 
dzień  szkolny  w  miłej  atmosferze, 
a  wykwalifikowane  grono  nauczy‐
cieli i opiekunów pozwala każdemu 
rozwijać  swoje  pasje.  Kierunki  na‐
uczania, które prowadzimy w szko‐
le są nie  tylko  interesujące  i dające 
konkretną  wiedzę,  ale  często  po‐
szukiwane na rynku pracy i pozwa‐
lające  się  rozwijać  w  szkołach 
wyższych oraz w karierze  zawodo‐
wej.

Z Bogusławem Pietrusiewiczem, 
Dyrektorem ZS nr 1 w Zbąszyniu, 

rozmawiała Magdalena Rożek

Uczniowie ZS nr 1 w Zbąszyniu na targach Budma w Poznaniu.
Foto Krzysztof Rożek

Budynek B ZS nr 1 na ulicy 17 Stycznia 1920 w Zbąszyniu.
Foto archiwum szkoły.

Budynek A ZS nr 1 na ulicy Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu.
Foto archiwum szkoły
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W Po
lsce raczej jest rozpoznawany tylko 
przez  wędkarzy,  a  ci  opowieść 
o rybakach snują posępną i ponurą. 
Reszta z nas nie za bardzo fach ten 
kojarzy.  Jesteśmy  świadomi  istnie‐
nia,  ale  też  nic  ponad  to.  Mental‐
ność  Polaka  przypisała  rybakom 
etykietę  dewastatora,  złoczyńcy 
i grabieżcy wód, bez skrupułów łu‐
piącego  jeziora, wyławiającego bez 
opamiętania,  stosującego  często 
bandyckie  i  niehumanitarne  meto‐
dy. Tak to odbierają całe rzesze nie 
tylko wędkarzy, tak widzi to wielu  
obserwatorów. Więc  chciałbym na‐
pisać Wam,  jak  tak  naprawdę  wy‐
gląda  rybak,  jego  praca  i  cała 

gospo‐
darka  rybacka. Oto  dni  kilka  z  ży‐
cia Rybaka. 
Dla kolorytu, a może i dla pewnego 
rodzaju efektu, ta rybacka opowieść 
będzie obrazem laika, a nie wywia‐
dem  z  rybakiem.  Lecz  zaraz  się 
przyznam, że wszelka wiedza prze‐
ze mnie  spisana,  jest  nabyta  drogą 
licznych spotkań, opowieści, kawek 
i  herbatek  z  najprawdziwszym  ry‐
bakiem  śródlądowym  i  jego  żoną. 
Gdzie trzeba zaznaczyć, że oba źró‐
dła są spójne, a w pełni się uzupeł‐
niając  dały  taki  oto  obraz 
gospodarza wód.
Rybactwo  śródlądowe  ma  swoje 
korzenie w  naszej  kulturze  od  nie‐

pa‐
miętnych czasów. No bo i ryba była 
naszym  kulinarnym  kompanem  od 
zawsze.  Dawniejsze,  ostre  i  licz‐
niejsze  posty  zmuszały  do  wstrze‐
mięźliwości  od  mięsa  przez 
nieomal  pół  roku.  Tę  lukę  wypeł‐
niały  kasze  i  zboża  oczywiście, 
a  im biedniejszy staropolski miesz‐
kaniec,  tym  i  dieta  uboższa.  Jed‐
nakże  jezior  u  nas  niekończące  się 
pojezierza,  do  tego  rzeki,  no  i  go‐
spodarka  stawami.  Ta  ostatnia  za‐
sługuje  również  na  oddzielny 
rozdział  rozważań,  bo  dotyka  tylu 
aspektów, iż trudno to w kilku zda‐
niach  opisać.  Wróćmy  jednak  do 
naszego  rybaka na  jeziorze. Można 

by  rzec,  czemu  w  ogóle  ten  opis, 
podział i deklaracja tak wyraźna, że 
nie  o  morskich,  a  o  jeziorowych, 
śródlądowych  mowa?  A  właśnie 
dlatego,  że  różnica  jest  kolosalna 
i o tym między innymi te słowa.
Rybak  śródlądowy  to  gospodarz 
uprawiający  jeziora,  ma  do  tego 
park maszyn, tak na lądzie, jak i na 
wodzie. Ma  do  tego wiedzę  i  bez‐
względnie pasję, co oznacza, że tak 
niewiele  różni go od  rolnika,  który 
całym  życiem  jest  zakorzeniony 
w  pracy,  który  orze,  sieje  i  zbiera. 
Bohater  tej  opowiastki,  uwierzcie 
mi czy nie, robi dokładnie to samo.
Jego zawód, sens życia w zasadzie, 
nie jest tylko zaciąganiem siecią po 

jeziorach i wyławianiem darów na‐
tury. To nie grabieżca  i wandal na‐
szych jezior, bo tak jak i rolnik, aby 
zebrać, musi „posiać”.
Skąd  się  jednak  biorą  rybacy?  Bo 
przecież ci, co nad morzem, to całe 
pokolenia,  które  innej  roboty  nie 
znają  nad  Bałtykiem.  Bo  rolnicy 
najczęściej  też  z  dziada  pradziada, 
tylko  jakość  sprzętu  się  zmienia, 
a fach w genach ten sam. Z rybaka‐
mi  jest  podobnie  i  choć  tak  mało 
o nich wiemy, to powiem Wam, że 
w genach to zamiłowanie do jezior 
przekazują. 
Jeszcze kiedyś można było się w tej 
materii  kształcić,  dziś  ten  zawód 
wyszedł ze szkół, umarł po powoli. 
Wierzyć  czy  nie  wierzyć,  tych  ry‐
baków jest może z pięciuset na cały 
nasz  kraj!  I  daję  tu  wyraźny  wy‐
krzyknik,  aby  pokazać,  jaki  to  już 
teraz  jest kłopot. Bo  jeśli ktoś my‐
śli,  że  podobnie  jak  zwierzyna 
w lesie, tak i ryby w jeziorze pora‐
dziłyby  sobie  same,  to  jest  w  błę‐
dzie.  Tak  głęboka  ingerencja 
w  przyrodę,  wymaga  gospodaro‐
wania tymi zasobami rękoma ludzi, 
dokładnie  na  tej  samej  zasadzie 
i  pola  mogłyby  się  obsiać  same, 
a  gęsi  wypasać  na  łąkach.  Postęp 
i cywilizacja kosztuje.
Taka  też  rola  i  zadanie  rybaków. 
Widzimy  ich z  sieciami, a  to  tylko 
mały  skrawek  ich  pracy,  tak  jak 
żniwa  u  rolnika.  Akweny  jezior 
wymagają  pomocy  fachowców, 
a  odbudowywanie  poszczególnych 
gatunków  ryb,  ich  zależności  dra‐
pieżcy  z  ofiarą,  preferencji  pokar‐
mowych,  to  bardzo  złożone 
procesy.  Dzisiejsze  jeziora,  niejed‐
nokrotnie  „wspierane”  odpadami 
z fabryk, eksploatowane choćby tu‐
rystycznie,  wymagają  ciągłej  opie‐
ki.  Procesy  zarastania,  zamulania, 
degradacji  jezior,  to nie wina ryba‐
ków, ale właśnie to oni znają meto‐
dy  na  ich  zatrzymanie,  znają 
lekarstwa na bolączki naszych wód.
Co  jest  więc  takiego  niezwykłego 
w tym zawodzie? Praca od świtu do 
zmierzchu,  a bardzo często  i noca‐
mi?  Praca  o  każdej  porze  roku 
i  nieomal  zawsze  pod  gołym  nie‐
bem?  To  można  przypisać  wielu 
zawodom,  choć  tu  byłbym  ostroż‐
ny. Bo  już  rolnik,  pracując w polu 
czy  na  gospodarstwie,  często  ma 
jakąś  ochronę  nad  głową.  Rybak 
w  zasadzie  niewiele ma  dni,  gdzie 
może się schronić pod dachem.
Niezwykłość  tego  zawodu  według 
mnie  polega  na  czymś  jeszcze  in‐
nym. Na zrozumieniu, odczuwaniu, 
połączeniu  człowieka  z  prawdziwą 
naturą.  Praca  nad  dobrem  przy‐
chówku w  toni wód,  gdzie  ani  zo‐
baczyć  wychowanków,  ani  ich 
usłyszeć. Mało  kto  sobie  zdaje  też 
sprawę,  ileż  to  gatunków  ryb  za‐
mieszkuje nasze jeziora, a jest tego 
blisko  30  przeróżnych  rodzajów. 
Od tych drapieżnych, po te wegeta‐
riańskie, od tych spod samego dna, 
po  te  pływające  przy  powierzchni, 
tych z głębin i te z płycizn, tych co 
lubią dzień i te, co ożywają nocą. 

Mało kto z nas wie i zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, jak ważny to fach i potrzebni ludzie. Nie w głowie mi tu kuter rybacki na 
Bałtyku, lecz czółno na jeziorze, bo o tych rybakach ta rozprawka. Zawód rybaka, tego po jeziorach pływającego, wart jest zatrzy‐
mania, dzisiejszego skupienia i wsłuchania się w tę profesję.
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To  niezwykła  społeczność,  o  tak 
różnorodnych  oczekiwaniach  jak 
i ogromna ilość gatunków. Tu wła‐
śnie  jest główna  rola  i  zadanie dla 
rybaka,  aby  strzec  tej  równowagi, 
reagować  w  czas,  a  najlepiej  to 
wyprzedać kłopoty.
Jak  każdy  gospodarz,  tak  i  rybak 
pielęgnuje  obejście,  aby  nie  zara‐
stało, nie zamulało,  aby nie wysy‐
chało. Dbałość o akweny to ważne 
zadanie  i  nie  tylko  dla  łatwości 
połowów,  ale  choćby  po  to,  aby 
podopieczni mieli właściwe schro‐
nienie i miejsce do rozrodu. Budo‐
wanie  i  pielęgnacja  tarlisk  czy 
szuwarów,  to  gwarancja  bezpiecz‐
nych  miejsc  namnażania  i  wy‐
chówku młodego pokolenia.
Bywa i tak, że to nie wystarcza i tu 
kolejne  zadanie  rybackie  –  wspo‐
maganie  Natury  w  utrzymaniu 
różnorodności  i  stabilności  każde‐
go  z  gatunku. Czujne  oko wie,  że 
równowaga w populacjach  choćby 
drapieżcy  i  ofiary  jest  najważniej‐
sza,  więc  obowiązkiem  każdego 
z  gospodarzy  jezior  jest  ciągłe 
i  ciągłe  zarybianie  akwenów.  To 
jest zadanie dopiero niełatwe! Wy‐
maga ono wiedzy, zaplecza,  łaska‐
wości  natury  i  cierpliwości. 
Pobierane  ikry,  zapładnianie,  od‐
chowywanie to brzmi tylko tak ja‐
koś  bez  emocji,  ale  tak  naprawdę, 
to  walka  z  czasem  i  temperatura‐
mi.  Sukces  to  tysiące  milimetro‐
wych  rybek.  Ale  są  i  porażki, 
gdzie kilka  tygodni zabiegów, pie‐
lęgnacji  i  „niańczenia”,  w  jednej 
chwili  może  wyginąć.  Jak  tu  jest 
ważna  wiedza,  precyzja  i  wyczu‐
cie  czasu  rybaka,  to  nie  do  opisa‐
nia.  A  trzeba  ciągle  mieć 
w pamięci, że to nie tylko trzy czy 
cztery  gatunki  takimi  metodami 
trzeba wspomóc, ale jest ich kilka. 
Więc  wiosenny  czas  to  ciągłe  od‐
chowywanie co rusz innego gatun‐
ku, tak długo, aż młodzież w pełni 
będzie gotowa na nowe wyzwania. 
To   część  swego życia,  jaką  rybak 
musi  oddać  Naturze,  aby  móc  od 
niej dostać coś w zamian. Tu  jego 
druga  rola,  gdy  przychodzi  czas 
zbiorów.  I  znowu  można  szukać 
analogi  z  rolnikiem,  który  po  tru‐
dach  pielęgnacji  wsiada  w  kom‐
bajn  i  zbiera  owoc  swojej  pracy. 
Tak też czyni i rybak, z tą różnicą, 
że  nie  taki  tu  postęp  technologii 
jak na polach. Tam co rusz nowsze 
maszyny,  szybsze,  wydajniejsze 
i  jeszcze  bardziej  komfortowe. 
Rybak  od  pokoleń  niewiele  sko‐
rzystał z postępu, bo nie da się go 
przełożyć  jej  na  zbiory  w  toni 
wodnej.  Nadal  trzeba  jeszcze 
przed  świtem  załadować  czółna 
sieciami, skrzyniami, ubrać się na‐
leżycie  i  niezmiennymi  od  poko‐
leń,  podobnymi  metodami  zbierać 
swe  owoce.  Gdzieś  tam  ułatwie‐
niem  stały  się  silniki,  jasna  spra‐
wa,  bo  nie  chcę  tu  z  rybaka  robić 
średniowiecznego  rzemieślnika, 
ale łodzi z klimatyzacją i kosmicz‐
ną elektroniką, to nie wiedziałem.
O  ile wyobraźnia  laika  podpowia‐
da,  że  latem  taka  praca  na  łonie 
Natury   może być urokliwa,  to zi‐
mą wybudza w każdym zapytanie: 
jak?  I  faktycznie,  uciekając  od  te‐
matu,  połowy  zimowe  zasługują 
na oddzielną opowieść.
Atuty tego zawodu są jednak prze‐
ogromne    od  tych wysublimowa‐

nyc
h,  jak  obcowanie  z  Naturą,  po 
równie  ważne,  jak  choćby  dieta 
rybna, bardzo zdrowa i przebogata 
w  smaki  i  możliwości.  Po  te  ma‐
lutkie,  prozaiczne  plusy  jak,  że 
w  deszczu  ryby  nie  biorą,  to 
i w niepogodę nie trzeba moknąć.
Na  koniec  słowo  o  narzędziach 
pracy  rybaka  wypada  zapisać.  Że 
daleko  rybakom  do  technologii 
rolniczej wspomniałem. Pozostały 

sprz
ęt  równie  delikatny  i  historyczny, 
choć  sieci  rodzaju  i  ich  nazw  bez 
liku, to nadal uważam, że niełatwe 
to  narzędzie.  Plącze  się,  rwie, 
wiecznie wymaga pielęgnacji  i  re‐
peracji  przeróżnych.  Tu  umiejęt‐
ności  cerowania,  rodzaje 
węzełków,  trzeba  mieć  opanowa‐
ne,  bo  każdego  dnia  sieci  wyma‐
gają  przeglądu,  naprawy,  suszenia 
i  należy  je  solidnie  zabezpieczać. 

I cza‐
sach, kiedy  to na aliekspress moż‐
na  kupić  wszystko,  to  jednak:  co 
po ojcu, to po ojcu.
Tak więc zawód  rybaka,  choć wy‐
mierający,  zdaje  się  ciekawy.  Nie 
ma w nim monotonni  i rutyny,  jak 
każda  praca,  która  wspiera  się  na 
Naturze  i  korzysta  z  praw  przyro‐
dy,  wymaga  absolutnego  po

św
ięcenia  i  oddania  się  jej  całym 
swoim życiem.
Myślę,  że  troszkę  inaczej  teraz 
wygląda  profil  rybaka w Waszych 
oczach. I warto się nad tym kunsz‐
tem  pochylić,  choćby  widząc 
o  świcie  czółna  na  jeziorze,  czy 
planując  piątkowy  obiad.  Chciał‐
bym być rybakiem.

Maciej Barton
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W

 c
iągu  piętnastoletniej  współpracy 
ze  Szkołą  Podstawową  im. 
kpt.  Więckowskiego  w  Kargowej 
Pan Maciej Kozłowski  –  aktor  te‐
atralny  i  filmowy,  dawny  uczeń 
i  mieszkaniec  Kargowej,  Honoro‐
wy Obywatel Miasta i Gminy Kar‐
gowa  –  wielokrotnie  podkreślał, 
jak ważne  jest wspieranie  rozwoju 
dzieci  i  młodzieży  ze  środowiska 
wiejskiego lub terenu małego mia‐
steczka,  i  z  wielkim  zaangażowa‐
niem  działał  na  rzecz  uczniów 
swojej  dawnej  szkoły  i  nauczycie‐
li.
W  2001  roku  uczniowie  szkoły 
zorganizowali  akcję  zbiórki  pie‐
niędzy  dla  niedowidzącego  kolegi 
na  zakup  specjalnego  oprogramo‐

w

ania  komputerowego.  Po  zbiórce 
zrodził  się  pomysł,  aby  pozyskać 
sponsorów  i  wyposażyć  chłopca 
we  własny  komputer.  Wówczas 
szkoła  zwróciła  się  o  pomoc  do 
Pana  Macieja  Kozłowskiego. Ak‐
tor  działający  w  Fundacji  Repre‐
zentacja  Artystów  Polskich 
przekonał przedstawicieli Philipsa, 
aby ufundowali duży monitor, oraz 
firmę  Microsoft,  aby  ufundowała 
oprogramowanie.  Fundacja  prze‐
kazała pieniądze na części kompu‐
tera.  Dla  Macieja  Kozłowskiego 
najważniejsze było to, że akcję za‐
inicjowali  uczniowie  i  że  warto 
pokazać całej Polsce,  jak  się moż‐
na  zorganizować,  by  pomóc  in‐
nym.

Dzięki  niezliczonym  kontaktom 
z  wybitnymi  i  wartościowymi 
ludźmi – przedstawicielami  świata 
kultury,  sportu  i polityki – a  także 
dzięki  serdecznej  chęci  niesienia 
pomocy  i  radości  dzielenia  się 
z  innymi  rozległą  wiedzą  z  róż‐
nych  dziedzin,  Pan  Maciej  Ko‐
złowski  sprawił,  że  corocznie 
organizowane  wycieczki  uczniów 
klas  szóstych  do  Warszawy  stały 
się  źródłem  niezapomnianych 
przeżyć  oraz  znakomitą  okazją  do 
tego,  aby  wzbogacić  i  pogłębić 
wiedzę  i  umiejętności  zdobywane 
podczas zajęć w szkole.
Niezwykłym  doświadczeniem  dla 
trzynastolatków  i  ich  wychowaw‐
ców  było  zwiedzanie  miejsc  nie‐
dostępnych  zwykłym 
turystom,  m.in.  Wojskowej  For‐
macji  Specjalnej  GROM,  Biura 
Ochrony  Rządu,  Komendy  Sto‐
łecznej  Policji,  36.  Specjalnego 
Pułku  Lotnictwa  Transportowego, 
Specjalnej  Jednostki  Antyterrory‐
stycznej  Policji,  kulis  Telewizji 
Polskiej,  kulis  Teatru  Wielkiego, 
Teatru Narodowego, Teatru Roma, 
planów  wielu  znanych  seriali. 
Dzieci  zobaczyły  obiekty  i  wnę‐
trza  znane  do  tej  pory  jedynie 
z  przekazów  medialnych,  brały 
udział  w  lekcji  savoirvi‐
vre’u w Hotelu Bristol oraz nagry‐
waniu  programu  telewizyjnego 
i  radiowego,  leciały  samolotem 
prezydenckim Tu154. Dowiedzia‐
ły się, na czym polega praca  ludzi 
reprezentujących  elitarne  zawody 
i funkcje.
Za  pośrednictwem  Pana  Macieja 
Kozłowskiego  młodzi  sportowcy 
z  Kargowej  byli  obserwatorami 
treningu  piłkarskiej  reprezentacji 
Polski  na  zgrupowaniu  w  Grodzi‐
sku  Wielkopolskim  i  kibicowali 

po
lskiej  drużynie  podczas  meczu 
z  Białorusią.  Natomiast  trenerzy 
Uczniowskiego  Klubu  Sportowe‐
go  wyjeżdżali  na  pokazowe  tre‐
ningi  kadry  narodowej. 
Zorganizował on  również wspólny 
trening młodych  piłkarzy  z  Klubu 
Sportowego  ,,Cargowia”  z  mło‐
dzieżową reprezentacją Polski.
Spotkania  z  aktorami,  sportowca‐
mi,  dziennikarzami  i  innymi  wy‐
bitnymi  osobistościami,  a  przede 
wszystkim  z  samym    Panem Ma‐

c
iejem  Kozłowskim,  miały  ogrom‐
ną  wartość  poznawczą  i  budziły 
przekonanie,  że  trzeba  sięgać wy‐
soko, wytrwale pracować i realizo‐
wać marzenia.
10  września  2011  roku  imię  Ma‐
cieja  Kozłowskiego  nadano Kom‐
pleksowi  Boisk 
Sportowych  ,,Orlik  2012”.  Na 
szkolnym  korytarzu  powstała  wy‐
stawa pamiątek  i galeria  fotografii 
upamiętniających  wydarzenia, 
w  których  dzieci  uczestniczyły 

11 maja 2020 r. mija dziesięć lat od śmierci Macieja 
Kozłowskiego. Pracownicy  i  starsi uczniowie Szko‐
ły Podstawowej w Kargowej z wdzięcznością wspo‐
minają  Aktora  i  naszego  Przyjaciela.  Młodszym 
przybliżamy sylwetkę niezwykłego człowieka, który 
nie  tylko nie  zapomniał o mieście  swego urodzenia 
i pierwszych lat życia, ale zrobił tak wiele dla dobra 
społeczności szkolnej.


