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Śpiewają już ćwierć wieku
Dnia 4 września 2020 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kar‐
gowej  swoje  25  urodziny  obchodził  Zespół  Śpiewaczy  Kargowiacy,  to  najdłużej 
działająca sekcja domu kultury.

W  jubileuszowym  programie  nie  zabrakło  koncertu  ze‐
społu  podczas  którego  gościnnie  zaśpiewała  z  zespołem 
Kapela  Koźlarska  Kargusie,  która  jest  również  sekcją 
Ośrodka Kultury im. W. Blanke. Ponadto w trakcie utwo‐
ru Bolero Miłości do Kargowiaków dołączył słynne śpie‐
wak   Andrzej  Bator.  Całą  imprezę  prowadził  redaktor 
Radia  Zachód  p.Donat  Linkowski,  natomiast  zwieńcze‐
niem uroczystości był koncert barytona Andrzeja Batora, 
który na tą uroczystość napisał specjalny utwór.
Zespół  Śpiewaczy  „Kargowaicy”  rozpoczął  swoją  dzia‐
łalność  w  1995  roku  przy  Gminnym  Ośrodku  Kultury 
w Kargowej. Powstanie zespołu to zasługa p.Janiny Dęb‐
skiej,  p.  Czesława  Molędy,  p.  Romualda  Rutkiewicza 
i  ówczesnego dyrektora domu kultury p.Jerzego Dubera. 
Pierwszy występ  zespołu odbył  się 24 września 1995  r.   
podczas 50lecia Szkoły Podstawowej w Kargowej. Pró‐
by odbywają się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Kultury 
pod kierownictwem instruktora Andrzeja Apolinarskiego, 
który  również  tworzy  i  aranżuje  muzykę.  Obecnie 
w skład zespołu wchodzi 13 osób, w programie prezentu‐
ją  piosenki  popularne,  znane,  tradycyjne,  religijne  jak 
i również współczesne. W swym dorobku posiadają wiele 
nagród  oraz  wyróżnień,  zostali  odznaczeni  także  meda‐
lem za zasługi dla Powiatu Zielonogórskiego.
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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.

Zaszczytem było gościć Pana Burmistrza Trzciela Jarosława Kaczmarka, Pana Przewodniczą‐
cego Rady Miejskiej w Trzcielu Jacka Marciniaka, sędziów z Polskiego Związku Judo z Wro‐
cławia,  trenerów  poszczególnych  drużyn  oraz  samych  zawodników.  W  taki  trudnym  czasie 
epidemicznym,  jaki  panuje  obecnie,  udało  się  nam  przeprowadzić  zawody.  Startowało  170 
uczestników  z  8  klubów: Międzyrzecza,  Świebodzina,  Jemiołowa,  Gorzowa Wlkp.,  Zielonej 
Góry, Rawicza, Nowego Tomyśla oraz nasz zespół Dragon Trzciel. Zawody trwały 4 godziny, 
zakończyły się wręczeniem zdobytych medali, dyplomów oraz słodkości. Nasi młodzi zawod‐
nicy pokazali na co ich stać zdobywając 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej. Pomimo zaled‐
wie  rocznego  stażu,  jaki  ma  nasz  klub,  na  codzień  trenujemy  50  zawodników  z  Trzciela 
i okolic.

umtrz

26.09.2020r. na hali  sportowej  im. Moniki Michalik w Trzcielu 
odbyły  się  Międzynarodowe  Mistrzostwa  Polski  Dzieci  i  Mło‐
dzieży w Judo.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski

Dzieci i Młodzieży w Judo

Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach
W  turnieju  wzięło  udział  128 
zawodników  z  14  klubów 
z  województw:  lubuskiego, 
wielkopolskiego,  dolnoślą‐
skiego  oraz  pomorskiego.  Za‐
wodnicy  ,,Orląt”  Trzciel 
wywalczyli  3  złote  medale: 
Adam  Fietz,  Kacper  Fietz, 
Kuba  Skrzypczak  oraz  2  brą‐
zowe:  Tytus  Maciński,  Karol 

Repich.  Najlepszym  zawodni‐
kiem  turnieju  został  zawodnik 
z  Trzciela  Adam  Fietz.  Ze 
względu  na  panującą  sytuację 
epidemiologiczną  zawody  od‐
były  się  bez  kibiców  i  udziału 
zawodników  z  zagranicy  z  za‐
chowaniem  reżimu  sanitarne‐
go  –  zawodnicy  mieli 
mierzoną  temperaturę,  przy 

wejściu do hali sportowej oraz 
bezpośrednio  przy  matach 
znajdowały  się  dozowniki 
z  płynami  do  dezynfekcji.  Za‐
rząd  klubu  Orlęta  Trzciel  ser‐
decznie  dziękuje  Gminie 
Trzciel  za  wsparcie  finansowe 
tak dużej imprezy sportowej.

umtrz

Grzegorz Hildebrand brązowym medalistą

Nasz  Klub  reprezentowało 
dwóch  zawodników  Grzegorz 
Hildebrand  oraz  Adam  Fietz. 
Brązowy  medal  wywalczył 
Grzesiu,  który  w  swojej  kate‐
gorii  65  kg  (najliczniej  obsa‐
dzona  kategoria26 
zawodników)  w  drodze  o  me‐
dal  pokonał  przez  przewagę 
techniczną:  Jakuba  Makow‐
skiego  (PTC,  Pabianice)  90, 
Igora  Ewertowskiego  (MLKS 

Sokół,  Lubawa)  80  oraz  na 
punkty  Macieja  Krupę  (MKZ 
Unia, Racibórz)  5  2. Niestety 
w  IV  rundzie  Grzesiu  musiał 
uznać  wyższość  zawodnika 
z  ZKS,  Radomsko  Filipa  Lo‐
cha.  Brązowego medalu Grze‐
siu  nie  oddał  pokonując 
w  ostatniej  walce  w  pięknym 
stylu  Cypriana  Kowalika  (KS 
BUDOWLANI,  Olsztyn) 
przez przewagę  techniczną 16

8. Brawo Grzesiu! Adam Fietz 
zajął XI miejsca w kat. 80 kg. 
Adam  walczył  bardzo  dobrze 
dwie  walki  wygrał  i  dwie 
przegrał  po  zaciętych  bojach. 
Zdobyte doświadczenie będzie 
procentować  w  przyszłości 
zwłaszcza  że  Adam  jest  naj‐
młodszym  rocznikiem  w  tej 
grupie wiekowej.

umtrz

Od 14 do 16 września 2020 w Janowie rozegrane zostały Mi‐
strzostwa  Polski  Juniorów  Młodszych  w  ramach  XXVI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w  sportach halowych. 
W  zawodach  uczestniczyło  160  zawodników  z  50  klubów 
i z 14 województw.

Mistrzostw Polski juniorów młodszych w zapasach



Obecnie  archiwum  prowadzi  rejestrację 
materiałów w kilkunastu  zbiorach:  fotogra‐
fii z negatywami, fotografii bez negatywów, 
przeźroczy,  filmów, materiałów z badań  te‐
renowych, wycinków prasowych, maszyno‐
pisów  i  rękopisów,  nagrań 
magnetofonowych,  kwestionariuszy  i  an‐
kiet,  informatorów  i  przewodników  muze‐
alnych,  rysunków,  pocztówek 
etnograficznych  oraz  plakatów.  Liczebność 
poszczególnych zbiorów jest zróżnicowana. 
Podczas  gdy  plakatów  jest  niecałe  czter‐
dzieści,  zbiór  fotografii  z  negatywami  to 
prawie siedem tysięcy pozycji. 
Różnorodny  jest  także  zasięg  terytorialny 
gromadzonych  archiwaliów,  który  zależy 
od  zainteresowań  i  działalności  badawczej 
poznańskich etnologów  i  etnolożek. W cią‐

gu  100  lat  istnienia  poznańskiego  ośrodka 
etnograficznego  prowadzili  badania w wie‐
lu zakątkach świata i na terenie całej Polski. 
Znajdziemy  tutaj  zarówno  materiały  z  Et‐
nologicznej  Wyprawy Azjatyckiej  EWA76 
do Afganistanu,  wyjazdów  terenowych  na 
Ziemie Zachodnie i Północne czy badań do 
Kultury Ludowej Wielkopolski. 
Są w archiwum również materiały z Regio‐
nu Kozła. Podobnie jak Biskupizna, Ziemia 
Zbąszyńska,  szczególnie  z  uwagi  na  żywe 
tradycje  muzyczne,  od  wielu  lat  jest  czę‐
stym  kierunkiem  obieranym  przez  poznań‐
skich  badaczy.  W  poprzednim  numerze 
„Podkoziołka”  pisałam  o  badaniach  etno‐
graficznych, które prowadzili  oni w Regio‐
nie Kozła.  Z  częścią materiałów  zebranych 
podczas  tych  ekspedycji  badawczych  moż‐

na  zapoznać  się  dzięki  Cyfrowemu Archi‐
wum im. Józefa Burszty, w którym znajdują 
się  zdigitalizowane  fotografie,  publikacje 
i nagrania. Cyfryzacja archiwaliów jest jed‐
nak  procesem  długotrwałym,  a  stacjonarne 
archiwum  etnograficzne  posiada  ogromne 
zbiory. Dlatego  też znajdują się w nim nie‐
publikowane jak dotąd materiały, które cze‐
kają na digitalizację.
Zdecydowanie  najwięcej  nieopublikowa‐
nych  w  Cyfrowym  Archiwum  im.  Józefa 
Burszty materiałów dotyczących dzisiejsze‐
go  Regionu  Kozła  znajduje  się  w  zbiorze 
fotografii  bez  negatywów.  Znajdziemy 
wśród  nich  m.in.  zdjęcia  z  wesela  w  Pod‐
moklach Wielkich z 1928 roku, reprodukcję 
pocztówki  przedstawiającej  parę  młodą, 
starszego drużbę i starszą druhnę z Przypro‐
styni  z  1939  roku,  dokumentację  mięso‐
pustnych  przebierańców  w  Podmoklach 
Wielkich  z  1958  i  1960  roku,  dożynki 
w  Dąbrówce  Wielkopolskiej  z  1959  roku 
oraz  widowisko  obrzędowe  „Wesele  Przy‐
prostyńskie”  z  połowy  lat  50.  XX  wie‐
ku
W zbiorze fotografii z negatywami znajduje 
się licząca około czterdziestu pozycji doku‐
mentacja  Biesiady  Koźlarskiej  w  Nądni 
z  1975  roku  autorstwa  Józefa  Burszty. 
Zdjęcia  przedstawiają  kapele  koźlarskie 
podczas  występów  na  scenie,  śpiewaczki 
ludowe w strojach regionalnych oraz detale 
czepców  z  bandami.  Inwentarz  ten  zawiera 
również  dokumentację  ekspozycji  muzeal‐
nej  w  Babimoście,  wykonaną  przez  Stani‐
sława  kuszę  w  1964  roku.  Wystawa 
prezentowała  elementy  babimojskiego  stro‐
ju regionalnego.
Wśród pocztówek etnograficznych znajdują 
się przedstawiające uroczysty  strój między‐
rzecki gospodyni i gospodarza z okolic Dą‐
brówki Wielkopolskiej ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego w Poznaniu, główkę kozła 
zdobioną  orzełkiem  ze  zbiorów  Izby  Pa‐
miątek  Regionalnych  w  Babimoście,  Ma‐
zanki,  sierszenki  i  główkę kozła białego  ze 
zbiorów  Muzeum  Instrumentów  Muzycz‐

nych w Poznaniu, Edmunda i Dariusza Hil‐
debrandtów  grających  na  kozłach 
weselnych w Nądni w 2001 roku oraz por‐
tret  koźlarza  Wacława  Łakomego  z  Babi‐
mostu  (A.  Górnik  1978)  ze  zbiorów 
Muzeum Etnograficznego w Ochli.
Bardzo  ciekawe  są  zbąszyńskie  materiały 
z  badań  terenowych.  To  ręcznie  zapisane 
cztery wywiady przeprowadzone przez stu‐
dentów  i  studentki  etnologii  w  ramach 
praktyk  terenowych  w  Dąbrówce  Wielko‐
polskiej  w  marcu  1977  roku.  Trzy  z  nich 
dotyczą wybranych  obrzędów  i  zwyczajów 
dorocznych,  jeden  natomiast  meteorologii 
ludowej. W jednym z wywiadów przeczyta‐
my na przykład, że przed II wojną światową 
mężczyźni  z  Dąbrówki  udawali  się  do 
karczmy  gdzie  pili  i  gawędzili  przez  cały 
wieczór,  o  północy  składali  sobie  życzenia 
a  karczmarz  za  darmo  częstował  każdego 
kielichem.  Wtedy  wychodzili  przed  budy‐
nek i krzyczeli „Wiwat Nowy Rok!”. Ta sa‐
ma  osoba  opowiedziała  badaczowi,  że 
dawniej  w  jego  rodzinie  obowiązkowymi 
potrawami wigilijnymi były kwaśne śledzie 
w  śmietanie  lub w oleju  oraz  strucle,  czyli 
utarty  mak  z  kluskami  lub  bułką.  W  cza‐
sach, kiedy przeprowadzano wywiad, potra‐
wami  tymi  były  śledzie,  pieczona  ryba, 
zupa grzybowa oraz zupa z suszonych owo‐
ców.  Inna osoba opowiadała o Wielkanocy, 
którą  w  czasach  przedwojennych  spędzało 
się  w  ścisłym  gronie  rodzinnym  czytając 
książki  i  rozmyślając,  a  współcześnie  (to 
znaczy w latach 70.) „wszystko się pokręci‐
ło”. Mieszkająca od urodzenia w Dąbrówce 
kobieta  mówiła  z  kolei  o  sposobach  pro‐
gnozowania  –  dobrze  widoczne  plamy  na 
księżycu zwiastują deszcz na trzeci dzień od 
obserwacji, czerwone niebo podczas zacho‐
du słońca zapowiada silne wiatry a chowa‐
jące  się  głęboko  w  ziemi  robaki  zwiastują 
srogą zimę.
W  inwentarzu przeźroczy  znajdują  się  dwa 
zdjęcia  kopek  z  Dąbrówki Wielkopolskiej. 
Pierwsze  zostało  wykonane  w  1957  roku 
i  przedstawia  tiulowy  czepek  z  typowym 
motywem winnej latorośli, drugie natomiast 
pochodzi  z  1975  roku  i  widnieje  na  nim 
eksponat muzealny z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. 
Wśród zgromadzonych przez archiwum fil‐
mów znajdziemy z kolei kasety VHS z na‐
graniami  przedstawiającymi  stroje  ludowe 
z  Przyprostyni,  zespół  folklorystyczny 
„Wesele  Przyprostyńskie”,  Kapelę  z  Przy‐
prostyni,  budowniczych  instrumentów  lu‐
dowych  oraz  XXVI  Turniej  Dudziarzy 
Wielkopolskich  z  1996  roku,  w  którym 
uczestniczyły  kapele  z  Bukówca  Górnego, 
Domachowa,  Leszna,  Pomieca,  Poznania, 
Rydzyny i Szymanowa.

Dokończenie na str. 4

str. 3Wesele w Dąbrówce Wielkopolskiej ok. 1930, zbiór fotografii bez pozytywów. Archiwum IAiE

Instytut Antropologii  i  Etnologii  Kulturowej  na  Uniwersytecie  im. Adama  Mickiewicza 
w Poznaniu posiada własne archiwum etnograficzne. Powstało ono na początku lat 70. XX 
wieku, jeszcze w Katedrze Etnografii UAM, wobec nagromadzenia się licznych materiałów 
będących  rezultatem  działalności  naukowej  placówki  i  prowadzonych  badań  terenowych. 
Celem archiwum miało być przede wszystkim porządkowanie, zabezpieczanie i udostępnia‐
nie dorobku poznańskich etnografów i etnografek. 

Mięsopusty w Podmoklach Wielkich, Wielkopolskie zapusty,
fot. Stanisław Kusza 1960,

zbiór fotografii bez negatywów Archiwum IAiE

Kozioł w archiwum
Koźlarz podczas Biesiady Koźlarskiej w Nądni,

fot. Józef Burszta 1975,
zbiór fotografii z negatywamu Archiwum
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Często  bociany  zasiedlają  specjalnie  dla 
nich  przygotowane  słupy  z  podstawą  pod 
przyszłe siedlisko i corocznie po przylotach 
na  przełomie  marca  i  kwietnia  poprawiają 
swoje  stare  gniazda  lub  przystępują  do  bu‐

dowy nowych. Bocian Biały( Ciconia  cico‐
nia)  traktowany  jest  w  Polsce  z  należytym 
uważaniem  i  dbałością  o  utrzymanie  tego 
gatunku. Ten  duży  białoczarny  ptak  z  dłu‐
gim  czerwonym  dziobem  w  naszych  gło‐
wach  bezsprzecznie  utożsamia  umiłowanie 
do ojczyzny. Opieką nad bocianami zajmuje 
się wielu pasjonatów  i  zwykłych mieszkań‐
ców  ,  którzy  często  pomagają  chorym  pta‐
kom  lub  dbają  o  ich  gniazda  w  przypadku 
ich uszkodzenia. Od 2014 r. na obszarze Re‐
gionu Kozła obserwowane  są  lęgi  bocianie, 
a młode  ptaki  są  obrączkowane. Czynności 
te  wykonują  osoby  współpracujące 
z prof. Leszkiem  Jerzakiem z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego  ,  a  zaliczają  się  do  nich: 
Sylwester  Błoch  z  Babimostu,  Jerzy  Jasz‐
czak z Kargowej oraz Jerzy Wirski i Andrzej 
Kowalski z Sulechowa. Obrączkowanie  jest 
prowadzone  zazwyczaj  w  trzeciej  dekadzie 
czerwca.  Ptaki  te  po  raz  pierwszy  przystę‐
pują do lęgów w wieku 35 lat. Pierwsze ja‐
ja  pojawiają  się  w  gniazdach  w  drugiej 
dekadzie kwietnia w liczbie od 3 do 6. Wy‐
siadywane  są na  zmianę przez obydwa pta‐

ki.  Po  33  –  34  dniach  następuje  wylęg 
młodych,  a  po  60  –  65  dniach młode  ptaki 
mogą  już  opuszczać  swoje  gniazda.  Głów‐
nym  składnikiem  bocianiej  diety  są   
dżdżownice,  drobne  gryzonie,  większe 
owady.  Żaby  i  inne  płazy  występują  w  ich 
diecie  sporadycznie  . Odlot młodych bocia‐
nów następuje od połowy sierpnia, głównie 
na zimowiska w Afryce, choć ostatnio notu‐
je się coraz częściej zimowanie na południu 
Europy.  W  tym  roku  w  gminach  Kargowa 
i  Babimost  zaobrączkowano  32  ptaki.  Po‐
nadto  zmierzono  długość  dziobów,  które 
wynosiły  od  9  do  14  cm.  Bociany migrują 
w  stadach  liczących  tysiące  osobników. 
Przebywają trasę liczącą do 10 tys. km a ich 
lot trwa ok. 3 miesięcy. Wracają dopiero po 
3  latach,  jak  osiągną  dojrzałość  płciową. 
Swój  powrót  rozpoczynają  w  styczniu,  by 
w okolicach 19 marca dotrzeć na swoje sie‐
dliska w Europie. Z  tym wydarzeniem wią‐
że się  jedna z  legend  , której bohaterami są 
przylatujące bociany. Głosi ona, że ptaki te  
przynoszą  dzieci.  W  dawnych  latach  naj‐
więcej  dzieci  rodziło  się  na wiosnę,  a  żeby 
wytłumaczyć  ten  fakt, opowiadano,  że wła‐
śnie to bociany je podrzucają do chłopskich 
zagród. Sierpień, wrzesień i październik był 
czasem wzmożonej  pracy w  polu,  najpierw 
żniwa,  a  później  tzw.  wykopki.  Na  zakoń‐
czenie prac polowych odbywały się dożynki 
będące  właściwie  jedną  z  niewielu  okazji, 
kiedy  ludzie mogli nieco odpocząć od swo‐
ich codziennych obowiązków, a przy okazji 

trochę się pobawić. Na tego typu imprezach 
nigdy  nie  mogło  zabraknąć  muzyki,  towa‐
rzystwa i alkoholu. Te idealne warunki spra‐
wiały,  że  po  9ciu  miesiącach,  właśnie 
wtedy gdy do swoich gniazd wracały bocia‐
ny  białe,  dochodziło  do  „niespodziewa‐
nych”  narodzin.  Rodzice  chcąc 
wytłumaczyć dzieciom w  jaki  sposób poja‐
wił  się  w  domu  nowy  członek  rodziny, 
wmawiali  im,  że  przyniósł  je  bocian  biały. 
Tak właśnie powstało w naszym społeczeń‐
stwie  umiłowanie  do  tego  ptaka  połączone 
z  pewnym  rodzajem  więzi,  bowiem  wielu 
mieszkańców mających  na  swoim  podwór‐
ku  bocianie  gniazdo,  traktuje  jego  miesz‐
kańców jako członków rodziny. Jakby na to 
nie  patrzeć, w Polsce  bocian  biały  ochronę 
ma zagwarantowaną, a odpowiednie przepi‐
sy  prawa  tylko  pieczętują  to,  co  Polacy  od 
dawna  do  bociana  czują,  czyli  miłość  oraz 
szacunek.

Oprac. Sz. Sobczak

Pożegnanie bocianów

Kozioł w Archiwum
Dokończenie ze str. 3

W  zbiorze  folderów,  katalogów,  informato‐
rów  okolicznościowych  i  muzealnych  ar‐
chiwum  posiada  trzy  dotyczące  Regionu 
Kozła. Są to: dwujęzyczny folder „W kręgu 
kozła  polskiego  –  samorodnego  instrumen‐
tu ludowego / The Polish Bagpipe – a genu‐
ine  folk  instrument”  wydany  z  okazji 
Kongresu  AIMA  w  Nitrze  na  Słowacji 
w  1995  roku  przez Muzeum Etnograficzne 
w  Zielonej  Górze,  katalog  „Wielkopolskie 
spotkania  budowniczych  dud  i  kozłów” 
z  1997  roku  oraz  informator  turystyczny 
„Region  Kozła  inny  niż  wszystkie”  z  po‐
czątku lat dwutysięcznych.
Archiwum  dysponuje  jednym  rękopisem 
związanym  z Ziemią Zbąszyńską. To  „Spis 
dudziarzy,  koźlarzy,  słomkarzy,  hafciarzy, 
koszykarzy,  tkaczy  i  rzeźbiarzy w woj.  po‐
znańskim w 1948  r.  i  1949  r.”. Zawiera  on 
imienny  spis  twórców  całego  regionu, 
w  tym m.in. dudziarzy  i  koźlarzy z ówcze‐
snego  powiatu  nowotomyskiego  i  wolsz‐
tyńskiego. 
Wśród wycinków prasowych archiwum po‐
siada osobny katalog na materiały dotyczą‐
ce folkloru i  instrumentów muzycznych. To 
właśnie w nich znajdziemy artkuły z lat 60., 

70.  i współczesne, dotyczące m.in. Zespołu 
Pieśni  i Tańca  z Dąbrówki Wielkopolskiej, 
Biesiady Koźlarskiej czy Dni Folkloru Zie‐
mi Babimojskiej.  Jeden z wycinków praso‐
wych  dotyczy  na  przykład  kapeli 
koźlarskich, a towarzyszą mu zdjęcia Kape‐
li Domagały z Przyprostyni (fot. J. Ostrow‐
ski)  i  Tomasza  Kotkowiaka  ze  Zbąszynia 
(fot. Z. Hajdasz). Znajdziemy tutaj również 
żywą  dyskusję  dotyczącą  zbąszyńskiego 
folkloru  muzycznego,  która  rozgorzała 
w  1968  roku  na  łamach  „Nadodrza”. Arty‐
kuł  „Kozioł  i  folklor”  Jana  Papióra  otwo‐
rzył dyskusję, w którą włączył  się Czesław 
Pilecki, i W.J. Ciesielski.
Ostatnim,  lecz  nie  najmniej  ciekawym 
zbiorem  archiwum  jest  katalog  plakatów, 
w którym znajdziemy jeden związany z Re‐
gionem Kozła. To  oryginalny  plakat  rekla‐
mujący Biesiadę Koźlarską w Nądni z 1977 
roku.
Wiele  skarbów  kryją  archiwa. Wiele  pracy 
zajmuje  też  opracowanie  zbiorów  i  udo‐
stępnianie  je  w  formie  cyfrowej,  by  każdy 
mógł z nich  skorzystać. Powyższe materia‐
ły z pewnością ujrzą  jeszcze światło dzien‐
ne,  natomiast  pozostałe  mogą  Państwo 
zobaczyć  w  Cyfrowym Archiwum  im.  Jó‐
zefa Burszty.

Jednym  z  charakterystycznych  elementów  krajobrazu  naszego  regionu  są  liczne  bocianie 
gniazda. Usytuowane są najczęściej na słupach energetycznych lub telegraficznych, rzadziej 
na drzewach.

Migawki przed pochodem dożynkowym. Motocykliści sprawdzają sprawność motoru,
Dąbrówka Wielkopolska 1959, fot. Józef Burszta,
zbiór fotografii bez negatywów Archiwum IAiE
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Organizatorem  i  inicjatorem 
przedsięwzięcia  jest  Wojciech 
Olejniczak,  a  samo  wydarzenie 
dofinansowane  zostało  przez  Sa‐
morząd  Województwa  Wielkopol‐
skiego,  Fundację  Współpracy 
PolskoNiemieckiej,  Muzeum  Hi‐
storii  Polski  w  ramach  programu 
„Patriotyzm  Jutra”,  Gmina  Zbą‐
szyń i Fundacja TRES.
Okrągłe rocznice  to zwykle okazja 
d  refleksji,  podsumowań  i planów. 
Powstała 150  lat  temu stacja kole‐
jowa była osią zmian społecznych, 
kulturowych  i  mentalnych,  jakie 
stworzyło  połączenie  kolejowe 
Zbąszynia  z  dynamicznie  rozwija‐
jącym  się  XIX  wiecznym  świa‐
tem.  Pociągnęło  to  za  sobą 
powstanie  grupy  zawodowej  kole‐
jarzy,  którzy  przez  ponad  sto  lat 
byli  znaczącą  siłą  ekonomiczną 
miasta,  tworząc  jego  specyficzny 
koloryt  społeczny.  Połączenie  ko‐
lejowe  dla  Zbąszynia  było  sko‐
kiem  w  nowoczesny  świat 
kontaktów  międzyludzkich  i  prze‐
pływu  nie  tylko  towarów  i  ludzi, 
ale też idei. Pojawienie się dworca 
kolejowego  zmieniło  wiele  w  ży‐
ciu społeczności lokalnej, zmieniło 
wiele  dotychczasowych  zwycza‐
jów, stworzyło nowe pojęcia, nowe 
zawody, miało wpływ na poczucie 
czasu  i  odległości.  Wyzwoliło 
ogromną  ciekawość  świata,  było 
skokiem w nowoczesność.
Euforii  postępu powoli  zaczęła  to‐
warzyszyć  refleksja  o  zjawiskach 
negatywnych  niesionych  przez 
zmiany.  Przestrzeń  człowieka  re‐
alizująca  się w  różnorodności mu‐
siała  poddać  się  unifikacji, 

rzeczywistość  połączeń  kolejo‐
wych  wymagała  ujednolicenia 
i  standaryzacji  niwelującej  niedo‐
pasowanie  się  i  różnorodność. 
Egalitaryzm – dostępność  podróży 
i  przemieszczania  się,  nawet  dla 
mało  zamożnych  –  spowodowała 
rozerwanie  tradycyjnych  więzi  ro‐
dzinnych  i  społecznych.  Rodzina 
przestała  być  utożsamiana  z  miej‐
scem  swojego  zakorzenienia.  Już 
po  kilku  godzinach  można  było 
być w  innym mieście,  kraju,  innej 
kulturze  –  tracąc  nieraz  wszystkie 
związki  z  dotychczasową  egzy‐
stencją.  Lokomotywa  jako  rozpę‐
dzona  bestia,  forpoczta  postępu 
tworzyła  też  fizyczne  zagrożenia. 
Katastrofy  i  wypadki  na  kolei  po‐
woli  stały  się  nieodłączną  częścią 
cywilizacji. 
Jak w wielu  innych miejscach,  też 
w  Zbąszyniu  pod  płaszczykiem 
promowania  dostępu  do  kultury 
wysokiej oddawano do użytku bu‐
dowle o charakterze reprezentacyj‐
nym.  Za  niewielką  opłatą  można 
było  pozornie  przekroczyć  barierę 
klas  społecznych.  Jednak  to  nowe 
miejsce  –  dworzec,  nie  posiadał 
niczego,  co  pozwalałoby  człowie‐
kowi  zakorzenić  się  w  tej  prze‐
strzeni.  Chwilowe  przestrzenie 
dobrobytu  „nie  miejsca”  nakazy‐
wały  je  opuścić w godzinie odjaz‐
du  pociągu.  Precyzja  dającego  się 
zaplanować  odjazdu  gwarantowała 
skrócenie czasu spędzanego na po‐
czekalni czy restauracji dworcowej 
do  minimum.  Początkowe  korzy‐
ści  wynikające  ze  skracania  czasu 
i  dystansu  sprowokowały  nega‐
tywne zmiany w życiu ludzi, zmu‐

szonych  do  ustawicznego  pędu, 
a  same  pociągi,  nie  tylko  metafo‐
rycznie,  zaczęły  prowadzić  doni‐
kąd.
Wsłuchujemy się w opowieści sta‐
rych  kolejarzy,  by  przekonać  się, 
że  ich  żony  mają  również  wiele 
ciekawego  do  powiedzenia,  choć 
nigdy  nie  siedziały  w  parowozie. 
Szukamy  brzmienia  orkiestry  ko‐
lejowej,  ale  nie  zapominamy  też 
o  melodii  zapowiedzi  megafono‐
wej.  Zastanawiamy  się,  jak  klau‐
strofobia  przedziału  kolejowego 
doprowadziła  jednych  do  wolno‐
ści,  a  drugich  do  przestępstwa. 
Kogo  witano  z  kwiatami,  a  kogo 
wypędzano z biletem w jedną stro‐
nę? Jakie książki czytało się najle‐
piej w  pociągu  i  kto  pisał wiersze 
o miłości w nieczynnej  już pocze‐
kalni  dworcowej?  Jak  stukot  pod‐
kładów  kolejowych  wpływał  na 
szybkość  zasypiania  na  długich 
trasach?  Czy  przedmioty  porzuco‐
ne,  zapomniane  w  podróży,  nie 
tworzą  czegoś  więcej  niż  zbioru 
w biurze rzeczy znalezionych?
W  1870  roku  prasa  polska  z  nie‐
ukrywanym  żalem  odnotowała,  że 
na uroczystość otwarcia  linii  kole‐
jowej  do  Zbąszynia  nie  zaproszo‐
no  nikogo  z  Polaków.  150  lat 
jednak  przekonuje  nas,  że  tworze‐
nie granic  i podziałów nie wytrzy‐
muje próby czasu  (…), bo historia 
kolejowego  połączenia  Poznania 
z  Berlinem  –  ze  Zbąszyniem  po‐
środku  –  to  historia  społeczności 
na dwu krańcach tej samej drogi.
Dworzec,  który  mówi…  Zbąszyń‐
ski  dworzec  i  jego  zabytkowe  pe‐
rony  wielokrotnie  były  używane 

do  celów  artystycznych.  Niewiel‐
kimi  zabiegami  scenograficznymi 
zmieniano czasami jego tożsamość 
tak,  aby  „grał  cudze  role”.  Te 
drobne  oszustwa  w  służbie  sztuki 
niczego  mu  jednak  nie  odbierają, 
szczególnie  że  sam,  we  własnej 
osobie  i własnym imieniu ma spo‐
ro do opowiedzenia.
Fakt,  że  gmach  i  perony  dworca 
w Zbąszyniu do dzisiaj  zachowały 
specyficzny  klimat  sprawia,  że 
chętnie  korzystali  z  jego  stylowej 
unikalności  –  szczególnie w ostat‐
nich  latach,  kiedy  takich dworców 
już po prostu nie ma – producenci 
filmowi.  W  serialu  telewizyjnym 
„Drogi  wolności”  wystąpił  w  roli 
dworca  w  Katowicach  i  dworca 
w Krakowie. W filmie „Sztuka ko‐
chania”  natomiast  był  dworcem 
Warszawa Wschodnia. W  całej  je‐
go historii możemy jednak znaleźć 
kilka  manifestacji  artystycznych, 
które  dotyczyły  jego  samego. 
W  latach  70.  Tych  w  holu  głów‐
nym dworca na przykład zagościły 
na  dziesięciolecia  fotografie  Kazi‐
mierza  Olejniczaka.  Prezentowały 
one w  czerni  i  bieli  uroki  najbliż‐
szej  okolicy,  jakby  chcąc  podróż‐
nym  powiedzieć:  warto  tu  zostać. 
W miejscu  nacechowanym perma‐
nentnym  ruchem  –  wchodzeniem 
i  wychodzeniem,  przyjazdami 
i  odjazdami  –  były  apelem  do  za‐
trzymania się, wyłamania i uciecz‐
ki  od przymusu na  rzecz  afirmacji 
miejsca.  (…)  Już  po  utracie  jej 
pierwotnego  przeznaczenia,  opu‐

stoszałą  przestrzeń  zbąszyńskiego 
dworca  kilkakrotnie  ożywiał  na 
początku  XXI  wieku  festiwal 
Experyment.  Miały  one  jednak 
charakter zbliżony do działań sko‐
tłowanych, narzucających swój ar‐
tystyczny  kształt  opustoszałej 
przestrzeni.
Najdobitniej  dworzec  kolejowy 
w Zbąszyniu  przypomniał  o  sobie 
samym  w  2008  roku,  w  rocznicę 
deportacji  polskich  Żydów  z  Nie‐
miec  do  Zbąszynia.    Doświadcze‐
nie  transportu  koleją  i  dworca 
granicznego  w  Zbąszyniu  jako 
miejsca wymuszonej  docelowości, 
dla tysięcy ludzi stało się doświad‐
czeniem traumatycznym, zapowia‐
dającym  tragedię  holokaustu. 
Rocznicowe  działania  Fundacji 
TRES  skupiły  się  na  opowieści 
o losach ludzi w 1938 roku oraz na 
stworzeniu  metafory  powrotu 
w rodzinne strony poprzez symbo‐
liczne  słowa  „Le  schana  haba  bi 
Jeruszalaim”  (  Do  zobaczenia  za 
rok w  Jerozolimie).  Zdjęcia  Erwi‐
na Schenkelbacha w holu dworco‐
wym  wisiały  ponad  10  lat.  Były 
one klamrą pomiędzy zbąszyńskim 
dworcem,  a  realnie  istniejącym 
dworcem w Jerozolimie.
Artystyczny  kontekst  dworca 
w przestrzeni muzycznej reprezen‐
towała  tutaj na peronie 4. Muzyka 
zespołu Kroke, która stworzyła tło 
do  wydarzenia  rocznicowego,  jak 
i później w filmie dokumentalnym.

Wojciech Olejniczak

Stary dworzec znów ożył
10 września miało miejsce  otwarcie wystawy  rocznicowej w  starym bu‐
dynku dworcowym w Zbąszyniu. Stacja Zbąszyń ma bowiem 150 lat. Po‐
za  starymi  zdjęciami  pochodzącymi  z  zakładu  fotografa  Sikorskiego 
i oprowadzaniem organizatora do rąk zwiedzających trafiła gazeta z cie‐
kawymi publikacjami, natomiast dla najmłodszych przygotowano eduka‐
cyjną książeczkę „KOLEJ na HISTORYJKI”.

Jedną  z  nieoczekiwanych  korzyści  z  pracy  nad  tą 
publikacją  było  powstanie  książki  Region  Kozła. 
Vademecum  Eugeniusza  Kurzawy.  Zgromadzony 
i  opracowany  przez  niego  materiał  okazał  się  tak 
bogaty, że domagał się osobnej formy. Dla wszyst‐
kich, którym ta Księga wyda się przedsmakiem do 
poznania historii Regionu Kozła  Vademecum bę‐
dzie  doskonałym  uzupełnieniem  i  przygodą  inte‐
lektualną.  Wiele  wątków  pokazanych  tutaj  nie 
ujrzałoby  światła  dziennego,  gdyby  nie  wnikliwa 
praca pana Eugeniusza.  
We współczesnym życiu bardzo ważny  jest  obraz. 
Łatwość  tworzenia cyfrowego świata bardzo przy‐
spieszyła  i  ujednoliciła  też  sposoby  jego  odczyty‐
wania  w  kulturze.  Jako  fotograf  w  trzecim 
pokoleniu  starałem  się  wnikliwie  przyglądać  za‐
chowanym  z  przeszłości  obrazom.  Układać  i  ko‐
mentować je tak, aby nie były tylko ilustracjami
w książkowym zbiorze, ale nauczyły czytelnika sa‐
modzielnie gromadzić i przeglądać własne archiwa 
fotograficzne. Odczytywać  z  nich  ukryte  informa‐
cje  i  łączyć  je z  innymi obrazami w prywatną, pa‐
sjonującą opowieść.

Region  Kozła  miał  wyjątkowe  szczęście  do  foto‐
grafów,  którzy w przeszłości  zarejestrowali  cieka‐
we  miejsca,  ludzi  i  epizody  z  życia  społeczności 
lokalnej. Ma  też  szczęście  do  niestrudzonych,  jak 
to ich nazwałem, „strażników pamięci”, dzięki któ‐
rym  przetrwało  wiele  pamiątek  z  przeszłości. 
W  ich  przypadku  kolekcjonerstwo  zawsze  idzie 
w parze  z pogłębioną wiedzą.  Ich wnikliwe bada‐
nie historii najbliższej okolicy jest skarbem pozwa‐
lającym  kształtować  naszą  tożsamość  regionalną. 
Wielkie podziękowania  im za  to. Bez udostępnio‐
nych  kolekcji,  życzliwie  krytycznych  uwag,  byli‐
byśmy  jako  zbiorowość  niezmiernie  ubodzy 
w składniki pamięci. Podziękowania należą się też 
wielu niewymienionym tutaj mieszkańcom Regio‐
nu,  którzy  zapraszając  mnie  do  swych  domów, 
dzielili  się  swymi  rodzinnymi  skarbami,  wzboga‐
cając tę publikację.

Wojciech Olejniczak

Prace nad Wielką Xięgą Regionu Kozła trwały kilka lat. Jej kon‐
cepcja  też  zmieniała  się  w  tym  okresie.  Jednak  zawsze  chodziło 
o  takie  przedstawienie Regionu,  jego  specyfiki,  aby  dać  tworzą‐
cym ten obszar ludziom podstawy do poczucia wspólnoty. Wspól‐
noty  rozumianej  jako  identyfikacja  miejsca,  w  którym  żyjemy, 
podobieństwo  losów  i wyznawanych wartości, przy całym posza‐
nowaniu sublokalnych kolorytów.

Wielka Xięga
Regionu Kozła
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W  roku  2000  odbył  się  pierwszy 
Konkurs  Literacki  im.  Eugeniusza 
Paukszty.  Rozgrywał  się  on  tylko 
w granicach Regionu Kozła,  które‐
go  członkiem  jest  również  Gmina 
Kargowa.  Następne  imprezy  lite‐
rackie rozszerzyły swe pole na cały 
kraj i odtąd mówi się o Ogólnopol‐
skim Konkursie Literackim im. Eu‐
geniusza  Paukszty.  Cieszy  się 
dużym  zainteresowaniem  nie  tylko 
w  kraju,  ale  również  za  granicą   
w  2006  roku  wpłynęły  dwie  prace 
z Berlina i jedna ze Szwecji. Prefe‐
rowana  tematyka  konkursu  to  ta 
mówiąca  o  szeroko  rozumianym 
pograniczu  kulturowym,  integracji 
ludności  o  różnych  korzeniach, 
charakterystyczna  dla  pisarstwa 

Eugeniusza Paukszty,  a  także  typo‐
wa dla Regionu Kozła,  scalającego 
pogranicze  dwóch  województw 
i  różnych kultur. Od początku  jego 
trwania  skład  komisji  oceniającej 
prace  był  niezmienny.  Trudu  oce‐
niania prac podjęli się współorgani‐
zatorzy  konkursu  czyli  Pani  Maria 
Wasik  Dyrektor  Wojewódzkiej 
i  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej 
im.  Cypriana  Norwida  w  Zielonej 
Górze  oraz  członkowie  Związku 
Literatów  Polskich Oddział  w  Zie‐
lonej  Górze:  Janusz  Koniusz    po‐
eta,  prozaik,  dramaturg,  publicysta 
i Alfred Siatecki  prozaik, publicy‐
sta.  Tylko  raz  w  komisji  zasiadł 
również Eugeniusz Kurzawa – pre‐
zes  oddziału  Związku  Literatów 

Polskich  w  Zielonej  Górze  oraz 
dziennikarz  Gazety  Lubuskiej.  25 
września  2020  roku  o  godzinie 
15:00  w  Mediatece  „Światowid” 
odbyło  się  podsumowanie  online 
tegorocznego,  XXI  Ogólnopolskie‐
go  Konkursu  Literackiego  im.  Eu‐
geniusza  Paukszty  pod  hasłem 
„Mała  ojczyzna  –  pogranicza  kul‐
tur”.  W  spotkaniu  uczestniczyli: 
dr  hab. Dominik  Paukszta,  syn  pa‐
trona biblioteki,  Jerzy Fabiś – Bur‐
mistrz  Kargowej  oraz  komisja 
konkursowa w składzie: Alfred Sia‐
tecki,  Ewa  Mielczarek    szefowa 
wydawnictwa Prolibris WiMBP im. 
Cypriana  Norwida  w  Zielonej  Gó‐
rze,  Zofia  Mąkosa  –  dwukrotna 
laureatka  Lubuskiego  Wawrzynu 

Literackiego,  autorka  trylogii 
„Wendyjska  Winnica”  oraz  Joanna 
Wawryk    pracownik  naukowy 
Uniwersytetu  Zielonogórskiego. 
Pozostałymi gośćmi byli Eugeniusz 
Kurzawa,  Sławomir  Majsner,  An‐
drzej  Okuniewicz  i  Jacek  Płonka   
autor  książki  „Historia  piłki  nożnej 
w  Kargowej,  Od  DFB  Unruhstadt 
do  MKS  Cargovia”.  Główną  na‐
grodę  zdobył Grzegorz Walczak  za 
pracę  „Moja  odległa  prowincja”,  2 
miejsce  przypadło  Czesławowi 
Markiewiczowi  za  „Twierdzę,  że 
dom...”,  trzecim  laureatem  została 
Patrycja Pelica za pracę „Okna Le‐
osi. Historia pewnej przyjaźni”. Na 
XXI  Ogólnopolski  Konkurs  Lite‐

racki  napłynęło  61  prac.  Uczestni‐
kami  konkursu mogą  być wszyscy 
twórcy,  bez względu  na  przynależ‐
ność  do  organizacji  literackich  lub 
brak  takowej,  bez  ograniczeń  wie‐
kowych. Wydarzenie  jest organizo‐
wane  we  współpracy 
z Wojewódzką i Miejską Biblioteką 
Publiczną im. C. Norwida w Zielo‐
nej  Górze,  Związkiem  Literatów 
Polskich Oddział w Zielonej Górze, 
Stowarzyszeniem  Gmin  RP  i  Re‐
gion Kozła  i Gminnym Ośrodkiem 
Kultury  im.  Wilhelma  Blanke 
w Kargowej.

opr. M. Rożek

Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Eugeniusza Paukszty
Konkurs,  którego  głównym  organizatorem  jest Gminna Biblioteka  Pu‐
bliczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej stał się prestiżową impre‐
zą,  przyczyniając  się  tym  samym  do  rozsławienia  tego  miasteczka  na 
terenie  całej  Polski.  Przy  organizacji  konkursów,  służy  swą  pomocą 
i wspiera to wydarzenie syn pisarza  dr inż. Dominik Paukszta mieszka‐
jący z rodziną w Poznaniu. Dzięki niemu biblioteka otrzymała sporo ma‐
teriałów  i  pamiątek  po  patronie,  które  wzbogaciły  Izbę  Pamięci  im. 
Eugeniusza Paukszty nad Jeziorem Liny.

Na  trasie  rajdu  tym  razem  nieco 
skróconego stanęło prawie 40 osób, 
część  zgłosiła  się  na  linii  startu 
obok  zabytkowego  kościółka 
w  Kosieczynie,  reszta  oczekiwała 
na  skansenie  w  Podmoklach  Ma‐
łych. W rajdzie wzięli udział przed‐
stawiciele  wielu  pokoleń,  od 
małoletnich  poprzez  młodzież  do 

seniorów,  których  było  najwięcej. 
Trasa  sobotniej  eskapady  przebie‐
gała nowymi szlakami rowerowymi 
zbudowanymi  w  Regionie  Kozła 
w  ciągu  ostatniego  roku.  Te  nowe 
odcinki  to  szlak  od Kosieczyna  do 
Podmokli Małych i od Kolesina do 
Wojnowa i dalej w stronę Kargowy. 
Podczas przejazdu zaplanowano  je‐

den  postój  w  Nowym  Kramsku, 
gdzie  uczestników  zaproszono  na 
posiłek  przygotowany  przez  miej‐
scowe  Koło  Gospodyń  Wiejskich. 
Podczas tej przerwy była okazja do 
sprawdzenia  wiedzy  rajdowiczów 
na  temat  Regionu  Kozła.  Do  kon‐
kursu  zgłosiło  się  pięć  osób,  które 
odpowiadały na wybrane z listy py‐
tania.  Najwięcej  punktów  zdobyła 
jedna  z  młodszych  uczestniczek 
Ola Kuc  z Babimostu,  której  przy‐
padła  I  nagroda,  którą  był  nowo 
wydany  album  –  Wielka  Księga 
Regionu  Kozła.  Drugie  miejsce 
przypadło p. Krystynie Kucharczuk 
z  Kosieczyna,  a  trzecie  p. Wojcie‐
chowi  Jakubiakowi  z  Babimostu. 
Zakończenie  rajdu  odbyło  się  nad 
Jeziorem  Wojnowskim,  w  miejscu 
przeznaczonym  dla  wypoczywają‐

cych  ,  pod  wiatą  ustawioną  przez 
samorząd kargowski. Tutaj wręczo‐
no  nagrody  dla  zwycięzców  kon‐
kursu  i  pożegnano  cyklistów, 

którzy rozjechali się do swoich sie‐
dzib.

lgdrk

Tradycyjny Rodzinny Rajd Regionu Kozła zapla‐
nowany  pierwotnie  na  dzień  26  września  odbył 
się ostatecznie w dniu 3 października. Przyczyną 
przełożenia  terminu  była  niekorzystna  aura  po‐
godowa, intensywne opady deszczu w poprzednią 
sobotę zatrzymały uczestników rajdu w domach. 
Natomiast  tydzień później mieliśmy piękne okno 
pogodowe,  bardzo  ciepły,  słoneczny  dzień,  przy‐
pominający ostatnie tchnienie lata.

Powtórzony rajd rowerowy Regionu Kozła

Małe  kina  społecznościowe  są 
szansą  na  rozwój  zasobów  kultu‐
ralnych  niewielkich miejscowości, 
stanowią  duży  potencjał  spajający 
mieszkańców  wokół  atrakcyjnej 
placówki  kulturalnej.  Jego  spo‐
łecznościowy charakter oparty  jest 
o  współpracę  i  kontakt  pomiędzy 

mieszkańcami  a  animatorem.  Za‐
łożeniem  jest,  by widzowie mogli 
mieć  wpływ  na  repertuar,  a  same 
kina  służyć  będą  też  do  organiza‐
cji  spotkań  i  pokazów,  czy  też  in‐
nych ważnych  dla  nich wydarzeń. 
Zaletą  jest  również  dostęp  do 
w  pełni  profesjonalnego  kina 

w małych miejscowościach znacz‐
nie  oddalonych  od  tego  typu  pla‐
cówek.
Gmina  Zbąszyń  otrzymała  dofi‐
nansowanie na utworzenie małego 
kina społecznościowego w ramach 
Wielkopolskiego  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  na  lata 
20142020.  Całkowita  planowana 
wartość  projektu  wynosi  244 
357,50  zł,  a  dofinansowanie  opie‐
wa  na  kwotę  149  465,11  zł.  Już 
niebawem  na  terenie  Campingu 
przy Baszcie zostanie otwarte zbą‐
szyńskie kino społecznościowe, li‐
czące  35  miejsc  na  widowni. 
W  tym  celu  została  zaadaptowana 
część  istniejącego  budynku.  Trwa 
montaż sprzętu do projekcji filmo‐

wej  oraz  foteli  kinowych.  Reper‐
tuar  kina  będzie  zróżnicowany, 
zatem każdy powinien znaleźć coś 
dla  siebie.  Powstanie  małego,  ka‐
meralnego kina w gminie Zbąszyń 
będzie stanowiło doskonałe dopeł‐
nienie  dotychczasowej  oferty  kul‐
turalnej.
Długo  wyczekiwane  małe  kino 
społecznościowe  zostało  już  ofi‐
cjalnie  otwarte  na  początku  wrze‐
śnia  w  Siedlcu.  Symboliczną 
wstęgę przecięli: wójt Jacek Kole‐
siński,  wicemarszałek  Jacek  Bo‐
gusławski,  poseł  Jakub  Rutnicki 
oraz  starosta  Jacek  Skrobisz. 
W  rytmie  marsza  imperialnego 
z  „Gwiezdnych  Wojen”  goście 
przeszli  do  sali  kina,  gdzie  zapre‐
zentowane zostały 3 krótkie filmy, 
które  pokazały  w  pełni  możliwo‐
ści  audiowizualne  systemu  kino‐
wego. Gmina Siedlec zrealizowała 
projekt  pod  tytułem  ”Małe  kino 

społecznościowe szansą na rozwój 
zasobów  kulturalnych  wojewódz‐
twa  wielkopolskiego”,  zwiększa‐
jąc  tym  samym  ofertę  kulturalną 
gminy.
Wielkopolskie kina, które powsta‐
ją  przy  wsparciu  Funduszy  Euro‐
pejskich,  to  kontynuacja  akcji 
„Kino za Rogiem”.  Jej  inicjatorzy 
chcą  przywrócić modę  na  ogląda‐
nie  filmów  na  dużym  ekranie 
w  małych  miasteczkach  i  wsiach. 
Z  dostępnej  biblioteki  filmowej, 
liczącej blisko tysiąc tytułów i sta‐
le  powiększanej,  mieszkańcy  mo‐
gą  wybrać  te,  które  chceą 
zobaczyć    od  bajek  dla  najmłod‐
szych  odbiorców,  poprzez  popu‐
larne  komedie  po  kino 
artystyczne,  od  klasyki  filmowej 
po współczesne, nagradzane na fe‐
stiwalach propozycje.

oprac. mr

Powstają kameralne kina
Na budowę multimedialnych sal, w których wy‐
świetlane  będą  najciekawsze  i  najnowsze  pro‐
dukcje filmowe wydanych zostanie ponad 4 mln 
zł. Z unijnych pieniędzy będzie można sfinanso‐
wać prace  adaptacyjne,  remontowe,  budowlane 
i  modernizacyjne,  mające  na  celu  przygotowa‐
nie pomieszczeń do pełnienia funkcji kinowych. 
Dotacje pójdą też na sprzęt do projekcji filmów. 
Sale będą posiadały maksymalnie 40 miejsc.
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Jest pani z wykształcenia humanistką, co podobno czasami 
nie  pomaga w  byciu  pisarzem. Kiedy  rozpoczęła  się  przy‐
goda z pisaniem? 
 Odkąd tylko zaczęłam pisać, sama czynność bardzo mnie 
przyciągała.  W  szkole  podstawowej  powstawały  krótkie, 
naiwne  wierszyki,  koniecznie  rymowane…  w  okolicach 
klasy  ósmej  napisałam  minipowieść  dla  nastolatków, 
o miłości. W szkole średniej pisałam minipowieści krymi‐
nalne, powstało około 10 zeszytów w kratkę. Wtedy stwo‐
rzyłam  niektóre  postacie,  które  dotrwały  do  dziś,  choć 
w  zmienionej  formie.  Tak,  jestem  nauczycielem  języka 
polskiego, skończyłam filologię polską  i od kilku lat uczę. 
Ale  nie  zawsze  pracowałam  w  swoim  zawodzie.  Byłam 
pracownikiem  biurowym  i  sprzedawcą.  Z  zawodu  jestem 
też technikiem ekonomistą.
Jakie  powieści  Pani  czyta? Czy  tylko  pisarze  tzw.  "krymi‐
nalni” autorzy są autorytetem jeśli chodzi o wybór lektury?
  Lubię  Jo  Nesbo,  Stiega  Larssona,  Henninga  Mankella, 
Bernarda Miniera,  jednak  najbardziej  do  pisania  „zachęci‐
ła” mnie Agata Christie. Cenię jej klasykę. Psychologię po‐
staci,  przy  minimum  opisu.  I  stopniowanie  akcji,  aż  do 
końca.  Czytam  różne  książki:  romanse,  obyczajowe,  psy‐
chologiczne  thrillery,  ale  kryminały  zajmują  najwięcej 
miejsca w mojej bibliotece i sercu.
Ile  czasu  zajęło  Pani  napisanie  swojej  pierwszej  książki 
i skąd wziął się pomysł na jej fabułę?
Samo napisanie książki nie jest szczególnym wyzwaniem. 
Wyzwaniem jest napisanie książki, kiedy się pracuje na ca‐
ły etat i dodatkowo zajmuje się dziećmi i domem. Na samo 
pisanie pozostaje niezmiernie mało czasu. Napisanie książ‐
ki zajęło mi 2 lata. I uważam, że czas działa na korzyść te‐
go,  co  piszemy. Możemy  się  temu  przyjrzeć  z  dystansem. 
Pomysł  żył we mnie  7  lat  i  ciągle  zmieniał  kształt. Aż do 
ostatecznej  wersji.  Inspiracją  jest  wszystko,  chociaż  nic 
szczególnie  konkretnego.  Wpływają  na  mnie  sytuacje 
z mojego otoczenia, ale ogólny plan całej książki mam już 
na początku. Łącznie z tym, kto zabije i dlaczego.
Czy jako autorka utożsamia się Pani z którymś z bohaterów 
i czy są oni wzorowani na prawdziwych osobach?
  Nie  odtwarzam  osób,  które  istnieją  w  realnym  świecie, 
ale  inspiruję się  ich niektórymi cechami charakteru. Kiedy 
czytam,  lubię  się  uosabiać  z  bohaterem,  zakochiwać  się 
w postaci. Tak się też dzieje, kiedy piszę. Niektóre postacie 
są mi bliższe, niektóre odpychają. Niektóre z postaci mają 
moje cechy charakteru. 
Dlaczego  gustuje  Pani  w  gatunku  kryminału,  czy  napisze 
Pani kiedyś książkę z  innego gatunku i do jakiego gatunku 
nigdy nie sięgnie?
  Uwielbiam  kryminały,  bo  są  skomplikowane,  wymagają 
odgadnięcia  jakieś  tajemnicy.  Kiedyś  zaczytywałam  się 
w  romansach,  ale  wraz  z  wiekiem,  zaczęły  się  wydawać 

zbyt  proste.  Nadal  zdarza  mi  się  przeczytać  jakiś  romans 
lub  książkę  obyczajową…  Napisałam  już  mini  powieść 
obyczajową,  ale  nie  jest  dokończona,  ma  zaledwie  84 
stron…  nie  mam  pojęcia,  jaki  gatunek  jeszcze  wybiorę… 
myślę,  że  nie  napiszę  nigdy  powieści  filozoficznej  i  abs‐
trakcyjnej. Lubię, kiedy naturalizm życia codziennego mie‐
sza  się  z  psychologią,  ale  odrealnione  i  typowo  oniryczne 
powieści nie są w moim guście. A zawsze piszę to, co sama 
bym chciała przeczytać.
Co  Panią  motywuje  do  pisania?  Przecież  pracującej  ma‐
mie zawsze na wszystko brakuje czasu… Gdzie i kiedy Pani 
pisze?
  Pisanie  jest moją  pasją. Uważam więc,  że  tak  naprawdę 
pisanie odbywa się w mojej głowie. Piszę głównie dla sie‐
bie,  dopiero w końcowej  fazie  następuje  refleksja,  jak  od‐
bierze  książkę  czytelnik.  Lubię  zbierać  każdą  recenzję… 
i lubię to, że są one tak bardzo podobne, choć książkę czy‐
tają różni ludzie. Kiedyś pisałam długopisem na kartce, po‐
tem  przerzuciłam  się  na  laptop.  Przy  pierwszej  książce 
bałam się, że mam zbyt mało czasu, że coś uleci, że nie bę‐
dę miała, kiedy usiąść do laptopa… Okazało się, że co raz 
pojawi  się  w  mojej  głowie,  jest  tam  na  zawsze  i  nabiera 
kształtu.  Piszę  tak,  jak  czytam.  W  każdej  wolnej  chwili, 
kiedy przyjdzie mi ochota, po kilka stron.  Im więcej mam 
napisane,  tym częściej,  i na dłużej, siadam do pisania. Nie 
ma  czasu,  trzeba  szukać    szczelin  w  czasie  i  trzeba  kraść 
każdą możliwą  chwilę. Kiedy  czytam,  że  jakiś  pisarz  cały 
dzień pisze,  to mu  zazdroszczę… ale  czasami  się  zastana‐
wiam,  czy moje  życie  zawodowe,  osobiste,  nie  wzbogaca 
tego, co mam do opowiedzenia… i cieszę się, że napisanie 
książki  zajmuje  mi  tylko  2  lata,  a  nie  10  (jak  zalecał 
Umberto Eco)!
Co  najbardziej  podoba  się  w  tworzeniu  akcji,  bohaterów, 
fabuły powieści? Często trzeba „zasięgać języka” na temat 
pracy detektywów, wątków psychologicznych itp.
 Kiedy bohaterowie zaczynają żyć. Kiedy zaczyna się czy‐
tać stworzony fragment, a bohaterowie pojawiają się w wy‐
obraźni. Najbardziej  pracochłonne  i  trudne  jest  stworzenie 
takiej postaci. Ona ma być ludzka, prawdziwa, żeby czytel‐
nik (a najpierw ja) zadawał sobie pytanie, czy to jest realna 
postać? Potem wszystko idzie łatwo, i wątki,  i cała fabuła. 
Mam swoje źródła… Zabrzmiało tajemniczo. Najpierw jest 
pomysł,  wyobraźnia,  potem  sprawdzam  jego  realność 
w  Internecie,  książkach.  Jeżeli  tworzę  coś,  czego nie  chcę 
opisać  z  wszystkimi  nudnymi  szczegółami,  wtedy  dbam 
tylko o to, by zdarzenia były rzeczywiste, nie przejmuję się 
udowodnieniem, że  to prawda. Od zawsze  lubiłam książki 
psychologiczne  o  naturze  człowieka.  Sama  jestem  też  do‐
brym obserwatorem. Dodatkowo mam „zaprzyjaźnionych” 
policjantów  kryminalnych,  którzy  odpowiadają  na  moje 
pytania i czynią moje opowieści jeszcze bardziej realnymi. 

Zawsze  działam  według  zasady:  „Człowiekiem  jestem, 
i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. Umysł ludzki jest fascy‐
nujący.
Czy opisywanie scen  i miejsc zbrodni  jest  trudne dla Pani 
jako kobiety? No i o czym trzeba pamiętać przy pisaniu, by 
cały czas utrzymać książkę w gatunku kryminału?
 Opisywanie czegokolwiek jest kłopotliwe. Jako ludzie je‐
steśmy odtwórcami zasady: „koń, jaki jest, każdy widzi”… 
i ciężko nam opisać coś, co  jest dla nas oczywiste… a do 
tego opisać to w sposób ciekawy, żywy, gładki. Muszę więc 
najpierw scenę zobaczyć w swojej wyobraźni. Same sceny 
kryminalne nie różnią się od tego… O czym trzeba pamię‐
tać?  O  chłodnym  spojrzeniu.  Ja  je  nazywam:  „męskim”. 
Niekoniecznie  uważam,  że  mężczyźni  patrzą  na  świat 
chłodno, ale zachowują taki pozór. I ten pozór musi być za‐
chowany. Uznaję też zasadę, którą zapamiętałam ze szkoły 
średniej:  opisy,  narracja mają  być  neutralne,  emocje mają 
płonąć w dialogach.
Czy  istnieje  coś  takiego  jak  natchnienie?  Czy  zdarza  się 
czasami "niemoc  twórcza", czy wystarczy podejść do pisa‐
nia  jak  do  każdej  innej  pracy,  by  określoną  ilość  znaków 
dziennie przelać na papier?
 Chyba każdy pisarz ma inny pogląd na tę sprawę. Wierzę, 
że pojawiają się chwile, tzw. Weny. Wtedy piszę lekko, au‐
tomatycznie,  niemal  bez  kontaktu  z  rzeczywistością.  I  nie 
muszę  tego  tekstu prawie wcale poprawiać. Są  też chwile, 
które nazywam wymuszonymi. To takie chwilę, gdy musze 
napisać,  jakąś scenę, bo  jest potrzebna, by połączyć  jakieś 
inne  sceny.  Jest  ona  bardzo wymęczona,    poprawiona mi‐
lion razy i nie mogę już na nią patrzeć… Co ciekawe… Po 
dłuższym czasie obie te sceny, które przecież pamiętam, jak 
powstawały,  są  tak  samo  dobre,  nie  można  ich  rozróżnić 
według  moim  rankingów.  „Niemocy  twórczej”,  nie  do‐
świadczam,  doświadczam  za  to  „zwątpienia”,  czy  pisanie 
ma sens, czy to, co piszę jest dobre? Wtedy następuje odej‐
ście na pewien moment od pisania, wykluwam wtedy, jakiś 
pomysł,  lub  nawet  cały  plan  na  nową  książkę. A  potem 
wracam i znów piszę.
Może Pani zdradzić tytuł kolejnej książki?
 Może  dobrze  by  było,  aby  to  była  jedna  nowa  książka. 
Dwa lata temu skończyłam pisać drugą książkę. Teraz „roz‐
grzebane”  mam  trzy,  do  których,  co  jakiś  czas  dopisuję 
fragmenty. Jestem uzależniona od czytania… tak samo jest 
z pisaniem. Nie da się nie myśleć o tym, nie da się nie pi‐
sać. Pracuję również nad wydaniem sonetów, których nigdy 
nie planowałam wydać, bo uważałam je zawsze za zbyt in‐
tymne.

rozmawiała M. Rożek

Opisywanie czegokolwiek 

Nauczycielka języka polskiego, pracująca w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu, po‐
czątkujący pisarz książek  o  tematyce detektywistycznej,  choć ma  ich na koncie 
już  cztery  tytuły. Mistrzyni  obserwacji,  jak określa  ją  jeden  z portali promują‐
cych czytelnictwo. Siłą jej książki pt. „Niewłaściwy moment” jest obrazowość ję‐
zyka. Katarzyna Flieger opowiada o tym jak szuka inspiracji, jak wygląda praca 
nad książką i jak to jest łączyć życie zawodowe, rodzinne i zainteresowania.

Śniadania  Olęderskie  to  cykl   
spotkań, w czasie których w po‐
rze  śniadań  przygotowanych 
przez  Panie  z  Koła  Gospodyń 
Wiejskich  Boruja,  przybliżono 
pokrótce  mieszkańcom  i  zapro‐
szonym  gościom  historię,  trady‐
cję  i  kulturę  regionu 

Olęderskiego.  Pierwsze  Śniada‐
nie  o  historii  i  tradycjach  daw‐
nych  mieszkańców  regionu 
poprowadził  Mariusz  Przybyła 
z  Muzeum  Regionalnego 
w  Wolsztynie.  Na  to  nietypowe 
Śniadanie  zaproszono  gości,  ale 
przeznaczone  były  przede 

wszystkim dla mieszkańców Bo‐
rui,  Mariankowa,  Sątopów,  Sta‐
fanowic  i  innych  wsi  oraz 
miasteczek regionu. W spotkaniu 
uczestniczyli  Poseł  Jakub  Rut‐
nicki,  Wicestarosta  Wolsztyński 
Mariusz  Silski,  Radny  Rady 
Gminy Siedlec Stanisław Jedliń‐

ski, Sołtys Borui Katarzyna Kar‐
daszewska wraz  z Radą Sołecką 
oraz mieszkańcy.
Działania  realizowane  są  w  ra‐
mach  projektu  “Pracownia  Bo‐
ruja  Centrum  Edukacji 

Ekologiczno  Społecznej”  dofi‐
nansowanego  ze  środków  Pro‐
gramu  Fundusz  Inicjatyw 
Obywatelskich  na  lata  2014
2020.

umsiedlec

Śniadania Olęderskie w Pracowni Boruja
Skąd wzięli się Olędrzy? Kim byli? Dlaczego należy cenić i szanować pozo‐
stawioną przez nich architekturę? Na wszystkie te pytania lokalni regionali‐
ści  i  osoby  pielęgnujące  dawne  tradycje  starali  się  odpowiedzieć  podczas 
wrześniowych spotkań.

 jest kłopotliwe 
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Kulinarne spotkania
W dniu 18 września br. w Zbąszynku odbył 
się  punkt  kulminacyjny  projektu  pn.  „Kuli‐
narne  spotkania  miast  partnerskich  Zbąszy‐
nekPeitz  2020”,  który  realizowała    Gmina 
Zbąszynek  wspólnie  z  parterem  z  Peitz 
(Niemcy).
„Kulinarne  spotkania  miast  partnerskich 
ZbąszynekPeitz 2020” to spotkanie społecz‐
ności  wiejskich  i  miejskich,  którego  celem 
było zgłębienie wiedzy na  temat  zwyczajów 
i kultury polskiej, poznanie  tradycji kulinar‐
nych  kuchni  polskiej  i  niemieckiej,  integra‐
cja  mieszkańców  miast  partnerskich  oraz   
promocja  uczestniczących  w  projekcie 
miast: Zbąszynka i Peitz.
W ramach realizacji projektu odbyło się spo‐
tkanie  grupy  roboczej,    podczas  którego 
przedstawiciele  delegacji  miast  partnerskich 
podsumowali wspólnie zrealizowane projek‐
ty  oraz  zaprezentowali  planowane  do  reali‐
zacji  w  latach  kolejnych,  omówiono 
trudności  w  realizacji  wspólnych  projektów 
w związku z zagrożeniem COVID19.
Jedną  z  tegorocznych  atrakcji  był  Kiermasz 

Potraw  Regionalnych  przygotowany  przez 
lokalne  Koła  Gospodyń  Wiejskich  oraz 
przedstawicieli  Peitz. W  ramach  Kiermaszu 
Potraw Regionalnych mieliśmy okazję spró‐
bować  tradycyjnych  potraw  regionalnych. 
Rozstrzygnięto  konkurs  na  najsmaczniejszą 
potrawę,  wręczono  pamiątkowe  dyplomy 
i  upominki.  W  godzinach  popołudniowych 
rozegrano  Międzynarodowy  Turniej  Wsi 
i Miast  z  udziałem drużyn  reprezentujących 
sołectwa  z  naszej  Gminy  oraz  miasta  part‐
nerskie  Peitz  i  Zbąszynek.  Przeprowadzono 
również  Quiz  wiedzy  o  miastach  partner‐
skich  obejmujący    zagadnienia  m.in.    z  hi‐
storii  współpracy  miast  partnerskich, 
wspólnych projektach oraz zabytkach. Zwy‐
cięską  drużyną  została  reprezentacja  Zbą‐
szynka a puchar Fair Play otrzymała drużyna 
Peitz.  Wszystkie  reprezentacje  biorące 
udział  w  turnieju  otrzymały  dyplomy  i  pu‐
chary. Wieczorem odbyły się koncerty i wy‐
stępy  artystów  lokalnych,  zarówno  z  Polski 
jak i z Niemiec.

Um zk

miast partnerskich ZbąszynekPeitz 2020

Start  wyścigu  rozpoczął  się  w  Babimoście. 
Zawodnicy ulicami miasta (ul. Kargowska, 1 
Maja,  Lotnicza,  Gagarina,  M.J.  Piłsudskie‐
go)  pokonali  pięć  okrążeń,  w  tym  dwa  za‐
kończone  lotną  premią.  Zawodnikom 
kibicowali  zgromadzeni  mieszkańcy  zainte‐
resowani  walką  sportowców.  Kolarze  jadąc 
w  dalszy  etap  trasy  przejechali  również 
przez  miejscowości  naszej  Gminy    Nowe 
Kramsko, Kolesin, Janowiec, wracając przez 

Leśniki, Babimost i Podmokle Wielkie. Cały 
1  etap  wyścigu  zakończył  się  w  ościennej 
gminie,  w  miejscowości  Zbąszynek.  Zwy‐
cięzcą  1.  etapu  został  Duńczyk  MADSEN 
Frederik  Rodenberg  z  UnoX  Pro  Cycling 
Team.

um bab

XXVIII Międzynarodowy Wyścig

W  dniu  04.09.2020  r.  w  Babimoście  rozpoczął  się  1  etap 
XXVIII  Międzynarodowego Wyścigu  Kolarskiego  „Bałtyk  – 
Karkonosze  Tour”.  Zawodnicy  mieli  do  pokonania  liczący 
128,5  km  etap,  który  rozciągał  się  pomiędzy  Babimostem 
a Zbąszynkiem.

Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour

Poza  rywalizacją  biegową  nasze  „łabędzie” 
zadbały  o  dodatkowe  emocje.  Zorganizo‐
wany  został  konkurs  na  najciekawszą  na‐
zwę sztafety. A było w czym wybierać. Oto 
przykłady: Pędzące Drepcedesy Team, Bie‐
gające Świstaki, Mamuśki w Locie, Wscho‐
dzące Gwiazdy Łabędzia, Niechce Namsie, 
Szybcy  i Wściekli Team,  Rakiety  do  Mety 
czy  Skazane  za  Bieganie.  Mimo  wielkiej 
różnorodności  bezapelacyjnie  wygrały 
„Mamuśki  w  Locie”  zdobywając  27  punk‐
tów.
Do  zawodów  zapisało  się  17  sztafet:  4 
w kategorii kobiet, 8 w kategorii mężczyzn 
i  5 w  kategorii mikstów. Nad  sprawną we‐
ryfikacją  czuwali  członkowie  zbąszyńskie‐
go  klubu  biegacza.  Po  dokonaniu 

formalności  przyszedł  czas  na  rozgrzewkę, 
a  później  rozpoczęło  się  już  właściwe  bie‐
ganie.  Każdy  uczestnik  miał  zagwaranto‐
wany  medal  za  udział,  a  trzy  najlepsze 
zespoły w każdej kategorii okolicznościowe 
medale  za  miejsca  1,  2  i  3.  Dekoracji 
uczestników  dokonywali  Paulina  Brychcy
Nowak,  Prezes TKKF  „Łabędź”  oraz Mar‐
cin Hoffmann, Sekretarz Gminy Zbąszyń.
Wspólnie  spędzony  wieczór  na  Orle,  był 
możliwy dzięki zaangażowaniu TKKF “Ła‐
będź”  Zbąszyń,  a  pozytywne  opinie  biega‐
czy  skłaniają  do  organizacji  drugiej  edycji 
tej  imprezy. Organizatorem wydarzenia by‐
ło  Zbąszyńskie  Centrum  Sportu,  Turystyki 
i Rekreacji.

zcstir

ZBĄSZYŃSKIE SZTAFETY PO ZMIERZCHU
W  sobotni  wieczór    19  września  2020  r.  stadion  Orzeł 
wypełnił  się biegaczami. We współpracy z TKKF „Łabędź” 
Zbąszyń  zorganizowane  zostały  „Zbąszyńskie  Sztafety  po 
Zmierzchu”.  Biegi  sztafetowe  odbywały  się  w  trzech 
kategoriach:  kobiet,  mężczyzn  oraz  mikstów,  w  ostatniej 
regulamin  wymagał  udziału  dwóch  kobiet  i  dwóch 
mężczyzn. Każdy z czteroosobowego składu musiał przebiec 
dystans jednego kilometra, co dawało 4 kilometry dla każdej 
sztafety. Było więc trochę biegania.
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W  pierwszej  kolejności  swój  pier‐
wotny  kształt  miałyby  odzyskać 
wały  obronne  (jedyny  obiekt  tego 
typu  w  całej Wielkopolsce).  Doty‐
czy  to  tych  zachowanych,  ale  za‐
kładam  również  odtworzenie 
umocnień  w  części  po  stronie  sta‐
dionu Orzeł (kolor żółty). Na etapie 
uzgodnień  konserwatorskich  znaj‐
dują  się  zadrzewienia,  a w  tym za‐
bytkowa  aleja  grabowa,  którą 
chciałbym odtworzyć. Na szczegól‐
ną  uwagę  zasługuje  zamek.  Dziwi 
to, że poza rycinami nie zachowała 
się  żadna  fotografia  zamku  wysa‐
dzonego  w  powietrze  w  1907r. 
z  polecenia  ówczesnej  właścicielki 
Jadwigi von Klitzing. Wierzę w  to, 
że  odnajdziemy  jakąś  rodzinną  fo‐
tografię  Klitzingów  na  tle  naszego 
zamku, przecież  fotografia była  już 
powszechna w tych czasach. Odbu‐
dowany zamek (a raczej z racji wy‐
miarów  zameczek)  mógłby 
posłużyć  mieszkańcom  jako  pałac 
ślubów,  wielofunkcyjna  sala  (kon‐
certy,  spotkania, wystawy), kawiar‐
nia  –  czytelnia  prasy  czy  stała 
ekspozycja historii miasta  i  zamku. 
Chciałbym, żeby było to niekomer‐
cyjne  miejsce,  w  którym  mogliby 
spotykać  się  mieszkańcy  naszego 
miasta.  Wierzę,  że  znajdziemy 
środki  na  realizację  tego  zamierze‐
nia. Mamy bogatą  i piękną historię 
i aż dziw, że tak mało zrobiliśmy do 
tej  pory,  aby  tę  historię  poznać, 
a cenne obiekty zbadać  i zachować 
dla potomnych.
Poniżej  publikuję  tekst  autorstwa 
prof.  UAM  dr  hab. Artura  Różań‐
skiego,  z  którym  nawiązałem 
współpracę  w  zakresie  badań  ar‐
cheologicznych,  które  rozpocznie‐
my jeszcze w tym roku. Zaprosiłem 
również  studentów UAM do odby‐
cia  praktyk  oraz  doktorantów 
wskazując  Zbąszyń  jako  potencjal‐
nie ciekawe i nieodkryte miejsce. 

„Zamek  w  Zbąszyniu  –  ważne 
ogniwo  średniowiecznej  admini‐
stracji państwowej
Na  terenie  Zbąszynia  znajdują  się 
relikty  dwóch  obiektów  obronnych 
o  różnej chronologii. Na północ od 
miasta lokacyjnego, w zakolu Obry, 
położone  jest  grodzisko  (stanowi‐
sko Zbąszyń 1a)   pozostałość gro‐
du  kasztelańskiego.  Na 
południowyzachód  od  miasta  lo‐
kacyjnego, pomiędzy Obrą,  a brze‐
giem  Jeziora  Zbąszyńskiego 
(Błędno)  zachowane  są  natomiast 
pozostałości  nowożytnej  siedziby 
rezydencjonalno  obronnej w typie 
palazzo in fortezza. Obiekt ten, uję‐
ty sztucznym przekopem  połączo‐
nym  z  pobliskim  jeziorem, 
zachowany  jest  w  postaci  reliktów 
ziemnego  narysu  bastionowego 
(czytelnego  przede  wszystkim 
w  partii  północnej,  słabiej  w  połu‐
dniowej i wschodniej) oraz włączo‐
nej w tenże obwód, czworobocznej, 
trójkondygnacyjnej  wieży  bramnej 

zwieńczonej  barokowym  hełmem 
(w literaturze  identyfikowanej z  re‐
liktem  średniowiecznego  zamku 
Zbąskich).
Pierwsza  wzmianka  o  kasztelanii 
zbąszyńskiej  (Cybusim),  wymie‐
niająca  kasztelana  Czcirada    Cie‐
cierada  (Cecirad)  pochodzi  z  roku 
1232,  niemniej    za  Kroniką Wiel‐
kopolską  i  Rocznikiem  Kapituły 
Gnieźnieńskiej  budowę  grodu wią‐
że  się  z  działalnością  księcia  Prze‐
mysła I  i  rokiem 1243. Z uwagi na 
to,  iż  relikty grodu zostały  już  zlo‐
kalizowane  w  latach  dziewięćdzie‐
siątych  ubiegłego  już  wieku,  na 
potrzeby  przyszłych  badań  skupię 
się  jedynie  na  założeniu  zamko‐
wym  i  wydarzeniom  odpowiadają‐
cym  jego  czasom.  W  państwie 
książąt  głogowskich  Zbąszyń  był 
centrum  okręgu  (districtus),  wy‐
mienionego  w  1312  roku,  którym 
zarządzali  starostowie  (Henryk 
Teutunicus oraz Wacław  Wenzen‐
slaus),  wymienieni  na  akcie  hołdu 
w 1329 roku, z inicjatywy książęcej 
doszło  także do nadania ośrodkowi 
praw miejskich. Do Królestwa Pol‐
skiego  Zbąszyń  przyłączony  został 
przed  1338  rokiem,  kiedy  to Kazi‐
mierz  Wielki  poczynił  nadania  na 
rzecz Maćka Borkowica, za zasługi 
w czasie walk o Zbąszyń, Przypro‐
stynię  i  Kopanicę.  W  tym  samym 
roku  wzmiankowany  też  został 
urzędujący  tam  polski  starosta   
Miłościej  (Myloscey  capitaneus  in 
Bencyn);  pomimo  tego  brak  jest 
zamku w Zbąszyniu na  listach fun‐
dacji  kazimierzowskich  zawartych 
w  Kronice  Katedralnej  Krakow‐
skiej  i  w  Rocznikach  Jana  Długo‐
sza.  Na  rangę  zbąszyńskiego 
castrum  zwraca  natomiast  uwagę 
fakt  wyszczególnienia  go  pośród 
siedmiu  zamków  –  miejsc  „urzę‐

dów i stolic sądowych” Wielkopol‐
ski  właściwej  (obok  Poznania, 
Międzyrzecza,  Kalisza,  Nakła,  Ko‐
nina  i  Pyzdr),  w  Przywileju  Ko‐
szyckim  Ludwika  Węgierskiego; 
zastrzeżonych  w  myśl  jego  posta‐
nowień  dla  „ziemian  i  starostów” 
Królestwa  Polskiego,  czyli  wyłą‐
czonych z możliwości  swobodnych 
nadań  królewskich.  Z  pewnością 
funkcjonowała  tu  także ważna,  po‐
graniczna,  komora  celna,  wzmian‐
kowana  w  XIII  i  XV  stuleciu. 
Zbąszyński  zamek  stanowił  też 
chyba  jedną  z  siedzib  obronnych 
Domarata z  Iwna,  z których podej‐
mował  on  zbrojne  rejzy  w  trakcie 
tzw.  wojny  Grzymalitów  z  Nałę‐
czami. Jak wiele zamków państwo‐
wych  w  dobie  jagiellońskiej,  tak 
i  zbąszyński  trafił  drogą  zastawu 
w  ręce  prywatne.  Do  pierwszego, 
krótkotrwałego  zastawu  doszło  już 
w  roku  1388,  kiedy  to Władysław 
Jagiełło  poręczył  Zbąszyniem  za 
pożyczki  zaciągnięte  u  dziedziców 
Baruchowa. W 1393  roku omawia‐
ny  zamek  (i  kompleks  związanych 
z  nim  dóbr),  wraz  z  zamkiem 
w  Kębłowie  przekazany  został 
przez  tegoż  monarchę  Niemierzy, 
Janowi i Abrahamowi herbu Nałęcz 
w  zamian  za  zamek  inowłodzki 
(oraz dwie wsie w okolicach Pyzdr) 
i  odtąd  Zbąszyń  pozostawał  już 
w  rękach  prywatnych.  Inicjatywie 
Nałęczów  Zbąskich przypisać na‐
leży  budowę  fortalicium,  wzmian‐
kowanego w 1456  roku, najpóźniej 
w tym czasie także ośrodek miejski 
został ufortyfikowany przy pomocy 
wałów  ziemnych.  Przebudowę  śre‐
dniowiecznej  rezydencji  podjął 
Abraham  Zbąski  w  3  ćwierci  XVI 
wieku, lecz jego śmierć w 1577 ro‐
ku  przerwała  rozpoczęte  prace.  Na 
nowo  działania  budowlane  podjęte 
zostały  w  XVII  wieku  przez  na‐

stępnych  właścicieli    Ciświckich, 
których  zamierzeniem  było  wznie‐
sienie  sporadycznie  rejestrowanej 
w Wielkopolsce  nowoczesnej  rezy‐
dencji  okolonej  narysem  bastio‐
nów,  a  zamykającej  przestrzeń 
o powierzchni około 8 000 m². Do 
rozbiórki  siedziby  Ciświckich  do‐
szło w początkach XX stulecia.
Średniowieczny,  królewski  zamek 
w  Zbąszyniu  znany  jest  tylko 
z  dość  nielicznych  wzmianek  źró‐
dłowych,  nie  pozwalających  na  je‐
go  hipotetyczną  nawet 
rekonstrukcję.  Zwraca  natomiast 
uwagę  wzmiankowanie  go  pośród 
najważniejszych  zamków  Króle‐
stwa,  odnotowanych  w  przywileju 
koszyckim,  co  bez wątpliwości  su‐
geruje  jego  ważką,  ponadlokalną 
rolę  i pozwala na zaklasyfikowanie 
go  do  zamków  administracji  pań‐
stwa,  na  co  wskazuje  także  wcze‐
sne odnotowanie  tam królewskiego 
starosty.  Zauważyć  w  tym  miejscu 
należy,  iż  do  dnia  dzisiejszego 
w miejscu  rezydencji  Zbąskich  nie 
prowadzono  dotąd  archeologicz‐
nych  badań  terenowych.  Brak  roz‐
poznanych  reliktów  zabudowy 
zamkowej  o metryce XIVwiecznej 
na  terenie  Zbąszynia  (w  obrębie 
grodu  i  rezydencji  Zbąskich    Ci‐
świckich),  skłania  do  podjęcia  sze‐
roko  zakrojonych  badań 
archeologicznych mających na celu 
pełne  rozpoznanie  zbąszyńskiego 
castrum na przestrzeni dziejów.
W  ramach  wstępnego  rozpoznania 
mającego mieć miejsce w 2020 ro‐
ku,  przewidujemy  dwuetapowe 
działania:
Etap I: Badania georadarowe
Metoda  georadarowa  należy  do 
grupy  metod  radiofalowych.  Apa‐
ratura pomiarowa składa się z anten 
nadawczej  (Tx)  i  odbiorczej  (Rx). 
Antena  nadawcza  emituje  w  głąb 
ziemi  falę  elektromagnetyczną, 
która  ulega  odbiciu,  załamaniu 
i tłumieniu. Najważniejszym zjawi‐
skiem,  z  punktu  widzenia  metody 
georadarowej,  jest  odbicie  fali  na 
granicy  dwóch  ośrodków  różnią‐
cych  się  względną  przenikalnością 
elektryczną Ɛr. Im większy kontrast 
przenikalności  elektrycznej,  tym 
wyraźniejsza anomalia.

Należy pamiętać, że mapy anomalii 
georadarowych  nie  przedstawiają 
bezpośrednio  obrazu  zalegających 
pod  ziemią  fundamentów  i  skupisk 

rumoszu ceglanego. Anomalie te są 
odzwierciedleniem  kontrastu  prze‐
nikalności  elektrycznej.  Z  tego 
względu  analiza  i  interpretacja  da‐
nych  georadarowych  jest  dość 
skomplikowanym  procesem,  który 
bierze pod uwagę nie tylko wszyst‐
kie  parametry wykrytych  anomalii, 
ale  także wszelkie  pozostałe  infor‐
macje  na  temat  badanych  reliktów 
(dane archiwalne, stan zachowania, 
charakter budulca, etc.) Na planach 
przedstawiono  obrysy  anomalii 
zgodnie  z  głębokością  ich  wykry‐
cia.
Na tzw. „czytelność" anomalii skła‐
da  się  nie  tylko  stan  zachowania 
obiektów  a  także  ich  bezpośrednie 
otoczenie:  przykładowo  relikty  na‐
wet  dobrze  zachowanych  funda‐
mentów  otoczone  rumoszem 
ceglanym nie będą dobrze widocz‐
ne wynikach, gdyż brak jest w tym 
przypadku  lokalnego  kontrastu,  na 
którego  wykrywaniu  opiera  się 
działanie georadaru.
Otrzymane dane w postaci przekro‐
jów  radarowych  (echogramów/ra‐
darogramów)  zostaną  poddane 
filtracji  w  specjalistycznym  opro‐
gramowaniu do danych radarowych 
i  sejsmicznych. Dzięki  temu otrzy‐
mamy  serię  kodowanych  kolory‐
stycznie  planów  rozkładu  anomalii 
georadarowych w płaszczyźnie, od‐
dzielnie  dla  każdej  względnej  głę‐
bokości  liczonej w nanosekundach. 
Dane  przedstawiane w  taki  sposób 
są obecnie  standardem w prezenta‐
cji wyników badań  georadarowych 
w archeologii  ze względu na  łatwe 
wyróżnianie  charakterystycznych 
kształtów  obiektów  archeologicz‐
nych i architektonicznych.
Etap  II:  sondażowe  badania  arche‐
ologiczne
Wspomniane wyżej badania geora‐
darowe  staną  się  podstawą  do  pla‐
nowanych  sondażowych  badań 
archeologicznych.  Po  uzyskaniu 
końcowych wyników zostaną zało‐
żone 23 wykopy sondażowe w ce‐
lu  sprawdzenia  zalegających  pod 
ziemią  struktur  murowanych  łącz‐
nie z ich kontekstem posadowienia. 
Uzyskana  wiedza  pozwoli  na  spo‐
rządzenie  pełnego  programu  badań 
archeologicznych a  także stanie się 
bazą  do  realizacji  projektu  budo‐
walnego mającego na celu odbudo‐
wę rezydencji zbąszyńskiej.”

um zb

Zamek w Zbąszyniu
czasów świetności naszego miasta
Czas pandemii wstrzymał część naszych inwestycji, ale też stał się dobrym 
momentem na prace badawcze i projektowe w obrębie parku w Zbąszyniu. 
Parku, który kryje tajemnice wysadzonego w powietrze zamku. Od dwóch 
lat przygotowuję dokumentację,  która pozwoli  przywrócić  świetność  tego 
miejsca, będzie służyć mieszkańcom i uczyni z niego atrakcję turystyczną. 

Wizualizacja parku w Zbąszyniu z częścią wałów i zamkiem do odbudowy (oprac. Waldorf)
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Budynek  hali  sportowej  w  Zbą‐
szynku  posiada  dwie  kondygnacje. 
W  budynku  przewidziano:  salę 
sportową wielofunkcyjną o wymia‐
rach  w  świetle  ścian  44,26  m  x 
25,63 m wraz z zapleczem szatnio‐
wosanitarnym,  widownię  rozkła‐
daną  na  parterze  na  około  150 
miejsc  oraz  widownię  stałą  na 
I  piętrze  na  272  miejsca  siedzące, 
salę  fitness  zaprojektowaną  na 
I  piętrze,  4  pokoje  hotelowe  na 
I  piętrze  z  funkcją  salki  konferen‐
cyjnej. Spełniać będzie ona wyma‐
gania normatywne dla obiektów, na 
których odbywać się mogą zawody 
krajowe. Na hali znajdą się boiska, 
na  których  będzie  można  rozgry‐
wać  zawody w  następujących  dys‐
cyplinach:  piłka  ręczna,  piłka 
nożna,  koszykówka,  piłka  siatko‐
wa, tenis, badminton i inne zawody 
o mniejszym wymiarze powierzch‐
ni boiska lub maty. Sala może speł‐
niać  również  rolę  sali 
widowiskowej.  Zawody  będzie 
można  obserwować  z  wydzielo‐
nych  trybun  stałych,  do  których 
przewidziano  komunikację  piono‐
wą w postaci dwóch klatek schodo‐
wych wydzielonych pożarowo oraz 
windy  przystosowanej  dla  osób 
niepełnosprawnych dostępnej z ho‐
lu głównego na parterze  i obsługu‐
jącej  wszystkie  kondygnacje. 
W  holu  głównym  na  parterze  za‐
projektowano  szatnię  na  odzież 

wierzchnią  oraz  toalety  ogólnodo‐
stępne.
18.09.2020  odbyło  się  uroczyste 
otwarcie  długo  wyczekiwanej  hali 
sportowej w Zbąszynku. W  otwar‐
ciu  uczestniczyło  wielu  znamieni‐
tych  gości,  m.  in.  Wojewoda 
Lubuski Władysław Dajczak,  czło‐
nek  zarządu  Województwa  Lubu‐
skiego  Marcin  Jabłoński, 
Honorowy  Obywatel  Gminy  Zbą‐
szynek Radny Sejmiku Wojewódz‐
twa  Lubuskiego  Edward  Fedko 
oraz Radny Sejmiku Województwa 
Lubuskiego  Zbigniew  Kołodziej, 
Starosta  Powiatu  Świebodzińskie‐
go  Zbigniew  Szumski  oraz  wice‐
starosta  Andrzej  Chromiński, 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Jan  Mazur,  żona  Bogdana  Niemca 
Jolanta  NiemiecKulczyńska  z  sy‐
nem Andrzejem Niemcem, szef fir‐
my  budującej  halę  Dariusz  Dorna, 
Ks.  Kan.  Zdzisław  Przybysz,  Pro‐
boszcz  Parafii  pw.  Macierzyństwa 
NMP w Zbąszynku Ks. Kan. Jerzy 
Kordiak  a  także Wójtowie, Burmi‐
strzowie  oraz  kierownicy  i  dyrek‐
torzy ośrodków sportu z sąsiednich 
gmin. Przed wejściem do budynku 
księża  dokonali  aktu  poświęcenia 
obiektu  sportowego,  po  czym  na‐
stąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. 
Po wejściu na halę odbyła się część 
artystyczna  mająca  na  celu  przed‐
stawienie  drużyn  sportowych  które 
zrzeszają  największe  grono  mło‐

dzieży  z  terenu Gminy Zbąszynek, 
oraz  przedstawienie  nowej  oferty 
zajęć  sportowych dla  dzieci  i mło‐
dzieży  jaką  jest  JuJitsu.  Był  to 
również  czas  na  przemówienia 
Burmistrza  Zbąszynka  oraz  zapro‐
szonych gości. Kierownik Ośrodka 
Sportu  i  Rekreacji  w  Zbąszynku 
Marcin Minta przyjął wiele życzeń 
oraz  „bukietów”  piłek  które  prze‐
kazali  zaproszeni goście. Po części 
artystycznej  oraz  przemówieniach, 
był  czas  na  zwiedzanie  obiektu. 

Budowa  hali  sportowej  w  Zbą‐
szynku  została  dofinansowana 
przez  Ministra  Sportu  i  Turystyki 
ze  środków  Funduszu  Rozwoju 
Kultury  Fizycznej  w  ramach  Pro‐
gramu  Rozwoju  Ponadlokalnej  In‐
frastruktury  Sportowej  –  pilotaż 
edycja  2017  w  wysokości  2  426 

800,00  zł  oraz  ze  środków  Woje‐
wództwa  Lubuskiego  w  kwocie 
700  000,00  zł.  Całkowita  wartość 
inwestycji  wynosi  12  641  962,88 
zł.

um zk

Otwarcie Zbąszyneckiej Hali Sportowej
Hala  sportowa  stanowić  będzie  uzupełnienie  kompleksu  sportoworekre‐
acyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Obiekt będzie wyko‐
rzystywany do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w roku 
szkolnym. Podstawową  funkcją hali w Zbąszynku będzie wielofunkcyjna 
sala  sportowa z możliwością wydzielania odrębnych  stref do  ćwiczeń  lub 
treningów, przystosowana dla ćwiczących osób niepełnosprawnych.

Z  roku  na  rok  coraz  więcej 
prac  plastycznych  napływało, 
a  to  ze  szkół,  a  to  opiekuno‐
wie  grup  sami  dostarczali, 
niektórzy  śmiałkowie  sami 
z dumą przynosili swoje małe 
dzieła  do  Biblioteki  Publicz‐
nej w Zbąszyniu,  która  zajęła 
się  koordynacją  tego  wyda‐
rzenia.  Komisje  konkursowe 
oceniające  poziom  prac,  ich 
zgodność  z  tematem  oraz 
przede  wszystkim  samodziel‐
ne  wykonanie,  nie  raz  długo 
musiały  się  zastanawiać  lub 
spierać,  który  z  dziecięcych 
obrazków  powinien  zostać 
nagrodzony.  Bo  każdy 
z  uczestników  powinien  być 
nagrodzony,  choćby  nawet 
tylko  brawami,  za  indywidu‐
alne  podejście  do  kultury  lo‐
kalnej. Wszystkie  nagrodzone 

prace  zawsze  były  prezento‐
wane w  przestrzeni miejskiej, 
tak, by odwiedzający nas mu‐
zycy i mistrzowie ludowi, go‐
ście  i  mieszkańcy  regionu 
mogli  je  oglądać,  a  laureaci 
odbierali  wyróżnienia  i  na‐
grody  podczas  oficjalnych 
uroczystości.  Jednak  najważ‐
niejsze  jest  to,  by  przybliżać 
dzieciom  i  młodzieży  rodzi‐
mą  kulturę  ludową,  jej  od‐
zwierciedlenie  w  tańcu, 
muzyce,  kapelach  ludowych, 
obrzędach  tanecznych,  czy 
działalności  muzyków  ludo‐
wych.  By  pokazać  najmłod‐
szym  odbiorcom  pracę 
muzyków,  ogrom  ważnych 
dla naszego regionu wydarzeń 
i  dbałość  mistrzów  koźlar‐
skich  nad kultywowaniem  lo‐
kalnej tradycji.

Biblioteka  wspólnie  ze  Sto‐
warzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania  Regionu  Kozła 
i  w  tym  roku  zachęca  do 
uczestnictwa  w  konkursie. 
Wykonane  prace  plastyczne 
zgodne z hasłem  tegorocznej, 
46.  już  Biesiady  Koźlarskiej 
„Jedyn  śpiywo,  drugi  graje, 
nikt  tańcować  nie  przestaje” 
uczniowie  szkół  podstawo‐
wych  i  „zerówek”  z  całego 
regionu mają czas do 16 listo‐
pada,  by dostarczyć  je do or‐
ganizatora  konkursu. 
Wszystkie  najważniejsze  in‐
formacje  zostały  rozesłane 
pocztą  mailową  i  tradycyjną 
do  wszystkich  placówek 
oświatowych w  gminach  Re‐
gionu Kozła.
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Kontynuujemy tradycję
Sześć  lat  temu  po  raz  pierwszy  ogłoszony  został  konkurs  pla‐
styczny, który z założenia miał się odbywać przy okazji Biesiady 
Koźlarskiej w Zbąszyniu. Biesiady,  która  jest  jedną  z  najważ‐
niejszych imprez całego środowiska muzyków ludowych, nie tyl‐
ko Regionu Kozła, ale i całej Wielkopolski. Konkurs skierowany 
do  wszystkich  uczniów  ze  szkół  podstawowych  terytorialnie 
mieszczących  się  w  Regionie  Kozła,  w  swych  pierwszych  edy‐
cjach wydawał się skromny i nieśmiało się rozkręcał…
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Realizacja  projektu  rozpoczęła  się 
spotkaniem  autorskim,  które  od‐
było  się 25 września z Martą Ma‐
tyszczak    felietonistką, 

prowadzącą portal internetowy ka‐
wiarenkakryminalna.pl,  miło‐
śniczką  zwierząt,  a  przede 
wszystkim pisarką. Pani Marta jest 
autorką  cyklu  powieści  z  gatunku 
cozy mystery    bezkrwawych kry‐
minałów  pisanych  z  humorem, 
w  których  głównych  bohaterem 
jest pies Gucio. Jak sama przyzna‐
je  od  zawsze  lubiła  czytać  krymi‐
nały,  które  też  stawały  się 
powodem do strachu w nocy. Dla‐
tego  też  rozpoczynając  swoją 

przygodę autorską podjęła decyzję 
o  pisaniu  kryminałów,  które  nie 
będą  przyczyną  późniejszych  lę‐
ków  czytelnika.  Podczas  całego 

spotkania towarzyszył jej pies Ga‐
cek,  czworonożny  przyjaciel,  któ‐
rego  przygarnęła  ze  schroniska. 
Autorka  chętnie  opowiadała  nie 
tylko  o  swojej  twórczości,  ale  też 
o podróżach, które łączy z zamiło‐
waniem  do  książek.  Po  spotkaniu 
Pani  Marta  złożyła  pamiątkowe 
autografy. Kolejnym gościem zbą‐
szyńskiej  książnicy  był  Pan  Ro‐
bert  Małecki  dziennikarz, 
redaktor,  a  przede  wszystkim  au‐
tor  kryminałów  i  nauczyciel  kre‐

atywnego pisania, który odwiedził 
ją 2 października. Jego dotychcza‐
sowe  powieści  okazały  się  być 
bardzo  dobrze  przyjęte  przez  czy‐

telników,  dzięki  czemu  zdobył 
wiele  branżowych  nagród,  w  tym 
najważniejszą  dla  każdego  autora 
kryminału  Nagrodę  Wielkiego 
Kalibru  2019  za  książkę  „Skaza”. 
Autor  nie  tylko opowiadał  o  swo‐
jej  twórczości, ale również o swo‐
ich pasjach i inspiracjach. Jak sam 
przyznał  cykl,  którego  bohaterem 
jest komisarz Bernard Gross oparł 
na  klimacie  kryminałów  skandy‐
nawskich,  takich  autorów  jak Ar‐
naldur  Indridason,  czy  Henning 
Mankell.  Pan  Robert  przybliżył 
nam również temat porwań i zagi‐
nięć,  którymi  się  fascynuje  i  czę‐
sto  wykorzystuje  ten  motyw 
w  swoich  powieściach.  Przyznał, 
że nawet w obecnych czasach, gdy 
mamy szeroki dostęp do nowocze‐
snej  technologii,  smartfonów,  na‐
wigacji  i  monitoringu,  również 
można  zniknąć bez  śladu. Spotka‐
nie  z  autorem  odbyło  się  w  miłej 
i  sympatycznej  atmosferze. W  so‐
botnie  południe,  3  października 
w  ramach  projektu  „Kryminalna 
biblioteka  z  przymrużeniem  oka” 
miała miejsce „Gra miejska ślada‐
mi  Zbąszyńskich  Legend”.  Na 
zgłoszone  grupy  czekały  stanowi‐

ska  z  zadaniami  związanymi 
z  wybranymi  legendami  i  poda‐
niami  zbąszyńskimi.  W  poszcze‐
gólnych  punktach  kontrolnych 
uczestnicy  zmagali  się  z  różnymi 
konkurencjami  przygotowanymi 
przez  zbąszyńskie  bibliotekarki 
oraz  druhów z Towarzystwa Gim‐
nastycznego „SOKÓŁ” w Zbąszy‐
niu.  Za  każde  zadanie 
przyznawane  były  punkty.  Dodat‐
kowo  na  każdym  stanowisku  gru‐
py  otrzymywały  teksty  legend, 
z  którymi  musiały  się  zapoznać, 
gdyż  ostatnim  zadaniem  był  test 
z  wiedzy  o  nich.  Gra  zakończyła 
się w sali multimedialnej Bibliote‐
ki  Publicznej  w  Zbąszyniu,  gdzie 
na  uczestników  czekał  poczęstu‐
nek,  a  każdy  z  nich  otrzymał  pa‐
miątkowy  dyplom  oraz  upominek 
związany z charakterem projektu.
Z  kolei w  czwartek,  8  październi‐
ka  odbyło  się  spotkanie  z Ryszar‐
dem  Ćwirlejem,  autorem 
kryminałów  milicyjnych  i  przed‐
wojennych,  których  akcja  rozgry‐

wa  się  na  ulicach  Poznania. 
W swoich książkach podkreśla nie 
tylko  charakter miasta,  ale  bardzo 
często  posługuje  się  gwarą  po‐
znańską. Jak sam twierdzi jest Po‐
znaniakiem  i  książka  powinna 
odzwierciedlać  nie  tylko  miejsce, 
ale  także  kulturę    i  ludzi  w  nim 
mieszkających. Pan Ryszard zapo‐
czątkował  nowy  nurt  kryminałów 
neomilicyjnych  opowiadających 
o  śledztwach  prowadzonych 
w  czasach  PRLu. W  swoich  po‐
wieściach  nie  oszczędza  obycza‐
jów  tamtych  lat,  swoje  powieści 
bardzo  mocno  osadza  w  tamtej 
rzeczywistości,  więc  czytelnik 
wręcz przenosi się w czasie czyta‐
jąc o obyczajach lat ’70 i ’80.
Po  spotkaniach  była  możliwość 
porozmawiania z autorami, którzy 
chętnie  podpisywali  książki  swo‐
jego autorstwa. 

Ewelina Łakoma
fot. M. Strażyńska

„Kryminalni” w zbąszyńskiej bibliotece

W Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu został zrealizowany projekt „Kry‐
minalna  biblioteka  z  przymrużeniem  oka”  dofinansowany  przez Mini‐
sterstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w programie „Partnerstwo 
dla  książki”. Trwał  on prawie  dwa miesiące  i  okazał  się  znakomitą  od‐
skocznią dla wielu osób zainteresowanych tego rodzaju literaturą.

Ryszard Ćwirlej podpisujący książki czytelnikom 

Marta Matyszczak, autorka "Kryminałów pod psem"

Robert Małecki podczas spotkania autorskiego
w zbąszyńskiej bibliotece

Uczestnicy gry miejskiej zorganizowanej w ramach projektu



Wirtualny spacer wśród eksponatów

W  1938  roku  w  Przyprostyni  po‐
wstaje  Muzeum  Ziemi  Zbąskej. 
Pierwsze Muzeum na wsi polskiej. 
Muzeum składało się̨ z dwóch po‐
mieszczeń́,  gdzie  prócz  rodzimego 
folkloru,  prezentowano  także:  nu‐
mizmatykę̨,  przyrodę̨,  Powstanie 
Wielkopolskie  oraz  archeologię̨. 
Przy  wsparciu  Ministerstwa  Wy‐
znań́ Religijnych i Oświecenia Pu‐
blicznego,  planowano  dalszą 
rozbudowę̨ muzeum i  rozszerzenie 
badań naukowych w regionie. Pla‐
ny  te  przerwały działania wojenne 
w 1939  roku. Muzeum zostało za‐
mknięte  po  zajęciu  Wielkopolski 
przez Niemców. Niestety w czasie 
okupacji  hitlerowskiej  większość́ 
zbiorów  zaginęła,  została  wywie‐
ziona  lub  zniszczona.  Po  wojnie, 
Muzeum  nie  zostało  odtworzone 
od razu, nie tylko z powodu braku 
muzealiów,  ale  dlatego,  że  zabra‐
kło na nie pomieszczeń́ i finansów. 
W  latach 50 –  tych na naszym  te‐
renie bardzo aktywnie działali har‐
cerze.  Od  nich  wyszła  inicjatywa 

zorganizowania  wystawy  ocala‐
łych  eksponatów  z  dawnego  mu‐
zeum  i  kontynuowania  dorobku 
opiekunów  Muzeum  w  Przypro‐
styni.  Idea  reaktywowania  Mu‐
zeum  poparta  była  przez 
zbąszyńskich  nauczycieli:  Edwar‐
da  Liczbańskiego  i  Franciszka 
Zierke,  którzy  doprowadzili  do 
otwarcia  wystawy  w  wieży  bram‐
nej.  Wystawa  cieszyła  się  ogrom‐
nym  zainteresowaniem  wśród 
mieszkańców  Zbąszynia.  Dzięki 
zaangażowaniu  władz  miejskich 
i  powiatowych  oraz  wsparciu  fi‐
nansowemu  Prezydium  Miejskiej 
Rady  Narodowej  powstał  projekt 
adaptacji  wieży  bramnej.  Uroczy‐
ste  otwarcie  nowego Muzeum  na‐
stąpiło  17  lipca  1965  roku, 
a  kierownictwo  placówki  powie‐
rzono  Franciszkowi  Zierke. 
W 1966 roku Muzeum Regionalne 
Ziemi  Zbąszyńskiej,  przeszło  pod 
patronat oddziału Polskiego Towa‐
rzystwa Turystyczno – Krajoznaw‐
czego.  Dzięki  zaangażowaniu 

kustosza,  Muzeum  powiększyło 
swoje zbiory drogą darowizn  i  za‐
kupów.  Odbywały  się̨  tam  lekcje 
historii, odczyty i prelekcje. 
Z  kart  inwentarzowych  Muzeum 
z  okresu  od  1958  do  1968  roku, 
dowiedzieć́  się̨ możemy,  że  był  to 
najaktywniejszy  czas  jeśli  chodzi 
o przekazywanie artefaktów arche‐
ologicznych,  znalezionych  na  po‐
bliskich polach czy w lasach, także 
na terenie miasta jak w parku, przy 
rzece  czy  przy  głównych  ulicach. 
Często  przekazywane  w  formie 
darowizny  lub zakupu. Był  to  tak‐
że  aktywny czas pracy nad ekspo‐
natami  archeologicznymi.  Kolejne 
ciekawe  nabytki  Muzeum  otrzy‐
mało  i  opracowało  w  2004  roku 
podczas  remontu  rynku. W  trakcie 
tych  ponad  czterech  dekad,  Mu‐
zeum zebrało  i  opracowało  ekspo‐
naty  archeologiczne  takie  jak: 
fragmenty  naczyń́  glinianych,  am‐
fory,  misy  i  naczynia  mniejsze 
w  całości,  narzędzia,  broń  czy 
ozdoby
W  zbiorach  etnograficznych  mu‐
zeum  zgromadzone  zostały  przed‐
mioty,  które  dają  świadectwo 
obecności minionych pokoleń oraz 
kultury przez nich tworzonej i pie‐
lęgnowanej.  W  kolekcji  odzwier‐
ciedlenie  znajduje  właściwie 
każdy  element  życia  człowieka, 
począwszy  od  przedmiotów  uży‐
wanych  w  domu  i  w  zagrodzie  – 
czyli  miejscach,  gdzie  właściwie 
wszystko  miało  swój  początek. 
Dawniej  prawie  wszystkie  rzeczy 
użytkowe  wytwarzane  były  dzięki 
pomysłowości  ich  twórców  i  za 
pomocą  ich  zdolności  –  tak  jak 
podstawowe narzędzia używane na 
roli, czy przedmioty domowe – np. 
kuchenne.  Dopiero  wraz  z  postę‐
pem techniki przedmioty  te stawa‐
ły  się  bardziej  zaawansowane 
w  swojej budowie,  a dzięki postę‐
powi  cywilizacyjnemu  trafiały  do 
masowej  produkcji.  W  kolekcji 
obejrzeć  można  cały  przekrój  ta‐
kich artefaktów – od rzeczy wyko‐
nanych  przez  ludzi  „własnym 
sumptem” do tych produkowanych 
przez  manufaktury.  Ciekawymi 
elementami są  również zachowane 
stroje  ludowe  –  świadczące  o  bo‐
gactwie  kultury  ludowej  naszych 

przodków  i o  ich przywiązaniu do 
tradycji.  Ubiory  takie  używane 
były  z  okazji  ważnych  uroczysto‐
ści,  a  właściciele  przechowywali 
je  z  należytą  troską  i  szacunkiem. 
Nierzadko  ubrania  te  przechodziły 
z  pokolenia  na  pokolenie,  a  ich 
właściciele  modyfikowali  ubiór 
w  sposób  pozwalający  na  jego 
dalsze  użytkowanie.  Tym,  co 
związane  jest  nieodzownie  z  daw‐
nymi  ubiorami,  a  mówiąc  szerzej 
z  folklorem  Regionu  Kozła  są 
oczywiście  instrumenty.  Przeno‐
sząc  się  i  wsłuchując  w  przedwo‐
jenną  fonosferę  zdaje  się,  że 
zewsząd  byłby  słyszalny  dźwięk 
kozła  weselnego  i  kapeli  koźlar‐
skiej.  Te  unikatowe  instrumenty 
dały nazwę całemu regionowi, bo‐
wiem na  jego  terenie powszechnie 
występowały  i  są  tu  obecne  po 
dziś  dzień.  Oczywiście  zarówno 
stroje,  jak  i  instrumenty  zmieniły 
już  swoją  pierwotną  funkcję,  wła‐
ściwie  kontekst.  Dawniej,  zarów‐
no  jedne,  jak  i  drugie,  używane 
były w naturalnych  sytuacjach  ży‐
cia  codziennego  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  obrzędu  zaślubin. 
Dziś  ich  funkcja  przeniosła  się 
bardziej  w  kierunku  scenicznym, 
co  oczywiście  przyczynia  się  do 
podtrzymania  ciągłości  przekazu 
kulturowego.  Introdukcją  do  po‐
znania  naszej  kolekcji  jest  opo‐
wieść  Pana  Henryka  Skotarczyka 
– muzyka  ludowego,  budownicze‐
go  instrumentów  ludowych,  regio‐

nalisty,  wieloletniego  nauczyciela 
Szkoły  Muzycznej  w  Zbąszyniu 
i Mistrza, który wykształcił niezli‐
czone  ilości  młodych  muzyków 
ludowych. Dzięki tej opowieści je‐
steśmy w stanie jeszcze dogłębniej 
poznać  realia przełomu XIX  i XX 
wieku,  co z pewnością dodaje do‐
datkowego  animuszu  naszym 
zbiorom,  które  zaczynają  ożywać, 
pomimo,  że  martwe  i  opowiadać 
swoją niezwykle ciekawą historię.
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:  folklor  Regio‐
nu  Kozła  słynący  z  unikatowego 
instrumentu,  którym  jest  kozioł 
weselny,  Powstanie Wielkopolskie 
na  Ziemi  Zbąszyńskiej,  zwiedza‐
nie zbąszyńskiej osady produkcyj‐
nej  z  XIII  wieku.  Ścieżki 
zwiedzania  są  wzbogacone 
o wprowadzające materiały audio‐
wizualne  –  wywiady  z  budowni‐
czymi  instrumentów,  prezentacje 
brzmień  instrumentów,  wypowie‐
dzi historyków.
Wirtualny spacer jest już dostępny 
na  stronie  internetowej: Wirtualny 
spacer  będzie  dostępny  na  stronie 
internetowej:  archiwummuzeum‐
ziemizbaszynskiej.zck.org.pl

fot. Wojciech Olejniczak

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach projektu „Kultura w sieci” zdigitalizowano ekspona‐
ty znajdujące się w Muzeum Ziemi Zbąskiej i Regionu Kozła. Każdy mo‐
że  udać  się  w  wirtualną  wędrówkę  w  interesujące  go  obszary: 
archeologię,  etnografię  i  Powstanie Wielkopolskie  i  znaleźć  informacje 
o  artefaktach  znajdujących  się w muzeum.  Jest  to  o  tyle  korzystne dla 
zwiedzającego, że stacjonarnie nie mamy takiej możliwości z racji prze‐
budowy budynku muzeum na Rynku w Zbąszyniu.


