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Jest ich dwadzieścia. Mieszkają w 
Sosnach i na rzecz Sosen działają. 
Aktywizują całą społeczność, orga-
nizują imprezy, wystawy, dożynki. 
Świetnie czują się w swoim towarzy-
stwie, to widać. Potra( ą godzinami 
opowiadać o tym, co się w Sosnach 
działo wiele lat temu, i co się dzieje 
tutaj teraz. Cieszą się, że mają koło, 
i cieszą się, ze mają siebie – Nie ro-
bimy o( cjalnych spotkań. Działamy 
spontanicznie – mówi Maria We-
chman. – Wystarczy, że któraś za-
dzwoni i „rzuci hasło”, a po godzinie 
nasza siedziba się zapełnia.

Ocalić od zapomnienia

Kiedy u nich byłam, 15 września, 
sprzątali stary cmentarz na wzgórzu 
w przypałacowym parku. Dzieci, 
młodzież, członkinie koła. – Warto 
działać, i uchronić od zapomnienia 
miejsca, które są tak piękne i mają 
swoją historię. Spoczywają tu przod-
kowie rodu von Klitzing, który był 
właścicielem majątku przez długie 
lata – opowiada Joanna Marciniak, 
obecna właścicielka majątku. - War-
to ratować to miejsce i sprawić, żeby 
przyszłe pokolenia miały możliwość 
przekazywania sobie jego ciekawej 
historii.

Dzisiaj nie ma już nagrobków. 
Wszystko zniszczył czas i poprzedni 
ustrój. Nikt się wtedy nie martwił, i 
nie myślał o przyszłości tych tere-
nów. A szkoda. - Inicjatywa zabez-
pieczenia starego cmentarza wyszła 
od młodzieży. Zrodził się pomysł, 
żeby za pomocą kołków i gałęzi zro-

Wsi spokojna, wsi wesoła

Nasze żniwo to radość dzieci 
Kurnik, świniarnia, stajnia, cielętniki, stodoła  -  tak było dawniej w przypałacowych zabudowaniach. Teraz działa tam  Koło Gospodyń Wiejskich. Działa 
to mało powiedziane. Tutaj idealnie pasuje określenie „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle…” Bo one świetnie radzą sobie z każdym problemem. Aktywi-
zować i zachęcać do działania - to ich dewiza.

bić ogrodzenie – opowiada Maria 
Pawlak.

Podczas porządkowania cmen-
tarza oczyszczono teren, zrobiono 
ogrodzenie z powalonych przez wi-
churę konarów i wypełniono je gałę-
ziami. Potem dzieci zapaliły znicze, a 
członkinie Koła zaprosiły wszystkich 
do swojej siedziby. – Dla wszystkich 
jest grochówka, a na deser ciasto, 
kawa i herbata – zapraszały. – Takie 
akcje zawsze się kończą się wspól-
nym biesiadowaniem. Wspólny cel 
i wspólny posiłek. To bardzo zbliża 
mieszkańców.

Gospodyni majątku, Katherina 
Charlotta z domu von dem Borne, 
podziwiała ten piękny park i 
często chodziła tam na spacery. 
Podczas jednego z nich jej uwagę 
zwrócił przepiękny widok na 
„zielone oko” położonego w dole 
skarpy jeziorka. Bardzo polubiła 
to miejsce i zdecydowała, że wła-
śnie tam będzie ich rodowy 
cmentarz.

Czas na przerwę i rozmowę

Spotykamy się w byłej stajni. Tutaj 
kiedyś stały klacze z młodymi. Wła-
ściciele majątku, rodzina von Klit-
zing, hodowali konie zimnokrwi-
ste. Potem PGR zagospodarował 
pomieszczenie na magazyn.   Teraz 
jest to miejsce, gdzie spotykają się 
członkinie koła. Mają tu wszystko. 
Salkę narad, kuchnię, gdzie wspól-
nie przygotowują posiłki na imprezy, 
które organizują. – Mój mąż ma ryby 

i gołębie, a ja mam koło gospodyń. 
Tutaj działam i się realizuję – śmieje 
się Maria Wechman.

Przy stole siedzi kilka kobiet. Zo-
( a Lemieszek, Maria Pawlak, Jo-
anna Marciniak, Maria Wechman, 
Zo( a Kaczor, Renata Karol oraz 
Władysława Wechman z entuzja-
zmem opowiadają o początkach 
działalności. Jak podkreślają, po-
czątki nie były łatwe. Ale dzisiaj 
koło to ich życie. - Nie samym 
domem żyjemy, mamy ten swój 
świat, swoją przestrzeń. To dla nas 
odskocznia od codzienności, a do 
tego jeszcze można coś pożytecz-
nego zrobić – mówi Zo( a Kaczor. 
- Spotykamy się z okazji dnia Babci 
i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Mat-
ki i Dnia Dziecka – wymieniają 

członkinie.  Cieszy nas to, że wspól-
ne przygotowywanie spotkań, i w 
połowie sierpnia imprezy Święto 
Sosen, angażuje całą społeczność.

Ważnym ogniwem spajającym spo-
łeczność są również dożynki gminne, 
organizowane w Witnicy. – W tym 
roku mamy się czym pochwalić. Nasz 
wieniec – kogut, którego pomysło-
dawcą i współwykonawcą jest Bartek 
Frątczak, zajął III miejsce – cieszy się 
Maria Pawlak. – Oceniającym spodo-
bało się także nasze stoisko. I w tym 
wypadku również uplasowaliśmy się 
na III miejscu.

Ciekawym przedsięwzięciem 
był projekt „Sadzimy Sosny w 
Sosnach”, realizowany przez nie-
formalną grupę dzieci i młodzieży 
„Nieobojętni”. W ramach przedsię-
wzięcia społeczność sadziła sosny 
na niezagospodarowanej łące 
przed blokiem. Rosnące drzewa 
tworzą  napis SOSNY, który 
widać z lotu ptaka.

Drużyna w komplecie – po skończonym porządkowaniu starego cmentarza

W alei kasztanowej, wysoko na konarach, rozsiadły się kolorowe maszkary i 
sroga czarownica – rezultat wakacyjnych warsztatów plastycznych, odbywa-
jących się pod okiem artysty plastyka Krystyny Prządki 

Święto Sosen – kolorowe wigwamy i bujane koniki były wielką atrakcja dla 
najmłodszych 

Szczęśliwa trzynastka
Koło Gospodyń wiejskich w So-
snach powstało 13 września 2007 
roku. Obecnie liczy 20 osób. Prze-
wodniczącą jest Maria Pawlak, 
skarbnikiem Joanna Marciniak, 
a sekretarzem Renata Karol. Za-
nim doszło do założenia koła, było 
kilka nieudanych podejść. Niezra-
żone tym przygotowały i poroz-
wieszały plakaty. Na spotkanie 
13 września przyszło 13 kobiet i 
koło formalnie zostało zawiąza-
ne. Na przestrzeni tych kilku lat 
zmieniała się ilość działaczek, ale 
trzon pozostał ten sam. Działają, 
wykorzystując swoje umiejętno-
ści. Każda ma swoją działkę, w 
której czuje się najlepiej.  Budu-
jące jest to, że członkami KGW 
zostali kilkunastoletni chłopcy i 
dziewczęta, którzy interesują się 
historią i kuchnią. Członkinie koła 
zaraziły swoim entuzjazmem 
także mężczyzn, którzy kibicują 
im i pomagają w działalności. Są 
otwarte na propozycje i nikogo 
nie odprawiają z kwitkiem. Mają 
sympatyków ze Starych i Nowych 
Dzieduszyc, ale także z Niemiec, 
Anglii i Japonii. Bo Sosny odwie-
dzają również Japończycy. W 
czasie Święta Sosen Tamaki malo-
wała uczestnikom ogniste wzory 
na buziach, a jej dzieci ubrane w 
japońskie stroje bawiły się z 
miejscowymi.

Żywiołowo i ogniście

Święto Sosen organizowane jest 
zawsze w połowie sierpnia. Z roku 
na rok w organizację włącza się 
coraz więcej osób. Przygotowują, a 
potem wspólnie świętują. W tym 
roku impreza odbyła się 13 sierp-
nia, i była podporządkowana ży-
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wiołowi ognia. Na życzenie dzieci 
powstała wioska indiańska, z cu-
downie zdobionymi wigwama-
mi. Członkinie Koła uszyły białe 
wigwamy, a dzieciaki zajęły się 
ozdabianiem. Malowały koloro-
we mandale i doszywały różnego 
rodzaju ozdoby. – Aby wszystko 
wyszło tak, jak zaplanowaliśmy, a 
impreza się udała, pracujemy cały 
rok. Już w 2010 roku posadziliśmy 
kije wierzbowe, które w tym roku 
utworzyły żywy wigwam. A przed 
nim maluchy ujeżdżały drewnia-
ne bujane konie – wspomina M. 
Pawlak. 

Starsze dzieci strzelały z łuku do 
słomianej beli lub w kaskach na gło-
wach bawiły się na placu budowy. 
Niemal dosłownie realizowały ha-
sło „Robota pali się nam w rękach”, 
które zamieszczone było na plakacie 
promującym imprezę.

Podczas Święta Sosen spichlerz 
zamienił się w ognistą galerię. Kró-
lowały tam Kobiety Ognia – obrazy 
artystki Małgorzaty Rymarzew-
skiej. Nie zabrakło również ognistej 
muzyki, która rozbrzmiewała przy 
ogromnym ognisku.

Historia KGW

Sosny to mała popegeerowska 
miejscowość, znajdująca się 7 km 
od Witnicy i 30 km od Gorzowa 
Wlkp. Kiedy rozwiązano PGR, 
większość mieszkańców straciła 
pracę, i każdy zajął się swoim ży-
ciem. Są tacy, którzy nadal tkwią w 
tej skorupie, zamknięci w czterech 
ścianach. - Wszystkie miałyśmy 
kontakt, kiedy pracowałyśmy. Po-
tem każda poszła w swoją stronę. 
I chociaż mieszkałyśmy tak blisko 
siebie, trudno było się odnaleźć i 
zacząć działać – wspomina Maria 
Pawlak.

Koło w Sosnach działa od czte-

Nastrój udzielił się też najmłodszym

Plac budowy – dorośli włączyli się ochoczo do wspólnej zabawy

Pałac w Sosnach - lata dwudzieste XX wieku
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Dokończenie ze strony 8

Sosny (niem. Charlottenhof ) to historyczna kolonia Starych Dzieduszyc, 
założona jako folwark w 1771 roku przez Hansa Bogislawa von Wobeser. 
Po jego śmierci w 1792 roku miejscowość znalazła się w posiadaniu 
wdowy – Katheriny Charlotty z domu von dem Borne, na której to cześć 
kolonia przyjęła swoją niemiecką nazwę. 
W 1816 roku Sosny znalazły się w posiadaniu Kaspara Lebrechta von 
Klitzing, z inicjatywy którego wybudowano pałac oraz założono park w 
typie krajobrazowym. Budynek pałacu pochodzi z 1835 roku i zrealizowa-
ny został według projektu Neubarta. W 1886 roku dobudowano skrzydło 
wschodnie oraz zachodnie wraz z wieżą, według projektu Georga Le-
brechta von Klitzinga, kolejnego właściciela dóbr ziemskich. W 1909 roku 
dokonano przebudowy wnętrz w związku z prowadzoną modernizacją 
rezydencji. Majątek ziemski znajdował się w posiadaniu rodziny von 
Klitzing do początku 1945 roku. Ostatni właściciel – Werner von Klitzing 
został zastrzelony przez żołnierzy radzieckich, kiedy próbował powrócić 
do majątku, aby dopilnować pozostawionego tam bydła.
W 1945 roku majątek został znacjonalizowany. W tym czasie wyposażenie 
i wystrój pałacu zostało zniszczone lub rozproszone. Pojedyncze meble w 
stylu Biedermeier i obrazy antenatów znajdują się w zbiorach Muzeum 
Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.
W latach 50. XX wieku budynkiem pałacu administrowało Przedsiębior-
stwo Połowów i Usług Rybnych „Gryf ” ze Szczecina. W latach 1962-1965 
właścicielem był POM z Zielonej Góry. W pałacu prowadzono wówczas 
ośrodek kolonijny. W kolejnych latach znajdowała się tutaj ; lia PDPS w 
Kamieniu Małym. Od 1971 roku pałac stanowił własność komunalną. W 
budynku mieściły się wydzielone mieszkania lokatorskie. Obiekt od lat 70. 
XX wieku jest nieużytkowany i systematycznie popada w ruinę. W 2005 
roku prywatny właściciel zabytku przeprowadził prace polegające na pro-
wizorycznym zabezpieczeniu dachu oraz zamontowaniu rur spustowych 
w celu bezpiecznego odprowadzenia wód opadowych.
Źródło: www.lwkz.pl 

Komentarz autora
Niesamowite jest to, że niedaleko dużych aglomeracji, znajdują się 
takie cuda. Pewnie takich miejsc jest wiele.
I mam nadzieję, że skrzykną się tam aktywne kobiety, które nie boją się 
wyzwań i pracy społecznej.
To, co zobaczyłam w Sosnach, to taka prawdziwa inicjatywa oddolna – 
powstała i jest realizowana w oparciu o rzeczywiste potrzeby. 
Zakochałam się w Sosnach. Byłam tu już dwa razy, i na pewno przyjadę 
jeszcze. Tutaj można się zatrzymać, pomyśleć, pooddychać powietrzem, 
które pełne jest niesamowitych opowieści, starych historii, leśnych zapa-
chów. 
A życie toczy się swoim rytmem.

rech lat, panie „urzędują” na terenie 
zabudowań przypałacowych. Sam 
zabytkowy pałacyk jest zbyt znisz-
czony, żeby wchodzić na jego teren – 
ale wiążą również z nim swoje plany 
i marzenia. W zabudowaniach stoją-
cych przy pałacu urządziły kuchnię 
i salkę do spotkań. Spichlerz pełni 
funkcję mini galerii i mini muzeum 
– podziwiać tam można prace dzie-
ci, a także zbiór np. starych sprzętów 
domowych, fotogra( i.

– Ciężko było zawiązać się i za-
cząć działać – przypomina początki 
KGW Maria Wechman. – I wstyd 
się przyznać, ale z nich wszystkich to 
ja byłam najbardziej oporna. I teraz 
już sama nie wiem dlaczego.

- Chcemy aktywizować miesz-
kańców naszych Sosen, pokazywać, 
że warto coś robić –  Staramy się 
dotrzeć do wszystkich, i tych naj-
młodszych, i seniorów. Fajne jest to, 
że niektóre inicjatywy, czy akcje, wy-
chodzą od dzieci i młodzieży – do-
daje Zo( a Kaczor.

Plany na przyszłość

KGW ma ambitne plany. Pa-
niom marzy się wielobranżowa 
spółdzielnia usług socjalnych. 
- Tak, aby przez cały rok można 
było zarabiać i mieć zajęcie. A 
członkinie Koła znają się dobrze 
nie tylko na gotowaniu i sprzą-
taniu pomieszczeń, są otwarte na 
nowości, mogą robić wszystko – 
wyjaśnia Maria Pawlak. - Dobrze 
byłoby w ten sposób aktywizować 
zawodowo naszą społeczność. Bo 
bezrobocie w Sosnach było i jest. 
I przede wszystkim dotyka kobiet. 
A my chcemy coś z tym zrobić - 
dodaje przewodnicząca. - Wiemy, 
że czeka nas ciężka praca, przede 
wszystkim uświadomienie lu-
dziom, że to jest ważne, że chce-
my to zrobić dla nich, żeby im się 
lepiej żyło. 

Marzena Słodownik
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