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W różny sposób można uczcić okrągłą rocznicę niepodległości. Urządzane są uroczystości, konferencje, 
publikowane materiały historyczne, kręcone filmy. Wiele form uczczenia rocznicy zrealizowano w kraju. 
W sposób nietypowy rocznicę uczcił mieszkaniec Nowego Miasteczka w województwie lubuskim. 

Stulecie Niepodległości
 

Tym nietypowym sposobem jest stworzenie według własnej przez mieszkańców. Pomnik stał się charakterystycznym ele-
koncepcji charakterystycznego pomnika, który jest nasycony mentem miejscowości.
patriotycznymi akcentami ukazującymi najważniejsze wyda- W święto Niepodległości 11 listopada przed pomnikiem 
rzenia Niepodległej. Pomnik został zaprojektowany w formie podniesione zostały flagi narodowe, a mieszkańcy zapalili 
instalacji historyczno-patriotycznej złożonej z granitowych znicze dla uczczenia tego narodowego święta.
tablic, portretów ważnych dla Polski postaci, wzlatującego orła Choć pomnik znajduje się bardzo blisko miejscowego 
i napisu "100-lecie Niepodległej" na osobnej konstrukcji. Posz- urzędu, to w tym dniu żadna z urzędujących tam osób nie 
czególne tablice upamiętniają Marszałka Józefa Piłsudskiego pofatygowała się złożyć choćby skromną wiązankę kwiatów.
z jego popiersiem, Bitwę Warszawską 1920 roku, ofiary Katy-
nia, a na kolejnej tablicy pełen spis nazwisk osób, które zginęły 
w katastrofie smoleńskiej.

Autor i zarazem inwestor tego monumen-
talnego dzieła jest osobą mieszkającą w No-
wym Miasteczku utrzymującą się ze skromnej 
emerytury i dysponując tak niewielkimi środ-
kami potrafił dokonać tak wielkiego patrio-
tycznego przedsięwzięcia. Napotykał on nie 
tylko na pogróżki o przyszłej rozbiórce, ale 
doszło nawet do kradzieży metalowych kon-
strukcji podtrzymujących tablice. Jednak i te 
przeciwności nie odwiodły go od ponownego 
zakupu stalowych konstrukcji i dokończenia 
prac.

Aby uniknąć przewidywanych restrykcji 
ze strony pewnych urzędów całość zaprojekto-
wana została w sposób uniemożliwiający taką 
kolej rzeczy. Umiejscowienie pomnika nie jest 
przypadkowe, znajduje się bowiem na terenie 
prywatnym, w miejscu mocno uczęszczanym 
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Nie tak dawno, w lipcu, na łamach "Aktywiusza" pisałem o dialogu wewnątrz organizacji poza-
rządowych. Apelowałem wtedy powrót do rzeczywistego dialogu opartego na tych zasadach i war-
tościach wypracowanych przez wieki w cywilizacji europejskiej. 

Przerwany Dialog
Rzeczywistość jest jednak nieprzewidywalna. W paź- zwycięstwie? Co zrobią z pokonanym wrogiem? A co w przy-

dzierniku przez polskie miasta i miasteczka przewaliła się fala padku, gdy trzeba będzie jednak z wrogiem rozmawiać? Jak 
demonstracji. Symbolika i hasła, pod którymi zbierali się zamierzają rozmawiać z tymi, których jeszcze wczoraj zamie-
demonstranci, nie mają z dialogiem czy debatą publiczną nic rzali "je..ć" i kazali "wypi….ć"? 
wspólnego. Agresywny zygzak, mający w zamierzeniu Kilka lat temu niektóre środowiska polityczne flirtowały 
twórców odnosić się do błyskawicy, wielu Polakom kojarzy ze środowiskami kibiców uważając, że ten potencjał da się 
się jak najgorzej. Te fatalne skojarzenia wzmacnia dodatkowo "skanalizować" dla potrzeb bieżącej walki politycznej. Teraz 
kontekst, którym jest walka o "prawo do aborcji" co dla dużej oburzają się na agresję "kiboli" na Marszu Niepodległości. 
części Polaków jest równoznaczne z prawem do pozbawienia Czy zastanowili się, że postępują dokładnie tak samo apro-
życia. Hasła wykrzykiwane przez manifestantów to, używa- bując wulgarność pokolenia "matura to bzdura"? Za chwilę ci 
jąc prawniczego terminu, "słowa powszechnie uznane za wul- sami ludzie powiedzą "wypi……j" nauczycielowi czy wy-
garne i obelżywe". Do tego dochodziły też hasła wzywające chowawcy, starszej osobie w autobusie czy w sklepie a wresz-
do linczu na konkretnych osobach (np. Kaja Godek) czy cie policjantowi na służbie. Słowo "wypi….j" może usłyszeć 
organizacjach (np. Instytut Ordo Iuris). wprowadzony w ramach "rewolucji" edukator seksualny 

Fakt, że w dużych zgromadzeniach ludzi panują emocje, w szkole. Czy pomyśleli o tym? Obawiam się, że nie. 
nad którymi ciężko zapanować wiadomo już od czasów Pojawia się pytanie, na które ja nie potrafię znaleźć 
publikacji pracy Gustava Le Bon'a "Psychologia tłumu", odpowiedzi, jak wytłumaczyć młodemu człowiekowi, że jest 
a w naszej rzeczywistości mogliśmy się niejednokrotnie to postepowanie niewłaściwe? Dlaczego na "czarnych protes-
przekonać chociażby na piłkarskich stadionach. Problem tach" wolno lżyć policjantów a na Marszu Niepodległości już 
polega na tym, że po raz pierwszy nienawiść, wulgarność czy nie? Dlaczego można malować wulgarne hasła na kościele 
wręcz chuligaństwo zostało zaakceptowane przez sporą część a na ratuszu czy szkole już nie? Takich "dlaczego" można by 
opiniotwórczych środowisk w Polsce. Była to nie tylko mnożyć. Dla doraźnej walki ideologicznej, dla "rewolucji" 
akceptacja bierna, ale właściwie czynne włączenie się w po- poświęcono kwintesencję społeczeństwa obywatelskiego 
pularyzowanie głównego hasła protestujących jakim było jakim jest dialog i przestrzeganie ogólnych "norm współżycia 
słowo "wypi….ć" i w chuligańskie ataki na kościoły, pomniki społecznego" jakimi są reguły funkcjonowania demokra-
czy na osoby o innych poglądach.  Do tego doszło kolejne tycznego państwa. Bardzo charakterystyczne jest to, że na 
hasło, że "to jest wojna", a wiadomo na wojnie się walczy "czarnych protestach" nie pojawiło się hasło "Konstytucja" 
z wrogiem, a w skrajnych przypadkach nie bierze się jeńców. i nawet liderzy opozycji schowali koszulki z tym napisem, 
Wojnę prowadzi się do zwycięstwa. którym jeszcze tak ochoczo afiszowali się kilka miesięcy 

W tych wszystkich wydarzeniach biorą udział organizacje temu, do szafy. 
obywatelskie, nie dostrzegając faktu, że promowanie takich Czas pokaże czy my, przedstawiciele społeczeństwa 
działań rujnuje wspólnotę jaką jest Państwo i społeczeństwo. obywatelskiego, będziemy potrafili wrócić do dialogu dla 
Organizacje zaangażowane bezpośrednio w organizację dobra wspólnego. Ja, mimo wrodzonego optymizmu, mam 
protestów jak i te, które w różny sposób wspierają te protesty spore wątpliwości, ale… 
nie podjęły refleksji co dalej. "Wojna", którą tak ochoczo 
ogłosiły będzie się musiała skończyć. Jak wyobrażają sobie 
jej koniec? Jak wyobrażają sobie Polskę po wymarzonym 

Przemysław Jaśkiewicz

Lublin

II Forum Wolontariatu
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społecze-

ństwa Obywatelskiego zorganizował po raz drugi Forum 
Wolontariatu w Warszawie. Po uroczystym otwarciu, z udzia-
łem Piotra Mazurka Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i Wojciecha Kaczmarczyka dyrektora NIW-
CRSO odbyły się dwie debaty i równoległe warsztaty. Pierwsza 
z debat przebiegała pod hasłem "Jak pomagać gdy pomaganie 
jest trudne?" druga "Wolontariat w czasie COVID-19 - 
doświadczenia Partnerów Korpusu Solidarności".

Zróżnicowana tematyka warsztatów i wykładów 
obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące ewaluacji, oceny i 
monitoringu, skutecznej komunikacji i promocji oraz 
motywowania samych siebie, gdy wyzwania wydają się ponad 
siły. Red.
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Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu 
do spraw Pożytku Publicznego i została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r.

Rada Dialogu 
z Młodym Pokoleniem

Rada powstała z inicjatywy Wicepremiera i Przewodni- ü przedstawiciela ministra właściwego do spraw 
czącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra szkolnictwa wyższego i nauki;
Glińskiego, jako odpowiedź na postulaty środowisk młodzie- ü przedstawiciela ministra właściwego do spraw kultury 
żowych. Jest to pierwszy w historii Polski organ dialogu fizycznej;
obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem a najważniej- ü przedstawicieli Przewodniczącego Komitetu;
szymi instytucjami państwowymi. Po raz pierwszy Rada ü przedstawiciela Rady Działalności Pożytku 
obradowała 7 października 2019 r. Publicznego;

Głównymi zadaniami Rady są m.in. wyrażanie opinii o pro- ü przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego;
jektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakre- ü przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków 
sie dotyczącym młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspiera- i porozumień organizacji pozarządowych; 
nie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywa- ü przedstawicieli młodzieżowych rad gmin;
telskiej młodych ludzi w Polsce. ü przedstawicieli Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej.
Pracami Rady kieruje dwóch Współprzewodniczących, któ-

rymi są wybrani spośród członków Rady: Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków 
ü przedstawiciel organów administracji publicznej lub i porozumień organizacji pozarządowych oraz młodzieżowych 

jednostek samorządu terytorialnego; rad gmin i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
ü przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków stanowią co najmniej połowę składu Rady.

i porozumień organizacji pozarządowych. Członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem powołuje 
i odwołuje Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Pub-

Rada składa się z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 licznego a kadencja Rady trwa 2 lata.
członków, w tym z: W dniu 4 października 2019 roku w skład Rady I kadencji 

ü przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; został powołany redaktor naczelny Merkuriusza Regionalnego 
ü przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka; Wojciech Jachimowicz reprezentujący Radę Działalności Po-
ü przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów; żytku Publicznego w tym ważnym organie dialogu społeczne-
ü przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty go.

i wychowania;

obiekty – miejsca ułatwiające interpretowanie tematyczne. Koncepcja szlaku kamiennych krzyży 
Przeciętny turysta wędrujący po woj. lubuskim, nie zdaje sobie 

pokutnych przez ziemię łużycką często sprawy z wielkich walorów szlaków tematycznych np.: 
"Lubuskiego szlaku pasiek i winnic", "Szlaku noblistów", 

Szlaki turystyczne odgrywają bardzo ważną rolę w polityce "Szlaku kamiennych krzyży pokutnych".
każdej jednostki organizacyjnej administracji kraju. W woj. Dotychczasowa koncepcja promocji turystyki w woj. lubus-
lubuskim mamy (wg danych z 2008 r.) ok. 4200 km szlaków kim oparta była głównie na prostym sumowaniu ofert 
oznakowanych, w tym 2628 km nizinnych, 1498 rowerowych poszczególnych gmin czy powiatów. Tymczasem można 
i 74 kajakowych. zaoferować turyście w południowej części województwa lubus-

Niezależnie od rodzaju i nazwy, szlaki te nie są jedynie kiego zwiedzanie kamiennych krzyży pokutnych.
odcinkami dróg łączącymi różne punkty (miejscowości). Ich 

Mieczysław Wojeckiintegralną częścią obok trasy do pokonania są interesujące 
Wejherowo
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W wyniku tzw. I wojny śląskiej w 1740 r. Nowa Sól znalazła się w granicach 
Królestwa Prus. 8 października 1743 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie 
i zapewne obowiązana była zorganizować system ochrony przed pożarami na 
wzór innych miast Królestwa. W roku 1765 władze Nowej Soli ustanowiły regu-
lamin ogniowy (Feuerreglement), który określił zasady zapobiegania pożarom, 
użycia sprzętu gaśniczego, obowiązki mieszkańców i władz miasta w przy-
padku prowadzenia akcji gaśniczej. Bezpośrednio odpowiedzialnym za stan ochro-
ny przeciwpożarowej był wówczas burmistrz ogniowy (Feuerbürgermeister), a obo-
wiązek uczestnictwa w akcjach gaszenia pożarów spoczywał na wszystkich zdolnych do 
tego mężczyznach (Pflicht des Feuerherrn), będących mieszkańcami miasta i po-
wołanych do obywatelskiej obowiązkowej straży pożarnej. 

Straże pożarne 
na ziemi nowosolskiej 

przed rokiem 1945Fot. Strażacka wieża ćwiczeń w Bytomiu
Odrzańskim. Zbiory OSP Bytom Odrzański

Jej podstawowe wyposażenie stanowiły dwie sikawki: tylko niemiecka ochotnicza straż pożarna, ale też straż 
większa stacjonowała w remizie (Spritzenhaus) znajdującej obowiązkowa.
się do dzisiaj na rogu ul. Kościelnej i Placu Floriana na Dbając o bezpieczeństwo, właściciele niemieccy 
terenie ogrodu domu parafialnego parafii pw. św. Michała organizowali w swoich firmach zakładowe straże pożarne. 
Archanioła, natomiast druga w obrębie siedziby Królewskiej Najlepiej wyposażoną była jednostka utworzona w 1864 r. 
Pruskiej Domeny Nowa Sól (Königlich Preussische Domäne w fabryce nici Gruschwitz Textilwerke A. G. (później 
Neusalz), znajdującej się przy dzisiejszej ul. Stanisława Nowosolska Fabryka Nici "Odra"), która z całą pewnością 
Moniuszki w obrębie Starostwa Powiatowego. W remizach już na początku XX wieku posiadała sikawkę o napędzie 
przechowywano też inny niezbędny sprzęt oraz po dwie parowym. Ponadto straże prawdopodobnie istniały w zakła-
kadzie i osiem beczek zapasu wody. Każdą z sikawek dach metalurgicznych Krausewerk (później "Dozamet"), 
obsługiwało 12 mężczyzn, a pozostałych wyznaczono do zakładach metalurgicznych Paulinenhütte (później Fabryka 
zadań: gaśniczych, ratowniczych, zabezpieczających i in- Kotłów "Fakot"), browarze braci Preuss, fabryce mebli 
nych. w Nowym Miasteczku i innych. Wyposażenie nowosolskich 

6 grudnia 1776 r. Kamera Wojenno-Dominialna w Gło- niemieckich straży zmieniało się wraz z postępującym 
gowie opublikowała królewski "Nowy poprawiony porzą- technicznym rozwojem sprzętu pożarniczego. Sikawki 
dek gaszenia pożarów dla miasta" (Neue revidirte Feuer- zastępowano motopompami, a transport konny pojazdami 
Lösch-Ordnung für die Stadt), który udoskonalając dotych- pożarniczymi.
czas stosowane rozwiązania, stał się przez następne lata pod- Od chwili włączenia Śląska do Królestwa Prus podobny 
stawą ochrony przeciwpożarowej w Prusach. 27 czerwca system ochrony przeciwpożarowej obowiązywał z pew-
1775 r. ukazały się też uregulowania dotyczące ochrony nością w sąsiednich miastach, a przekształcenia organi-
przeciwpożarowej lasów, określające, m. in., zasady zacyjne ostatecznie doprowadziły do utworzenia w nich 
bezpiecznego użycia ognia w pobliżu terenów zalesionych ochotniczych straży pożarnych. W Kożuchowie (Freystadt) 
oraz kary dla winnych zaniedbań i sprawców pożarów.    straż jako jednostka ochotnicza rozpoczęła funkcjonowanie 

Rozwój przemysłu i miast oraz coraz bardziej w 1878 r. i dysponowała dwoma sikawkami, natomiast 
niebezpieczne pożary uzmysłowiły władzom, że skuteczna w Bytomiu Odrzańskim (Beuthen a/Oder) w roku 1887 
akcja gaśnicza nie może opierać się jedynie na wyz- i posiadała cztery sikawki. Straże te należały do Pro-
naczonych mieszkańcach, którzy w zasadzie w znakomitej wincjalnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
większości uczestniczą w działaniach przymusowo, a po- i Gmin Śląska i Prowincji Poznańskiej (Provinzial 
nadto są marnie do tego przygotowani fizycznie i nie Verbandes der freiwilligen feuerwehren und Communen 
posiadają odpowiedniej praktyki w obsłudze sprzętu. Zatem, Schlesiens und Posens).
wzorem innych miast, w Nowej Soli utworzono w roku 1889 Również wsie na Śląsku przygotowywane były do 
Ochotniczą Straż Pożarną (Freiwiliige Feuerwehr). Jej samoobrony i już w XVIII wieku niektóre z nich posiadały 
fundamentem stała się drużyna gimnastyczno-strażacka własny sprzęt gaśniczy. Prawdopodobnie niewątpliwego 
Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego (Männerturn- wyróżnienia doczekał się wówczas Przyborów (Zoll-
verein) utworzonego w 1862 r. Z całą pewnością pod- brücken), któremu król Prus podarował sikawkę i dzwon 
stawowe wyposażenie ówczesnej straży stanowiły sikawki alarmowy. Kolejne dziesięciolecia spowodowały, że właśnie 
ręczne, drabiny pożarnicze, wory i koce ratownicze, bosaki, czterokołowe konne sikawki ręczne stały się powszechne 
topory i inny drobny sprzęt. Ćwiczenia prowadzono na placu i właśnie one, stanowiły podstawowe wyposażenie tych 
nad Kanałem Portowym, gdzie w okolicach dzisiejszej ulicy straży pożarnych, by następnie coraz powszechniej w latach 
Żwirki i Wigury, pomiędzy Kanałem, a zabudowaniami bro- 30. XX w. zastępowały je motopompy. Starano się aby straż 
waru rodziny Preuss, działającego przy dzisiejszej ul. Arci- pożarna funkcjonowała w każdej niemieckiej miejscowości, 
szewskiego, znajdowała się strażacka wieża ćwiczeń co w zasadzie do 1945 r. miało miejsce.
(Steigerthurm). 

 W roku 1922 oddano do użytku remizę przy obecnej ul. Marek Szczypczyk 
Grota-Roweckiego 13 i właśnie tam miała swoją siedzibę nie Nowa Sól
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Świat go nie złowił
– o Skoworodzie

Ten człowiek zawsze był pogodny, nawet radosny, miły w obejściu, skromny w życiu, 
był wykształcony, znał języki obce, oprócz ukraińskiego, znał rosyjski, polski, 
niemiecki, hebrajski, grecki, był matematykiem, filozofem, pisarzem, poetą, 
kompozytorem, wykładał na wyższych uczelniach. Nie miał domu, ani własnej 
rodziny, był wędrownym nauczycielem. Jakby naśladował Jezusa z Nazaretu, jeden 
z największych ludzi swoich czasów, a nawet przerastający swój czas. 

Zła jest więcej, ale mała iskierka dobra roztapia go przewodniczy Petro Dovgoszyja pisarz i dziennikarz, a stronie 
Gdy miał 72 lata poczuł, że jego droga kończy się. polskiej przewodniczy także pisarz i dziennikarz Bronisław MJ 

Zatrzymał się u przyjaciela, wziął łopatę, poszedł do Kamiński. Forum nie ma struktury formalno-organizacyjnej, 
pobliskiego gaju, wykopał sobie grób, umarł i kazał napisać na jest miejscem spotkań i wymiany myśli. Z Forum wyszła 
swoim grobie: „Hryhorij Sawicz Skoworoda. Swiat mnie łowił, w 2012 r. idea wznowienia Biesiad Dunajowskich, po 540 
ale nie złowił”. Urodził się w 1722 r. na wschodniej Ukrainie latach; Biesiady wznowiono i rozwijają się znakomicie. 
koło Połtawy, zmarł niedaleko od Charkowa w 1794r. Jak W 2022 r. przypada 300. rocznica urodzin Hrihorija Sko-
pojawiają się tacy ludzie?, skąd się biorą?, co jest źródłem ich worody, będziemy więc o nim mówić w Kudowie i na Podolu, 
mocy i co po sobie pozostawiają? Tacy jakby nie umierają, lecz zwróciliśmy się do organizacji międzynarodowych o stosowne 
gdzieś i w czymś pozostają. Zresztą, sam Skoworoda w utworze uhonorowanie tego wielkiego człowieka, z którego może być 
zatytułowanym „Do Boga” pisze, że cały świat składa się dumna cała Europa. Dziś przedstawimy fragment jego traktatu 
z dwóch natur: widocznej i niewidocznej; natura widoczna to filozoficznego pt. „Przed drzwiami” napisanego w 1766 r. 
przyroda, a natura niewidoczna, to Bóg. Podaje przykład: Wtedy, gdy Polska przeżywała upadek w czasach saskich, gdy 
ludzkie ciało jest naturą widoczną, ale rozum, który to ciało w 1768 r. wybuchła wojna domowa jako Konfederacja Barska, 
przenika i utrzymuje jest niewidoczny. Może i on powędrował to wtedy za Dnieprem, po wschodniej Ukrainie chodził czło-
do natury niewidocznej. Za jego życia Ukraina była rozebrana wiek pokoju, człowiek święty i głosił przesłanie jakby z innego 
przez sąsiednie pańtwa. Ziemię na wschód od Dniepru zajęła świata. Forum planuje przeprowadzenie Konferencji Skowo-
Rosja, na zachód od tej rzeki zajęła Polska, na południu część rodowskiej w Borszczowie w 2021 r., a w Kudowie w 2022 r. 
zajmowała Turcja i także pewien obszar był pod władaniem oraz wydanie wspólnej publikacji książkowej z obu tych 
Ordy Tatarskiej. Kto czyta „Historię Ukrainy” prof. Wła- Konferencji. W tych ostatnich latach, gdy w świecie szerzy się 
dysława A. Serczyka lub „Dzikie Pola w ogniu” prof. Zbig- niszczący rak populizmu, wyznanie Skoworody zapisane na 
niewa Wójcika, czy też teskty prof. Jana Rzońcy, ten ma obraz jego mogile, że świat go nie złowił powinno stać się wielkim 
wojen, rzezi, grabieży, porywania ludzi, hajdamacczyzny wyzwaniem. Przeczytajmy fragment utworu „Przed drzwiami”. 
i opryszków, że wręcz można dziwić się, że ktoś tam żył, nawet Niektórzy mówią, że słowa Skoworody mają takie działanie jak 
filozofował, śpiewał, czuł się szczęśliwym, kogoś kochał i wie- słowa Sokratesa. Zachęcam do przeczytania i poznania źródeł 
rzył, że dobry Bóg jest nad tym wszystkim. A jednak świat siły wielkiego Skoworody.
musiał być trochę miły do życia, skoro  mieszkający tam Żydzi Przed drzwiami
wymyślili wtedy chasydyzm, czyli wielbienie Boga tańcami, Chwała Błogosławionemu Bogu, że potrzebne zrobił nie 
śpiewami, radością, jakby na przekór temu, czego doświadczali trudnym, a trudne niepotrzebnym. Nie ma nic słodszego dla 
na co dzień. Wpasowuje się w tym miejscu - jako refleksja - człowieka i potrzebniejszego od szczęścia; nie masz i niczego 
błyskotliwe spostrzeżenie angielskiego socjologa Benjamina łatwiejszego. Chwała Błogosławionemu Bogu. Bowiem Kró-
Kidda, że społeczeństwo i ewolucja społeczna - dla utrzymania lestwo Boże jest wewnątrz nas, szczęście w sercu, serce w mi-
rozwoju i rozkwitu - wymaga wierzeń i świętości, które nie łości, miłość w wieczności. Jest to nieustająca pogodność i słoń-
odpowiadają prawdzie. Gmatwa to, ale i wzbogaca obraz ce, które nie zachodzi a oświeca przepastne ciemności. Chwała 
człowieka. Błogosławionemu Bogu.

I w tych ciemnościach pojawiło się światło, był nim Co byłoby wtedy, gdyby szczęście najbardziej oczekiwane 
Skoworoda. Ukrainiec, z biednej wioski, z ubogiej rodziny i najmilsze dla wszystkich zależało od miesjca, czasu, płci 
kozackiej i prawosławnej - poszedł w świat, zdobył wysokie i krwi? Powiem jaśniej: co byłoby wtedy, gdyby Bóg ulokował 
wykształcenie i z Biblią w ręku, z majątkiem w skromnej torbie szczęście tylko w Ameryce, czy tylko na Wyspach Kana-
i w kieszeniach, z fujarką w ręku chodził po zadnieprzańskiej ryjskich, albo tylko w azjatyckiej Jerozolimie, czy tylko w kró-
Ukrainie od wsi do wsi, od targu jednego do drugiego, mówił lewskich pałacach, albo tylko w bogactwie, czy tylko na pus-
i śpiewał, czytał ludziom swoje umoralniające bajki, a studen- tyni, albo tylko w pracy, w naukach, w zdrowiu?... Wtenczas 
tom wykładał filozofię. Który z profesorów dzisiaj w XXI i szczęście nasze i my z nim byłoby trudne do osiągniecia. Kto 
wieku stanąłby na jakimś placyku lub na ulicy i wygłaszałby do mógłby dostać się do tych miejsc? A gdy chodzi o czas, to czy 
przechodniów umoralniające teksty, śpiewałby ludziom lub jest możliwe by wszyscy narodzili się tylko w jakimś jednym 
przynamniej coś deklamował, lub rapował? Może, gdyby żyła czasie? Jakże pomieściliby się naraz wszyscy w jednym 
prof. Irena Kulpa, to kto wie, ją chyba byłoby na to stać. Póki co, miejscu i czasie? Czyżby szczęście miało być umocowane na 
takich nie widać. A Skoworoda to robił! Tylko, że wiek XVIII-ty piasku płci? w ograniczonym miejscu i czasie? na śmiertelnym 
nazywamy Wiekiem Oświecenia, a jak w tym zestawieniu człowieku? Czy nie byłoby to zbyt trudne? Hej! Trudne i nie-
można nazwać wiek XXI-szy? możliwe! Chwała Błogosławionemu Bogu, że trudne zrobił 

Forum Sudecko-Podolskie niepotrzebnym. 
W 2008r. powstało w Kudowie Zdroju i w Borszczowie na Bronisław MJ Kamiński

Ukrainie Forum Sudecko-Podolskie. Stronie ukraińskiej Kudowa Zdrój

Hryhorij Sawycz Skoworoda (Wikipedia)
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STRONA 6

Malarka tak pisze o sobie: Mówią, że są ciepłe, pogodne, pełne kolorów. Są jak moje 
"Rysunek, malarstwo uprawiam amatorsko. Marzyłam wnętrze. Życie przynosi nam tyle dramatów, smutku, grozy, że 

o studiach w tym kierunku. Nie wyszło. Związałam się z ruchem nie chcę powielać takich tematów w obrazach.
amatorskim. Pierwszym, uważnym krytykiem moich działań Jestem zodiakalnym Strzelcem. Dla mnie wolność i przes-
był Adam Bagiński w Lubuskim Towarzystwie Kulturalnym. trzeń osobista są priorytetami. Poza tym, podróże, życie w zgo-
Po latach przerwy, czyli dopiero będąc na emeryturze, speł- dzie z poszanowaniem przyrody, całego świata. Cenię sobie 
niłam swoje marzenie, w Zielonogórskim Uniwersytecie Trze- proste i uczciwe życie. Jestem otwarta na ludzi, muzykę, poezję, 
ciego Wieku, pod okiem Leopolda Kolbiarza. Obecnie odkry- książki.
wam malowanie światłem w spółdzielczym klubie "Nowita", Lubię to, co robię. Nie znoszę rutyny. Odrobina ułańskiej 
gdzie malarstwa sztalugowego uczy Zbyszek Szymoniak. fantazji jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Jestem już starszą osobą, więc i wystaw w moim życiu było Malowanie, to odlot. Zapominam o jedzeniu, piciu, złej po-
wiele, około 25 indywidualnych i myślę, że tyle samo, a może godzie, smutku. Doświadczam uczucia niebywałej przyjem-
więcej, zbiorowych. ności obcując z kolorem, pędzlem, obrazem, który potrafi zastą-

Dlaczego maluję? Bo to moja pasja i drugie życie. Dlatego pić i tysiące słów.
maluję, że przyjazne mi osoby, chcą oglądać moje obrazy. Zauważyć piękno nawet w kałuży, to jest TO!"

Pejzaż 
wzruszeń

W galerii Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. K.C. Norwi-
da w Zielonej Górze, 5.09.2019r., 
odbył się wernisaż wystawy malar-
stwa Barbary Dzięcielewskiej zaty-
tułowanej "Pejzaż wzruszeń". Zapre-
zentowane zostały prace najnowsze 
olejne, retrospektywne oraz akware-
le. 

KW

 Nie tylko Świebodzin
Twórczość Mirosława Pateckiego

Wernisaż wystawy autora figury Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w Świebodzinie, która jest jego naj-
bardziej znaną realizacją, odbył się 30.10.2019 r. w Mu-
zeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.

Jest on autorem nie tylko rzeźb monumentalnych, ale również 
rzeźb ołtarzowych, pomników w przestrzeni publicznej, tablic 
pamiątkowych, fontann i sztukaterii w zabytkowych wnętrzach. We 
Wschowie jego .... są wnętrza kaplicy Papieskiej, dekoracja 
sgraffito i ołtarze św. Krzysztofa, Floriana i Jerzego w klasztorze oo. 
Franciszkanów, wystrój wnętrza szkoły muzycznej, pomnik 
Kresowian na Zielonym Rynku, tablica poświęcona patronowi 
dawnego Gimnazjum nr 2 Janowi Pawłowi II, kopia rzeźby na 
fontannie przy ul. Łaziennej i lew z Lwiego Mostku. 

Tak pisze o sobie:
"Zielonogórzaninem jestem prawie od urodzenia, Lubusza-

ninem z wyboru, obecnie mieszkam w starym dworze w Przybyszo-
wie koło Sławy.

Dla mnie rzeźba jest rodzajem ingerencji konkretnej, material-
nej formy w otaczającą nas przestrzeń. Takie stwierdzenie prowadzi 
niemal jednoznacznie do eksperymentów natury abstrakcyjnej, 
pozbawionej odniesienia do człowieka. Myślę jednak że człowiek, 
jego kształt powiązany z ruchem, który jest wyrazem nie tylko 
fizycznego przemieszczania się, sytuacji w określonej przestrzeni, 
ale także psychika, myśl wyrażana przez ruch i kształt są ze sobą 
nierozdzielne. Moje rzeźby i te komercyjne, obarczone ogromnym 
bagażem kompromisu, i te wykonane tylko z potrzeby tworzenia, są 
próbą powiązania, pokazania tych relacji."

Wojciech Jachimowicz
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Odważni prywatni właściciele borykający się z utrzymaniem starego budynku napotykają jedynie na twardy mur przepisów 
utrudniających robienie czegokolwiek bez opasłego segregatora dokumentacji suto opłaconej dla tak zwanych specjalistów od 
zabytków. Kim są ci specjaliści? Najczęściej to funkcyjni z niezliczonych urzędów mający uprawnienia od wszelkiej maści 
rodzajów sztuk. Ale żeby specjalista po ukończonych teoretycznych uczelniach potrafił wziąć do ręki łopatę, zamieszać nią 
zaprawę, a potem zamurować kawałek ubytku kruszącej się ściany, to oczywiście tego nie potrafi. Umie natomiast napisać pismo 
podparte gamą paragrafów z przepisów rozmaitych dziedzin, od prawa 
administracyjnego po budowlane, i zakończyć to oczywiście groźbami 
niezliczonych kar, nie wyłączając więzienia i wywłaszczenia. Z pewnością 
nie zawahałby się podpisania sankcji karnych z wieloletnim więzieniem 
w myśl zasady robienia sobie zabezpieczenia przed tym, co wymyśla na 
niekorzyść właściciela zabytku.

Teraz tak już jest, że w zasadzie każde pismo urzędowe przychodzące 
listem poleconym, albo na końcu zawiera opis możliwych kar, albo żądanie 
jakiejś obowiązkowej opłaty. Jak to obejść, tego nikt nie wie. Nie wiedzą tego 
nawet sami autorzy tych nonsensownych pism.

W zabytkach jest jednak sposób na obejście wszystkiego i nawet 
otrzymanie milionowych dotacji. Jak to zrobić? Ano jest to proste. Trzeba 
wejść w posiadanie zabytkowej ruiny. Najlepiej samych murów bez dachu, 
stropów i czegokolwiek, ale z dorobioną legendą o przechadzającej się w nie-
istniejącym już parku księżniczce, wyperfumowanej obficie dla neutralizacji 
innych odorów, o egzotycznym imieniu. Można też wymyślić, że zatrzymał 
się tu jakiś wódz, morderca albo zamorski klaun, nocował i co tam jeszcze 
robił i mamy gotowy pretekst do otrzymania sutych dotacji. Będzie to wtedy 
lokalna atrakcja turystyczna z przebranym w kolorowy kubrak 
przewodnikiem opłaconym również z projektu.

Są przykłady wielomilionowych dotacji na "ratowanie" ruin i pod-
świetlenie kolorowymi światełkami pustych okien. Przy tym cała gromada 
zainteresowanych utrzymaniem czegoś, co już nie istnieje, ma przez długi 
czas sposób na zarobkowanie. Zachodzi pytanie, co będzie z tymi ruinami jak 
się skończą pieniądze. Ano napisze się kolejny profesjonalny projekt na 
wznowienie atrakcji i sprawy potoczą się utartym rytmem. Bywa, że projekt 
nie znajdzie uznania w oczach urzędników i wtedy wszystko wraca do stanu 
ruiny sprzed jej oświetlenia.

Czyli, na ruinie można zarobić. A lista płac jest długa - projektanci, 
konsultanci, naukowcy od historii, uprawnieni do nadzoru we wszelkich 
dziedzinach, wspomagający swoim autorytetem i kto tam jeszcze jest 
zaprzyjaźniony z pomysłodawcami.

Miliony poszły, światełka się świecą i ruina stoi na swoim miejscu, tylko 
gdzie tu jest zabytek?

STRONA 7

Forum Ekonomiczne
Ze względów epidemicznych Forum Ekonomiczne 2020 zostało przeniesione 

z Krynicy do Karpacza (odbyło się 8-10.09.2020r.). Było to największą w Europie 
Środkowowschodniej platformą spotkań, na której dyskutowano o bezpieczeństwie, 
gospodarce, przezwyciężaniu kryzysów i społeczeństwie obywatelskim. 

Wypracowano konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar 
Forum dał szanse na to, aby zastępować stereotypy faktami a opinie kształtować na 
podstawie wymiany poglądów.  

Przez trzy dni odbyło się pięć sesji plenarnych, dybaty panelowe, bloki programowe 
oraz wydarzenia kulturalne jak również dwie gale nagród Forum Ekonomicznego 
w następujących kategoriach: Człowiek Roku, FIrma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy 
i Organizacja Pozarządowa Europy Wschodniej. W wydarzeniu brało udział ponad 2 500 
gości z Europy, Azji Centralnej i USA. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut 
Studiów Wschodnich. W Forum uczestniczyli Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor NIW-
CRSO i Wojciech Jachimowicz przewodniczący Rady NIW-CRSO

Red.

Rozglądając się po okolicy bliższej i dalszej znajdziemy wiele zabytkowych budowli. Najczęściej są to 
zapomniane, osnute legendami i nieprawdopodobnymi opowieściami osiemnastowieczne dwory, pałace 
i zamki. A raczej pozostałości po nich.

Jak zadbać o zabytek

Dwór w Szybie odbudowany,  utrzymywany 
i oświetlany wyłącznie z prywatnych środków 

przez ponad 30 lat
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STRONA 8

Zespół doraźny do spraw mateczników 
patriotyzmu i kultury ludowej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego VI kadencji 
pod przewodnictwem dra Macieja Zaręb-
skiego zajął się materiałami do nauczania 
historii w powiecie nowosolskim.

RDPP o materiałach 
w nauczaniu historii

Na podstawie § 10 rozporządzenia Przewodniczącego Ko- Polskę w 1939 roku (str. 26), co jest jednoznaczną sugestią, że 
mitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października rozpoczęcie II Wojny Światowej odbyło się poprzez akcję 
2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Wojska Polskiego na garnizon wschowski w dniu 2 września 
U. poz. 2052) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 1939 roku i zabiciu kilu żołnierzy niemieckich. W tychże mate-
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. riałach "zapomniano" o 1 września 1939 roku jako daty napaści 
z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), uchwala się stanowisko Rady na Polskę przez Niemcy, jednoznacznie sugerując punkt 
Działalności Pożytku Publicznego w sprawie propozycji treści widzenia autora publikacji, jako historycznie udokumen-
programowych w nauczaniu historii dla szkół z terenu powiatu towany.
nowosolskiego. Materiały pomijają też całkowicie martyrologię narodu 
§ 1 Rada Działalności Pożytku Publicznego, mając na uwadze polskiego, nie wspominają też o obozie znajdującym się w oko-
właściwe przedstawianie najnowszej historii Polski w nau- licach Nowej Soli, w którym więziono polskich obywateli. 
czaniu w szkołach powiatu nowosolskiego zwraca się do władz II Wojna Światowa w tych materiałach jest nieobecna. Nato-
nadzorujących szkolnictwo w powiecie nowosolskim i woje- miast bardzo uwypuklone są wspomnienia niemieckiego 
wództwie lubuskim o refleksję nad wprowadzonymi mate- mieszkańca Nowej Soli, który opisuje prześladowania ludności 
riałami do nauczania historii w szkołach i wycofanie tychże niemieckiej w 1945 roku przez wojska radzieckie i admi-
treści oraz ich rzetelną weryfikację w kierunku możliwości nistrację.
przekazania uczniom rzeczywistej prawdy historycznej. Całość treści programowych sugeruje, że II Wojny Świa-
§ 2 Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik będący integralną towej nie było, a z bliżej nieokreślonych powodów ludność 
jej częścią. niemiecka poddawana była drastycznym represjom (str. 27).
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zespół do spraw mateczników patriotyzmu i kultury 

ludowej zdecydowanie sprzeciwia się takiemu przedstawianiu 
Załącznik do uchwały nr 91 Rady Działalności Pożytku historii uczniom i apeluje do Ministra Edukacji Narodowej, 
Publicznego z dnia 19 marca 2020 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty i władz samorządowych miasta 

Zespół doraźny do spraw mateczników patriotyzmu i kul- Nowej Soli i powiatu nowosolskiego o wycofanie tychże mate-
tury ludowej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI ka- riałów autorstwa Tomasza Andrzejewskiego (recenzowanego 
dencji pod przewodnictwem dra Macieja Zarębskiego po przez dr Bogumiłę Burdę z Uniwersytetu Zielonogórskiego) 
zapoznaniu się z wydanymi przez Muzeum Miejskie w Nowej jako propozycji treści programowych.
Soli propozycjami treści programowych dla szkół z terenu Warto przypomnieć, że w momencie ukazania się tych 
powiatu nowosolskiego autorstwa Tomasza Andrzejewskiego materiałów sprzeciwiali się takiemu przedstawianiu historii 
stwierdza, że proponowane i obowiązujące materiały w sposób członkowie regionalnych towarzystw kultury, którzy w owym 
jednoznaczny wypaczają historię państwa polskiego. czasie stali się obiektem nagonki medialnej w miejscowej 

W materiałach uwypukla się epizodyczny wypad wojsk prasie, której wydawcami są miejscowe samorządy.
polskich pod Wschowę w czasie napaści wojsk niemieckich na 

Uchwała nr 91Rady Działalności Pożytku Publicznegoz dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie propozycji treści programowych w nauczaniu historii dla szkół z terenu powiatu nowosolskiego

80 dżuli lub którego eksploatacja wiąże się z zagrożeniami dla 
prywatności, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa lub Rejestracja operatorów dronów
środowiska. Z badań wynika, że bezzałogowe statki powietrzne 

Rozporządzenie wykonawcze UE 2019/947 z dn. 24 .05. 2019 r. o masie startowej wynoszącej 250 g lub więcej stanowią zagro-
dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych żenie dla bezpieczeństwa, a zatem operatorów bezzałogowych 

określa zasady korzystania z dronów. systemów powietrznych eksploatujących tego rodzaju bez-
załogowe statki powietrzne należy zobowiązać do tego, by się  Przepis mówi, że należy ustanowić przepisy i procedury 
zarejestrowali, w sytuacji gdy wykonują operacje z użyciem dotyczące znakowania i identyfikacji bezzałogowych statków po-
tego rodzaju statku powietrznego w kategorii "otwartej".wietrznych oraz rejestracji operatorów bezzałogowych statków 

 Mając na względzie zagrożenia dla prywatności i ochrony powietrznych lub certyfikowanych bezzałogowych statków 
danych osobowych, operatorzy bezzałogowych statków powietrznych.
powietrznych powinni podlegać rejestracji, jeżeli wykonują  Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych powinni 
operacje z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, który podlegać rejestracji, w przypadku gdy eksploatują bezzało-
jest wyposażony w czujnik zdolny do gromadzenia danych gowy statek powietrzny, który w przypadku uderzenia może 
osobowych. Nie powinno to jednak dotyczyć bezzałogowego przekazać człowiekowi energię kinetyczną o wartości powyżej 
statku powietrznego, który uznaje się za zabawkę 
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