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W  pierwszym  dniu  wizyty  w  Steenvoorde 
młodzież gościła w ratuszu miejskim, gdzie 
przywitał  ich  mer  –    JeanPierre  Bataille 
wraz z grupą osób odpowiedzialnych za or‐
ganizację  pobytu  polskiej  młodzieży  z  pa‐
nem Sebastianem Laporte na czele. Podczas 
spotkania  w  urzędzie  miasta  młodzież  po‐

znała  jego  historię  oraz wymieniła  się  pre‐
zentami    z  gospodarzami  spotkania. 
Następnie  w  towarzystwie  przedstawiciela 
miasta  oraz  pani  Hanny  OlejniczakZawo‐
ronko  młodzież  poznała  najciekawsze  za‐
kątki  Steenvoorde.  Pierwsze  spotkanie 
z  uczniami  francuskimi  miało  miejsce 

w szkole w Steenvoorde, które zaowocowa‐
ło  wspólnym  wyjazdem  do  Aquaparku, 
mieszczącego  się  przy  granicy  francusko
belgijskiej.  Kolejnego  dnia  uczestnicy  wy‐
miany zwiedzili Historyczne Centrum Gór‐
nicze  Lewarde,  gdzie  w  przeszłości 
pracowali  polscy  emigranci  oraz  miasto 
Lille z jego licznymi zabytkami.
17  lipca  wczesnym  rankiem  młodzież  pol‐
ska i francuska wyruszyła w drogę do Pary‐
ża,  gdzie  przez  dwa  kolejne  dni  mogli 
poznać  historię miasta  oraz  podziwiać  naj‐
ciekawsze atrakcje francuskiej stolicy m. in. 
Katedrę  Norte  Dame,  Wieżę  Eiffla,  Pola 

Elizejskie, Łuk Triumfalny, bazylikę Sacré
Cœur oraz  zwiedzić Luwr. Podczas  pobytu 
w  Paryżu  nie  zabrakło  polskiego  akcentu, 
jakim był  obiad w restauracji prowadzonej 
przez Polkę  panią Dorotę Kołatę.
Po upalnych dniach w Paryżu przyszła kolej 
na pobyt w nadmorskiej miejscowości Mar‐
limont,  gdzie  uczestnicy  wymiany  i  ich 
opiekunowie zameldowali się w schronisku 
młodzieżowym.  W  schronisku  tym  swoje 
wakacje  spędzała  młodzież  pochodzących 
z miejscowości Steenvorde i jej okolic. By‐
ła  to  kolejna  okazja  do  integracji  z  grupą 
francuską. Nad morzem nie zabrakło space‐
rów, kąpieli, wspólnych zabaw oraz pozna‐
nia  i  doświadczenia  aktywności  jakim  jest 
char  a  voile  – wózki  na  kołach  z  żaglami. 
Kolejne  dni  przyniosły  wiele  wrażeń  pod‐
czas  wizyt  w  parku  rozrywki,  parku  lino‐
wym  oraz  jazdą  na  hulajnogach 
elektrycznych. Bardzo miłe  i  niezapomnia‐
ne  chwile  z  przyjaciółmi  ze  Steenvoorde 
zakończył wieczór  taneczny na plaży. Dnia 
22  lipca  wczesnym  rankiem młodzież  wy‐
ruszyła w  drogę  powrotną  do  Polski.  Czas 
spędzony we Francji  zaowocował  zawiąza‐
niem  się  wielu  przyjaźni  pomiędzy  mło‐
dzieżą  polską  i  francuską,  a  także 
opiekunowie obu grup podzielili się swoimi 
doświadczeniami  i  spostrzeżeniami.  Być 
może w przyszłości to spotkanie zaowocuje 
kolejnymi wspólnymi projektami.

 Aurelia WolińskaWaligóra,
Krzysztof Dąbrowski

Wymiana młodzieży polskofrancuskiej
W dniach 14   22  lipca 16osobowa grupa absolwentów Ze‐
społu  SzkolnoPrzedszkolnego  w  Przyprostyni  przebywała 
we Francji w ramach współpracy gminy Zbąszyń z miastem 
partnerskim we Francji Steenvoorde. Dla uczestników przy‐
gotowano bardzo atrakcyjny program pobytu.

Aby mieszkańcy gmin z regionu mieli swój 
wkład  w  rozwój  obszaru  w  kolejnych  la‐
tach,  umożliwiono  udział  w  warsztatach 
poświęconych  analizie  potrzeb  rozwojo‐
wych i potencjału obszaru LSR, celów stra‐
tegii, w tym końcowych celów i rezultatów 
oraz planowanych działań w  ramach nowej 
Lokalnej  Strategii  Rozwoju  na  lata  2021
2027.
Pierwsze  spotkanie  z  przedstawicielami 
LGD RK odbyło się 15. września w Kargo‐
wej, następne były dzień później w Siedlcu 
i w Babimoście.    Podczas  spotkania  zapre‐

zentowano  dotychczasową    działalność 
i  obszar  Lokalnej  Grupy  Działania,  prze‐
prowadzono  analizę  potrzeb  rozwojowych 
oraz  potencjału  gmin  i  regionu,  nakreślono 
cele  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  (LSR)  na 
lata  20212027  cele  oraz  przedstawiono 
planowane  działania  i  obszary  wsparcia 
w  ramach  LSR.  Kolejne  spotkania  konsul‐
tacyjne  przeprowadzono  w  Trzcielu  i  Zbą‐
szyniu. 

lgdrk

Spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  Regionu  Kozła 
pracuje  nad  przygotowaniem  Lokalnej  Strategii  Rozwoju 
Regionu  Kozła  na  nowy  okres  finansowania  20212027. 
W  miesiącu  wrześniu  pracownicy  stowarzyszenia  zaprosili 
mieszkańców,  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych 
oraz instytucji związanych z kulturą i oświatą z obszaru Re‐
gionu Kozła na spotkania konsultacyjne w każdej z gmin. 

Uczniowie z Przyprostyni zwiedzają atrakcje partnerskiego miasta (fot. K. Dąbrowski)  

Spotkanie z mieszkańcami gminy Kargowa (fot. lgdrk)



Autor tekstu podkreśla, że inspira‐
cją  do  tego  opracowania  były  za‐
piski  księdza  dziekana  Zdzisława 
Przybysza  –  nieżyjącego  już  ini‐
cjatora  renowacji  i  konserwacji 
kościoła , którą rozpoczęto w 2003 
roku.  Po  odsłonięciu  zrębu  przepro‐
wadzono w roku 2006 specjalistycz‐
ne  badania  dendrochronologiczne 
pod kierunkiem prof. Tomasza Waż‐

nego, na podstawie których ustalono, 
że  kościół wybudowano  z  belek  so‐
snowych w konstrukcji wieńcowej 
w  1389  r.  Natomiast  więźba  da‐
chowa  nad  nawą  i  prezbiterium 
zostały wykonane  z  drewna  pozy‐
skanego  w  latach  14071416. 
Wieża  została  dostawiona  do  ko‐
ścioła w roku 1431. Na podstawie 
tych  danych  ustalono,  że  budowla 

ta  może  należeć  do  jednej  z  naj‐
starszych konstrukcji  drewnianych 
w układzie zrębowym , dobrze za‐
chowanych  do  naszych  czasów 
bez większych  ingerencji w kolej‐
nych wiekach eksploatacji. 
Ze  względu  na  swój  unikatowy 
charakter  obiekt  ma  wielką  war‐

tość historyczną i należy do jedne‐
go  z  trzech  drewnianych 
kościołów znajdujących się na ob‐
szarze dzisiejszego Regionu Kozła 
(  pozostałe  obiekty  to:  XVII 
wieczny  drewniany  kościół 
w Chlastawie oraz XVIII wieczny 
kościół w Łomnicy). Historia tych 
kościołów  została  wcześniej  już 
przedstawiona  w  folderze  „Szla‐
kiem  drewnianych  kościołów  Re‐
gionu  Kozła”,  który  jest  nadal 
dostępny  biurze  RK  oraz w  para‐
fiach  związanych  z  tymi  zabytka‐
mi.
Opracowanie  dotyczące  kościółka 
w  Kosieczynie  zostało  dofinanso‐
wane  ze  środków  Województwa 
Lubuskiego  w  ramach  realizacji 
zadania  publicznego  w  obszarze 
promocji województwa w zakresie 
kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kul‐
tury  i  dziedzictwa  narodowego. 
Promocję  tego  wydawnictwa  pro‐
wadzili Wojciech Olejniczak  i  Jan 
Mikuła na  spotkaniach w Zbąszy‐
niu  (  Galeria  na  Dworcu  )  oraz 
w kosieczyńskim kościele. Nakład 
jest  ograniczony,  ale  zaintereso‐
wani  mogą  otrzymać  bezpłatne 
egzemplarze  w  biurze  RK  oraz 
w Kosieczynie. 

Opr. Sz. Sobczak

„Podkoziołek”  pismo Regionu Kozła.
Wydawca: Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.
Adres: 66120 Kargowa, Rynek 16.
Tel. 502 060 231 oraz 513 639 738. Adres elektroniczny: biuro@lgdrk.pl.
Pismo „Podkoziołek” wykorzystuje w publikacjach materiały ze stron internetowych gmin RK, za co 
redakcja dziękuje samorządom.
Redaguje Magdalena Rożek, współpracuje Szczepan Sobczak.

str. 2

Chętnie  bowiem  zamieścimy materiały  na‐
pisane  przez  osoby  mające  ciekawe  infor‐
macje  dotyczące  przeszłości,  kultury, 

geografii  i  innych  dziedzin  życia.  Oczywi‐
ście idzie o publikacje dotyczące gmin koź‐
larskich,  poszczególnych  miast  i  wsi  lub 

Regionu  Kozła  jako  całości.  Periodyk  ma 
charakter  popularnonaukowy, można  zatem 
w  ten  sposób  spopularyzować  jakieś  nie‐
znane  wydarzenia  związane  z  naszymi 
miejscowościami,  napisać  o  ciekawych  lu‐
dziach  lub obiektach  tak historycznych,  jak 
i np. przyrodniczych. 
Teksty należy przesyłać pocztą lub pocztą 

elektroniczną na adres biura Regionu Kozła 
w  Kargowej.  Zachęcamy!  Czasu  jest  jesz‐
cze  dużo,  bowiem  kolejne  wydanie  ukaże 
się już początkach przyszłego roku.
Zapraszamy na łamy!

(red.)

Zapraszamy na łamy
Redakcja wznowionego w tym roku czasopisma „Szkice Na‐
dobrzańskie” zachęca mieszkańców wszystkich sześciu gmin 
Regionu Kozła do chwycenia za pióra! 

Fragmenty nowej publikacji wydanej przez Stowarzyszenie Gmin  Regionu Kozła (fot. W. Olejniczak)

Kościół  w Kosieczynie.  Najstarsza  budowla  drewniana 
w Regionie Kozła, w Polsce i może w Europie?

W  czerwcu  ukazał  się  nakładem  Stowarzyszenia 
Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła  fol‐
der  prezentujący  drewniany    kościół  w Kosieczy‐
nie. Tytuł  tego wydawnictwa  zaprojektowanego  i   
przygotowanego  do  druku  przez Wojciecha Olej‐
niczaka  brzmi:  „  Kosieczyn  najstarsza  budowla 
drewniana  w  Regionie,  w  Polsce  i  w  Europie?”, 
a autorem tekstu jest Jan Mikuła ze Zbąszynka.

Fragmenty nowej publikacji wydanej przez Stowarzyszenie Gmin  Regionu Kozła (fot. W. Olejniczak)



str. 3

Następnie  słuchacze  spotkali  się 
w  świetlicy  wiejskiej  w  Chwalimiu 
z autorką powieści, która przedstawi‐
ła  ciekawą  historię  mieszańców  tej 
wsi.  Wendowie  to  Słowianie,  którzy 
po  wojnach  ze  Szwedami  przybyli 
w  nasze  strony  i  żyli  tu  przez  kilka 
wieków  w  zgodzie  z  Polakami 
i  Niemcami.  Po  II  wojnie  światowej 
zostali  ewakuowani.  Wiedze  podaną 

w powieści autorka uzupełniła wielo‐
ma  szczegółami,  które  bardzo  intere‐
sowały  słuchaczy.  Spotkanie 
zakończono  smacznym  posiłkiem 
przygotowanych  przez  panią  Annę 
Aleksandrowicz.  Realizacja  zadania 
dofinasowana  była  z  budżetu  Gminy 
Kargowa.

um kar

Szlakiem Wendów
„Szlakiem Wendów” – to tytuł projektu, który reali‐
zowali  słuchacze  Kargowskiego  Uniwersytetu  Trze‐
ciego Wieku  7  września  2022  roku.  Po  zapoznaniu 
się z  treścią powieści  lokalnej pisarki Zofii Mąkosy, 
w której zawarto wiele  informacji o Wendach – by‐
łych mieszkańcach  Chwalimia,  postanowiono  bliżej 
poznać miejsca ich życia i pracy, a także ich historię 
i kulturę. Zorganizowano rajd rowerowy, udano się 
nad  jezioro Zacisze,  gdzie  odczytano  fragmenty po‐
wieści „Wendyjska Winnica” opisujące te piękne te‐
reny, przyrodę i miejsca dawnych winnic.

Kargowscy seniorzy mieli okazję rozmowy z Zofią Mąkosą, autorką serii pt. "Wendyjska winnica" (fot. um kar)

Moi Zbąszyńscy Krajanie

Moja droga życiowa ze Zbąszynia 
po  drugiej  wojnie  światowej  pro‐
wadziła  wpierw  do  Zbąszynka 
(przenosiny  służbowe  ojca)  – 
Wolsztyna  (1945  gimnazjum,  in‐
ternat)  –  Świebodzina  –  Zielonej 
Góry  (praca  w  Banku  Związku 
Spółek  Zarobkowych)  do Wrocła‐
wia  (ponowne  przenosiny  służbo‐
we  ojca).  Po  osiągnięciu  wieku 
poborowego  do  służby wojskowej 
wpierw  trafiłem  do  Skierniewic/
Czerwonego  Boru  a  następnie  do 
Poznania,  Warszawy  i  Gdyni. 
W Gdyni założyłem rodzinę, udało 
się  wyjść  z  wojska  a  następnie 
podjąć  studia  i  pracę  w  cywilu.   
W  Gdyni  mieszkaliśmy  16  lat 
a  z żoną pracowaliśmy w  różnych 
zakładach  na  terenie  Trójmiasta. 
W 1969  jako niepożądani w kraju 
wyemigrowaliśmy  do  Kopenhagi, 
gdzie  mieszkamy  do  dzisiaj  czyli 
53 lata.

CHŁOPIĘCE LATA
Pragnę  podzielić  się  kilkoma  wy‐
darzeniami, których bohaterami są 
moi  krajanie.  W  czasie  okupacji, 

pod  wpływem  naszego  sąsiada 
Franciszka  Frasza,  urzędnika 
pocztowego  i  kaprala  rezerwy 
W.P., który miał dla nas pogadanki 
z historii i geografii  powstał har‐
cerski  Zastęp  „Orłów”  (194043) 
ze mną jako zastępowym. Należeli 
do  niego  druhowie:  Stefan  Rataj‐
czak,  Jan  Smerda  (19341996), 
Kazimierz i  jego brat Andrysowie, 
Kazimierz  Grefling  i  najmłodszy 
Marian Frasz (19371993).
Mieliśmy  m.in.  ambicję  udzielić 
pomocy  Żydom  z  obozu  na  „Ma‐
derze”,  co  częściowo  się  udawało 
dzięki  pomocy  czeskich  kolejarzy 
zatrudnionych  w  Zbąszynku  ra‐
zem  z  Żydami  ze  zbąszyńskiego 
obozu. W 1942 przy wagonach to‐
warowych  przewożących  Żydów 
ze Zbąszynia do pracy w Zbąszyn‐
ku,  zostałem  zatrzymany  przez 
straż  kolejową. Następstwem  tego 
było  skierowanie  mnie  do  pracy 
jako  pastucha  w  Jastrzębsku  No‐
wym. Ze wzglądu na ciężką pracę, 
po 10 miesiącach uciekłem do  ro‐
dziców.  Okupanci  nie  mieli  pro‐
blemu ze znalezieniem mnie.

W  moich  harcerskich  wspomnie‐
niach  krótko  o  tym  piszę.1) 
W  swoim  i w  imieniu moich  dru‐
hów, gdy otrzymałem Krzyż Armii 
Krajowej  (Londyn,  1973)  w  dniu 
7.06.1980  przekazałem  go  za  po‐
średnictwem  Heleny  Koprowskiej 
(Babimost)  wraz  z  listem  księdzu 
proboszczowi  w  Zbąszyniu  jako 
wotum  dla  MB  Zbąszyńskiej. 
Wówczas  nie  bywaliśmy  w  kraju 
przez  23  lata.  Później  widziałem, 
że Krzyż był zawieszony przy ob‐
razie MB w kościele.

Z KONIECZNOŚCI DORO‐
SŁY
W  1943  zostałem  z  kolei  skiero‐
wany przez okupacyjny urząd pra‐
cy  jako  uczeń  w  warsztacie 
kanalizacyjnoblacharskim  Niem‐
ca  Woelke  w  Nowym  Tomyślu. 
Tam  spotkałem  mego  szkolnego 
kolegę  Rajmunda  Królika  (1929
1985),  który  trafił  tu  rok  wcze‐
śniej. Obaj  byliśmy  zaangażowani 
w  organizacji  podziemnej. W1944 
front  wschodni  przesuwał  się 
szybko na zachód. Niemcy stawali 
się  coraz  bardziej  nerwowi  a  nasz 
szef,  esesman,  groził  nam,  że  za‐
nim  Rosjanie  tu  przyjdą  zostanie‐
my  rozstrzelani.  Kilka  dni  przed 
świętami Bożego Narodzenia obo‐
je  z  miejsca  zakwaterowania  nie‐
spostrzeżenie  wybyliśmy  i  pieszo 
szliśmy do Zbąszynia.  
W  grudniu  1944,  w  tym  samym 
dniu  wracał  z  pracy  przymusowej 
Zygmunt  Kaźmierczak  do  domu 
w Zbąszyniu.  Syn  kolejarza  przed 
wojną  uczęszczał  do  gimnazjum 
w Wolsztynie.  Był  ode mnie  star‐
szy  i  go  nie  znałem.  Drogi  były 

przepełnione  wojskiem  i  kontro‐
wała  je  żandarmeria  wojskowa, 
więc  szosą  nie  mogliśmy  pójść. 
Nam  pozostała  droga  przez  za‐
śnieżony  półmetrową  warstwą 
śniegu  las  z  Nowego  Tomyśla  do 
rogatek Zbąszynia. 
Przeszedłem  jakieś  pięć  kilome‐
trów  i  z  osłabienia  upadłem  na 
śnieg,  nie mogłem  się  podnieść… 
Po  jakimś  czasie  podszedł  do 
mnie ktoś, podniósł mnie i prowa‐
dząc pod  rękę  zaprowadził  do do‐
mu  przy  ulicy  Granicznej. 
Wybawcą  był  Zygmunt  Kaźmier‐
czak. Tak więc, gdyby nie on  za‐
marzłbym w  lesie na  śniegu  i  tam 
zakończył mój żywot…
Wielką  niespodzianką  było  dla 
mnie  spotkanie  Zygmunta  po  la‐
tach w Gdyni  (1955/56), gdy obaj 
byliśmy  w  mundurze  marynar‐
skim –  on  kapitan  a  ja  porucznik. 
Amatorsko  grałem w  szachy  i  za‐
ciekawił  mnie  turniej  szachowy, 
który odbywał się w Domu Ofice‐
ra  przy  pl.  Grunwaldzkim.  Tam 
właśnie  przy  jednej  z  szachownic 
spotkałem  zawodnika,  reprezen‐
tanta  bazy  lotnictwa  marynarki 
wojennej  Zygmunta  Kaźmiercza‐
ka.

NADGONIĆ STRACONY 
CZAS
W  1945  wojna  jeszcze  trwała. 
O  ile  mnie  pamięć  nie  myli  już 
w  lutymmarcu  uruchomiono 
w  Zbąszyniu  naukę  dla  opóźnio‐
nych przez wojnę uczniów. Zaczą‐
łem  więc  naukę  w  budynku 
szkolnym  przy  ulicy  Wolsztyń‐
skiej  w  klasie  czwartej  a  po  mie‐
siącu  zostałem  przesunięty  do 

następnej klasy  tak, że w czerwcu 
ukończyłem  naukę  w  klasie  szó‐
stej.  Nauczycielka  Maria  Śmido‐
dzianka (19091979) zabrała kilku 
uczniów,  absolwentów  klasy  szó‐
stej  i  pojechała  z  nami  do Wolsz‐
tyna  na  egzamin  wstępny  do 
gimnazjum.  Wszyscy  z  naszej 
zbąszyńskiej  grupy  zostali  przyję‐
ci  do  Państwowego  Gimnazjum 
i  Liceum Ogólnokształcącego.  Jej 
zasługą jest również, że nadała mi 
kierunek  w  życiu.  Mój  wycho‐
wawca w  pierwszej  i  drugiej  kla‐
sie  szkoły  powszechnej 
p.Stachowiak  (wyjechał  w  1938 
do Holandii  uczyć  polskie  dzieci) 
na  wywiadówce  mówił  do  mojej 
matki,  że  „ma  syna  zdolnego  le‐
nia”. Zadania domowe odrabiałem 
na  kolanie  a  na  pytania  w  klasie 
nie  miałem  problemu  z  odpowie‐
dzią.  Wówczas  bardziej  intereso‐
wało  mnie  harcerstwo  i  konie, 
które  miałem  na  co  dzień  w  są‐
siednich koszarach wojskowych. 
Niestety,  wojna,  praca  przymuso‐
wa w czasie okupacji a po wojnie 
z poboru przymusowa służba woj‐
skowa  (7  lat)  spowodowała  utratę 
12  lat  systematycznej  nauki.  Nie 
zaniedbywałem  jednak  czytania 
książek z domowej biblioteki  (np. 
„Topsy  i  Lupus”  Zofii  Kossak
Szczuckiej),  starych  polskich  cza‐
sopism  oraz  niemieckiego  dzien‐
nika.2) W związku z tym cały czas 
musiałem  pracowicie  odrabiać 
opóźnienie  czyli  poświęcać  dużo 
czasu  na  naukę,  co  dla mnie  było 
radością i pociechą.

Dokończenie na str 4

W czasie spotkania w dniu 4 października 2022 
w Zbąszyniu na powitanie z gronem P.T. redak‐
torów  powiedziałem,  że  spotykamy  się  dzisiaj 
dzięki Opatrzności Bożej, ale tę myśl nie rozwi‐
nąłem.  Zwiedziłem  historyczną,  pouczającą 
i  wspaniałą  wystawę  zorganizowaną  przez  p. 
Wojciecha Olejniczaka  w  lokalu  starego  dwor‐
ca.  Później  się  miło  rozmawiało  w  restauracji 
„Podzamcze”, czas przeminął  i myślę, że winie‐
nem to pogłębić, by nie było sloganem. 
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ŻYCIE W PRL
Władek  Dulat,  por.pil.  (1930
2012)  stacjonował  we  Wrocławiu 
i  w  latach  19481954  dołączył  do 
tajnej  drużyny  harcerskiej 
im.R.BadenPowela  we  Wrocła‐
wiu,  którą  zorganizowałem  po  li‐
kwidacji  skautingu  w  PRL. 
Działalność naszą musieliśmy jed‐
nak  ograniczyć  a  po  wyrokach 
skazujących  naszych  młodszych 
kolegów  za  działalność  w  organi‐
zacji  MARIA  na  terenie  powiatu 
Nowotomyskiego  zawiesić. Wła‐
dek i  ja byliśmy w wojsku i w ra‐
zie  odkrycia  naszego 
zaangażowania  groziła  nam  kara 
śmierci.  Działalność  tajnej  druży‐
ny  zawiesiliśmy  w  1954  na  spo‐
tkaniu w Warszawie.
Przyjaźniłem  się  z  Józkiem  Ory‐
wałem  (19281982),  gdy  byliśmy 
we  Wrocławiu  (194850)  i  wów‐
czas się częściej spotykaliśmy. 
W  1968  byłem  na  liście  niepożą‐
danych  w  PRL.  Zanim  jednak 
opuściłem  PRL  musiałem  m.in. 
dostarczyć  wyciąg  pełnej  metryki 
urodzenia do urzędu paszportowe‐
go  w  Gdańsku.  Udałem  się  do 
Zbąszynia i w Urzędzie Stanu Cy‐
wilnego  urzędnikiem  była  siostra 

Józka, której wyjaśniłem moje po‐
łożenie.  Otrzymałem  pełny  wy‐
ciąg  metryki.  Dodam  tylko,  że 
USC miały wówczas  zakaz wyda‐
wania  dokumentów  dla  udających 
się  na  emigrację.  Na  spełnienie 
wymogu  miałem  3  dni  a  podróż 
z  Gdyni  do  Zbąszynia  trwała  do‐
bę,  ale  dokument  dostarczyłem 
w terminie.
Moja  opozycja  w  stosunku  do 
Niemców  i  reżymu  peerelowskie‐
go  jest  starej  daty.  Z  opowiadania 
rodziców wiem, że już jako trzyla‐
tek naraziłem się Niemce, u której 
wynajmowali  mieszkanie  (1928
32)  przy  ulicy  Wodnej  ale  na 
szczęście  nie  spowodowało  kon‐
fliktu  międzynarodowego.  Nato‐
miast  w  pojałtańskiej  Polsce 
byłem  opozycjonistą  od  1945,  od 
chwili,  gdy  w  Zbąszyniu  młody 
oficer  (polityczny)  ludowego woj‐
ska  w  lokalu  byłej  niemieckiej 
szkoły  zakładał  Związek  Walki 
Młodych.
     
RODACY W ŚWIECIE
Jan  Stanisław  Witkiewicz  został 
uhonorowany przez Związek Pisa‐
rzy Polskich na Obczyźnie w Lon‐
dynie  Literacką  Nagrodą  w  2021. 
Jestem  członkiem  Związku  od 
wielu  lat  i  wyróżnienie  krajana 

bardzo  mnie  ucieszyło.  Laureat 
jest  krytykiem muzycznym  rodem 
ze  Zbąszynia,  mieszka  w  Berlinie 
ale osobiście mi nieznanym. W ro‐
ku  urodzenia  laureata  byłem  już 
w Gdyni  i  wówczas  odwiedzałem 
rodziców we Wrocławiu.
Nieznani  mi  osobiście  Zbąszynia‐
nie  odnajdują  mnie  w  Kopenha‐
dze.  Jednym  z  przykładów  jest  p. 
Adrianna Stankiewicz,  która przy‐
słała  do  zaopiniowania  pracę  ma‐
gisterską: „Rewaloryzacja centrum 
miasta  Zbąszynia.  Z  projektem 
Centrum Kultury Żydowskiej”.3) 
Cieszy,  że  grono  moich  krajan, 
którzy  cieszą  się  uznaniem  i  po‐
mnażają  intelektualny  dorobek 
w  zakresie  nauki  oraz  sztuki  się 
stale  powiększa. Kiedyś,  gdy  Pol‐
ska  była  pod  zaborami  liczył  się 
także  wysiłek  zbrojny,  w  którym 
i  Zbąszynianie  mieli  wybitny 
udział.  Wystarczy  tylko  wspo‐
mnieć  liczne  grono  powstańców 
wielkopolskich. 
Szczęśliwie,  że  dzisiejsze  pokole‐
nia  nie  muszą  za  wolność  płacić 
swoim życiem.

EPILOG
Tak  więc  droga  życiowa  od 
Ochronki „Anioła Stróża” niedale‐
ko baszty w Zbąszyniu, przez dru‐

żynę  zuchów  i  harcerzy, 
paramilitarną  organizację  „Służba 
Polsce”  (Warszawa),  ludowe  woj‐
sko  pod  komenda  sowieckich  ofi‐
cerów,  studia  w  Sopocie 
i  Poznaniu,  praca  w  Gdańsku  aż 
do wyjazdu z kraju zajęła w moim 
życiu 40 lat.
Półwieku  poza  krajem  było  rów‐
nie  pracowite.  Dzięki  profesorom 
Polskiego  Uniwersytetu  na  Ob‐
czyźnie  im.  I.J.  Paderewskiego 
w  Londynie,  przychylności  prze‐
łożonych  w  miejscu  pracy  (Mini‐
sterstwo  Nauki)  w  Danii  oraz 
własnej  pracy  mogłem  osiągnąć 
to, co osiągnąłem. Oczywiście, nie 
zapominam,  że  dla  twórczej  dzia‐
łalności  równie  ważne  jest  stabil‐
ne,  wspierające  zaplecze  – w  tym 
przypadku  moja  żona  oraz  córki 
Grażyna i Lucyna.
Będąc  w  Zbąszyniu  w  2016  idąc 
z  hotelu  „Podzamcze”  do  miasta 
na przełaj przez  łąkę spotkał mnie 
przejeżdżający  młody  rowerzysta 
i powitał mnie okrzykiem: „Dzień 
dobry  panie  profesorze”!  – Odpo‐
wiedziałem    „dzień  dobry  panu”. 
Chwilę  po  temu  uprzytomniłem 
sobie,  że  było  to  niemal  w  miej‐
scu,  gdzie w 1941 niemiecki  oku‐
pant  pouczał  mnie  za  pomocą 
rękoczynu,  że  przed  nim  należy 
zdejmować  czapkę…  Oczywiście 
nadludzie,  którzy  uważali  nas  za 
parobków  i  służących  poniżali  na 
każdym  kroku.  I  tak  po  wielu  la‐

tach  pastuch  szedł  ulicami  swego 
rodzinnego  miasta  jako  uczony 
w wolnym kraju.
Jestem  niezmiernie  zadowolony, 
że  mogłem  po  wielu  latach  spo‐
tkać  się  z  kolegami  w  Zbąszyniu 
(m.in. w Bibliotece)  i we Wrocła‐
wiu (kolegami maturzystami) oraz 
w Gdańsku (także z jednym z pro‐
fesorów  historyków)  a  dzisiaj 
z Państwem  tu w miejscu urodze‐
nia.

Eugeniusz S. Kruszewski

Przypisy:
1)  E.S.Kruszewski,  Bądź  gotów   
moja harcerska służba 19382018. 
Kopenhaga,  własnym  nakładem, 
2018.123 s., il.
2)  Czasopisma:  „Pocztowe  Przy‐
sposobienie  Wojskowe”  i  mie‐
sięcznik  „Tęcza”  (Poznań)  oraz 
niemiecki  dziennik  „Völkischer 
Beobachter”.
3)  Uniwersytet  Zielonogórski, 
Wydział  Budownictwa,  Architek‐
tury  i  Inżynierii  Środowiska.  Ka‐
tedra  Architektury  i  Urbanistyki. 
Kierunek: Architektura.

Moi Zbąszyńscy Krajanie

Profesor E.S. Kruszewski z rodziną i zaproszonymi gośćmi podczas swojej wizyty w rodzinnym mieście (fot. A. Sobecka)
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Bohaterka  urodziła  się  we  wsi 
Szarcz,  jej  rodzice prowadzili bar‐
dzo  duże  80  hektarowe  gospodar‐
stwo.  Rodzice  Misiewiczów 
przekazali swoim dzieciom miłość 
do  ojczyzny  i  rodzimego  języka. 
Bardzo  rozczarował  ich  podział 
granic  po  I  wojnie  światowej, 
gdyż  ich  miejscowość  została 
w  granicach  Niemiec. W  dalszym 
ciągu musieli walczyć o zachowa‐
nie  polskości  na  swoim  terenie. 
Władza  niemiecka  szantażem 
i  wymuszeniami  próbowała 
zniemczyć  pozostałych  na  tym  te‐
renie  Polaków. Waleria Misiewicz 
w  latach  dwudziestych  wstępuje 
do  Związku  Polaków  w  Niem‐
czech. Walczy o utworzenie szkoły 
polskiej, jednak poprzez zastrasza‐

nie  przez  Niemców  polskiej  spo‐
łeczności  to  się  nie  udaje. Wobec 
tych  przeciwności  Waleria  sama 
w ukryciu uczy dzieci  języka pol‐
skiego.  Nawet  wtedy,  kiedy 
zniemczony proboszcz  dostaje  na‐
kaz  spalenia  polskiej  biblioteki, 
ona  ratuje  polskie  książki  nie  bo‐
jąc  się  konsekwencji.  Bibliotekę 
umieszcza  u  siebie  w  Szarczu 
i  udostępnia  uczestnikom  spotkań 
Towarzystwa  Młodzieży  Polskiej. 
W  okresie  międzywojennym  cały 
czas wraz ze swoją rodziną propa‐
guje i promuje język polski i dzie‐
dzictwo  kulturowe  naszej 
ojczyzny.  II  wojna  światowa  ude‐
rza  z  całą mocą w  rodzinę Misie‐
wiczów,  szwagier  Walerii 
Misiewicz  traci  życie  w  obozie 

koncentracyjnym,  ponieważ  nie 
chce  się wyrzec  języka  polskiego. 
Nasza  bohaterka  pod  koniec  woj‐
ny  traci  również  swojego  ukocha‐
nego  brata  Sylwestra,  który  był 
również  w  obozie.  Po  wojnie  na 
naszą  bohaterkę  spadają  kolejne 
ciosy. Nowa władza zabiera więk‐

szą  część  majątku  rodzinnego, 
Waleria  Misiewicz  trafia  do  wię‐
zienia  za  kontyngenty.  Przykre 
jest  to,  jak  szybko  zapominano 
o  prawdziwych  patriotach.  Dzięki 
relacjom  rodzinnym,  świadkom 
i  dokumentom,  Pani  Katarzyna 
Sztuba  –  Frąckowiak  odzyskała 

dla potomnych pamięć o tej cichej 
i wielkiej bohaterce. Dla upamięt‐
nienia  została  ona  patronką  Bi‐
blioteki Publicznej w Pszczewie.

W. Fabian 

Spotkanie z Katarzyną Sztubą – Frąckowiak
“Waleria Misiewicz z Szarcza. Działaczka  spod 
znaku  rodła”.  Spotkanie  z Katarzyną  Sztubą   
Frąckowiak.  21  września  br.  odbyło  się 
w trzcielskiej bibliotece spotkanie z Panią Kata‐
rzyną  Sztubą  –  Frąckowiak,  autorką  książki 
o Walerii  Misiewicz.  Postać Walerii  Misiewicz 
zasługuje  na  szczególną  uwagę,  ponieważ  była 
kobietą, które całe swoje życie poświęciła walce 
o Polskę.

Spotkanie autorskie w trzcielskiej bibliotece (fot. BPMiG w Trzcielu) 

W  ramach  projektu  „Pamięć  dla 
przyszłości” uczniowie pod opieką 
nauczycieli  historii  biorą  co  roku 
udział  w  grze  miejskiej  „Śladami 
Preludium Zagłady”. Gra ma swo‐
je  kolejne  edycje  do  dziś  i  zapra‐
szani  są  do  niej  uczniowie  szkół 
z całej gminy. W szkole odbywają 
się  okolicznościowe  wystawy, 
projekcje  filmów,  spotkania  z  re‐
gionalistami, warsztaty. W 2020  r. 
szkoła  realizowała  projekt  także 
finansowany  z  grantu  pt.  „Nie ma 
ich  przy mnie,  a  przecież  na  krok 
mnie już nie odstąpią”. Uczniowie 
stworzyli  wtedy  film  animowany 
o  przedwojennych  mieszkańcach 
miasta  na  podstawie  historii    Iza‐
beli  Weber  –  ocalałej  Żydówki, 
która w 1938 r. została deportowa‐
na do Zbąszynia i tutaj zamieszka‐
ła u swej rodziny.
Celem  aktualnie  realizowanego 
projektu  jest  trwałe  upamiętnienie 
żydowskich mieszkańców Zbąszy‐
nia.  Przy  cmentarzu  żydowskim 
na  Placu  Reymonta  powstanie  ta‐
blica  informacyjna  w  języku  pol‐
skim  i  angielskim.  Postawienie 
tablicy jest kolejnym etapem pracy 
lokalnych  społeczników  i  aktywi‐

stów  oraz  miejscowych  instytucji, 
zaangażowanych w pracę na rzecz 
pamięci o przeszłości miasta. Dwa 
lata  temu  w  Zbąszyniu  zainstalo‐
wano Stolpersteiny, czyli  tzw. Ka‐
mienie  pamięci,  co  roku 
upamiętnia  się  rocznicę  Polenak‐
tion  1938  wydarzeniami  nazywa‐
nymi  „Dni  Otwartych  Ramion”. 
Wszystko  po  to,  by  pamiętać 
o  wielokulturowej  historii  miasta 
i  budować  lokalną  tożsamość 
opartą  na  uniwersalnych  warto‐
ściach,  takich  jak  poszanowanie 
praw  człowieka,  otwartość,  tole‐
rancja i pamięć o przodkach.
Projekt  „Upamiętnienie  żydow‐
skiej  społeczności  Zbąszynia” 
współfinansowany  jest  przez  fun‐
dację  Forum  Dialogu.  W  ramach 
działań  projektowych  planuje  się 
warsztaty edukacyjne dla uczniów, 
spacer historyczny ulicami miasta, 
pokaz  filmu.  Uroczyste  odsłonię‐
cie  tablicy  odbędzie  się  28  paź‐
dziernika.

Anita RuciochGołek

O ważnej pamięci: przedwojenni sąsiedzi
Szkoła  Podstawowa  im.  Arkadego  Fiedlera 
w Zbąszyniu otrzymała od fundacji Forum Dia‐
logu grant w wysokości 7 000 zł na projekt upa‐
miętniający  żydowską  społeczność  miasta. 
Szkoła  (kiedyś  jako  Gimnazjum  w  Zbąszyniu, 
którego  dyrektorem był  pan Zenon Matuszew‐
ski, znany i ceniony zbąszyński regionalista) od 
dwudziestu lat realizuje projekty upamiętniają‐
ce dziedzictwo żydowskie w Zbąszyniu. 

Pamiątkowy obelisk na placu Reymonta w Zbąszyniu (fot. um zb)
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Poznałem to małżeństwo lata temu 
i  można  by  książkę  napisać  o  lu‐
dziach  znad  jezior.  O  ich  pracy, 
poświeceniu  i  czasie  wolnym.  Pi‐
szą  ją wspólnie z własnymi dzieć‐
mi,  sąsiadami,  całą  wsią 
Wojnowo. Każdego dnia. 
Lecz  dla  mnie  igłowym  pisarzem 
tych  opowieści  jest  właśnie  Mał‐
gosia.  Dusza  tej  Rybackiej  Przy‐
stani. Kto ją poznał potakuje  teraz 
głową, a kto jeszcze jej nie poznał 
–  koniecznie  musi.  To  proste,  je‐
dzie  się  do Wojnowa, wchodzi  do 
Rybackiej  Przystani  i  wie  się 
wszystko. 
Pasja  i  zamiłowanie.  No  tu  nie 
możemy  powiedzieć,  że  drzemała 
w Małgosi  od  urodzenia  chęć  by‐
cia  współrybackim  członkiem 
wielkiej  społeczności.  Z  rybami 
miała  zdecydowanie  mało  co  do 
czynienia.  Nigdy  nie  było  to  dla 
niej  jakimś  magnesem…  aż  nie 
poznała  Grzegorza…  Rybaka… 
Tu zaczyna się opowieść  jak z se‐
rialu  albo  dobrej  romantycznej 

książki.  Ona  zakochana,  on  nie 
mniej.  Studenckie  czasy  roznieca‐
ją gorące uczucie i świat dla dwoj‐
ga  może  nie  istnieć,  byle  być 
razem. Piękne  i  takie w sumie na‐
turalne,  tak  powstaje  prawdziwa 
miłość i oddanie. Jak bardzo gorą‐
ca,  to  wybiegnę  trochę  z  historią 
do przodu, bo ich miłość nic a nic 
nie  przygasła  po  wielu  latach. 
(Ilu? Nie chcą mi powiedzieć)
Lecz czymże jest miłość bez wiel‐
kiej  próby.  Studia  i  wolność mło‐
dzieńcza  dobiega  końca,  a  zza 
zakrętu wyłoniła  się  dalsza  droga, 
wspólna.  Ta  rybacka.  Z  tych  po‐
czątków  Małgosia  z  niesłabnącą 
ekscytacją opowiada anegdotę, jak 
zamieszkała  z  Grzesiem  Ryba‐
kiem i przyszło jej dać popis swo‐
ich  możliwości  –  pierwszy  obiad 
dla rybaków. 
Było  to  ponoć  tak,  że  jak  to  po 
spłynięciu  z  wody  rybacy  głodni 
czekali na dobry pożywny posiłek, 
za  trud  pracy.  Obiad  ten  przyszło 
przygotować Małgosi,  a produkta‐

mi  były  oczywiście  świeże  ryby. 
Grzesiu  dał  jej  to,  co  uważał  za 
najlepsze    węgorze…  Tu  dalsza 
opowieść  nie  będzie  rozwijać  się 
w  dramaturgii.  Wystarczy,  że  po‐
wiem,  że  wiedza  gospodyni  o  ry‐
bach była dość skromna. Jak sama 
mówi:  po  prostu  żadna. A  tu  wy‐
zwanie  z  najwyższej  półki.  Przez 
łzy  i  oczywiście  z  pomocą  męża 
„pokonała” zadanie. I do dziś opo‐
wiadam,  że wówczas przygotowa‐
ła  z  tych  węgorzy  zupę  rybną  na 
maśle,  z  blanszowaną  cebulką  tak 
doskonałą,  że  w  kilka  lat  późnej, 

jak  odwiedziłem  ich  z  Robertem 
Makłowiczem,  ten  zaniemówił. 
A  mało  kiedy  ten  gadatliwy  kuli‐
narny  podróżnik  milknie  z  rozko‐
szą  smaku  w  ustach.  Danie  to 
zaraz  zostało  uwieńczone  w  na‐
graniu  i  odcinku,  który  można  na 
licznych  powtórkach  zobaczyć 
w  telewizji.  Tak  to  najbardziej 
traumatyczne  wspomnienie, 
pierwsze  trudy  rzeczywistości  po‐
trafią trafić na szklany ekran. 
Ta nauka była dla Małgorzaty bez‐
cenna.  A  że  upór  w  tej  kobiecie 
jest  niewiarygodny,  ruszyła w  po‐
dróż za wiedzą. Sięgnęła po 

wszelką dostępną wiedzę. Książki, 
filmy, spotkania, rozmowy, wyjaz‐
dy. Chłonęła wiedzę z każdego za‐
kamarka, gdzie  tylko wyłoniło  się 
cokolwiek  mówiące  o  przygoto‐
wywaniu ryb. To było lata temu. 
Dziś coś się zmieniło? Bardzo nie‐
wiele. W tych poszukiwaniach nie 
ustaje, jedynie pewność siebie jest 
na  najwyższym  poziomie.  Jest 
wiele  anegdot,  jakich  można  się 
tutaj  nasłuchać,  a  jeśli  Małgosia 
nie  ma  ochoty  na  opowieści,  to 
Grzesiu – zawsze. 

Małgorzata Koza. Pasja i zamiłowanie
Nie ma chyba osoby, która nie chciałaby z pasją 
i  oddaniem  robić  czegoś  w  swoim  życiu  i  być 
z  tego  dumnym  aż  po  emeryturę.  Niektórzy 
swoje marzenia budują od dziecinnych lat i dą‐
żą do  ich realizacji.  Inni spotykają drogowskaz 
do  celu  dużo  później,  inni  szukają  go  ciągle. 
Moją  bohaterką  jest  osoba  przepełniona  pasją 
i miłością  do  tego  co  dzień  dnia  robi. A  gdyby 
nie  potrzeba  snu,  oddałaby  się w  całości  temu. 
Mowa o pani Małgorzacie Koza, jak zwykło się 
mówić o niej  żona rybaka. 

Małgorzata Koza z autorem artykułu, Maciejem Bartonem (fot. M. Mąkosa)

Bogactwo przetworów według dawnych receptur, które powstają w Rybackiej Chacie (fot. M. Mąkosa)
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O  ile  praca  rybaka  jest  w  jakieś 
mierze  do  ogarnięcia  nawet  wy‐
obraźnią  jedynie,  to  praca  rze‐
mieślnicza  pani  domu,  to  już 
trzeba  zobaczyć.  Oczywiście  go‐
spodarna  dusza  i  rodząca  się  mi‐
łość  do  gotowania  otworzyło 
gospodyni  oczy.  Jeziora  to  wielo‐
barwne rodzaje  ryb. Nie do wiary, 
że  w  jednym  zbiorniku  wodnym 
mogą  być  skryte  tak  różnorodne 
smaki.  Kilkanaście  gatunków  ryb, 
to kilkanaście rodzaj smaków. Tyl‐
ko może  się wydawać,  że  ryba  to 
ryba,  ale  właśnie  Małgorzata  po‐
kazała,  że  takie  myślenie  jest 
w  zupełni  błędne.  Fenomenem 
w  tym  wszystkim  jest  ta  właśnie 
świadomość w  tyle  głowy,  że  ona 
odkrywała je dzień za dniem. 
Dziś  nie  ma  lepszego  specjalisty 
od  przyrządzania  ryb  w  pełnym 
zrozumieniu  ich  różnorodności. 
Inaczej  przygotowuje  się  przecież 
leszcza,  a  zupełnie  inaczej  suma. 
Przecież  nad  lina w  śmietanie  nie 
ma  lepszej, a  już sieja  to smażona 
niezrównana.  Zaczęło  się  od  tej 
gospodarności. Nie wszystko  uda‐
wało się sprzedać i rosły zapasy na 
chłodni.  Więc  w  szybkim  tempie 
trafiały  do  octowej  zalewy,  byle 
nic  się  nie  zmarnowało.  I  to  stało 
się  hitem.  Ryby  w  zalewie  pomi‐
dorowej  czy  octowej  zabarwiły 
półki  w  domowej  spiżarni,  aby 
chwilę  później  wyjść  na  światło 
dzienne.  Jedna,  druga  próba, 
sprzedaż  z  polecenia  i  już  zamó‐
wienia  się  posypały.  Oczywiście 
wiele  festiwali, pikników  i nagród 
w  branży  produktów  lokalnych 

i  tradycyjnych  smak  Małgorzaty 
został  bardzo  szybko  doceniony. 
Posypały  się perły. Te najważniej‐
sze nagrody za najlepsze produkty. 
A Małgosia ciągle uważa, że może 
być jeszcze lepsza. 
Aż przyszła pandemia.

Świeżo  zainwestowany  kapitał 
w  smażalnię  ryb,  sprzęt,  otocze‐
nie,  cała  infrastruktura  zamarła 
w  bezruchu    wraz  z  całym  świa‐
tem. Oczywiście sama choroba nie 
ominęła  i  rybaków.  Więc  i  oni 
w pełni „zasmakowali” tych ciem‐
nych  czasów  dla  gastronomii. 
Czasów,  kiedy wiele  lokali  zamy‐
kało  się  na  zawsze,  gdy  szukano 
nowych  dróg  życiowych  w  nie‐
pewnej przyszłości. 
Mogłaby  się  skończyć  tu  opo‐
wieść  o  ambitnej  Małgorzacie 
z Wojnowa, ale nic z tego. Więcej, 
usłyszał o niej nieomal cały świat. 
Tak prężnie wkroczyła rybacka ro‐
dzina  w  świat  internetowej  sprze‐
daży,  że  w  ciągu  kilku  miesięcy 
Allegro  ogłosiło  ich  sprzedawcą 
roku! W  nagrodę  nawet  nagrywa‐
jąc o Wojnowie  i  rybakach filmik. 
Niezwykłe  to  było,  wręcz  nie  do 
uwierzenia.  Niewielkie  Wojnowo, 
dom na  skraju polnej,  brukowanej 
drogi,  zupełna  pandemiczna  cisza, 
a jednak było o nich głośno. 
Są  jednak  i  wady.  Nie  ma  co  tu 
ukrywać. Nasza bohaterka ma jed‐
ną  przypadłość.  Niezwykle  emo‐
cjonalnie  reaguje  na  opinie  mniej 
przychylne. A tak, zdarzają się, jak 
to w naszym narodzie się przyjęło, 
każdy się zna na wszystkim i spo‐

radycznie,  bo  sporadycznie  ktoś 
napisze  jakieś  idiotyczne  uwagi. 
A to, że pies biega, a to że ptaki za 
głośno śpiewają, a to że drogo (jak‐
by  gdzieś  było  tanio).  W  masie, 
masie  uwag  pochlebnych,  gloryfi‐
kacji  i  chwalenia,  w  dziesiątkach 
podziękowań  i  obietnic  powrotu 
nasza  gospodyni  wnikliwie  wyła‐
puje  te  pojedyncze  „negatywne” 
i  je właśnie  bierze  do  serca.  Prze‐
żywa tak bardzo, że aż żal patrzeć. 
Rozmyśla  i  analizuje,  czy oby nie 
ma  w  tym  choć  ziarenka  prawdy. 
To wielka pokora i oczywiście  tak 
naprawdę nie jest to w żadnej mie‐

rze wadą. To bardzo profesjonalne 
podejście do własnej pracy. 
Dziś,  pod  koniec  sezonu  nadal 
można  podjechać  do  Wojnowa 
i może uda się zjeść coś na ciepło. 
Jeśli  nie,  to  i  tak  warto  spojrzeć 
w  sklepiku  na  te wszystkie  smaki 
zamknięte    w  wekach.  Już  nawet 
nie  mówię  o  tym,  jakie  gatunki 
ryb można posmakować, ale w ja‐
kiej  formie.  Pasztety,  paprykarze, 
nawet smalczyk z ryb. Bolenie,  li‐
ny,  jazie  obok  leszczy,  sandaczy 
i  płoci.  Na  słoikach  z  tymi  rzad‐
szymi  rybami,  można  przeczytać 
nawet  fraszki.  Każdy  kawałeczek 

tej  rybackiej  chaty  o  czymś  opo‐
wiada.  O  polskim  bogactwie  ryb 
w  naszych  okolicznych  jeziorach, 
o  niezwykłych  ich  smakach, 
o  tym, że  lepsze są od wszelakich 
kupnych czy mrożonych. Chrupiąc 
chipsy  z  okonia,  czy  jedząc  steka 
z suma każdy to doceni  i wyczyta 
w  oczach  spełnionej  Małgosi.  To 
jej misja i zadanie – pokazać nam, 
właśnie  to  bogactwo  i  różnorod‐
ność. Z co i ja dziękuję, jako miło‐
śnik ryb i całej rybackiej rodziny.  

Maciej Barton

Miejsce w Wojnowie niedaleko Kargowej, gdzie tworzy swoje kulinarne dzieła Pani Małgosia ( fot. M. Barton)

Bywa  przeciwstawiany  czasowi 
spędzanemu  w  pracy.  Czy  jest  to 
czas  nic  nierobienia? Albo  robie‐
nia  nie  tego,  co  zwykle  się  robi? 
Nietroszczenia  się  o  sprawy  dnia 
codziennego? Ale  gdy  czas wolny 
dobrowolnie  poświęcamy  pracy 
twórczej,  intelektualnej,  nawet  fi‐
zycznej,  pojawia  się  wtedy  słowo 
KULTURA  i  nie  musi  to  być 
z wielkiej  litery kontakt z  literatu‐
rą,  muzyką  czy  teatrem.  Jest  też 
kulturalne  zachowanie  się  przy 
stole.  Celebrowanie  niedzielnego 
spaceru  z  rodziną,  z  przyjaciółmi. 
Piknik  ze  śpiewami  i  dobrym wi‐
nem. Kawa  i ciasteczko pod kasz‐
tanem  w  słoneczny  dzień. 
O  sporcie  też  mówimy  często  – 
kultura  fizyczna.  Jak  bardzo  poję‐
cia  te  i zachowania  ludzi zmieniły 
się przez ponad 100 lat, można zo‐
baczyć  podczas  fotograficznej  po‐
dróży przez historię. 
W ramach projektu „Kultura czasu 

wolnego”  przeprowadzone  zostały 
także  zajęcia  plastycznofotogra‐
ficzne  dla  najmłodszych.  Ich  bo‐
haterem  był  łabędź  zbąszyński, 
który  bardzo  lubi  spędzać  swój 
wolny  czas  w  kulturalny  sposób. 
Powstały podczas warsztatów pro‐
jekty  scenograficzne,  które  potem 
fotografowano  ucząc  się  pod 
okiem  fotografa,  jak patrzeć przez 
oko  kamery,  co  to  jest  samowy‐
zwalacz,  a  także  jak  efektownie 
pozować  do  zdjęć.  Wystawa 
współfinansowana  jest  przez  Sa‐
morząd  Województwa  Wielkopol‐
skiego.

opr mr

Kultura czasu wolnego
Kolejna  wystawa  realizowana  przez  Fundację 
TRES pojawiła się w starym budynku zbąszyń‐
skiego dworca. Prezentowane na niej  archiwal‐
ne  fotografie  pochodzą  z  kolekcji  szklanych 
negatywów negatywów wykonanych przez Con‐
stantego  Sikorskiego,  fotografa  ze  Zbąszynia.

Uczestnicy zajęć warsztatowych w pomieszczeniach dawnego budynku dworcowego (fot. fundacja TRES) 
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W Zbąszyniu i okolicy przed wojną 
mieszkało  sporo  Niemców.  Byli 
przeważnie  wyznania  ewangelic‐
kiego.  Mieli  własny  kościół  (zbu‐
rzony  niestety  w  1961(?)  r.  przez 
polskich  „talibów”)  i  szkołę.  Nie 
występowały  między  nami  żadne 
różnice  poza  językiem  i  wyzna‐
niem.  Nie  było  wrogości.  Rodzice 
przyjaźnili się z wieloma rodzinami 
niemieckimi,  a  szczególnie  ojciec 
znał  bardzo  wielu  Niemców  miej‐
scowych,  jak  i  innych  ze  służbo‐
wych  kontaktów  pocztowców 
z  Neubentschen  (Zbąszynek) 
i  z  Berlina.  Tak  było  do  czasu  jak 
z  Niemiec  zaczęła  przenikać  do 
miejscowych Niemców hitlerowska 
ideologia  rasizmu  i  nacjonalizmu, 
a w Polsce i Zbąszyniu pojawili się 
polscy  nacjonaliści  –  „narodowcy” 
w białych koszulach  i czarnych be‐
retach. Klejono  plakaty  „Nie  kupuj 
produktów  niemieckich”  (proszku 
do  prania  „Persil”  lub  „Henkel”), 
„Nie kupuj u Żyda”, a w lokalu na‐
rodowców przy ul Senatorskiej wy‐
wieszano  listy  Polaków 

nieprzestrzegających  tych  haseł. 
Wszystko  to wywoływało  atmosfe‐
rę  niepokoju  i  nienawiści  między‐
wyznaniowej i narodowościowej. 

Moja wojna 
Moja wojna zaczęła  się 30 sierpnia 
1939  roku.  Ojciec  kilka  dni  wcze‐
śniej polecił nam się spakować i te‐
go  przedostatniego  dnia  sierpnia 
wsiedliśmy:  matka,  brat  Henryk 
i ja, z naszymi tobołami do pociągu 
jadącego  w  kierunku  Wolsztyna 
i  Leszna.  W  Wolsztynie  mieliśmy 
się  przesiąść  na  pociąg  do  Grodzi‐
ska Wlkp.  Ojciec  był  już  zmobili‐
zowanym  pocztowcem 
i  pozostawał  w  służbie  na  poczcie 
dworcowej.  Pożegnanie  z  ojcem 
było  bardzo  wzruszające.  Matka 
płakała,  a  ojciec  ukradkiem wycie‐
rał z kątów oka łzy. Mnie zobowią‐
zał  do  opiekowania  się  młodszym 
bratem i matką. 
W Grodzisku  przybyliśmy do  cioci 
Zemrokowej,  która miała  nas  prze‐
chować  na  czas  chwilowych  przy‐
granicznych  walk,  kończących  się 

oczywiście  zwycięsko  dla  nas. Ale 
tak  niestety  się  nie  stało.  Ogólnie 
panował  stan  niepokoju  i  wyczeki‐
wania.  W  wyniku  psychozy  anty‐
niemieckiej  na  rynku  w  Grodzisku 
przed  ratuszem  byłem  świadkiem 
próby  samosądu,  na    moim  zda‐
niem  bogu  ducha winnym   Niem‐
cu,  który  miał  być  podobno 
szpiegiem.  Od  niechybnej  śmierci 
uchroniła  go  policja,  osadzając 
Niemca w miejscowym areszcie.
W  ostatnim  dniu  sierpnia  miejskie 
władze  Grodziska  organizowały 
ewakuację  rodzin  urzędników  pań‐
stwowych. Przewieziono nas w no‐
cy  wozami  do  Opalenicy  i  tu 
załadowano nas do węglarek pocią‐
gu  towarowego.  Z  brzaskiem  dnia 
pociąg ruszył w kierunku Poznania. 
Pogoda  pierwszego  września  1939 
roku  była  lipcowa.  Ani  jednej 
chmurki  na  nieboskłonie.  Między 
Bukiem  a  Otuszem  na  bezchmur‐
nym niebie, nad naszym pociągiem 
pojawił  się  samotny  samolot,  dwu‐
silnikowy.  Już  było  wiadomo,  że 
wybuchła wojna i nasze wojska za‐

jęły Gdańsk  i  cały  pociąg  krzyczał 
do  lecącego  samolotu  „Nasz 
Gdańsk,  nasz  Gdańsk”.  Samolot 
okrążył  nas  parę  razy,  obniżył  lot 
i wyrzucił z swego kadłuba raz kil‐
ka  i  następnie  znów  kilka  jakoby 
drobnych  zapałek.  Krzyknąłem 
„bomby”. Kobiety oburzone strofu‐
ją  mnie  „nie  krakaj  smarkaczu”. 
W międzyczasie  pociąg  się  zatrzy‐
mał i naraz z jednej i drugiej strony 
zaczęły  wybuchać  spadające  bom‐
by. Ludzie w popłochu wyskakiwa‐
li z pociągu i kryli się w pobliskich 
rowach.  Samolot  odleciał.  Przed 
Poznaniem  na  stacji  Poznań  Gór‐
czyn  pociąg  ponownie  się  zatrzy‐
mał  i  ogłoszono  alarm  lotniczy. 
Wyskoczyłem  z wagonu  i  asekuro‐
wałem  schodzącą  matkę  z  Heniem 
po drabince. Dobiegliśmy do wcze‐
śniej  wykopanych  rowów  przeciw‐
lotniczych.  Na  kilku  dachach 
budynków  byli  żołnierze  z  obrony 
przeciwlotniczej  i  strzelali  do  lecą‐
cych  samolotów  z  dużych  sprzężo‐
nych  karabinów  maszynowych. 
Z oddali  słyszeliśmy wybuchy spa‐

dających  gdzieś  w  mieście  bomb. 
Siedząc  w  rowie  znalazłem  piękne 
czerwone  „wieczne  pióro”  na 
pompkę  tłokową. Takie  pióro wraz 
z ołówkiem  firmy „Pelikan” posia‐
dał ojciec, a było to wówczas wiel‐
ką  nowością.  Po  odwołaniu 
syrenami nalotu, załadowaliśmy się 
do  pociągu  i  ruszyliśmy  dalej,  ale 
niedaleko  ujechaliśmy.  Pociąg  za‐
trzymał się na stacji Poznań Głów‐
ny,  na  peronie  drugim,  i  tu  po 
chwili  zawyły  syreny  i  ogłoszono 
alarm  lotniczy.  Na  stacji,  na 
wszystkich  torach,  stały  pociągi 
z  cywilnymi  uciekinierami  i  woj‐
skiem.  Panika.  Szczęście,  że  nalot 
został  odwołany,  bo  ludzie  by  się 
wzajemnie  zatratowali.  Tu  jeszcze 
przeżyliśmy  kolejne  dwa  alarmy 
i  bombardowania,  ale  dzięki  wuj‐
kowi  (Władek  Owoc),  który  był 
wówczas zawiadowcą stacji Poznań 
Główny,  mogliśmy  skorzystać 
z prawdziwego schronu przeciwlot‐
niczego  i  wcześniej  od  wszystkich 
pociągów opuścić pechową stację.

Dworzec w Poznaniu
Dworzec  opuszczaliśmy  już  nocą. 
Wokół morze ognia. Wszystko pło‐
nęło.  Widok  był  przerażający.  Po‐
ciąg jechał wolno, stawał często na 
kolejnych  stacjach,  dając  pierw‐
szeństwo  transportom wojskowym. 
Późną  nocą  dojechaliśmy  do  stacji 
Września.  Rano,  około  godziny 
9.00,  nasz  pociąg  stanął  na  stacji 
Strzałkowo.  Naradziliśmy  się 
z  matką  i  stwierdziliśmy,  że  dalej 
nie  jedziemy.  Z  bratem  zostaliśmy 
na stacji, a matka niedługo znalazła 
miejscowego  wieśniaka  z  wozem, 
który zgodził się nas zabrać ze sobą 
i  zakwaterować  nas  u  siebie.  Nasz 
transport,  jak  później  dowiedzieli‐
śmy  się,  dotarł  po  wielu  dniach 
i  ponownych bombardowaniach do 
Stołpc,  nad  dawną  polsko    rosyj‐
ską  granicę.    Na  wsi  oddalonej 
o  parę  kilometrów  od  Strzałkowa 
znaleźliśmy nowe  lokum, w niedo‐
kończonym,  ładnym  nowym  domu 
naszego  gospodarza. Mieszkaliśmy 
tu kilka dni. Codziennie rano i wie‐
czorem  cały  pokój  odmawiał  zbio‐
rowo  modlitwy.  My  dodatkowo 
modliliśmy  się  za  naszego  ojca, 
który  pozostał  w  Zbąszyniu  i  nie 
mieliśmy  żadnej  od  niego  wiado‐
mości.

Autor niniejszych wspomnień urodził się w Zbąszyniu w 1929 r. Jak młody człowiek przeżył tam dzieciństwo i 
młodość, w tym tę okupacyjną, doczekał wyzwolenia, a potem podjął naukę. Najpierw w rodzinnym mieście, 
następnie ruszył „w świat”: do Wolsztyna, do Poznania, gdzie skończył szkołę średnią i podjął pierwszą pracę. 
Poszedł  śladami  ojca  –  zatrudnił  się  w  telekomunikacji  i  związał  się  z  nią  na  całe  życie.  Po  kilku 
przeprowadzkach znalazł się w Zielonej Górze, gdzie mieszka do dziś. Cały czas utrzymuje duchową więź ze 
swoją  małą  ojczyzną.  W  pewnym  momencie  postanowił  –  tylko  dla  rodziny  –  zapisać  swoje  dzieje. 
Namówiliśmy go do udostępnienia  fragmentów, które pokazują w  ciekawy  sposób,  jak  żyło  się  przed wojną 
polskiej rodzinie urzędniczej „na prowincji”. Dziś czwarta część wspomnień.

(red.)

Moje (zapisane) życie (cz. 4)

Zbąszyńskie koło powstańców wielkopolskich na wycieczce rowerowej w 1939 r.
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Pewnego  dnia  rano  miałem  nie‐
zwyczajne  przeczucie,  że  dzisiaj 
znajdę ojca i około południa wybie‐
głem  na  drogę,  którą  ciągnęły  nie‐
zliczone  rzesze  uciekinierów, 
pieszo,  na  rowerach,  na  wozach 
i samochodach. Naraz w tym tłumie 
z daleka rozpoznałem grupkę pocz‐
towców w mundurach  na  rowerach 
i  zaraz  pomyślałem,  że  tam  w  tej 
grupie  na  pewno  jest  nasz  ojciec. 
Wtedy  na  skróty  przez  kartoflisko 
biegnę  i  wołam.  Jakaż  była  moja 
radość, gdy rozpoznałem, że  jest  to 
grupa  pocztowców  ze  Zbąszynia, 
a wśród nich nasz ojciec. Nastąpiło 
radosne  spotkanie  oraz  serdeczne 
powitanie  na  drodze,  a  później 
z matką  i  bratem  na  naszej  kwate‐
rze.
Było  to  niesamowite  zdarzenie 
i  oczywista  interwencja  Stwórcy, 
do  którego  wznosiliśmy  nasze  żar‐
liwe modły i prośby. Na drugi dzień 
ojciec zorganizował wóz i woźnicę. 
Woźnica był Niemcem, którego po‐
dobno  bardzo  źli  ludzie  (Polacy) 
zmusili  do  ich  przewiezienia,  jak 
najdalej  w  Polskę,  uciekając  przed 
niemieckimi  wojskami.  Ojciec 
stwierdził,  że  woźnica  był  bardzo 
szykanowany  i  poniewierany,  więc 
z  nim  pogadał  na  osobności 
i  uzgodnił,  że  od  następnego  dnia 
pojedzie  z  nami.  Niemiec  chętnie 
przystał  na  ojca  warunki  i  zgodził 
się  nas  zawieść  za  Warszawę,  bo 
tam już Niemcy nie mieli dojść. Na 
nasz  wóz  załadowały  się  jeszcze 
pani  Szutta,  Niemka  ze  Zbąszynia, 
z  córką  i  synem,  oraz  pani  z  Gro‐
dziska  Wlkp.  z  kilkumiesięcznym 
dzieckiem,  której  maż  był  w  woj‐
sku  i  gdzieś  walczył.  Następnego 
dnia  ruszyliśmy.  Dotarliśmy  już 
w  okolice  Sochaczewa  nad  Bzurę. 
Tu  my  cywile  uciekinierzy,  wraz 
z armią „Poznań”  i  resztkami armii 
„Pomorze”  zostaliśmy  zamknięci 
w  wielkim  kotle.  Od  północy 
i wschodu w widłach Wisły  i Bzu‐
ry,  a  od  zachodu,  północy  i  połu‐
dnia  między  znacznymi 
napierającymi  zmotoryzowanymi 
siłami  niemieckimi. W miejscowo‐

ści Sanniki pierwszy raz widziałem 
pokotem  leżące  trupy  żołnierzy 
i  cywilów,  wśród  głębokich  lejów 
po  bombach  znacznego  kalibru, 
oraz  ruiny  palących  się  domów. 
Szczególnie  makabryczny  był  wi‐
dok zniszczonego kościoła.

Powrót do domu
W  niedzielę  17  września,  znaleźli‐
śmy się w okolicy miasteczka Iłów, 
na  drodze  wiejskiej,  zatłoczonej 
konnymi  taborami  wojskowymi, 
maszerującą  piechotą,  a  poboczami 
drogi  przelatywały  na  koniach 
szwadrony  i  większe  ugrupowania 
kawalerii.  Około  16.00  zaczęły  się 
wahadłowe  naloty.  Nagle  w  nocy 
z niedzieli na poniedziałek nastąpi‐
ła  cisza.  Wojsko  gdzieś  się  prze‐
mieściło,  pozostali  tylko  cywile. 
Ojciec  zarządził  wyjazd.  Ruszyli‐
śmy  wozem,  gdy  jeszcze  był  pół‐
mrok.  Wszędzie  płonęły 
zabudowania wiejskie i stogi z zbo‐
żem.  Droga  była  pełna  lejów  po 
wybuchach  bomb  i  pocisków  arty‐
leryjskich. Wszędzie    rozbite wozy 
i  różne  sprzęty,  trupy  ludzkie  i  za‐
bite  konie.  Po  południu  żandarme‐
ria  [niemiecka]  nakazała  powrót 
uciekinierom  do  swoich  miejsco‐
wości  skąd  wyjechali,  wskazując 
nam  jednocześnie  określony  kieru‐
nek,  ażeby  nie  przeszkadzać  poru‐
szającym się na wschód kolumnom 
wojsk  niemieckich.  Jechaliśmy 
drogą wzdłuż Wisły w kierunku na 
Włocławek.  Po  drodze  mijaliśmy 
wiele  zbiorowych  mogił  żołnier‐
skich,  polskich  i  niemieckich  oraz 
wiele  leżących  zabitych  koni,  od 
których  po  kilku  dniach  wydzielał 
się bardzo nieprzyjemny odór.
Od  Włocławka  przez  Inowrocław 
i  Gniezno  jechaliśmy  do  Poznania. 
W Gnieźnie  przejeżdżając  koło  ka‐
tedry  widzieliśmy  rozbiórkę  albo 
przygotowania  Niemców  do  roz‐
biórki  ogromnego  pomnika  pierw‐
szego  króla  Bolesława  Chrobrego. 
Do  Poznania  wozem,  dalej  z  na‐
szym  niemieckim woźnicą,  dotarli‐
śmy  około  południa.  Most  na 
Warcie  był  zniszczony  i  bardzo 

długo na Śródce czekaliśmy na pro‐
mową  przeprawę. W  Poznaniu  po‐
żegnaliśmy  niemieckiego  woźnicę, 
który mieszkał gdzieś około Pniew. 
Był  dobrym  Niemcem,  bo  na  nas 
nikomu  się  nie  poskarżył  i  nie 
przyznawał  się  w  czasie  powrotu, 
że jest Niemcem, co by nam mogło 
zrobić  bardzo  dużo  kłopotu.  Z  Po‐
znania do Grodziska zgodził się nas 
przewieść  za  duże  pieniądze  miej‐
scowy  Polak  swoimi  końmi  i  wo‐
zem.  Pasażerami  był  ten  sam 
zestaw osób,  jaki wracał spod War‐
szawy.  Padał  stale  ulewny  deszcz 
i  było  zimno.  W  Grodzisku  koło 
domku,  zaraz  na  wjeździe  do  mia‐
sta,  pożegnaliśmy  panią  z  małym 
dzieckiem, która tu mieszkała. 

Z powrotem w Zbąszyniu
Jak  z  Grodziska  dostaliśmy  się  do 
Zbąszynia już nie mogę sobie przy‐
pomnieć, ale pamiętam, że Zbąszyń 
przywitał  nas  piękną  pogodą.  Ja‐
kież było nasze zdziwienie, że dom 
nasz  był  podziurawiony  jak  sito, 
jak  żaden  inny  budynek  w  całym 
mieście. Od  strony  ulicy wszystkie 
okna  były wybite,  a  filary między‐
okienne strzaskane.  Jeden  lub kilka 
pocisków  przebiło mur  do  piwnicy 

(prawie  półmetrowa  grubość).  Do 
mieszkania, a dokładnie do sypialni 
został  wrzucony  ręczny  granat. 
Rozbity  został  doszczętnie  nocny 
stolik,  w  podłodze  dziura,  a  sufit 
pełen  odłamków.  Na  podwórzu 
urosła  wysoko  trawa,  a  trawie  peł‐
no  białych  kurzych  piór.  Były  to 
resztki  rasowego  stadka.  Przepięk‐
ne były  tylko dojrzałe brzoskwinie, 
które zwisały nisko i można je było 
z łatwością zrywać i jeść. Do domu 
wchodziłem  przez  wybitą  szybę 
w  wielkim  werandowym  oknie. 
W  mieszkaniu  w  zasadzie  nic  nie 
zginęło,  poza  ręcznie  malowaną 
makatką,  którą  zostawili  nam  na 
pamiątkę  poprzedni  lokatorzy.  Od 
uporządkowania i zabicia dyktą po‐
wybijanych  okien,  zaczęło  się  zno‐
wu  życie  w  naszym  mieszkaniu 
i w okupowanym kraju.
Z opowiadań  tych, którzy pozostali 
w  Zbąszyniu  wiem,  że  nasz  dom 
został  ostrzelany  przez  Niemców 
z  działka  przeciwpancernego  dla 
potrzeb  niemieckiej  kroniki  filmo‐
wej,  jak  to  dzielnie  i  zwycięsko 
walczą  niemieccy  żołnierze.  Inna 
wersja mówi,  że  z  tego  domu  ktoś 
strzelał  do  przejeżdżających  ko‐
lumn niemieckich, a gdy się okaza‐

ło,  że  w  piwnicy  w  tym  domu 
ukryła  się  mieszkająca  w  podwó‐
rzu,  niemiecka  rodzina  o  nazwisku 
Jastrząb, (w zasadzie tylko pani Ja‐
strząb  była  pochodzenia  niemiec‐
kiego  i  nie  znała  w  ogóle  języka 
polskiego),  Niemcy  byli  bardzo 
rozczarowani.
Również  z  opowiadań  mieszkań‐
ców Zbąszynia, którzy pozostali we 
wrześniu  1939  dowiedziałem  się, 
że Niemcy małymi  siłami  uderzyli 
na  Zbąszyń,  zajmując  początkowo 
tylko lewobrzeżną część miasta, do 
wysadzonych  mostów  na  rzece 
Obrze.  Mieszkańców  tej  części 
miasta, Niemcy ewakuowali w głąb 
Niemiec  (ale  niezbyt  daleko),  spo‐
dziewając się przeciwuderzenia Po‐
laków.  Polacy  rzeczywiście 
kontraktowali  podobno  jedną  tan‐
kietką  i  niewielkimi  siłami piecho‐
ty, ograniczając się do podejścia od 
wschodu  do  wysadzonych  mostów 
na  Obrze.  I  na  tym  wojna  o  Zbą‐
szyń  w  1939  roku  się  skończyła. 
(ciąg dalszy nastąpi)

Zenon Owoc

Spotkanie integracyjne zbąszyńskich pocztowców, do których należał ojciec autora wspomnień,
w Łazienkach nad jeziorem Błędno.

Zawody rozgrywane były w dwóch 
konkurencjach:  sztafeta  pożarnicza 
7x50  m  z  przeszkodami  oraz  ćwi‐
czenie  bojowe.  Nad  prawidłowym 

przebiegiem  czuwała  komisja  sę‐
dziowska,  powołana  przez Komen‐
danta  Miejskiej  PSP  w  Zielonej 
Górze,  na  czele  której  stał  st. 

kpt. Piotr Kowalski. Na pierwszym 
miejscu  uplasowali  się  druhowie 
z Babimostu, następnie z Kargowej 
i  Przyprostyni.  Kolejne  miejsca 
w  rywalizacji  zajęły  jednostki  po‐
żarnicze  z  Lutola  Suchego,  Borui 

i Dąbrówki Wlkp.
Po  zmaganiach  sportowych  miał 
miejsce  pokaz  zabytkowego  wozu 
strażackiego  marki  Chevrolet 
z  1936  r.  na  oryginalnych  czę‐
ściach, który jeździ do dnia dzisiej‐

szego  w  OSP  Siedlec.  Strażacy 
również  wykonali  ćwiczenie  bojo‐
we  wykorzystując  zabytkowy 
sprzęt. Puchary oraz podziękowania 
dla zwycięzców oraz dla strażaków 
za  udział  w  turnieju  wręczył  Bur‐
mistrz  Babimostu,  Bernard  Radny 
wraz  z  Prezesem  Zarządu  Woje‐
wódzkiego  OSP  RP  województwa 
lubuskiego  dh  Edwardem  Fedko 
i komendantem Miejskiej Państwo‐
wej Straży Pożarnej w Zielonej Gó‐
rze, bryg. Piotrem Jankowieckim.

csir bab

Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych Regionu Kozła
W dniu 26.06.2022 r. w Centrum Sportu i Rekre‐
acji  w  Babimoście  rozegrane  zostały  zawody 
sportowo  –  pożarnicze  Regionu  Kozła.  Zanim 
strażacy dotarli do budynku hali sportowej, prze‐
maszerowali  ulicami  Babimostu.  Prowadziła  ich 
Orkiestra  Dęta  OSP  Babimost,  a  cały  korowód 
zamykały pojazdy strażackie. W zawodach wzięło 
udział  sześć  zastępów  Ochotniczych  Straży  Po‐
żarnych  z  sześciu  gmin  należących  do  Regionu 
Kozła.  Gminę  Babimost  reprezentowali  strażacy 
z  OSP  Babimost,  Gminę  Siedlec  –  OSP  Boruja, 
Gminę Trzciel  –  OSP  Lutol  Suchy,  Gminę  Zbą‐
szynek – OSP Dąbrówka Wlkp. oraz Gminę Zbą‐
szyń – OSP Przyprostynia.

Dekoracja zwycięskich jednostek OSP (fot. A. Górnicka) 
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Panie Stanisławie, jest Pan jednym z nie‐
licznych budowniczych  instrumentów  lu‐
dowych  w  Polsce,  jedynym  budującym 
kozły… Ale  zanim do  tego dojdziemy,  to 
od  początku:  jak  zaczęła  się  Pana  histo‐
ria z muzyką ludową?

Moja  przygoda  zaczęła  się  w  dzieciństwie. 
Urodziłem się w rodzinie, gdzie drewno by‐
ło na co dzień cennym surowcem, który się 
obrabiało.  Dziadek  był  cieślą,  ojciec  rów‐
nież  był  cieślą  i  stolarzem, więc  gdy  tylko 
miałem chwilę, od najmłodszych lat struga‐
łem  jakieś  drewniane  zabawki,  klocki,  pi‐
stolety.  Wtedy  były  modne  westerny, 
„Winnetou  i  Apanaczi”  i  inne,  więc  całą 
wioskę  zaopatrywałem w  tego  typu makie‐
ty. Ale  nie  tylko  to,  bo  robiłem  też  różne 
kinkiety,  domki  na  kurzej  stopce,  rozsuwa‐
ne  kalendarze  ścienne,  kufle  do  piwa.  Za‐
wsze miałem taką smykałkę. I tak z czasem, 
mając codzienny kontakt z drewnem, zosta‐
łem  leśniczym.  Z  kolei  dzięki  temu  wiem, 
co  jest  najważniejsze,  znam  się  na wadach 
drewna – jakie drewno do czego się nadaje, 
a do czego nie.

Jak to się stało, że kiedy Pana dziadek i oj‐
ciec  kontynuowali  tradycje  rzemieślnicze 
w drewnie  i  stolarstwie,  to Pan  jednak po‐
szedł  w  innym  kierunku,  w  kierunku  in‐
strumentów?

Ojciec  grał  na  trąbce  w  kapeli  podwórko‐
wej,  na  weselach  i  przy  różnych  innych 
uroczystościach.  Rodzice  zapisali  mnie  do 
szkoły muzycznej,  na  akordeon,  jednak nie 
dane mi było jej ukończyć. Wśród codzien‐
nych obowiązków rodzice nie mieli po pro‐
stu czasu, żeby mnie dowozić. A już później 
ożeniłem  się  z  dziewczyną,  która występo‐
wała  w  zespole  regionalnym Wesele  Przy‐
prostyńskie,  odgrywając  tam  rolę  panny 
młodej. Jej ojciec  i dziadek również wystę‐
powali w tym samym zespole, a i ja miałem 
tam krótki epizod – tańczyłem w nim przez 
pewien  okres. Wtedy  zaczęły  mnie  intere‐
sować  instrumenty  kapeli  przygrywającej 
na próbach. Po  latach  zapisałem obie  córki 
i syna do szkoły muzycznej. Pierwsza córka 
nie  ukończyła  edukacji,  ale  syn  wraz 
z młodszą córką są absolwentami Państwo‐
wej Szkoły Muzycznej  im. Stanisława Mo‐
niuszki  w  Zbąszyniu.  Dzięki  temu  oboje 
grają  na  kilku  instrumentach,  w  tym  oczy‐
wiście  na  instrumentach  ludowych. W  cza‐
sie  ich  edukacji  muzycznej  zakupiłem 

sierszeńki oraz kozła weselnego, białego.

Kto zbudował oba te instrumenty?

Oba  instrumenty  wykonał  na  zamówienie 
pod  koniec  lat  dziewięćdziesiątych  Marek 
Franciszek Modrzyk. Jak się później okaza‐
ło, niektóre części tego kozła były wykona‐
ne  jeszcze  przez  jego  ojca  –  Floriana 
Modrzyka.

No dobrze,  a  jak  to  się  stało,  że  sam  za‐
czął Pan budować kozły?

Otóż po wielu latach użytkowania zakupio‐
ny  kozioł  weselny  po  prostu  się  zepsuł. 
Ciężka choroba pana Modrzyka nie pozwa‐
lała mu  już  na  budowę  tych  instrumentów. 
Zmusiło mnie to do naprawy kozła, a mając 
wieloletnie  doświadczenie  związane  z  ob‐
róbką drewna,  z  sukcesem podołałem  temu 
wyzwaniu.  Po  roku  2000  zacząłem  groma‐
dzić pierwsze skóry, a  już w roku 2010, po 
motywacji ze strony syna Jarosława (Mai – 
przyp. red.) i nabraniu wiary w swoje umie‐
jętności,  zakupiliśmy  odpowiednie  narzę‐
dzia  i  wyposażyliśmy  pracownię  w  cały 
sprzęt do wyrobu  tych  instrumentów, gdzie 
wraz  z  synem  i  zięciem Dominikiem  (Bru‐
dłą  –  przyp.  red.)  zaczęliśmy  budować 
pierwszego  kozła  weselnego.  I  tak  zaczęła 
się moja pasja. Zauroczyło mnie piękno ko‐
zła od środka.

Rozumiem, że Dominik wcześniej zajmo‐
wał się budowaniem instrumentów?

Nie, Dominik nie miał wcześniej styczności 
z  budowaniem  instrumentów  i  na  dodatek 
nawet  nie  zdawał  sobie  sprawy,  że  miał 
dziadka  Andrzeja  (Brudłę  –  przyp.  red.), 
który  –  wraz  ze  swoimi  braćmi  grającymi 
między innymi na koźle i skrzypcach – gry‐
wał  po weselach  i  zabawach. Dopiero  przy 
jednym  ze  spotkań w  rodzinnym  gronie  ze 
świętej pamięci Leonardem Śliwą padło py‐
tanie:  „Czy  Dominik  nie  jest  przypadkiem 
od  tych  Brudłów?”.  Wówczas  zaczęły  się 
domysły  i  odszukiwanie  linii  przodków 
i  jak  się później okazało, historia zatoczyła 
koło.  Czyli  budował  już  z  nami  pierwsze 
kozły,  nie  wiedząc  jeszcze  o  tym,  że  jego 
krewni grali kiedyś na tych instrumentach!

Czyli  głównym  impulsem  był  Pana  syn 
Jarosław, który już wtedy grał na koźle.

Dokładnie.  Syn  od  wczesnych  lat  grał  na 
klarnecie  B  i  Es,  pianinie  i  oczywiście  na 

koźle  weselnym,  ślubnym  oraz  sierszeń‐
kach. Bardzo często z synem uczestniczyli‐
śmy  we  wszelkich  warsztatach  budowy 
instrumentów,  występach  zespołu  regional‐
nego,  festiwalach  folklorystycznych,  po 
których  później  rozmawialiśmy  rodzinnie 
na  koźlarskie  tematy.  Niestety  przez  lata 
obserwowaliśmy,  jak  odchodzą  starzy  bu‐
downiczowie,  tacy  jak  Franciszek  Hirt 
z  Chrośnicy,  Marek Modrzyk  z  Nądni  czy 
Bernard Kasper z Perzyn. Podpatrywaliśmy 
ich  techniki wyrobu  instrumentów  oraz  sa‐
mej  gry,  jednak  ta  wiedza  była  przez  nich 
często mocno  skrywana.  Poczuliśmy wów‐
czas, że przyszedł czas, aby na poważnie się 
za to zabrać, aby muzyka tętniąca w Regio‐
nie  Kozła  była  ciągle  żywa,  nie  odeszła 
wraz  z  nimi  i  aby  tę  naszą  tradycję  konty‐
nuować.

Czyli  towarzyszyło  Wam  takie  poczucie 
misji,  to  wspaniale!  No  dobrze,  w  2010 
padło hasło do budowania. I co dalej?

W trakcie kolejnych  lat uczyliśmy się  sami 
i  zbieraliśmy  doświadczenie,  naprawiając 
starego  i  budując  nowego  kozła.  Dopiero 
w 2012  roku  zaczęliśmy na  poważnie, ma‐
jąc  już  w  pełni  wyposażoną  w  przyrządy 
i maszyny pracownię oraz materiały do wy‐
robu  co  najmniej  kilku  instrumentów. 
Z uwagi na to, że syn pracował wówczas za 
granicą, zajmował się całą  logistyką i orga‐
nizował  niezbędne  materiały,  sprzęt 
i  wszystko  to,  czego  potrzebowaliśmy  do 
wyrobu danego kozła. A my z zięciem two‐
rzyliśmy w  tym czasie w pracowni  kolejne 
części  składowe  instrumentu.  Zresztą  gdy 
syn był w Polsce,  to  również szedł od  razu 
do pracowni, by ze mną popracować. Dzia‐
łamy wspólnie i każdy z nas ma w tym swój 
niemały udział.

Czyli  każdy  z  Was  ma  swoją  działkę, 
w której się specjalizuje.

Można  tak powiedzieć. Dobór drewna  i  je‐
go  obróbka  to  bardziej  moja  domena,  zięć 
jest bardzo dobry w obróbce metalu, gięciu 
blach czy wprawianiu okuć, a syn dba i po‐
maga tak naprawdę w całym procesie budo‐
wy. W ten sposób się uzupełniamy, a często 
do  wielu  czynności  związanych  z  budową 
potrzebne  są  dwie  pary  rąk. Nie  ukrywam, 
że na początku mieliśmy nie lada problemy, 
no bo od czego zacząć? Między innymi roz‐
łożyliśmy  niedziałającego  kozła  na  części 
pierwsze i tak od słowa do słowa rozpoczę‐
liśmy  jego  naprawę,  a  później  wyrób  no‐
wych instrumentów.

Tego kozła zrobionego przez Modrzyka?

Tak,  tego samego. Marek Modrzyk go zbu‐
dował, a Henryk Skotarczyk nastroił. W ten 
sposób się wówczas uzupełniali, bo to dwie 
różne,  pracochłonne  i  czasochłonne  czyn‐
ności.

Z Czesławem Prządką  też było podobnie 
–  on  budował  kozły,  a  stroił  mu  chyba 
Henryk Skotarczyk, prawda?

Było  dokładnie  odwrotnie,  pan  Henryk 
Skotarczyk  budował  kozły,  a  Czesław 
Prządka  tworzył  stroiki  i  stroił  zbudowane 
kozły, w ten właśnie sposób obaj współpra‐
cowali.  Tak  to  często  bywa,  że  jeden  bar‐
dziej  interesuje  się  wytwarzaniem,  a  drugi 
z kolei ma smykałkę do strojenia. Podobnie 
jest  u Mendlewskich  – Andrzej  buduje  du‐
dy,  a  jego  syn Michał  je  stroi.  Jednak  na‐
strojenie  instrumentu  to  nie  wszystko.  Jak 

mawiał  Bernard  Kasper,  stroiki  muszą  się 
utwardzić,  czyli  przystosować  do  panują‐
cych  warunków  zewnętrznych,  wpływają‐
cych  na  stroik  w  przebierce  i  burdonie, 
czyli do  temperatury, wilgotności  i cieśnie‐
nia. Muszę przyznać, że Beniu wiele mi po‐
mógł i podpowiedział, był moim mentorem 
w  kwestii  tworzenia  stroików.  Jeśli  chodzi 
o  sam  wyrób  instrumentów,  czerpałem 
wzorce  bezpośrednio  od  poprzednich  bu‐
downiczych,  takich  jak  Franciszek  Hirt 
z  Chrośnicy,  Marek  Franciszek  Modrzyk 
z Nądni czy Henryk Skotarczyk ze Zbąszy‐
nia. Sporo informacji o samej technice wy‐
robu dowiedziałem się od Marka Modrzyka 
i patrząc wstecz, muszę przyznać, że trochę 
się do niego najeździłem!

Czy jest Pan w stanie policzyć, ile instru‐
mentów wykonaliście do tej pory?

Na  razie  niewiele,  bo  zrobiliśmy  około 
dziesięciu kozłów, a kilka udało nam się na‐
prawić. Na  tę  chwilę nasze kozły grają  już 
we  Francji,  w  Pobiedziskach,  w  Poznaniu, 
no  i  oczywiście  kilka  w  Regionie  Kozła. 
Mamy też parę gotowych instrumentów.

I  mówimy  tu  o  kozłach  białych  i  czar‐
nych?

Zgadza się, mam tu na myśli zarówno kozły 
białe,  jak  i  czarne.  Wypadałoby  w  tym 
miejscu  wspomnieć  o  wykonanych  sier‐
szeńkach,  których  zrobiliśmy  do  tej  pory 
dwie sztuki. Na jednych gra uczeń pana Ja‐
na Prządki,  a drugie  są w naszym posiada‐
niu.  Na  ten  moment  wykonane  sierszeńki 
posiadają  szyty,  skórzany  worek  rezerwu‐
arowy.  Obecnie  bardzo  trudno  jest  o  takie 
pęcherze,  gdyż  są  one  od  dość  dużych 
zwierząt. Dawniej dokonywano uboju  trzo‐
dy, która ważyła około dwustu kilogramów, 
więc taki pęcherz był dość spory, teraz, przy 
wadze dziewięćdziesięciu czy stu kilo, takie 
pęcherze są malutkie i nie nadają się na in‐
strument,  jakościowo  są  znacznie  cieńsze, 
słabsze  i niewytrzymałe. Stąd  też  trudności 
ze  znalezieniem  odpowiednich,  wytrzyma‐
łych pęcherzy  i konieczność  szycia  skórza‐
nych  worków.  Szykujemy  się  jednak  na 
wykonanie  sierszeniek  w  całkowicie  pier‐
wotny sposób, z użyciem naturalnego wor‐
ka  pęcherzowego,  gdyż  udało  nam  się  taki 
pozyskać.

Czy  trudne  jest  obecnie pozyskanie  skór 
bydlęcych do budowy kozła czarnego?

Na  samym  początku  nie  wiedzieliśmy, 
gdzie znaleźć tak duże skóry bydlęce na ko‐
zła  czarnego.  Pamiętam,  jak  syn  kontakto‐
wał  się  z  różnymi  firmami  kuśnierskimi, 
które w odpowiedzi na zapytanie przesyłały 
próbki  skór,  z  których  trudno  było  cokol‐
wiek  wybrać.  Zwykle  były  one  zbyt  małe 
lub w jednorazowych partiach. Aż w końcu 
znaleźliśmy  odpowiedni  typ  skóry,  który 
sprawdza  się  idealnie  jako worek  rezerwu‐
arowy. Aktualnie mamy  stałego,  sprawdzo‐
nego dostawcę, który wie, jakiego typu skór 
i o jakich właściwościach potrzebujemy.

I na co wtedy zwracacie uwagę?

Przede wszystkim na jakość skóry, brak ja‐
kichkolwiek uszkodzeń, otarć, przecięć oraz 
na  prawidłowe  jednolite  wygarbowanie. 
Bardzo  ważne  też  jest,  by  dana  skóra  nie 
była farbowana.

Stanisław Mai. Budowniczy kozłów

Prezentacja kozła czarnego przez mistrza Stanisława (fot. P. Baczewski)
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A  drewno?  Jakiego  typu  drewna  używa 
Pan do budowy?
W  koźle  stosujemy  dwa  rodzaje  drewna. 
Przebierka toczona jest z drewna śliwkowe‐
go,  a  wszystkie  pozostałe  elementy  drew‐
niane  wytwarzane  są  z  drewna  bukowego. 
Niektórzy budowniczowie kozłów do budo‐
wy przebierki  zamiast  śliwy  stosowali  inne 
owocowe  typy  drewna,  jak  czereśnia  czy 
wiśnia.  Jednak  według  mnie  najlepsza  jest 
właśnie śliwa, choćby ze względu na swoją 
wytrzymałość  i  niesamowite  właściwości 
akustyczne  tego  drewna,  dzięki  którym na‐
daje  ono  kozłom  unikatowy  charakter 
brzmienia.

Ile musi sezonować takie drewno?

Do  wyrobu  przebierki  stosujemy  wyselek‐
cjonowane  lite  drewno  śliwy,  bez  żadnych 
pęknięć  i wad. Takie  drewno musi  sezono‐
wać minimum pięć  lat,  aby mieć  pewność, 
że  jest  odpowiednio  suche.  Gdy  zaczynali‐
śmy budować,  sezonowane drewno śliwko‐
we  na  pierwsze  przebierki  pozyskaliśmy 
z  Niemiec.  Teraz  mamy  już  własne,  które 
po  tym czasie  sezonowania  idealnie  spraw‐
dza się do wyrobu piszczałki melodycznej.

Co dokładnie daje takie sezonowanie?

Drewno musi naturalnie wysychać w zacie‐
nionym, przewiewnym miejscu. Nic na siłę, 
ponieważ  po  procesie  w  suszarni  drewno 
zaczyna  pękać.  Natomiast  pod wiatą,  osło‐
nięte  przed  czynnikami  atmosferycznymi 
lub w drewnianej szopie, gdzie jest delikat‐
ny  przewiew,  latami,  bez  pośpiechu,  samo‐
istnie  zaczyna  wysychać.  Tak  samo  jest 
z  drewnem  opałowym,  którego  też  nie  po‐
winno palić się od razu po ścięciu, na przy‐
kład w kominku. Na dodatek w wybranych 
kawałkach drewna nie może być ani  jedne‐
go sęka, ponieważ automatycznie dyskwali‐
fikuje  to  je  z  dalszej  obróbki.  Dotyczy  to 
również  dymki,  bo  z  czasem  zaczęłaby 
przepuszczać  powietrze.  Jednak  duszą  in‐
strumentu  są  piszczałki  melodyczne  wraz 
ze  stroikami. To  dzięki  nim możemy  usły‐
szeć  charakterystyczny  dźwięk  kozłów. 

W przebierce to odpowiednio dobrany stro‐
ik  trzcinowy,  a  w  burdonowej  –  z  drewna 
czarnego bzu.

Czy  wspomnianą  trzcinę  zbiera  Pan  sa‐
m?

Są  różne  rodzaje  trzciny,  w  zależności  od 
miejsca,  w  którym  rośnie.  Przez  kilka  lat 
szukałem  trzciny  o  odpowiednich  właści‐
wościach, testowaliśmy wraz z synem i zię‐
ciem  spore  ich  ilości,  jednak  do  wyrobu 
stroików nadawała się trzcina rosnąca tylko 
w jednym miejscu naszego regionu. Jej uni‐
katowe  brzmienie  można  usłyszeć  w  każ‐
dym wykonanym przez nas koźle.

Rozumiem,  że  trzcina  musi  być  odpo‐
wiednio gruba, twarda?

Przede  wszystkim musi  być  zebrana  o  od‐
powiedniej  porze  roku.  Tak  samo  jak  tak 
zwana  hyćka  –  czyli  wspomniane  drewno 
czarnego  bzu  – musi  być  ścięta  po  okresie 
wegetacyjnym. Do  tego ma być  odpowied‐
niej  długości  i  grubości. Na  początku  two‐
rzenia  stroików  poprawnie  grał  jeden  nasz 
stroik  ze  stu.  Teraz  jest  już  zdecydowanie 
lepiej,  lecz  potrzeba  naprawdę  sporo  cier‐
pliwości, żeby te stroiki wykonać.

Jak wygląda kwestia kupna głównej skó‐
ry do budowy kozła białego?

Na długo zanim zaczęliśmy budować kozły, 
pozyskiwałem  skóry  od  hodowców,  by 
mieć w  zapasie  na  kozła  dla  syna.  Później 
sam miałem  co  roku  ze  dwie,  czasem  trzy 
kozy,  więc  na  budowę  kolejnych  kozłów 
z pewnością wystarczy.

Czy  wszystkie  worki  rezerwuarowe  wy‐
konuje  się  z  młodych,  około  rocznych 
koźląt?

Jeśli chodzi o koziołki, to najbardziej nada‐
ją  się  jedno  lub  dwuroczne.  Kózki  mogą 
być starsze, bo skórze kozy nie  towarzyszy 
specyficzny  zapach  capów.  Dodatkowo 
młode koźlęta mają gęstszą skórę, co sprzy‐

ja jej szczelności.

Czy sierść kózek i kozłów różni się w do‐
tyku?

Kózki mają zdecydowanie ładniejszą sierść, 
bardziej miękką, bielszą, nieco jaśniejszą od 
koziołków.  Jednak  po  wygarbowaniu  i  te 
nabierają  uroku  i  zbliżonej  bieli,  trudnej 
czasem do odróżnienia.

A ile czasu zajmuje Panu złożenie instru‐
mentu,  kiedy  ma  Pan  już  zgromadzone 
wszystkie materiały?

Jeśli mówimy  o  gotowych materiałach,  jak 
wyselekcjonowane  drewno,  blachy,  skóry 
na worek oraz na dymkę, okucia i tak dalej, 
to trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to rę‐
kodzielnicza  i  wielozadaniowa  praca,  pod‐
czas  której  wykonujemy  między  innymi 
procesy  cięcia,  toczenia,  wiercenia,  szlifo‐
wania,  gięcia,  wytłaczania,  klejenia  oraz 
wiele  innych,  tworząc  tym  samym  każdy 
element  z  osobna.  Prace  nad  jednym  ko‐
złem  mogą  trwać  nawet  pół  roku. A  samo 
złożenie  instrumentu,  czyli  spasowanie 
wszystkich  elementów  tworzących  nieroze‐
rwalną  całość,  to  kwestia  do  dwóch  tygo‐
dni.  Nie  wspominam  w  ogóle  o  strojeniu, 
które może trwać od kilku do kilkunastu ty‐
godni!

Dawniej  budowniczowie  montowali  na 
czarach głosowych albo ozdobną blaszkę, 
albo wypalali na przykład rok jego budo‐
wy. Z kolei Pana kozły bardzo łatwo roz‐
poznać,  ponieważ  na  czarze  głosowej 
widnieje łabędź z herbu Zbąszynia.

Zamontowanie dodatkowej blaszki czy wy‐
bicie  roku  budowy  instrumentu  na  czarach 
głosowych  kozła  nie  stanowi  problemu. 
Wyzwaniem było wytłoczenie na nich sym‐
bolu zbąszyńskiego łabędzia. Myślę, że jest 
to unikatowe. Zresztą odkąd sięgam pamię‐
cią,  każdy  budowniczy  chciał wyróżnić  się 
od  pozostałych  właśnie  poprzez  zdobienia 
charakterystyczne tylko dla jego stylu. Cza‐
sem było  to  zdobienie  główki,  dymki,  czar 

głosowych czy też rzadki kolor lakieru.

Z tego co wiem, bierzecie Panowie udział 
w  konkursach  na  budowę  ludowych  in‐
strumentów, a także w targowiskach.

W  2016  roku  zaprezentowaliśmy  się  na  V 
Ogólnopolskim  Konkursie  na  Budowę  Lu‐
dowych  Instrumentów Muzycznych, organi‐
zowanym  przez  Muzeum  Ludowych 
Instrumentów  Muzycznych  w  Szydłowcu. 
Za  wykonanego  kozła  weselnego  otrzyma‐
łem wówczas wyróżnienie,  a  zięć Dominik 
Brudło  również wyróżnienie za kozła ślub‐
nego.  Przez  kolejny  rok  oba  instrumenty 
były prezentowane na wystawie w muzeum. 
Co  roku bierzemy udział w Ogólnopolskich 
Konfrontacjach  Kapel  Dudziarskich  w  Po‐
znaniu, a wykonane przez nas instrumenty – 
w konkursie na budowę instrumentów. Byli‐
śmy  również  na  Targowisku  Instrumentów 
podczas  festiwalu  Wszystkie  Mazurki 
Świata w Warszawie.

Czyli można śmiało stwierdzić, że nie na‐
rzeka Pan na brak pracy  jako budowni‐
czy instrumentów?

Kozłów nie  sprzedaje  się wiele, bo zwykle 
jest to jeden kozioł na rok. Jeśli koźlarz dba 
właściwie o instrument, będzie miał z niego 
pożytek przez całe swoje życie. Oczywiście 
po kilkunastu latach skóra może być już do 
wymiany,  lecz  kozioł  grać  będzie  dalej. 
Pracy nad kolejnymi instrumentami jest za‐
wsze sporo. Mogę narzekać jedynie na małe 
zainteresowanie  dzieci,  młodzieży  oraz 
osób  starszych.  Niewiele  jest  takich,  które 
chciałyby grać, uczyć się, kontynuować tra‐
dycje gry i przekazywać je dalej. Mam jed‐
nak  nadzieję  na  odwrócenie  tych  proporcji 
i  wierzę,  że  budowa  naszych  kozłów  po‐
zwoli  kontynuować  bogate  tradycje  i  cie‐
szyć  serce  i  uszy  niejednego  słuchacza 
w  regionie  i wszędzie  tam, gdzie nasze  in‐
strumenty zagrają.

Karolina Anna Pawłowska

zdjęcia: Piotr Baczewski

Budowa jednego instrumentu trwa czasami kilka lat  kozioł weselny (fot. P. Baczewski)



W sobotę 16 lipca, w siedzibie Na‐
rodowego Instytutu Kultury  i Dzie‐
dzictwa  Wsi  na  Krakowskim 
Przedmieściu  odbyła  się  kolejna 
w  tym  roku  edycja  Sceny  Letniej. 
Tym  razem  do  udziału  zaproszona 
została Wielkopolska, w tym repre‐
zentanci Regionu Kozła. 
Na stoiskach przed gmachem Insty‐
tutu  specjały  kuchni  regionalnej 

serwowały  Panie  z  Kół  Gospodyń 
Wiejskich  w  Chludowie,  w  Choję‐
cinie  oraz  w Kurnatowicach. Moż‐
na  było  spróbować  pyrów 
z  gzikiem,  zupy  „ślepe  ryby”,  klu‐
sek z kaszanką  i kapustą, pysznych 
mięs,  rogalików  świętomarcińskich 
i innych pyszności. 
Eugenia Wieczorek z Jarocina, któ‐
ra  należy  do  najwybitniejszych  ar‐

tystek  koronczarek,  prezentowała 
wykonane  własnoręcznie  serwety, 
bieżniki  i  przepiękne  ozdoby.  Jest 
mistrzynią frywolitki, misternej ko‐
ronki  znanej  już  w  XVIII  wieku. 
Pierwszą nauczycielką pani Eugenii 
była  babcia,  która  przekazała 
wnuczce  podstawowe  zasady  two‐
rzenia  frywolitek.  Sztukę  tę  dosko‐
naliła  pod  kierunkiem matki, Marii 
Czeszejko  oraz  na  kursach w  Jaro‐
cinie. Za  swoje prace pani Eugenia 
otrzymała  wiele  nagród  i  wyróż‐
nień,  m.in.  Nagrodę  im.  Oskara 
Kolberga.
Na  scenie  zaprezentował  się  także 
Dominik  Brudło,  budowniczy  in‐
strumentów  ludowych:  kozłów we‐
selnych,  ślubnych,  sierszenek  i dud 
wielkopolskich.  Wraz  z  teściem 
Stanisławem  Mai  oraz  córkami, 
z  którymi  tworzy Kapelę Rodzinną 
Brudłów, przygrywali wspólnie pu‐
bliczności,  pokazując  wielopokole‐
niowy  charakter  kapeli.  Pan 
Dominik,  oprócz  tego,  że  jest  bu‐
downiczym  instrumentów,  stroi  je 
oraz  gra  na  koźle.  Swoje  umiejęt‐

ności  szlifował  pod  okiem  mistrza 
Jana  S.  Prządki.  Jest  laureatem 
wielu  nagród,  w  2019  roku  został 
odznaczony  tytułem  „Zasłużony 
dla  Regionu  Kozła”  przez  kapitułę 
Stowarzyszenia  Regionu  Kozła. 
Odwiedzający  stoisko  mieli  niepo‐
wtarzalną  możliwość  przyjrzeć  się 
jego  pracy,  poznać  zasady  gry  na 
koźle,  posłuchać  brzmień  tego  in‐
strumentu  oraz  zdobyć  wiele  cen‐
nych informacji na jego temat.
Po  południu  na  scenie  przed  Insty‐
tutem  rozbrzmiewała  muzyka 
w  wykonaniu  wielkopolskich  mu‐
zyków  i  kapel  ludowych.  Zagrali  : 
Kapela Koźlarska „Ze sini” ze Zbą‐
szynia w sładzie Natalia Śliwa, Łu‐
kasz  Piątek,  Justyna  Trześniewska 
i  Weronika  Śliwa,  Zespół  Regio‐
nalny  „Nowe  Lotko”  z  Bukówca 
Górnego  i  Kapela  Dudziarska  Ro‐
mualda  Jędraszaka.  Jako  ostatni 
wystąpił  Zespół  Folklorystyczny 
„Szamotuły”,  który  dał  wspaniały 
pokaz  widowiska  „Wesele  szamo‐
tulskie”. Na  jego  treść  składały  się 
najważniejsze  elementy  tradycyj‐

nych  zaślubin,  okraszone  regional‐
nymi  przyśpiewkami,  tańcami, 
strojami.  W  2017  roku  „Tradycje 
weselne z Szamotuł i okolic” zosta‐
ły  wpisane  na  Krajową  Listę  Nie‐
materialnego  Dziedzictwa 
Kulturowego. Scenę prowadził  pan 
Wojciech Wittke, który z niezwykłą 
swadą i dowcipem rozmawiał z za‐
proszonymi przez nas gośćmi.
Na  specjalnie  przygotowanych 
warsztatach  twórcy  z  Centrum 
Edukacji  Regionalnej  i  Przyrodni‐
czej w Mniszkach uczyli, jak samo‐
dzielnie wykonać wózek  z wikliny 
oraz  „ryczki”.  Zarówno  dzieci,  jak 
i  starsi  z  wielką  skrupulatnością 
tworzyli  swoje  dzieła,  a  potem 
pięknie je dekorowali. Podczas wy‐
darzenia  można  też  zobaczyć  jak 
wygląda prawdziwy zakład bednar‐
ski i pod okiem instruktora przeko‐
nać  się  jak  działają  poszczególne 
narzędzia.  Swoje  stanowiska  przy‐
gotowali także plecionkarze wypla‐
tający wyroby z wikliny.

Wojciech Wittke

Scena  Letnia  to  cykl  imprez  organizowanych 
przez  Narodowy  Instytut  Kultury  i  Dziedzictwa 
Wsi, których celem jest popularyzowanie kultury 
i  sztuki  ludowej. Wspólnie z zaproszonymi przez 
Instytut  artystami,  warszawiacy  i  odwiedzający 
stolicę turyści mają okazję wybrać się w muzycz‐
ną  podróż  w  różne  zakątki  naszego  kraju  przy 
dźwiękach  kapel  ludowych,  zachwycić  się  sma‐
kiem  tradycyjnych  potraw  regionalnych,  poznać 
piękno sztuki ludowej prezentowanej przez lokal‐
nych twórców oraz spróbować swoich sił w ręko‐
dzielnictwie  podczas  warsztatów  prowadzonych 
przez autentycznych twórców ludowych.

Wielkopolska po raz pierwszy na „Scenie letniej”

Prowadzący wydarzenie Wojciech Wittke w obecności młodych muzyków z kapeli "Ze sini"  


