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Obchody setnej rocznicy powrotu do macierzy …

ŚLADAMI HISTORII
W stulecie powrotu ziemi rawickiej do Polski gminy Rawicz i Miejska Górka zorganizowały trzydniowe 

obchody upamiętniające radosne wydarzenie sprzed wieku.

KONCERT WOLNOŚCI
W drugim dniu rocznicowych uro-

czystości, 17 stycznia br., w rawickim Domu 
Kultury odbył się Koncert Wolności. Na 
scenie zaprezentowało się ponad 200 wy-
konawców z obu gmin.  Różnorodność re-
pertuaru zadowolić mogła każdą, nawet 
najbardziej wymagającą osobę na widow-
ni. Dość wspomnieć, że artyści otrzymali 
owacje na stojąco i dwukrotnie bisowali.

Gminę Miejska Górka reprezen-
towali: Orkiestra Dęta, Koło Śpiewu im. B. 
Dembińskiego, duet gitarowy „Acoustic 
Project”, zespoły śpiewacze „Pod Klonem”, 
„Góreczanki” i „Włościanie”, formacja ta-
neczna „Perfekt”. Wystąpili też młodzi poeci 
z miejskogóreckiego Zespołu Szkół. Recyto-
wali wiersze, również przy akompaniamen-
cie gitary.  Koncert prowadzili dyrektorzy kul-
turalnych instytucji: Dariusz Taraszkiewicz 
z Domu Kultury w Rawiczu i Marek Stach 
z Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lo-
kalnej w Miejskiej Górce.

Efektowna impreza okazała się 
wspaniałym przeglądem dorobku artystycz-
nego obu gmin. Ramy czasowe ograniczyły 
ten przegląd do zaledwie fragmentu sce-
nicznych umiejętności artystów. Warto więc 
to kulturalne wydarzenie powtórzyć przy in-
nej, niekoniecznie historycznej okazji. 

PRZEMASZEROWALI 
TRASĄ POWSTAŃCÓW

Ostatniego dnia obchodów, 18 
stycznia, odbył się nawiązujący do historii 
przemarsz z Miejskiej Górki do Rawicza. 
W pochodzie pod nazwą „W drodze po nie-
podległość. Miejska Górka – Rawicz” wzięło 
udział kilkaset osób, wśród nich młodzież 
szkolna, przedstawiciele klubów i stowa-
rzyszeń, osoby prywatne, a także przed-
stawiciele  gmin powiatu rawickiego, nie 
będących organizatorami imprezy. Wszyscy 
byli wyposażeni w biało-czerwone rozety, 

Grupa rekonstrukcyjna

Wystąpienie burmistrza Karola Skrzypczaka przed wyruszeniem pochodu 

Na trasie przemarszu
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chorągiewki i flagi. Oprócz gospodarzy, bur-
mistrzów Karola Skrzypczaka i Grzegorza 
Kubika, w drogę wyruszyli burmistrzowie 
Jutrosina i Bojanowa, Romuald Krzyżosiak 
i Maciej Dubiel oraz wójt Pakosławia, Piotr 
Skrzypek.

Swoją obecność zaznaczył tak-
że poseł na Sejm  RP, Jan Dziedziczak. 
Przed wymarszem kilka słów do zebranych 
skierował burmistrz Karol Skrzypczak. Nie 
zabrakło  historycznych wystąpień gru-
py rekonstrukcyjnej. Ks. proboszcz Piotr 
Świerczyński zaintonował modlitwę i grupa 
wyruszyła w 10-kilometrową trasę. Kolumna 
idących prezentowała się naprawdę impo-
nująco. Pochód nawiązywał do zdarzeń z 18 
stycznia 1920 roku, kiedy to patriotycznym 
marszem z Miejskiej Górki do Rawicza, wła-
śnie w Rawiczu powitano upragnioną wol-
ność.

Podczas przemarszu 2020 r. po-

pojawił się burmistrz Grzegorz Kubik, a następnie poseł 
Jan Dziedziczak, który odczytał, skierowany do rawiczan, 
list od premiera RP. Organizatorzy przygotowali ciepły 
poczęstunek. Kolejny raz o pyszne zupy, bigos, chleb ze 
smalcem, słodkie wypieki i gorącą kawę zadbały panie 
z kół gospodyń wiejskich gmin Miejska Górka i Rawicz. 
Miejskogórecką gminę reprezentowały KGW z Konar, 
Sobiałkowa, Zakrzewa, Rzyczkowa i Woszczkowa.

E. Szymańska

goda dopisała. Strudzeni uczestnicy rocznicowej imprezy odpoczęli 
w Sarnowie, tam posilili się, a po dotarciu do celu wzięli udział w jar-
marku historycznym, który miał miejsce w parku przy Domu Kultury 
w Rawiczu. Tam grupy rekonstrukcyjne prezentowały „żywe lekcje 
historii” w szpitalu polowym, punkcie meldunkowym i na zaaranżo-
wanym polu bitwy. Odbyły się pokazy umundurowania i militariów 
z czasów I wojny światowej oraz powstania. W Rawiczu na scenie 

Koncert Wolności w rawickim Domu Kultury

Uczestnicy przemarszu zebrali się na miejskogóreckim rynku

W pochodzie udział wzięła m.in. młodzież szkolna

Trasą z Miejskiej Górki do Rawicza przemaszerowało kilkaset osób
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Samorząd 30 – lecia Polskiej Transformacji …

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA GMINY MIEJSKA GÓRKA
24 stycznia br. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „SYLWETKI I MARKI 30-LE-

CIA WOLNOŚCI RP”. Podczas uroczystości nagrodzone zostały podmioty, które na przestrzeni ostatnich 30 lat 
przyczyniły się do rozwoju społeczno – gospodarczego naszego kraju. Gmina Miejska Górka otrzymała tytuł 
„Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji”. 

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli wojewodowie i marszałkowie 
poszczególnych województw, a wsparcia 
udzieliły izby gospodarcze oraz organizacje 
regionalne i branżowe.

W gali, która odbyła się pod ha-
słem: „1989 - 2019 zaczęło się w Polsce...”, 
uczestniczyło około 700 osób. Głównym 
punktem uroczystości było wręczenie  za-
szczytnych nagród firmom, instytucjom, 
jednostkom i osobom, które w ostatnim trzy-
dziestoleciu stały się wizytówką polskiej go-
spodarki. Nagrodzono również samorządy, 
bez wątpienia będące kreatorami polskiej 
rzeczywistości. Wśród gmin, w ocenie Rady 
Programowej i organizatorów Ogólnopol-
skiego Programu Umacniania Wiarygodno-
ści „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP” 
zasługujących na najwyższe laury, znalazła 
się Miejska Górka, która otrzymała tytuł 
„Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji”.
Przyznany został po analizie takich obsza-
rów, jak m.in. polityka finansowa, inwesty-
cje, pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
współpraca z przedsiębiorcami, zaangażo-
wanie społeczne, kultura i edukacja. Sta-
tuetkę „Diament 30-lecia Polskiej Transfor-
macji” odebrał burmistrz Karol Skrzypczak. 
To wyjątkowa nagroda, mająca podkreślić 
sukcesy i dokonania tych samorządów, któ-
re inwestują w rozwój i podnoszą standard 
życia mieszkańców. 

Nagrody samorządowcom wrę-
czał Janusz Piechociński, wicepremier i 
minister gospodarki w latach 2012 - 2015, 
a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Han-
dlowej Polska-Azja. Galę prowadzili Dorota 
Gardias i Krzysztof Ibisz. 

Organizatorem wydarzenia była 
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i 
Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl  oraz Ma-
zowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i 
Usług.

E. P.

Przekazanie strażackiego auta … 

Z OSP DO SPORTOWEGO KLUBU
Na początku lutego br. gmina Miejska Górka przekazała klubowi żużlowemu Stainer Unia Kolejarz Ra-

wicz samochód Star Jelcz, użytkowany przez wiele lat przez Ochotniczą Straż Pożarną w Oczkowicach. 

Po tym, jak w październiku 
ubiegłego roku jednostka ta otrzymała z 
dłońskiej OSP Stara GBA 2,5/16, 38 – let-
nie auto zostało wystawione na sprzedaż, 
gdyż koszt jego naprawy okazał się zbyt 
duży.

Miejskogóreccy radni podjęli 
jednak decyzję o nieodpłatnym przekaza-
niu wozu, w formie darowizny, rawickiemu 
klubowi żużlowemu. Oficjalne nastąpiło 
to 7 lutego na stadionie im. Floriana Ka-
pały w Rawiczu, gdzie burmistrz Karol 
Skrzypczak wręczył kluczyki i dokumen-
ty pojazdu prezesowi klubu, Łukaszowi 
Zimnemu.

E. P.

Nagrodę burmistrzowi Karolowi Skrzypczakowi wręczył Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki

Prezes Łukasz Zimny i burmistrz Karol Skrzypczak
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Inwestycja będzie kosztować 900 tys. zł …

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
Trwają prace związane z przebudową zabytkowego budynku szkolnego w Konarach, pochodzącego z 

przełomu XIX i XX wieku. To jedna z większych inwestycji w naszej gminie.
Obecnie na poddaszu obiektu 

wydzielone zostało płytami pomieszcze-
nie kotłowni. Wkrótce nastąpi montaż jej 
najważniejszych elementów,  m.in. pieca 
na paliwo gazowe. W sanitariatach wy-
murowano ścianki działowe oraz wykona-
no wszystkie „podejścia” instalacyjne. W 
najbliższym czasie rozpoczną się również  
roboty przy układaniu płytek.

Budynek wyposażony jest już 
w niezbędne instalacje, a ściany są przy-
gotowane do malowania. Do wykonania 
pozostały jeszcze elewacja frontowa, 
montaż drzwi wewnętrznych, w tym prze-
ciwpożarowych, a także grzejników i ele-
mentów sanitarnych, prace związane z 
renowacją wewnętrznej klatki schodowej i 
drzwi zewnętrznych oraz budowa podjaz-
du dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania jest Za-
kład Budowlany ELIOS II Jarosława Bu-
sza z Kuczyny w gminie Krobia.  Na prze-
budowę gmina pozyskała ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
maksymalną kwotę dofinansowania, wy-
noszącą 500 tys. zł. Realizacja przedsię-
wzięcia będzie kosztować 900 tys. zł.

E. P.

Zdalne zajęcia edukacyjne …

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW
3 kwietnia br. gmina Miejska Górka złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinan-

sowanie zakupu laptopów dla uczniów w ramach programu „Zdalna szkoła”.

Wniosek został rozpatrzony po-
zytywnie. Miejskogóreckiej gminie przy-
znano wsparcie w wysokości 69.996,00 
zł. Środki te zostały przeznaczone na 
zakup laptopów dla uczniów gminnych 
szkół. Projekt  „Zdalna szkoła” jest odpo-
wiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
spowodowanego zakażeniami korona-
wirusem. Zamknięcie placówek oświa-
towych na wiele tygodni wymusiło nowe 
standardy prowadzenia zajęć edukacyj-
nych. Uczniowie zamiast w szkolnych 
ławach zasiadają przed monitorami kom-
puterów.

Dzięki udziałowi w projekcie, 
taką możliwość uzyskają najbardziej po-
trzebujący uczniowie, którzy wcześniej 
nie mogli brać udziału w zajęciach, ze 
względu na brak laptopa czy komputera.

E. Szymańska

Do wykonania pozostała m.in. elewacja frontowa budynku
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Świętowali złote i diamentowe gody …

PRZEŻYLI RAZEM PONAD PÓŁ WIEKU
Na początku marca br. w miejskogóreckiej gminie miała miejsce wzruszająca uroczystość. Medalami 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie uhonorowano pary, które w ubiegłym roku obchodziły pięćdziesiątą rocznicę 
ślubu. 

Okolicznościowe przyjęcie odby-
ło się w restauracji FINEZJA, w Karolinkach. 
Wcześniej jubilaci uczestniczyli we mszy 
św., która, w ich intencji, odprawiona została 
w klasztorze franciszkanów na Goruszkach. 
Po nabożeństwie udali się do lokalu, gdzie 
powitał ich burmistrz Karol Skrzypczak. 

W dalszej części spotkania ude-
korował on pary, które w minionym roku 
świętowały złote gody, wręczając im od-
znaczenia przyznane przez Prezydenta 
RP. Podczas tej ceremonii towarzyszyła mu 
Joanna Sztulpa, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego. Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie otrzymali: Antonina i Sylwe-
ster Domagałowie oraz  Antonina i Józef 
Wawrzyniakowie z Sobiałkowa, Leokadia i 
Henryk Dudzińscy oraz Teresa i Zygmunt 
Szymańscy z Woszczkowa, Marta i Ju-
styn Durczewscy z Rozstępniewa, Anna 
i Mieczysław Guzikowscy oraz Anna i 
Zdzisław Jasiakowie z Miejskiej Górki, Ur-
szula i Franciszek Janiakowie z Dąbrowy, 

Elżbieta i Stanisław Huchrakowie ze Zmy-
słowa, Bronisława i Marian Jórdeczkowie 
z Zalesia, Agnieszka i Marian Klemczako-
wie, Maria i Marian Krawczykowie oraz 

Mieczysława i Andrzej Ławniczakowie z 
Konar, Marianna i Bronisław Łagódkowie 
z Kołaczkowic, Zofia i Franciszek Rataj-
czakowie z Gostkowa, Krystyna i Aleksan-
der Robakowscy z Dłoni, Irena i Stefan 
Wolsztyniakowie z Oczkowic.

W uroczystości uczestniczyli 
również małżonkowie, których medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowa-
no ponad dziesięć lat temu, a w ubiegłym 
roku obchodzili już sześćdziesiątą rocznicę 
ślubu. Byli to Krystyna i Jerzy Kubisowie 
z Miejskiej Górki.

Wszyscy jubilaci otrzymali kwiaty 
i upominki w postaci sztućców z okoliczno-
ściowym grawerem. Były też życzenia, toast 
lampką szampana, wspólny poczęstunek 
i wspomnienia. Warto dodać, że spotkanie 
upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmos-
ferze. E. Pawełka

Wspólne zdjęcie przed klasztorem franciszkanów na Goruszkach

Burmistrz Karol Skrzypczak wręcza medale Urszuli i Franciszkowi Janiakom z Dąbrowy

Anna i Zdzisław Jasiakowie z Miejskiej Górki w towarzystwie burmistrza Karola Skrzypczaka i Joanny Sztulpy
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Dbają o wysoki poziom artystyczny i wzbogacają repertuar …

AMATORSKA ORKIESTRA, PROFESJONALNE BRZMIENIE
Tłumy fanów zgromadził koncert miejskogóreckiej Orkiestry Dętej, która 23 lutego br. wystąpiła w Hali 

Widowiskowo - Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich. Było to jedno z wydarzeń tegorocznej edycji projektu 
„Koncertowa zima w Miejskiej Górce”.

Zespół cieszy się dużym uzna-
niem i sympatią mieszkańców nie tylko na-
szej gminy. Liczne grono swoich miłośników 
zdobył także poza jej granicami.

Orkiestra pod batutą kapelmistrza 
Damiana Ruskowiaka zaprezentowała się 
w specjalnie przygotowanym na tę okazję re-
pertuarze. Obejmował on utwory marszowe 
polskich kompozytorów związane z obcho-
dzoną w styczniu bieżącego roku 100. rocz-
nicą powrotu ziemi rawickiej do macierzy, 
największe przeboje Zbigniewa Wodeckie-
go, światowe hity muzyki rozrywkowej, takie 
jak „Copacabana”, „Eye of the Tiger” z filmu 
Rocky czy „Happy” amerykańskiego woka-
listy RnB  Pharella WIlliamsa. Nie zabrakło 
też muzycznych nowości. Wśród nich zna-
lazł się utwór grupy Pentatonix  „Mary, did 
you know?”, rozpowszechniony w naszym 
kraju pod tytułem „Mario, czy już wiesz?”, 
w opracowaniu D. Ruskowiaka, który wyko-
nała Oliwia Andrzejewska, saksofonistka i 
wokalistka orkiestry. Entuzjastycznie przyję-
ła publiczność zaśpiewaną przez nią piosen-

kę „Najtrudniejszy pierwszy krok” z repertu-
aru Anny Jantar. Muzyczną niespodzianką 
był specjalnie zaaranżowany przez kapel-
mistrza utwór „Takiego Janicka”, wywodzący 
się z nurtu folk – disco, brawurowo wykona-
ny przez Oliwię i Kamilę Paluszkiewicz. Na 
zakończenie koncertu zabrzmiał „Marsz Ra-
detzkiego” skomponowany przez Johanna 

Straussa ojca. Wszystkie zaprezentowane 
podczas występu utwory nagradzane były 
przez zgromadzonych w hali fanów gromki-
mi brawami.

Warto dodać, że skład koncerto-
wy orkiestry liczy obecnie 42 osoby. Najdłu-
żej grającymi w niej muzykami są Tadeusz 
Barteczka (60 lat) i Bolesław Kaczmarek 
(40 lat). Zespół nieustannie podnosi swój 
poziom artystyczny i wzbogaca repertuar w 
nowe utwory, dostosowując go do potrzeb 
coraz szerszego kręgu słuchaczy. Prowadzi 
darmową naukę gry dla dzieci i młodzieży. W 
ostatnich latach sześciokrotnie otrzymał do-
finansowanie z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na zakup nowych in-
strumentów, wynoszące łącznie 165 tys. zł.

Oprócz dyrygenta Damiana 
Ruskowiaka, kadrę orkiestry, dbającą o 
jej wizerunek, stanowią dwaj instruktorzy 
sprawujący funkcje II kapelmistrza, Rafał 
Gubański (instrumenty dęte drewniane) i  
Hubert Skórnicki (instrumenty dęte blasza-
ne), a także Sławomir Wojtyczka, uczący 
gry na puzonach. Ich pracę koordynuje i nad 
wszystkim czuwa prezes Stowarzyszenia 
Orkiestra Dęta Miejska Górka, którym od 
dwunastu lat jest Szymon Drabik.

E. Pawełka

Orkiestra Dęta Miejska Górka

Koncert zgromadził wielu fanów

Publiczność zasiadła też na trybunach hali widowiskowo – sportowej
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Przegląd chórów i zespołów …

RADOŚĆ ZE WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA
W ostatnią niedzielę stycznia br., w miejskogóreckim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

odbył się czwarty już Gminny Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych „ZAŚPIEWAJMY”. 

Udział w nim wzięli Koło Śpiewu 
im. Bolesława Dembińskiego pod dyrekcją 
Jowity Augustyniak i chór METRUM 
z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, 
prowadzony przez Katarzynę Maciejak. Na 
scenie zaprezentowały się również zespoły 
śpiewacze WŁOŚCIANIE i GÓRECZANKI, 
pod kierownictwem muzycznym Arkadiusza 
Stasiaka oraz grupa POD KLONEM z 
akompaniatorem  Mieczysławem Pietryką. 

Gościnnie wystąpił WROCLAW 
GOSPEL CHOIR, pod dyrekcją 
założyciela, pianisty i kompozytora, Rafała 
Rudawskiego. Wrocławski zespół ma na 
swoim koncie wiele koncertów krajowych i 

zagranicznych, w tym ze znanymi artystami 
muzyki gospel, a także udział w warsztatach 
i nagraniach studyjnych. 

Warto dodać, że wszystkie 
występy zostały ciepło przyjęte i nagrodzone 
gromkimi  brawami. 

Na zakończenie imprezy 
burmistrz Karol Skrzypczak oraz 
dyrektor OKSiAL, Marek Stach wręczyli 
wykonawcom podziękowania za udział 
w imprezie, będącej drugą odsłoną 
tegorocznej, piątej z kolei edycji projektu 
artystyczno - rozrywkowego „Koncertowa 
zima w Miejskiej Górce”.  

tekst E. Pawełka
fot. J. Twardak

Piosenki  znane i lubiane …

KRYSTYNA GIŻOWSKA URZEKŁA PUBLICZNOŚĆ
Dnia 5 marca br. w wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i 

Aktywności Lokalnej wystąpiła Krystyna Giżowska. Było to ostatnie wydarzenie muzyczne tegorocznej, piątej 
edycji projektu artystyczno - rozrywkowego „Koncertowa zima w Miejskiej Górce”.

Miejskogórecka publiczność mia-
ła okazję po raz drugi oglądać na żywo oraz 
oklaskiwać popularną i lubianą artystkę, 
która w 2007 roku była gwiazdą obchodów 
święta naszego miasta. 

Krystyna Giżowska to osoba peł-
na ciepła i pozytywnych uczuć, której pasją 
i miłością jest śpiewanie. Ma liczne grono 
wiernych fanów, doskonale znających jej 
piosenki, trochę sentymentalne, czasem wy-
rażające radość, niekiedy z nutką goryczy.

Podczas koncertu piosenkarka 
przypomniała swoje największe przeboje, 
takie jak  „Przeżyłam z tobą tyle lat”, „Złote 
obrączki”, „Nie było ciebie tyle lat” czy „W 
drodze do Fontainebleau”. Z łatwością na-
wiązała kontakt z publicznością, którą urze-
kła promiennym uśmiechem, melodyjnym 

głosem, serdecznością i elegancją. Licznie 
zgromadzeni fani po każdym utworze na-

gradzali sympatyczną wokalistkę wielkimi 
brawami. E. P.

Burmistrz Karol Skrzypczak i dyrektor Marek Stach wręczyli podziękowania za występy artystyczne

WROCLAW GOSPEL CHOIR 

Krystyna Giżowska oczarowała publiczność



Kwartalnik Samorządowy 9

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

Spotkanie pisarza z młodymi czytelnikami …

PIĘĆ WAŻNYCH ZAWODÓW
Dnia 3 marca br. w miejskogóreckim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie 

z pisarzem Romanem Pankiewiczem. 

Gościa powitał dyrektor OKSiAL, 
Marek Stach, który przypomniał, że autor 
odwiedził nas kilka lat temu, promując swoje 
książki podróżnicze dla dorosłych. Zostały 
one  wydane jako tryptyk pt.„Trzy żywioły”. 
W jego skład wchodziły pozycje ”Matuszka 
Rasija – pierwszy żywioł”, „Niemcy  - drugi  
żywioł” i „Islandia – trzeci żywioł”. W 2018 
r. wydał książkę „Polski żywioł”, nawiązują-
cą do rocznicy odzyskania przez nasz kraj 

niepodległości. Tym razem pisarz zapre-
zentował  swoją twórczość przeznaczoną 
dla najmłodszych czytelników. Był to cykl 
„5 ważnych zawodów” – rymowane opowie-
ści o „Żołnierzu”, „Policjancie”, „Strażaku”, 
„Ratowniku medycznym” i „Listonoszu”. Na 
spotkanie  z autorem zostali zaproszeni 
uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej 
w Miejskiej Górce. Dzieci z zainteresowa-
niem słuchały interpretowanych przez pisa-

rza rymowanek, tym bardziej że uatrakcyjnił 
on spotkanie wykorzystaniem teatrzyku ka-
mishibai oraz przebieraniem się w postaci, 
o których czytał. Między innymi, dzięki swo-
jemu talentowi aktorskiemu Roman Pankie-
wicz bardzo spodobał się młodym czytelni-
kom.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
spotkania stanęli do wspólnego zdjęcia.

D. Orzechowska

Muzyczny prezent na Walentynki …

JAZZOWE FASCYNACJE
Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkał się koncert  JAZZOWE WALENTYNKI, który odbył się 15 

lutego br., w ramach artystyczno - rozrywkowego projektu „Koncertowa zima w Miejskiej Górce”, realizowanego 
przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

- Frekwencja na dzisiejszym 
wydarzeniu raduje serce i potwierdza, że 
warto organizować imprezy z udziałem 
wykonawców muzyki pięknej, chociaż 
niełatwej w odbiorze, do jakiej można 
zaliczyć jazz - podkreślił Marek Stach, dy-
rektor OKSiAL, zwracając się do zgroma-
dzonych w sali widowiskowej fanów, którzy 
przybyli na koncert zespołu IURI GASPAR 
INTERNATIONAL JAZZ TRIO.

Jego założycielem jest Iuri Ga-
spar, pianista, kompozytor i aranżer pocho-
dzący z Portugalii, od kilku lat mieszkający 
w Polsce. Wraz z nim trio tworzą perkusista 
Jarosław Maćkowiak oraz kontrabasista 
Roman Chraniuk. Obaj zafascynowani są 
muzyką jazzową i współpracują z wybitnymi 
artystami polskimi oraz zagranicznymi.  

W ich repertuarze znalazły się za-
równo znane standardy jazzowe, jak i kom-
pozycje własne, zaczerpnięte między innymi 
z muzyki portugalskiej. Lider zespołu, Iuri 

Gaspar utrzymywał kontakt z publicznością, 
która żywo reagowała na każde wykonanie i 
nagradzała muzyków oklaskami. Nie zabra-

kło bisów. Po koncercie można było kupić 
płytę jazzowego tria.

E. Pawełka

Uczestnicy autorskiego spotkania 

Zespół IURI GASPAR INTERNATIONAL JAZZ TRIO
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Oferta była atrakcyjna ... 

AKTYWNIE SPĘDZILI FERIE
Niezwykle udane były tegoroczne ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

w Miejskiej Górce. Dwutygodniowa przerwa w nauce trwała od 27 stycznia do 9 lutego. Przygotowane przez 
OKSiAL propozycje spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Pierwszą z nich była wycieczka 
do Leszna, na którą udała się trzydziesto-
osobowa grupa dzieci i młodzieży. Uczest-
nicy wyprawy aktywnie spędzili czas. Naj-
pierw skorzystali z atrakcji, jaką jest Bubble 
Football, a później  przebywali w Parku 
Trampolin EURO JUMP. Na zakończenie 
odwiedzili McDonald’s. 

W drugim tygodniu ferii zorgani-
zowany został wyjazd na lodowisko do Go-
stynia. Wzięło w nim udział trzydzieścioro 
pięcioro dzieci, które przyjemnie, a przy tym 
bezpiecznie spędziły dwie godziny na lodo-
wej tafli, gdzie mogły sprawdzić i doskonalić 
swoje łyżwiarskie umiejętności. Nie uniknęły 
lekkich upadków, ale zabawa była znako-
mita. W drodze powrotnej wycieczkowicze 
udali się do pizzerii, aby uzupełnić stracone 
kalorie.

Doskonałą propozycją na spę-
dzenie czasu w aktywny sposób był laserowy 
paintball, na potrzeby którego miejskogórec-
ka hala widowiskowo – sportowa zamieniła 
się w plac do drużynowej rywalizacji. Sześć-
dziesięcioosobowa grupa uczestników tej 
super gry została podzielona na dziesięć 
zespołów. W trwającej 20 minut rozgrywce 
brały udział dwie drużyny.  Laserowy paint-
ball pozwolił posmakować graczom sporto-
wej rywalizacji i mocnych wrażeń.

W hali rozegrany został również 
III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dy-
rektora OKSiAL dla uczniów szkół podsta-
wowych. Wystartowało w nim dwudziestu 
pięciu chłopców w dwóch kategoriach wie-
kowych (klasy IV-VI i VII-VIII) oraz sześć 
dziewcząt z klas VII-VIII. Spotkania rozgry-
wano w grupach systemem każdy z każ-
dym. Po zakończeniu zmagań grupowych 
odbyły się półfinały i finały. Mecze stały na 
bardzo wysokim poziomie. Podczas cere-

monii zakończenia turnieju uczestnicy otrzy-
mali medale, dyplomy i nagrody książkowe, 
ufundowane przez OKSiAL, które wręczał 
dyrektor Marek Stach. 

W bogatej ofercie sportowej zna-
lazły się także otwarte zajęcia szachowo – 
warcabowe, zabawy z badmintonem oraz 
gra w „dwa ognie”, przeciąganie liny i lotki.

Powodzeniem cieszyły się rów-
nież pozostałe propozycje, czyli spektakl te-
atralny, warsztaty kuglarskie i rękodzielnicze 
oraz konkurs plastyczny, które odbyły się w 
sali widowiskowej OKSiAL.

Na przedstawienie pt. „Miś Mar-
cel i przyjaciele kłopotów mają wiele”, w wy-
konaniu aktorów z krakowskiego Teatru 
„Maska”, przybyły przedszkolaki z placówek 
publicznej i prywatnej w Miejskiej Górce. Na 
widowni zasiadły również dzieci nie uczęsz-
czające do przedszkoli oraz spędzające fe-
rie w naszym mieście, które obejrzały wido-
wisko wspólnie z rodzicami i dziadkami.

Blisko pięćdziesięcioro młodych 
mieszkańców gminy skorzystało z możliwo-
ści udziału w warsztatach kuglarskich. Pod 
okiem doświadczonych instruktorów poznali 
oni tajniki żonglowania chustami i piłkami, 

Na lodowisku w Gostyniu

Uczestnicy warsztatów rękodzielniczych

W Parku Trampolin EURO JUMP Leszno
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W Y N I K I
KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria 3- 6 lat
1. Julia Skorupka 
2. Oliwia Waleńska
3. Blanka Junory 

Wyróżnienia: 
Oliwia Rojda, Igor Rojda, Lena 
Łukomska, Kinga Krakowska, Franek 
Pieprz

Kategoria 7-9 lat
1. Alicja Plewka
2. Lidia Kierna
3. Maciej Polny

Wyróżnienia: 
Bartosz Pawlicki, Kacper Pawlicki, 
Michał Wujczak

Kategoria 10 lat 
1. Marta Basińska
2. Zofia Stefaniak
3. Maja Idczak 

Wyróżnienia: 
Bianka Szkaradek, Marcel Szwarc, 
Michał Kiepul

Kategoria 11-12 lat
1. Kinga Snela
2. Daria Kaczmarek 
3. Aleksandra Dudzińska

Wyróżnienia: 
Wiktoria Stróżyk, Bartosz Szlachetka, 
Martyna Szafraniak

kręcenia talerzami cyrkowymi, posługiwania 
się flowerstickiem oraz uczestniczyli w in-
nych zabawach integracyjno-ruchowch. 

Niezmiernie interesujące oka-
zały się warsztaty rękodzielnicze „Wesołe 
przytulanki”, które prowadziła instruktorka 
Alicja Gniazdowska z Chojna. Dla dzieci i 
młodzieży była to wyjątkowa okazja, aby po-
znać techniki pozwalające na własnoręczne 
wykonanie maskotek, które po zajęciach 
zabrali ze sobą do domów. Sprawiło im to 
wiele zadowolenia i satysfakcji.

Ponad sześćdziesięcioro dzie-
ci wzięło udział w konkursie plastycznym 
„Moje wymarzone ferie”, który rozstrzy-
gnięto w czterech kategoriach wiekowych. 
Wszyscy jego uczestnicy otrzymali nagrody.

Warto dodać, że odbywały się też 
stałe zajęcia grupy tanecznej „Perfekt” oraz 
nauka gry na gitarze.

E. Pawełka

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Klasy IV-VI (chłopcy)

1. Kacper Miler
2. Franciszek Łysikowski
3. Igor Lewek

Klasy VII-VIII  ( dziewczęta ) 
1. Aleksandra Jankowiak
2. Jagoda Latusek
3. Jagoda Węcłaś

Klasy VII – VIII (chłopcy )
1. Bartosz Jańczak
2. Łukasz Cichy
3. Kamil Snela

Uczestnicy warsztatów kuglarskich

Dzieci obejrzały przedstawienie w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru

Laureaci konkursu plastycznego

Uczestnicy i organizatorzy turnieju tenisa stołowego
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Stanął na podium mistrzostw Polski …

ŻYCIOWY SUKCES
Zawodnik miejskogóreckiego klubu, Wojciech Walent, zdobył brązowy medal na X Mistrzostwach Polski 

No Gi Jiu-Jitsu, które odbyły się w Luboniu, w dniach 22 – 23 lutego br.  To jedna z największych tego typu imprez 
organizowanych w naszym kraju. 

No Gi Jiu-Jitsu jest dyscypliną 
sportu opierającą się na chwytach, wyma-
gającą od zawodnika dużej sprawności. 
Dominują w niej dźwignie, duszenia oraz 
inne techniki unieruchamiania przeciwnika. 
Stosuje się też rzuty mające na celu sprowa-
dzenie przeciwnika do parteru. Zawodnicy 
walczą bez kimon.

W dwudniowych zmaganiach 
udział wzięło ponad 1600 uczestników, 
wśród nich czterech reprezentantów 
Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JIT-
SU i JUDO w Miejskiej Górce. – Tuńczyk, 
bo taką ksywkę w naszym klubie ma Woj-
tek, osiągnął życiowy sukces, zajmując 
trzecie miejsce w swojej kategorii wago-
wej 97,5 kg, w której rywalizowało 23 za-
wodników. W pierwszej walce miał wolny 
los. W dalszej drodze po brązowy medal 
stoczył zwycięskie pojedynki z Artu Szyl-
kinem (Szkoła Walki Drwala) i Kubą No-
wackim (Voodoo Team). W półfinale mu-
siał uznać wyższość rywala, którym był 
Robert Woźniak, zawodnik SHARK Łódź, 
późniejszy zwycięzca tej kategorii. Gratu-
lujemy i życzymy kolejnych sukcesów – 
podsumował trener Arnold Ratajski. 

Wojciech Walent na co dzień peł-
ni służbę w stopniu szeregowego, w 4. Zie-
lonogórskim Pułku Przeciwlotniczym 
- garnizon Leszno. Od kilku lat trenuje w 
miejskogóreckim klubie sztuki walki. W swo-
jej karierze zdobył wcześniej srebrny medal 
w Amatorskiej Lidze MMA 138 – na Mistrzo-

stwach Wielkopolski MMA (w kategorii 84 
kg) w 2017 r. Wywalczył też brąz (w wadze 
do 93 kg) na II Mistrzostwach Dolnego Ślą-
ska ALMMA 162 w Obornikach Śląskich, w 
2018 r. oraz podczas Mistrzostw Wielko-
polski o Puchar Burmistrza Puszczykowa 
ALMMA 175, które odbyły się w Poznaniu, 
w październiku ubiegłego roku.

Dodajmy, że w zawodach uczest-
niczyli również Filip Serwatka (91,5 kg), 

Miłosz Doliński (73,5 kg) i Szymon Dur-
czewski (85,5 kg). Pomimo wielkiego zaan-
gażowania w przygotowania do mistrzostw i 
serca do walki, odpadli w pierwszej rundzie 
eliminacyjnej. Wszyscy zawodnicy UKS-u  
startowali w kategorii białych pasów. Na-
szym reprezentantom gratulujemy wytrwało-
ści i życzymy coraz lepszych wyników spor-
towych.

E. Pawełka

Stoiska, występy i smakowite wyroby …

Z WIZYTĄ NA WĘGRZECH
Jak każdego roku, w pierwszy weekend lutego, w Ábrahámhegy na Węgrzech odbył się festiwal wie-

przowiny. Na zaproszenie burmistrza Velli Ferenca Zsolta uczestniczyła w nim delegacja z Miejskiej Górki.

Z wizytą do partnerskiej gminy udali się burmistrz Ka-
rol Skrzypczak, jego zastępca Adam Bandura, radny Marian 
Rapior i sołtys Kołaczkowic, Antoni Mikołajczak. 

Wielu mieszkańców Ábrahámhegy oraz ludzi z całe-
go regionu przybyło na imprezę, aby obejrzeć stoiska związane 
z rolnictwem i hodowlą zwierząt, a także występy lokalnych ze-
społów artystycznych.

W trakcie festynu przeprowadzony został konkurs ku-
linarny, a jego smakowitą część stanowiły degustacje przygoto-
wanych wyrobów.

Od czasu nawiązania oficjalnej współpracy w 2015 
roku Miejska Górka i Ábrahámhegy utrzymują partnerskie rela-
cje i trwale je rozwijają. Kilka razy do roku przedstawiciele obu 
gmin wzajemnie się odwiedzają, uczestniczą w cyklicznych im-
prezach i wymieniają doświadczenia w takich dziedzinach jak 
kultura, sport czy promocja.

E. Szymańska

Reprezentanci miejskogóreckiego klubu - od lewej: Miłosz Doliński, Wojciech Walent, Filip Serwatka i Szymon Durczewski

Radny Marian Rapior i sołtys Antoni Mikołajczak
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Doskonała promocja amatorskiej piłki nożnej ...

TRWA ZWYCIĘSKA PASSA WALBETU
Drużyna WALBETU wygrała jubileuszową, dziesiątą edycję Ligi o Białą Piłkę. Tegoroczne rozgrywki amatorskich 
drużyn piłkarskich na miejskogóreckim kompleksie sportowym ORLIK zakończyły się w niedzielę, 1 marca. Ich 
organizatorem był Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

W ligowej rywalizacji, która 
rozpoczęła się 12 stycznia, uczestniczyło 
osiem zespołów: NANO TEAM Jutrosin, 
ORŁY Niepart, WALBET Miejska Górka, 
STOLPORT TEAM, RÓŻOWE LANDRYNY 
Rawicz, LZS Pomocno, LZS Sobiałkowo 
i FOOTBALL GANG ORLIK Jutrosin. 
Startujące ekipy składały się z zawodników 
niezrzeszonych w klubach.

Zwycięstwo w piłkarskich 
zmaganiach, czwarty rok z rzędu, 
wywalczyła drużyna miejskogóreckiego 
WALBETU. Drugie miejsce zajęły ORŁY 
Niepart, a na najniższym stopniu podium 
uplasował się LZS Sobiałkowo. 

Za najlepszego zawodnika ligi 
uznano Wojciecha Kłakulaka (ORŁY). 
Tytuł króla strzelców, podobnie jak rok, dwa 
i trzy lata temu, zdobył Mateusz Knychała 
(WALBET), zdobywca 17 goli. Spośród 
bramkarzy najwyższe noty otrzymał również 
reprezentant zwycięskiej drużyny, Mateusz 
Figas.

Podczas ceremonii zakończenia 
ligi Marek Stach, dyrektor OKSiAL, 
podziękował za udział w rozgrywkach 
wszystkim zawodnikom. - Liga jest 
w naszej społeczności doskonałą 
promocją amatorskiej piłki nożnej. Od 
dziesięciu lat cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem i mam nadzieję, że 
sympatyków amatorskiego futbolu 
będzie przybywać. Zwycięzcom i 
pozostałym uczestnikom jubileuszowej 
edycji gratuluję piłkarskiej pasji - dodał. 

Podsumowania ligi dokonał 
Tadeusz Stróżyk,  animator sportu i 
rekreacji w OKSiAL. Puchary, medale, 

statuetki i dyplomy drużynom oraz 
wyróżnionym piłkarzom wręczyli: burmistrz 
Karol Skrzypczak, który ufundował piłki dla 
startujących ekip, właściciel firmy WALBET 
wspierającej imprezy rekreacyjno - sportowe 

i zagorzały kibic, Andrzej Walkowiak, 
sołtys Sobiałkowa, Beata Szwarc i dyrektor  
M. Stach.

tekst E. Pawełka, 
fot. Dawid Bela „Życie Rawicza”

K L A S Y F I K A C J A   K O Ń C O W A

1. WALBET Miejska Górka (19 pkt)
2. ORŁY Niepart (12 pkt)
3. LZS Sobiałkowo (11 pkt) 

4. FOOTBALL GANG ORLIK Jutrosin (10 pkt) 
5. NANO TEAM Jutrosin (10 pkt)
6. RÓŻOWE LANDRYNY Rawicz (7 pkt) 

7. STOLPORT TEAM (6 pkt) 
8. LZS Pomocno (6 pkt)

Wspólne zdjęcie uczestników podsumowania rozgrywek piłkarskich

Drużyna WALBETU z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem, sołtys Beatą Szwarc, Andrzejem Walkowiakiem i dyrektorem Markiem Stachem

Mateusz Figas                                                Wojciech Kłakulak                                             Mateusz Knychała

Radny Marian Rapior i sołtys Antoni Mikołajczak
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Sportowy sukces licealistów …

NAJLEPSI SZCZYPIORNIŚCI W POWIECIE 
W końcu stycznia br., w miejskogóreckim Zespole Szkół odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w Piłce Ręcznej Chłopców, rozgry-
wane w ramach Wielkopolskiej Licealiady. 

W finale powiatowym zmierzyły 
się reprezentacje gospodarzy turnieju i Ze-
społu Szkół w Jutrosinie. Zwycięstwo w me-
czu odnieśli i złote medale mistrzostw zdo-
byli szczypiorniści z Miejskiej Górki.

Zwycięska drużyna wystąpiła w 
składzie: Kacper Andrzejak, Hubert Bart-

kowiak, Alan Fetera, Andrzej Mroskowiak, 
Dominik Płaczek, Paweł Połczyński, Igor 
Skrzypczak, Patryk Stachowski, Jakub 
Szafraniak, Jerzy Wawrzynek. Gratulacje 
dla całej ekipy i jej opiekuna Tomasza Ka-
pały, nauczyciela wychowania fizycznego.

E. P.

Akcja czytelnicza 
dla najmłodszych …

PIERWSZY 
LAUREAT

Od początku paździer-
nika 2019 roku Ośrodek Kultury, 
Sportu i Aktywności Lokalnej  
bierze  udział w  akcji czytelniczej 
„Mała książka – wielki człowiek”. 
Jej organizatorem jest Instytut 
Książki i Czytelnictwa.

Adresatami projektu są dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. Zadaniem młodego czy-
telnika jest wypożyczanie książek, za które 
otrzymuje specjalne naklejki. Uzbieranie 
dziesięciu honorowane jest pamiątkowym 
dyplomem „Małego Czytelnika” i nagrodą. 
Pierwszym dzieckiem, któremu udało się ze-
brać komplet naklejek, jest Mikołaj Rybicki 
z Rozstępniewa. 

Mikołajowi gratulujemy i zapra-
szamy kolejnych, młodych czytelników do 
udziału w projekcie. 

D. O.

Nasi reprezentanci zdobyli jedenaście medali ...

UDANY START MŁODYCH JUDOKÓW
Doskonale spisali się wychowankowie trenerów Arnolda i Kornela Ratajskich w Mistrzostwach Wielko-

polski w Judo, które odbyły się 15 lutego br. w stolicy naszego regionu.

Organizatorem zawodów był 
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu. 
Uczestniczyli w nich reprezentanci klubów  
województwa wielkopolskiego. W turnieju 
startowała między innymi kilkunastoosobo-
wa ekipa miejskogóreckiego UKS JU-JITSU 
i JUDO.

Podopieczni braci Ratajskich 
wywalczyli w mistrzostwach jedenaście 
medali. Mistrzami Wielkopolski zostali Mi-
kołaj Zielnik i Marcin Janicki. Na drugim 
stopniu podium stanęli: Marlena Gryczka, 
Jakub Polaszek i Mikołaj Czwojdrak. Brą-
zowe medale zdobyli: Bartosz Szlachetka, 
Kinga Dąbrowicz, Wiktoria Wawrzyniak, 
Karol Polaszek, Oskar Szczęsny i Rafał 
Sierpowski.

E. P.

Zwycięska drużyna szczypiornistów z opiekunem Tomaszem Kapałą 

Mikołaj Rybicki

Reprezentacja miejskogóreckiego klubu z trenerem Kornelem Ratajskim
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ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

TOMASZ JÓRDECZKA
ur. 26.11.1974 r.; zm. 20.01.2020 r. 

Miejska Górka

STEFAN RATAJCZAK
ur. 21.08.1935 r.; zm. 11.02.2020 r.

Gostkowo

STEFANIA DUBICKA
ur. 09.08.1941 r.; zm. 18.02.2020 r.

Miejska Górka

KRYSTYNA KUSZTELAK
ur. 24.07.1933 r.; zm. 18.02.2020 r.

Miejska Górka

GRZEGORZ NIEDŹWIECKI
ur. 04.01.1956 r.;  zm. 01.03.2020 r.

Miejska Górka

JAN ŚMIERZCHAŁA
ur. 04.01.1946 r.; zm. 01.03.2020 r.

Rozstępniewo

WALENTY RYBAK
ur. 03.02.1935 r.; zm. 03.03.2020 r.

Sobiałkowo

MIECZYSŁAWA CIEŚLAK
ur. 08.01.1932 r.; zm. 10.03.2020 r.

Zalesie

IRENA DUBICKA
ur. 28.09.1940 r.; zm. 14.03.2020 r.

Miejska Górka



Kwartalnik Samorządowy16

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

Tradycja i nowoczesność …

CIEKAWOSTKI KULINARNE I OBYCZAJOWE
Po świętach Bożego Narodzenia nadchodził karnawał, w którym hucznie obchodzono sylwestra z 31 

grudnia na 1 stycznia nowego roku. Prawdopodobnie do Polski zwyczaj wystawnego obchodzenia tego dnia trafił 
już w średniowieczu. 

Okres między świętami Bożego 
Narodzenia a uroczystościami obchodów 
Trzech Króli (6 stycznia) nazywano dniami 
szczodrymi i wypiekano wtedy bułeczki zwa-
ne szczodrakami. Dawano je w prezencie 
dzieciom i krewnym, życząc im pomyślności 
i zdrowia. Na dworach szlacheckich w noc 
sylwestrową fornale wychodzili na zewnątrz 
dworu i strzelali z batów, by w ten sposób 
„wytrzaskać stary rok”. W nowym roku, 
zgodnie z tradycją, proboszczowie z miej-
scowych parafii odwiedzali swoich parafian 
w ich domach. U Zygmunta Glogera czyta-
my: „Jest dawny zwyczaj, że proboszcz lub 
wikary od Nowego Roku do Wielkiego po-
stu nawiedza „po kolędzie” domy parafjan, 
ogłaszając zwykle w niedzielę z ambony, 
kiedy do której wsi przybędzie. Towarzy-
szy mu organista z dzwonkiem i chłopiec z 
kobiałką a dawniej kilku uczniów ze szkółki 
parafialnej, śpiewających po domach kolę-
dy. Pleban winszuje w każdej chacie Nowe-
go roku, wgląda w pożycie rodziny, w porzą-
dek domowy,  wysłuchuje dzieci pacierza i 
katechizmu. Synod prowincjonalny gnieź-
nieński z r. 1628 przepisuje Księżom, aby 
na kolędzie grzeszników napominali, każ-
dego do pełnienia obowiązków i przyzwo-
itości nakłaniali, nieszczęśliwych pocieszali. 
Po wsiach dawano księdzu do kobiałki no-
szonej przez jednego z chłopców: sery, jaja, 
grzyby suszone, orzechy, len, kokosze lub 

cos innego w tym rodzaju”.
Czas od No-

wego Roku do Środy Po-
pielcowej w XVIII wieku 
szlachta wypełniała kuli-
gami, odwiedzając najbliż-
szych sąsiadów. Tradycja 
ich organizowania przez 
szlachtę trafiła do Polski 
z Rusi na przełomie XVI i 
XVII wieku. Inicjatorzy im-
prezy wysyłali konno po-
słańca przebranego w strój 
arlekina, trzymającego w 
ręce srebrną kulę (stąd 
kulig), który powiadamiał o 
kuligu. Takie wcześniejsze 
powiadamianie nie było re-
gułą, gdyż zdarzało się, że 
przyjeżdżali bez zapowie-
dzi, by przypadkiem właści-
ciel dworu nie czmychnął 
im wraz z rodziną. Często 
bywało, że tak długo biesia-
dowali, aż opróżnili gospo-
darzowi piwnicę, po czym, 
zabierając go ze sobą i 
jego czeladź, jechali do na-
stępnego dworu. Tego typu 
wizyty często rujnowały 
uboższych właścicieli dwo-
rów. Dochodziło do takich 

te rybki, potraktowane jako ruchome cele. 
Gdy zabrakło celów, strzelano do fajanso-
wych, cennych talerzy pochodzących z XVI 
wieku, umieszczonych na ścianach lokalu. 
Zastanawiająca jest, prawdziwa lub nie, ale 
możliwa, anegdota o gen. dyw. Tadeuszu 
Borze-Komorowskim, któremu po odzna-
czeniu jednego z powstańców warszaw-
skich orderem Virtuti Militari, zaserwowano 
kota, mającego być „potrawką z królika w 
śmietanie”.

Od połowy XIX wieku, pod wpły-
wem francuskiej mody, nie tylko kulinarnej, 
do Polski trafił zwyczaj organizowania syl-
westrowych spotkań w gronie rodzinnym 
i znajomych, w formie biesiad, który po-
czątkowo przyjął się głównie wśród warstw 
najbogatszych. Jednym z elementów tych 
przyjęć, oprócz wykwintnych dań, było po-
danie ponczu lub kruszonu składającego 
się z wina, lub szampana, z dodatkiem 
soku pomarańczowego, cukru i konfitur 
truskawkowych albo ananasowych. Nieco 
później, również z Francji, dotarła do Pol-
ski moda na organizowanie sylwestrowych 
balów maskowych, połączonych z uroczy-
stym otwieraniem o północy szampana 

wynaturzeń związanych z kuligami, że 
np. książę Karol Radziwiłł („Panie Ko-
chanku”), znany z figli pełnych fantazji, 
urządził nawet kulig w środku lata. W 
tym celu na dziedzińcu swojego zam-
ku w Nieświeżu, kazał służbie wysypać 
cukier, po którym jeździł saniami wraz z 
zaproszonymi gośćmi.

Będąc przy ciekawostkach 
kulinarno-obyczajowych, warto przy-
toczyć wydarzenia z XX wieku, nieko-
niecznie poświąteczne. Otóż np. plastyk 
Kamil Witkowski w pijackim zwidzie, w 
warszawskiej restauracji Lijewskiego, 
rozebrał się do naga, wszedł do ozdob-
nego akwarium i się w nim wykapał. 
Żeby było weselej, kiedy pojawił się we-
zwany policjant i chciał go wylegitymo-
wać, artysta odpowiedział mu, że uczy-
ni to, ale funkcjonariuszowi jednostki 
rzecznej. W innej restauracji – „Złotej 
Kaczce”, częsty jej bywalec Józef Beck 
oraz towarzyszące mu osoby, podczas 
alkoholowej libacji strzelali z pistoletów 
do celuloidowej kaczki umieszczonej w 
sadzawce, która po przedziurawieniu 
poszła na dno. Podobny los spotkał zło-



Kwartalnik Samorządowy 17

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

i składaniem sobie życzeń. Najhuczniej 
obchodzono je w dwudziestoleciu między-
wojennym, głównie w kręgach arystokracji, 
ziemiaństwa, wojskowych i dyplomacji. Bar-
dzo popularne w tych warstwach były przy-
jęcia brydżowe. Na stoły serwowano m. in. 
raki, ryby. Natomiast w domach bogatszych 
mieszczan podawano obiad, składający  
się z zupy i drugiego dania w postaci sztuki 
mięsa z sosem oraz deser zwany wówczas 
leguminą, bez względu na to, czy były to bu-
dyń, galaretka, czy kisiel. Spożywano przy 
dwóch stołach. Jeden był przeznaczony dla 
państwa i gości, a drugi dla służby i dzieci. 
Obecnie większość Polaków opowiada się, 
za spędzaniem sylwestrowego wieczoru w 
gronie rodzinnym, wśród przyjaciół czy do-
brych znajomych, na prywatce, przyjęciu 
– raczej w niewielkiej grupie. Na balach, w 
lokalach i restauracjach świętuje stosun-
kowo niewielu (ok. 25 % ankietowanych). 
Natomiast od kilku lat zapanowała moda 
spędzania sylwestra na imprezach organi-
zowanych w miastach, których atrakcjami 
są występy znanych wokalistów i zespołów 
muzycznych. 

W okresie świąt Bożego Naro-
dzenia i w karnawale zajadano się w Polsce 
piernikami. W naszym kraju znane były od 
dawna, wykonywane początkowo wyłącz-
nie metodą domową, później rzemieślniczą 
(już od XV w.). Największą sławę zdobyły 
wyroby mistrzów toruńskich. Dorównywały 
jakością słynnym piernikom norymberskim, 
uznawanym za najlepsze w Europie. Czte-
ry są najlepsze rzeczy w Polsce – powia-
dało przysłowie – toruński piernik, gdańska 
wódka, warszawski trzewik i krakowska 
panna. Znakomite i bardzo drogie, pozła-
cane pierniki z Norymbergi sprowadzane 
były także do Polski. W 1566 r. Toruń i No-
rymberga zawarły umowę, na mocy której 

cechy toruńskie mogły wy-
piekać pierniki norymberskie, 
a Norymberga – pierniki to-
ruńskie. Wyrobem pierników 
zajmowały się także niektóre 
klasztory, np. klasztor sióstr 
cysterek położony na przed-
mieściach Torunia. Zasłużo-
ną sławą cieszyły się także 
pierniki elbląskie, krakowskie 
i śląskie. Koniec karnawału 
zapowiadał „tłusty czwartek”, 
poprzedzający 40-dniowy 
Wielki Post, w którym to dniu 
zajadano się chruścikami lub 
pączkami. Te do Polski do-
tarły (w XVII w.) z Turcji lub 
Austrii. Od tego czasu prze-
szły dużą ewolucję. Dawniej 
przypominały pozbawione 
obecnie słodkości ciasto 
chlebowe z dodatkiem słoni-
ny, dość twarde. Drożdżowe i 
słodkie pączki dotarły do nas 
prawdopodobnie z Galicji. 
Dodawano do nich migdały 
lub orzechy, a nazywano je 

babuchami, blinami lub kreplami. Spożywa-
nie ich nieraz w dużych ilościach, tłumaczo-
no sobie chęcią najedzenia się na zapas 
przed długim postem. O popularności tego 
produktu i tradycyjności jedzenia świadczy 
fakt, że ogółem cukiernicy w całej Polsce 
na ten „tłusty czwartek”, przygotowują ok. 
100 mln sztuk pączków. Długoletnią trady-
cją cieszą się konkursy w jedzeniu pączków 
na czas. W 2019 r. na piętnastej edycji o 
mistrzostwo Poznania, pierwsze miejsce 
zajął zawodnik, który 10 pączków, bez po-
pijania wodą, zjadł w 5 minut i 45 sekund. 
Do tej pory nie został pobity rekord z 2011 r. 
wynoszący 4 minuty i 12 sekund. O północy 
w „ostatki” kończył się karnawał, czas hula-
nek i zabaw. Wkraczał Wielki Post – okres 
refleksji i powagi, a po nim Święta Wielka-

nocne. W ten wyjątkowy czas, symboliczne 
obrzędy religijne, tradycje ludowe i świat 
przyrody splatają się w jedno. Wyznawcy 
religii chrześcijańskiej świętują zwycięstwo 
Jezusa – syna Bożego nad śmiercią, nato-
miast tradycje ludowe podkreślają natural-
ne przemiany w przyrodzie. 

Określone zasady i tradycje 
w zakresie postów oraz obchodów świąt 
obowiązywały przede wszystkim osoby du-
chowne. W klasztorach na co dzień jedzo-
no śniadanie, składające się z herbaty lub 
kawy, bułki lub chleba, nie wspólnie przy 
stole, lecz każdy osobno. Drugich śniadań 
i podwieczorków jadłospis nie przewidywał,  
natomiast przy jednym stole spożywano 
dość skromnie obiad i kolację. Zupę o gęstej 
konsystencji jedzono na kolację, rzadszą na 
obiad, na który serwowano gotowane mię-
so z dodatkiem sosów. Wystawne biesiady 
miały miejsce podczas ważniejszych uro-
czystości, np. w czasie pobytu władcy lub 
dla grona profesorów – osób duchownych 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wówczas, 
jak mówią przekazy historyczne, przygo-
towano obiad („sponsorowany” przez ka-
nonika Marcina z Pilzna) składający się z 
sześciu dań. Na pierwsze danie podano 
gotowane mięso wołowe, mięso cielęce 
w potrawce, ozory wołowe z sosem kapa-
rowym i ogórki świeże solone, kurczaki w 
potrawce z ryżem, gruszki z imbirem, na 
drugie – kurczaki przyprawione korzeniami, 
cynamonem i rodzynkami, na trzecie – cie-
lęcą i wołową pieczeń, kurczaki pieczone, 
musztardę, na czwarte – gęsi w czerninie 
z goździkami, na piąte – baraninę z rzepą, 
kaszę z cukrem na mleku, na szóste – gro-
szek w strączkach, ser, czereśnie.  

Polski papież, święty Jan Paweł 
II, którego mieszkańcy Miejskiej Górki co-
rocznie czczą, obchodząc uroczyście ko-
lejną rocznicę jego beatyfikacji, w wieczór 
wigilijny o godz. 18.00,  w swoim Pałacu 
Apostolskim składał zaproszonym gościom 

życzenia, dzielił się opłat-
kiem, czytał fragment z 
Pisma Świętego i przy-
stępował z nimi do wie-
czerzy. Składała się dwu-
nastu dań, wśród których 
były m.in. barszcz, karp 
smażony, kapusta z grzy-
bami, kluski z makiem, 
kutia, włoskie ciasteczka. 
Ojciec Święty Jan Paweł 
II  nie spożywał posiłków 
sam, a „papieskie obiady” 
traktowano jako okazję 
do spotkań i rozmów na 
mniej formalne tematy. 
Do tej pory papieże jadali 
obiady samotnie. Uważa-
no, że nikt nie jest godny 
dzielić stołu z papieżem, 
a spożywanie posiłku 
przez zwierzchnika Ko-
ścioła porównywano do 
celebrowania mszy. Co-
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dzienne menu naszego papieża to śniada-
nie, na które serwowano: kawę z mlekiem, 
ulubioną jajecznicę, ser, dżem, pieczywo, 
owoce, na obiad – zupę jarzynową, spa-
ghetti, pieczoną cielęcinę lub ulubione pie-
rogi, flaczki, na deser – sernik lub szarlotkę, 
kolacja była bezmięsna, składająca się np. 
z zupy, pizzy, sera białego, rozcieńczonego 
wina. Mieszkańcy Watykanu byli początko-
wo zdumieni aromatem ulubionej, porannej 
jajecznicy smażonej na boczku. Osoby bli-
sko przebywające z papieżem wspominały, 
że lubił np. bigos, gołąbki z grzybami, ziem-
niaki z zsiadłym mlekiem, polską kiełbasę 
na gorąco, oscypki, karpia po żydowsku, a 
z włoskich potraw – pasty, risotto z grzyba-
mi i homarami. Ulubione wypieki to szarlot-
ka, ciasto z różą, tort z migdałowej bezy, z 
kremem waniliowym, baba wielkanocna, 
kremówki i lody na bazie kandyzowanych 
orzeszków. Nie uchodził za wyrafinowa-
nego smakosza, a po operacjach, które 
przeszedł, musiał się dostosować do zale-
canej mu diety. Odtąd jego ulubione dania 

zastąpiły potrawy bardzo lekko 
strawne. Posiłki przyrządzały mu 
polskie siostry sercanki (mjr rez. 
Eufrozyna, Fernanda, Germa-
nia, Melania, Tobiana).

Kuchnia klasztorna 
jest często postrzegana jako 
kuchnia staropolska, mocno za-
korzeniona w narodowej tradycji 
kulinarnej. Kucharze zakonnicy 
przyrządzali posiłki, korzysta-
jąc z nowoczesnego sprzętu, 
zgodnie z panującymi w danym 
okresie trendami  i zasadami 
obowiązującymi w zakresie spo-
żywania potraw. Czerpali przy 
tym z kuchni tradycyjnej to, co 
najlepsze. Niewątpliwie, jak na-
kazuje reguła zakonna, zacho-
wywali zdrowy rozsądek i umiar. 
Przyrządzali zupy na wywarach 
jarzynowych i jarzynowo-mię-
snych. Obecnie unikają stoso-
wania gotowych kostek buliono-
wych, co zresztą jest zgodne z 
zaleceniami dietetyków. Zakon-
nicy zwracali uwagę, że chcąc 
uzyskać klarowny wywar, nie 
należy umieszczać w garnku 
wieprzowiny, która nadaje się 

w obecnym znaczeniu regionalnych. Nie 
serwowano żadnych dań egzotycznych i  
potraw pochodzących z daleka. Korzystano 
z tego, co można był znaleźć na polach, w 
lasach i okolicznych spichlerzach. Z drugiej 
strony, na kuchnie opactw i klasztorów do 
dziś mają wpływ zwyczaje żywieniowe po-
szczególnych zakonów monastycznych. 
Wyjątek z wykorzystaniem do potraw przy-
praw korzennych czyniono, gdy przyszło 
kucharzowi zakonnemu przygotować ucztę 
dla przybyłego władcy i jego dworu. Klasz-
tory słynęły z wytwarzania alkoholi, których 
receptury  są tylko im znane.

Literatura (wybrane pozycje):

A tam była cukiernia…Przysmaki Jana 
Pawła II, Bielsko Biała 2015
Bӧhm T., Kuchnia polska poprzez wieki, 
Wyszków 2017
Gloger Z., Encyklopedia staropolska, War-
szawa 1978
Kuchnia klasztorna. Tajemnice receptury 
mnichów, Bielsko Biała 2012
Łozińska M., W ziemiańskim dworze, War-
szawa 2010
Ogrodowska B., Tradycje polskiego stołu, 
Warszawa 2012 

dr T. Bӧhm

na bazę do sosów lub  zaprawianych zup. 
Na dobrą smakowo potrawę mięsną istotny 
wpływ ma jej świeżość, wygląd, tj. tłuszcz 
powinien mieć biały kolor, a mięso po prze-
krojeniu powinno być lśniące i sprężyste. 
Zakupioną wieprzowinę lub wołowinę radzili 
spożyć w okresie do trzech dni przechowy-
wania w lodówce. Z kolei zakonni cukierni-
cy serwowali na stół ciasta własnej roboty 
w oparciu o stare, sprawdzone przepisy. 
Zwracali przy tym uwagę, że mąkę należy 
przed pieczeniem ciasta przesiać, jajka naj-
pierw wbić do miseczki (bo można trafić na 
popsute), nie otwierać piekarnika w czasie 
pieczenia, a po nakłuciu patyczkiem celem 
sprawdzenia, jeśli okaże się suchy, piekar-
nik wyłączyć i ciasto zostawić w foremce do 
czasu ostygnięcia.

Obecnie w klasztorach, podobnie 
jak dawniej, zwraca się uwagę na zdrowe 
żywienie. Jest to kuchnia  bardzo praktycz-
na. W przeszłości wykorzystywano w niej 
głównie  to, czego dostarczała okolica, a 
więc dania przygotowywano z produktów, 
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

POZOSTANIE W NASZYCH WSPOMNIENIACH 
ŚP. STEFANIA DUBICKA (09.08.1941 – 18.02.2020)

W dniu 18 lutego 2020 r. zmarła Stefania Dubicka, długoletnia przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich i zespołu śpiewaczego GÓRECZANKI w Miejskiej Górce.

Pani Stefania była osobą znaną 
w naszym środowisku ze swojej pracy spo-
łecznej, której poświęcała dużo czasu. Przez 
wiele lat przewodniczyła miejskogóreckiemu 
KGW, wykazując się niezwykłą aktywnością 
i zaangażowaniem. Była pomysłodawczynią 
i doskonałą organizatorką przedsięwzięć 
kulturalnych, atrakcyjnych wycieczek tury-
stycznych oraz innych form działalności, a 
także współzałożycielką i przewodniczącą 
utworzonego w 1978 roku zespołu śpiewa-
czego GÓRECZANKI. 

Śp. Stefania Dubicka sprawo-
wała kierownicze funkcje, współdziałając 
z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej w Miejskiej Górce. W swoich po-
czynaniach dążyła jednak do rozwoju dzia-
łalności koła i zespołu.  Podejmowała inicja-
tywy, które umożliwiły nawiązanie kontaktów 
i współpracy z organizacjami społecznymi, 
funkcjonującymi w powiecie rawickim i re-
gionie.  

Za swoją działalność pani Stefa-
nia  w 2013 r. wyróżniona została   statuetką 

„Zasłużony dla gminy Miejska Górka”, a w 
2014 r. otrzymała tytuł Działacza Społeczne-
go Roku. W kwietniu 2018 r., podczas uro-
czystości z okazji 60-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz 35-lecia zespołu śpiewacze-
go GÓRECZANKI, uhonorowano ją nagro-
dą specjalną za długoletnie pełnienie funkcji 
przewodniczącej w obu organizacjach.

Pogrzeb Stefanii Dubickiej odbył 
się 20 lutego br. Mszę św. w kościele para-
fialnym odprawił ks. Jan Iwanowski. Po na-
bożeństwie zespół GÓRECZANKI, w którym 
śpiewała do ostatnich dni swojego życia, wy-
konał dla niej utwór pożegnalny. Pani Stefa-
nia pochowana została na miejskogóreckim 
cmentarzu. W ostatniej drodze towarzyszyło 
zmarłej wiele osób. Oprócz rodziny, żegnali 
ją między innymi sekretarz gminy Miejska 
Górka,  dyrektor OKSiAL, licznie przybyłe 
delegacje kół gospodyń wiejskich i organi-
zacji społecznych oraz członkowie zespołu 
śpiewaczego GÓRECZANKI. Odeszła, ale 
pamięć o Niej pozostanie.

MĄŻ MÓGŁ JĄ TYLKO POŻEGNAĆ
Nikt nie zna dnia, ani godziny o czym świadczy ten, aż niewiarygodny przykład śmierci młodej kobiety. 

Mąż mógł już ją tylko pożegnać po śmierci. 

Nie wiemy ile lat miała mieszkan-
ka Miejskiej Górki, Ewa Marcinkowska. 
Była jednak młodą kobietą. Pewnego dnia, 
w połowie maja 1918 roku, zauważyła na 
swoim nosie krostę. Nie namyślając się wie-
le, wycisnęła ją palcami. Po kilku dniach jej 
twarz opuchła, jak napisano w ówczesnej 
gazecie „do ogromnych rozmiarów- cała gło-

wa była kilkakrotnie większa.” Oczywiście 
ten opis wydaje się przesadzony, jeśli cho-
dzi o rozmiary opuchlizny. Niemniej jednak 
kobieta musiała mieć straszną opuchliznę i 
umierać w cierpieniach. A wezwany lekarz 
mógł już tylko stwierdzić zgon. 

Mąż Ewy Marcinkowskiej służył 
wówczas na froncie, na wieść o chorobie 

żony dostał jednak przepustkę. Przybył za 
późno, by się z nią pożegnać. Jak znów czy-
tamy w gazecie; „mógł tylko zamknąć po-
wieki swej żony do snu wiecznego.” Zmarła 
osierociła czwórkę małych dzieci.

D. Szymczak
Źródło: Postęp, nr 109 z 1918 r.  

WOJENNA KRADZIEŻ
Dziś taka kradzież może wydawać się co najmniej dziwna. Wtedy jednak nie dziwiła nikogo. Wtedy, czyli 

pod koniec Wielkiej Wojny. W państwie niemieckim brakowało dosłownie wszystkiego i wszystko miało wartość.  

W połowie września 1917 roku 
mieszkaniec Niemarzyna pan F. P. na dwor-
cu kolejowym w Miejskiej Górce ukradł 35 
sztuk słomy prasowanej, która miała być 
przewieziona w głąb kraju. Dziś może się to 

wydawać drobiazgiem, ale wtedy państwo 
niemieckie dosłownie przymierało głodem, 
brakowało chyba wszystkich produktów. 
Dlatego też to co zrobił, określono jako „kra-
dzież znaczną.” Nie zachowała się informa-

cja o tym jak go ukarano, ale mógł nawet 
trafić do aresztu.  

D. Szymczak
Postęp, nr 215 z 1917 r. 

Śp. Stefania Dubicka



W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

Spowiedź legendy rocka. Z Rakowa, robotniczej dzielni-
cy Częstochowy, na największe polskie sceny klubowe 
i festiwalowe. Muniek Staszczyk opowiada całe swoje 
życie niezawodnemu Rafałowi Księżykowi. „W piosen-
kach T. Love zawsze była refleksja, autorski przekaz” 
- wyznaje Zygmunt Staszczyk, lider zespołu T.Love. 
Sam o sobie mówi: „podwórkowy chłopak”. Kochany 
za szczerość i otwartość artysta podbił serca publicz-
ności nie tylko poprzez buntowniczy styl, ale przede 
wszystkim przez jedyne w swoim rodzaju teksty.

Drugi tom bestsellerowej serii o wspaniałych, pełnych 
poświęcenia pielęgniarkach. Anglia, rok 1954. Dzielne 
pielęgniarki z Lovely Lane - Dana, Pammy, Victoria i 
Beth już drugi rok uczą się zawodu i samodzielności. 
Wkrótce zmierzą się z nie lada wyzwaniami - zarówno 
na oddziałach, jak i w życiu prywatnym. Są młode i nie 
bronią się przed miłością, w przeciwieństwie do sio-
stry Emily Haycock, dyrektorki szkoły pielęgniarstwa, 
która stanie przed trudnym wyborem.

Doktorzy z piekła rodem to wstrząsająca opowieść o 
jednej z najmroczniejszych kart w historii – nazistow-
skich eksperymentach medycznych przeprowadza-
nych na więźniach obozów koncentracyjnych. Autor-
ka była najmłodszym z dziennikarzy relacjonujących 
przebieg Procesów Norymberskich, podczas których 
świat poznał szokującą prawdę o zbrodniach opraw-
ców w białych fartuchach.

Piękna powieść o odwadze i wielkiej miłości, która 
pozwala przetrwać w trudnych czasach. Rok 1942. 
Do drzwi domu Rzewnickich puka uciekająca przed 
Niemcami rodzina polskiego pułkownika, która ukry-
wała okolicznych Żydów. Przerażeni ludzie błagają 
o schronienie, jednak pomaganie im byłoby dla mał-
żeństwa zbyt niebezpieczne. Decydują się więc na 
ocalenie dwójki najmłodszych dzieci, pozostali muszą 
uciekać.

Osiemnastoletnia Trinity Marrow potrafi widzieć i ko-
munikować się z duchami i zjawami. Jej wyjątkowy dar 
stanowi część tajemnicy tak niebezpiecznej, że dziew-
czyna ukrywana jest przez lata w odosobnionej posia-
dłości strażników – gargulców, które strzegą ludzkość 
przed demonami. Gdyby piekło odkryło prawdę o Tri-
nity, dla pozyskania mocy zostałaby pożarta. 

Niektóre tajemnice najlepiej zabrać ze sobą do gro-
bu… Po odejściu z pracy w policji Dioniza Remańska 
postanowiła odszukać zabójcę swojego ojca. Jego 
zagadkowa śmierć od pewnego czasu nie dawała jej 
bowiem spokoju. Wprawdzie oskarżeni o tę zbrodnię 
zostali już skazani na długie lata w więzieniu, jednak 
Dioniza nie wierzy w ich winę. Przyjeżdża do wioski, 
w której mieszkają rodziny skazańców, by przeprowa-
dzić prywatne śledztwo.


