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17 lipca br. minęła 90. rocznica śmierci 
Wincentego Brzeskwiniewicza, znane-
go na miejskogóreckiej ziemi powstańca 
wielkopolskiego, cenionego obywatela i 

90. ROCZNICA ŚMIERCI WINCENTEGO BRZESKWINIEWICZA

działacza społecznego. Pogrzeb bohate-
ra powstańczego zrywu odbył się  21 lip-
ca 1930 r.  Zmarły został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Miejskiej Górce. 

Żegnano go z wielkim żalem, przypomi-
nając nad grobem liczne zasługi, dzięki 
którym na trwałe zapisał się w historii na-
szego miasta. 
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Samorząd w walce z epidemią …

KORONAWIRUS ZMIENIŁ NASZE ŻYCIE
Od kilku miesięcy koronawirus budzi obawy w Polsce, Europie i na świecie. Wpłynął nie tylko na zdro-

wie ludzi, ale również gospodarkę i zwykłą codzienność. W krótkim czasie diametralnie zmienił nasze życie, 
zmuszając do zmiany nawyków. Bardzo szybko musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości.

Gmina Miejska Górka, podob-
nie jak inne samorządy, aktywnie włączy-
ła się w działania zmierzające do walki 
z koronawirusem, nie tylko realizując 
zalecenia rządu, lecz także podejmując 
dodatkowe, lokalnie uzasadnione przed-
sięwzięcia w celu zmniejszenia nega-
tywnych skutków społecznych epidemii. 
Maseczka dla każdego mieszkańca, 
ograniczenia w działalności urzędu miej-
skiego oraz jednostek i instytucji podle-
głych gminie, dezynfekcja – to niektóre 
tylko sposoby samorządu na oddolną 
walkę z wirusem. – Znaleźliśmy się w 
trudnej sytuacji. Na początku mar-
ca kraj praktycznie stanął w miejscu, 
wiele instytucji i firm przestało funk-
cjonować – powiedział burmistrz Karol 
Skrzypczak. W trosce o bezpieczeństwo, 
zdrowie i życie mieszkańców gminy zde-
cydował o zakupieniu maseczek ochron-
nych. Zamówiono 15,5 tys. maseczek, z 
których część (2,5 tys.) została wykonana 
w miejskogóreckich Warsztatach Terapii 
Zajęciowej. 

Dwudniowa akcja rozprowa-
dzania maseczek wśród mieszkańców 
przeprowadzona została w połowie kwiet-
nia, kiedy weszły w życie przepisy o obo-
wiązkowym zasłanianiu ust i nosa w miej-
scach publicznych. Uczestniczyli w niej 
sołtysi, strażacy z gminnych jednostek 
OSP, pracownicy Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Aktywności Lokalnej oraz Gospodarki 
Komunalnej, a także Spółdzielni Mieszka-
niowej „Cukrownik”. – Osobom tym nale-
żą się szczególne podziękowania i sło-
wa uznania. Dzięki ich zaangażowaniu 
i okazanej pomocy, w ciągu dwóch dni  
udało nam się dotrzeć do wszystkich 
domów – podkreślił K. Skrzypczak. 

Z innych działań warto wspo-
mnieć, że burmistrz, z myślą o lekarzach 
i pielęgniarkach pracujących w dwóch 
miejskogóreckich przychodniach, podjął 
decyzję o przebadaniu pracowników służ-
by zdrowia na obecność koronawirusa. 
Testom poddane zostały łącznie 44 oso-
by (19 z NZOZ „SALUS” M. Z. Goliński 
oraz 25 z NZOZ Przychodnia Lekarska 
Barbara Bogacka – Gancarczyk). Wyniki 
wszystkich badań były negatywne.

Aby maksymalnie zmniejszyć 
możliwość kontaktów i rozprzestrzeniania 
się epidemii wprowadzone zostały ograni-
czenia w działalności Urzędu Miejskiego 

oraz  Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywno-
ści Lokalnej w Miejskiej Górce, a także 
podległych gminie jednostek. Nauka w 
szkołach odbywała się zdalnie. Zamknię-
te zostały obiekty sportowe. Odwołano 
imprezy kulturalne i inne wydarzenia.

Z upływem czasu zaczęto stop-
niowo znosić ograniczenia nałożone w 
związku z koronawirusem. Proces ten, 
dla zachowania bezpieczeństwa miesz-
kańców, odbywał się etapami. Na począt-
ku maja otwarte zostały korty tenisowe 
oraz kompleks sportowy ORLIK, z których 
korzystać można, z pewnymi ogranicze-
niami. Tydzień później nastąpiło częścio-
we otwarcie OKSiAL. W drugiej połowie 
miesiąca miejskogórecki urząd poszerzył 
zakres bezpośredniej obsługi interesan-
tów, którzy mogli już sprawy pilne lub na-
głe załatwić osobiście, a od 1 lipca został 
w pełni otwarty dla mieszkańców, jednak 
przy zachowaniu zasad reżimu sanitarne-
go. 

Stopniowe łagodzenie ogra-
niczeń dało się odczuć w działalności 
OKSiAL. Od początku czerwca czynna 
jest miejskogórecka biblioteka, a 19 lipca 

zorganizowany został na scenie plenero-
wej, pierwszy od kilku miesięcy koncert z 
udziałem publiczności.  

W okresie epidemii mieszkańcy 
gminy starali się dostosować do zaistnia-
łej sytuacji i przestrzegać obowiązujących 
przepisów. Wiele osób zastanawia się, 
kiedy nastąpi powrót do normalności. Ko-
ronawirus wciąż nie odpuszcza. W lipcu 
odnotowano w powiecie rawickim wzrost 
liczby zakażeń i osób przebywających na 
kwarantannie. Miejskogóreckie władze 
samorządowe po raz kolejny zaapelowały 
do mieszkańców o zachowanie szczegól-
nych środków ostrożności.

Przypominamy więc podstawo-
we zasady bezpieczeństwa: zachowanie 
dystansu społecznego w przestrzeni pu-
blicznej, wynoszącego 1,5 metra, zakła-
danie maseczki w miejscach publicznych, 
częste mycie oraz dezynfekowanie rąk. 
Przestrzeganie ich pozwoli nam zmniej-
szyć ryzyko zakażenia koronawirusem. 
Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak 
szybko będą wprowadzane kolejne etapy 
powrotu do normalności.

E. Pawełka

Nowa rzeczywistość
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Bogata infrastruktura sportowo – rekreacyjna gminy …

SKUTECZNA PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Gmina Miejska Górka została laureatem konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie  2020”. Naszą gminę 

doceniono m.in. za budowę hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce,  efektywne, nowoczesne i skuteczne 
działania w dziedzinie profilaktyki zdrowego stylu życia oraz promocję aktywności fizycznej.

Jury konkursowe w swej ocenie 
wzięło pod uwagę m.in. dotychczasowe 
działania naszej gminy w zakresie roz-
woju zaplecza sportowo – rekreacyjne-
go, zarówno istniejącej infrastruktury jak 
i działań związanych z jej dalszą rozbu-
dową, aktywność fizyczną mieszkańców, 
korzystających z szerokiej bazy sportowej 
oraz promocję zdrowego stylu życia.

Infrastruktura sportowa naszej 
gminy jest doceniana nie tylko przez 
mieszkańców, ale także wielu odwiedza-
jących ją osób z sąsiadujących gmin i po-
wiatów. Mowa tu nie tylko o możliwości 
korzystania z „Orlika”, kortów tenisowych, 
skateparku, otwartych siłowni, stadionu 
miejskiego, ale przede wszystkim nowo 
powstałej hali widowiskowo-sportowej. 
Nie bez znaczenia jest realizacja szeregu 
programów szkolnych promujących zdro-
wy tryb życia pośród dzieci, młodzieży 
i ich rodzin. Sukcesy miejskogóreckich 
sportowców – to także zasługa wpa-
janych od dawna idei zdrowego stylu 
życia oraz chęci do uprawiania sportu. 
Cieszę się, że otrzymaliśmy Certyfi-
kat oraz Tytuł „Samorząd Promujący 
Zdrowie 2020”, gdyż utwierdza nas to 
w dobrze dobranej drodze promocji 
aktywności i zdrowego trybu życia – 
tłumaczy burmistrz Karol Skrzypczak.

Konkurs „Samorząd Promują-
cy Zdrowie” jest częścią Ogólnopolskie-
go Programu Akredytacyjnego „Wysoka 
Jakość w Ochronie Zdrowia”, realizowa-
nego od 2015 r. przez  Quality Institute 
(dawniej: Instytut Zarządzania i Rozwoju 
Jakości). W programie tym wyróżniani są 
liderzy polskiego rynku ochrony zdrowia, 
jak również instytucje publiczne działają-
ce na rzecz promocji zdrowia i zdrowego 
stylu życia. Wyróżnienie odebrali dotych-
czas m.in.: prof. Marian Zembala, dy-
rektor Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu oraz prof. Piotr Radziwon, dy-
rektor Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

W 2019 roku w programie 
wprowadzona została nowa kategoria 
konkursowa „Samorząd Promujący Zdro-
wie” – dla najlepszych polskich samo-
rządów wspierających ochronę zdrowia 
swoich mieszkańców. Cieszymy się, że 
wyróżnienie to - na podstawie rekomen-
dacji ekspertów zasiadających w jury kon-
kursu – zostało przyznane właśnie naszej 
gminie.

Gala Finałowa Konkursu „Sa-
morząd Promujący Zdrowie”, gdzie 
wręczona zostanie drukowana wersja 
Certyfikatu odbędzie się w Warsza-
wie, w Rezydencji Belweder  Kancelarii 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 

niezwłocznie po unormowaniu sytuacji 
epidemicznej i ponownym otwarciu moż-
liwości organizacji wydarzeń publicznych 
i zgromadzeń.

E. Szymańska
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Radni obradowali w hali widowiskowo – sportowej …

SESJA INNA NIŻ ZWYKLE
W niecodziennych okolicznościach odbyła się 21 maja br. sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego wszystkim jej uczestnikom, po raz pierwszy w historii miejskogórec-
kiego samorządu, zwołana została w miejscowej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich. 

Choć same obrady i sposób 
głosowania przeprowadzono w sposób 
tradycyjny, ze względu na epidemię koro-
nawirusa zachowano szczególne środki 
ostrożności. Przed rozpoczęciem sesji sala 
była zdezynfekowana, a radni zostali usa-
dzeni w odpowiednich odległościach od sie-
bie. Dodatkowe zabezpieczenie obecnych 
stanowiły maseczki ochronne i jednorazowe 
rękawiczki.

W posiedzeniu wzięli udział rad-
ni, burmistrz Karol Skrzypczak, sekretarz 
Joanna Pląskowska, naczelnik Wydziału 
Komunalnego, Jacek Stróżyk, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej 
Górce, Artur Jankowski, pracownik urzędu 
obsługujący sesję i osoba realizująca trans-
misję. 

przedstawił kierownik Artur Jankowski.
Podczas sesji rada podjęła dzie-

sięć uchwał. Najpierw dokonała zmian w 
tegorocznym budżecie gminy. Następnie 
przyjęła regulamin określający szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku na 
jej terenie.  

Miejskogóreccy radni uchwalili 
również program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na obszarze gminy. Na realiza-

podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego.

Celem wspierania inicjatyw po-
pularyzujących i promujących produkcję 
oraz wykorzystanie energii ze źródeł odna-
wialnych, z zachowaniem równowagi ekolo-
gicznej i przestrzeganiem zasad współżycia 
społecznego, radni zdecydowali o przy-
stąpieniu Miejskiej Górki w roli członka do 
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii 
Odnawialnej w Kobylnicy.

Na początku obrad burmistrz 
omówił projekty uchwał oraz przedstawił 
informację o działalności w okresie między-
sesyjnym, odbywającej się w szczególnych 
warunkach. W związku z epidemią wprowa-
dzono obostrzenia, w wyniku których m.in. 
nastąpiły zmiany w sposobie funkcjono-
wania urzędu, a także wstrzymane zostały 
prowadzone w gminie inwestycje. Burmistrz 
poinformował też o liczbie osób przebywają-
cych na kwarantannie od początku trwania 
pandemii oraz testach na obecność koro-
nawirusa przeprowadzonych wśród lekarzy 
i pracowników obu miejskogóreckich przy-
chodni. Wszystkie wyniki były negatywne. 
Na terenie gminy nie stwierdzono przypadku 
zakażenia. Po wystąpieniu burmistrza spra-
wozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miejskiej Górce za rok 2019 

cję związanych z nim zadań 
przeznaczyli w tym roku 57 
tys. zł.

Kolejna uchwała 
dotyczyła Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabytka-
mi dla Gminy Miejska Gór-
ka na lata 2019-2022, który 
został przyjęty po uzyska-
niu pozytywnej opinii Wo-
jewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu.

Rada zdecydo-
wała o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie 
wsi Kołaczkowice. Przyspo-
rzy on gminie nowych tere-
nów pod zabudowę miesz-
kaniową oraz usługową.

Wyraziła też zgodę na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu za-
warcia umowy dzierżawy nieruchomości po-
łożonej w Konarach, stanowiącej własność 
gminy, na której powstać ma elektrownia 
fotowoltaiczna.

Przyjęto także sprawozdanie 
z realizacji w 2019 r. programu współpra-
cy gminy z organizacjami pozarządowymi i 

Ostatnie decyzje dotyczyły od-
wołania Zygmunta Ratajczaka, dotych-
czasowego przedstawiciela gminy do 
zgromadzenia Edukacyjnego Związku Mię-
dzygminnego Gostkowo – Niepart w Niepar-
cie oraz wyznaczenia nowego reprezentan-
ta w tym organie, radnej Marleny Głowacz 
– Zelek. 

E. Pawełka

Sesja odbyła się w hali widowiskowo – sportowej 

Burmistrz Karol Skrzypczak

Kierownik OPS w Miejskiej Górce, Artur Jankowski
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Pieniądze na kanalizację i wodociąg …

UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA
Gmina Miejska Górka pozyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę 

i wykonanie sieci wodociągowej w Sobiałkowie. Inwestycja realizowana będzie w części miejscowości, zwanej 
„Zapłociem”. 

W tej sprawie 2 lipca br., 
w Poznaniu podpisana została umowa 
pomiędzy gminą, reprezentowaną 
przez burmistrza Karola Skrzypczaka i 
skarbnika Dorotę Lamperską, a Urzędem 
Marszałkowskim, którego przedstawicielem 
był wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Sobiałkowie, w latach 2017 – 2018, nie 
objęła „Zapłocia”, ponieważ ta część wsi nie 
spełniała wymogu, jakim był współczynnik 
120 mieszkańców na 1 km sieci, w związku 
z czym jej skanalizowanie nie mogło 
być dofinansowane z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ubiegłym roku gmina złożyła 
wniosek o przyznanie na inwestycję 
w Sobiałkowie środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym 
ww. współczynnik nie musi być spełniony. 
Pozyskana z PROW kwota wynosi 488 tys. 
zł. 

Projekt zadania przewiduje 
wybudowanie 800 m kanalizacji oraz 100 m 
wodociągu. Przedsięwzięcie kosztować ma 
950 tys. zł. Prace rozpoczną się w przyszłym 
roku. E. P.

Prawie 500 tys. zł dofinansowania ... 

POWSTANĄ DWIE ŚWIETLICE WIEJSKIE
Na początku lipca br. gmina Miejska Górka ogłosiła przetarg na budowę świetlic wiejskich w Dąbrowie i 

Gostkowie oraz zagospodarowanie otoczenia wokół mających powstać obiektów.

W obu miejscowościach planuje 
się wybudować świetlice drewniane o takich 
samych wymiarach, w kształcie sześciokąta, 
z dodatkowymi pomieszczeniami kuchenny-
mi i sanitarnymi. Zostaną one przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Służyć mają aktywizacji i integracji miesz-
kańców wsi. 

Projekt przewiduje też utwardze-
nie placów przy obiektach, z których jeden  
usytuowany zostanie w Dąbrowie, na boisku 
przy płycie tanecznej, a drugi w Gostkowie, 
w pobliżu szkoły, tuż obok ścieżki pieszo – 
rowerowej. Przetarg składa się z dwóch czę-
ści. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu. 
Budowa obu świetlic prowadzona będzie 

równocześnie. Obiekty mają być gotowe do 
końca maja przyszłego roku.

Na realizację zadania gmina po-
zyskała dofinansowanie w kwocie prawie 
500 tys. zł. Przyznane środki pochodzą z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Łączny koszt inwestycji wyniesie niespełna 
800 tys. zł. E. P.

Do przetargu stanęło dziewięciu 
oferentów. Najniższą kwotę za wykonanie 
zadania, wynoszącą 617 tys. zł, zaoferowa-
ła firma Gembiak – Mikstacki Spółka Jawna 
w Krotoszynie. Umowa z wykonawcą podpi-
sana została 29 lipca.

W ramach przedsięwzięcia plano-
wane jest wykonanie odcinka drogi o długo-

ści 187 m i szerokości 6 m, prowadzącego 
wzdłuż ogrodzenia cmentarza parafialnego 
aż do ulicy Spacerowej. Jego nawierzchnia 
pokryta zostanie asfaltem. 

Projekt obejmuje również budo-
wę ronda na skrzyżowaniu ulic oraz ścieżki 
pieszo – rowerowej, wykonanej z kostki bru-
kowej, biegnącej równolegle do nowej drogi. 

Na całej długości ogrodzenia cmentarza po-
wstaną miejsca postojowe.

Termin zakończenia inwestycji 
przypada na koniec maja przyszłego roku. 
Wysokość dofinansowania pozyskanego 
przez gminę z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich wynosi 63,63% wartości za-
dania. E. P.

Powstaną miejsca postojowe przy cmentarzu …

ULICA HUBALA BĘDZIE ROZBUDOWANA
W dniu 22 lipca br. rozstrzygnięty został przetarg na rozbudowę ulicy Hubala w Miejskiej Górce. Na re-

alizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.Kierownik OPS w Miejskiej Górce, Artur Jankowski

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, skarbnik Dorota Lamperska i burmistrz Karol Skrzypczak
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Podziękowanie dla burmistrza …

TRZYDZIEŚCI LAT SAMORZĄDU
30 czerwca br. odbyła się dziewiętnasta  sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Ze względu na sytuację 

pandemiczną i wynikające z niej obostrzenia, miejskogóreccy radni po raz kolejny obradowali w miejscowej hali 
widowiskowo-sportowej.

Podobnie jak podczas poprzed-
nich obrad, zachowane zostały szczególne 
wymogi bezpieczeństwa. Przeprowadzo-
no dezynfekcję sali, a uczestnicy usiedli w 
dwumetrowych odstępach od siebie. W celu 
dodatkowej ochrony obecni założone mieli 
maseczki oraz rękawiczki.

W sesji wzięli udział: radni, bur-
mistrz Karol Skrzypczak, sekretarz Joan-
na Pląskowska, skarbnik Dorota Lamper-
ska, kierownik Centrum Usług Wspólnych, 
Maria Antkowiak, pracownik urzędu oraz 
osoba prowadząca transmisję. W trakcie 
obrad burmistrz omówił projekty uchwał 
oraz przedstawił informacje związane 
z działalnością w okresie międzysesyjnym. 
Poinformował m.in. o zakupie laptopów do 
zdalnej nauki  przeznaczonych dla uczniów 
miejskogóreckich szkół, rozpoczęciu prac 
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Gostkowie i Rozstępniewie, pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku w sprawie odmulenie 
stawów, w Dłoni i Piaskach, złożonego do 

Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielko-
polska” oraz dobiegającej końca przebudo-

wie budynku szkolnego w Konarach.
Podczas sesji radni jednogłośnie 

podjęli uchwały w sprawach: dokonania 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024 
oraz uchwały budżetowej na rok 2020, 
określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie na nadchodzący rok szkolny oraz 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 
Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania fi-
nansowego powyżej kwoty określonej w bu-
dżecie gminnym, związanego z realizacją 
zadania, obejmującego dowozy szkolne 
i przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021.

Sesja była również okazją do zło-
żenia burmistrzowi Karolowi Skrzypczako-
wi podziękowania za 30 lat pracy na rzecz 
miejskogóreckiego samorządu. Kwiaty i sta-
tuetkę, w imieniu radnych, wręczyli prze-
wodniczący RM Zdzisław Goliński oraz 
wiceprzewodnicząca Barbara Szewczyk.

E. Szymańska

Tak głosowaliśmy w gminie …

WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Tegoroczne wybory prezydenckie były wyjątkowe i zapewne zapamiętane zostaną na długo, ze wzglę-

du na epidemię koronawirusa i konieczność zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

W gminie Miejska Górka wygrał 
je Andrzej Duda, nie należący do partii poli-
tycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedli-
wość. W pierwszej turze, która odbyła się 28 
czerwca br., zdobył on 52,07% głosów. Jego 
główny rywal, Rafał Trzaskowski z Platfor-

my Obywatelskiej, uzyskał poparcie 20,77% 
wyborców. Trzecie miejsce zajął bezpartyjny 
kandydat, Szymon Hołownia, na którego 
głos oddało 13,68% osób.  Frekwencja w 
gminie wyniosła 58,33%. 

W drugiej turze, 12 lipca, do urn 

poszło 61,03% uprawnionych do głoso-
wania. Andrzej Duda zdobył w niej 2.668 
głosów (61,46%), natomiast na Rafała 
Trzaskowskiego zagłosowały 1.673 osoby 
(38,54%).

E. P.

Uczestnicy sesji siedzieli w bezpiecznych odległościach od siebie

Przewodniczący Zdzisław Goliński i wiceprzewodnicząca Barbara Szewczyk złożyli podziękowania burmistrzowi Karolowi Skrzypczakowi 
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Ruszyły prace w Gostkowie …

ROZPOCZĘTO BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ 
Gmina Miejska Górka przystąpiła do realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Rozstępniewo oraz Gostkowo, gdzie rozpoczęto prace w połowie czerwca br.  

Roboty wykonuje wyłonione w 
przetargu konsorcjum firm Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe  INKA-
DRO Sp. z o.o.  oraz Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe EKOMAX. Oba podmioty mają 
swoje siedziby w Ostrowie Wielkopolskim. 

Zadanie jest realizowane w try-
bie „zaprojektuj i wybuduj”, wykonawca był 
więc zobowiązany do opracowania projektu 
i uzyskania pozwolenia na budowę kanali-
zacji sanitarnej, które otrzymał pod koniec 
maja br.

Zakres inwestycji obejmuje uło-
żenie w obu wioskach rurociągów kanaliza-
cyjnych o łącznej długości około 8 km oraz 
wybudowanie 156 przyłączy i siedmiu prze-
pompowni.  Ścieki zebrane grawitacyjnie w 
Gostkowie i Rozstępniewie odprowadzane 

będą rurociągiem tłocznym do kanalizacji 
w Miejskiej Górce, skąd popłyną do oczysz-
czalni w Karolinkach. Na wykonanie zada-
nia, którego całkowity koszt wyniesie nieco 
ponad 4 mln zł, gmina pozyskała dofinan-

sowanie w wysokości 85 % wartości netto 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Przedsięwzięcie ma być zre-
alizowane do końca maja przyszłego roku.

E. Pawełka

Trwale zapisał się w historii miasta …

W ROCZNICĘ ŚMIERCI WINCENTEGO BRZESKWINIEWICZA
17 lipca br. minęła 90. rocznica śmierci Wincentego Brzeskwiniewicza, znanego na miejskogóreckiej 

ziemi powstańca wielkopolskiego, cenionego obywatela i działacza społecznego.

Z tej okazji wiązankę kwiatów na 
jego grobie złożyli burmistrz Karol Skrzyp-
czak, zastępca burmistrza, Adam Bandu-
ra, radny Marian Rapior, dyrektor Ośrodka 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Ma-
rek Stach oraz wnuczka powstańca, Maria 
Stróżyk z rodziną: Wojciechem Gołębiow-
skim, Agnieszką Nawrocką, Hubertem 
Nawrockim i Weroniką Nawrocką. 

Wincenty Brzeskwiniewicz uro-
dził się 17 lipca 1877 r. w Miejskiej Górce. 
Z zawodu był kupcem. Zamieszkiwał na 
stałe w rodzinnym mieście. Już na długo 
przed wybuchem pierwszej wojny światowej 
pracował w organizacjach polskich. Był za-
łożycielem Koła Śpiewu „Lutnia”. Przyczynił 
się też do założenia i rozkwitu miejscowego 
Banku Ludowego. 

Podczas wojny walczył na fron-
cie. Po powrocie do domu w 1918 r. włączył 
się w nurt życia społecznego. Wziął  czynny 
udział w powstaniu wielkopolskim.  Stanął  
na czele pierwszego oddziału powstańcze-
go w powiecie rawickim, który uformował 
się w Miejskiej Górce. Niezmordowanie pra-
cował, organizował, dowodził. Cieszył się 
uznaniem komendanta Ignacego Buszy 
i por. Stanisława Kamińskiego. Współ-
tworzył 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich 
w Gnieźnie, przemianowany później na 69 

Pułk Piechoty, z którym walczył na froncie 
bolszewickim, za co otrzymał „Krzyż Wa-
lecznych” i dosłużył się stopnia chorążego 
w rezerwie.

W roku 1922 zwolnił się z sze-
regów armii czynnej i wrócił do domu. Nie 
ustawał w pracy społecznej. Z jego inicjaty-
wy powstało w Miejskiej Górce Towarzystwo 
Powstańców i Wojaków, pierwsze w powie-
cie. Był jego prezesem od założenia aż do 
śmierci. W uznaniu za  tę działalność został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i 
Krzyżem Naczelnej Rady Ludowej.

W. Brzeskwiniewicz był niestru-
dzony w pracach dla dobra społeczeństwa. 
Chętnie organizował oficjalne uroczystości 

oraz obchody różnych rocznic i jubileuszy. 
Zmarł nagle 17 lipca 1930 r., w dniu swo-
ich 53. urodzin. Śmierć znanego powstańca 
oraz cenionego działacza odbiła się szero-
kim echem w prasie, w której zamieszczono 
wiele nekrologów. W „Orędowniku Powia-
towym” ukazał się artykuł przedstawiający 
sylwetkę zmarłego i jego dokonania oraz 
wzruszające pożegnanie.

Wincenty Brzeskwiniewicz został 
pochowany 21 lipca na cmentarzu parafial-
nym w Miejskiej Górce. Żegnano go z wiel-
kim żalem, przypominając nad grobem licz-
ne zasługi, dzięki którym na trwałe zapisał 
się w historii naszego miasta. 

E. Pawełka

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostkowie

Od lewej: dyrektor Marek Stach, zastępca burmistrza Adam Bandura, Agnieszka Nawrocka, burmistrz Karol Skrzypczak, Maria 
Stróżyk, Weronika Nawrocka, radny Marian Rapior, Wojciech Gołębiowski, Hubert Nawrocki
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Konkurs na najpiękniejszy wianek …

KONTYNUACJA SWIĘTOJAŃSKIEJ TRADYCJI
Z powodu epidemii koronawirusa nie mogły odbyć się w tym roku WIANKI zaplanowane na koniec czerw-

ca. Impreza kultywująca tradycję sobótkową od wielu lat organizowana była przez Klub Seniora oraz Ośrodek 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. 

Gościli na niej między innymi 
przedstawiciele lokalnych kół gospodyń 
wiejskich i stowarzyszeń oraz zaprzyjaź-
nionych klubów seniora z sąsiednich gmin 
i powiatów.  

Każdego roku festyny rozpoczy-
nały się przemarszem uczestników ulicami 
miasta nad zbiornik wodny BALATON, gdzie 
następowało tradycyjne puszczanie wian-
ków na wodę. W programie nie brakowało 
też występów artystycznych, dobrej zabawy 
i fajerwerków. 

W bieżącym roku, dla podtrzyma-
nia tradycji zorganizowany został konkurs 
na NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTO-
JAŃSKI. Wzięły w nim udział dzieci przed-
szkolne, młodzież szkolna, osoby dorosłe 
oraz przedstawiciele organizacji i jednostek 
działających w gminie. 

Na konkurs wpłynęło 38 prac w 
sześciu kategoriach. Oceny dokonała  ko-
misja, w skład której wchodziły Barbara 
Szumna i Izabela Domaniecka, artystki 
plastyczki z Rawicza oraz Ewa Wawrzy-
nek, należąca do koła plastycznego TRZY 

WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI
kategoria dzieci przedszkolne  
I miejsce – Natalia Sobieraj 
II miejsce – Wiktor Ratajczak 
III miejsce – Jakub Ściesielski 
Wyróżnienie: Maja Cicha, Amelka Michalak
 
kategoria 7 - 9 lat 
I miejsce - Julia Skorupka 
II miejsce – Monika Ławniczak 
III miejsce – Julia Sobieraj 
Wyróżnienie: Marcelina Ściesielska , Franek Wolsztyniak
 
kategoria 10 - 12 lat 
I miejsce - Lena Stankowska 
II miejsce – Marta Basińska 
III miejsce – Amelia Ratajczak

 
kategoria 13 - 15 lat 
I miejsce - Nicol Janaszek 

II miejsce – Daria Kaczmarek 
III miejsce – Miłosz Lorenc
Wyróżnienie: Zuzanna Hałdrzyńska, Marcel Szwarc 

kategoria dorośli  
I miejsce – Halina Rapior 
II miejsce – Wirginia Kaczmarek 
III miejsce – Emilia Sobieraj 
Wyróżnienie: Krystyna Idziak, Agnieszka Pawlicka
 
kategoria organizacje i stowarzyszenia  
I miejsce – KGW Konary 
II miejsce – Rada Sołecka Dłoń 
III miejsce – Zespół Śpiewaczy GÓRECZANKI 
Wyróżnienie: Rada Sołecka Niemarzyn, KGW Rzyczkowo, 
KGW Dłoń, KGW Oczkowice, KGW Sobiałkowo 
Pozostali: Przedszkole w Miejskiej Górce, Rada Sołecka 
Sobiałkowo, KGW Zakrzewianki, KGW Gostkowo, Rada 
Sołecka Piaski, Klub Seniora w Miejskiej Górce, Rada 
Sołecka Zakrzewo

Usługi przewozowe wykona jedna firma …

PRZETARG NA DOWOZY SZKOLNE ROZSTRZYGNIĘTY 
W lipcu rozstrzygnięty został przetarg na dowozy szkolne w miejskogóreckiej gminie, w roku szkolnym 

2020/2021.

Zamówienie składało się z trzech 
części. Pierwsza dotyczyła dowożenia dzie-
ci oraz młodzieży do szkół i przedszkoli w 
Miejskiej Górce. Przedmiotem drugiej był 
dowóz dzieci przedszkolnych oraz uczniów 
do placówek oświatowych w Dłoni, Kona-
rach i Sobiałkowie. W obu przypadkach wy-
konawca musiał dysponować autobusami 
do przewozu jednorazowo 55 osób w każ-
dym z nich, odpowiednio przygotowanymi 
pod względem  technicznym.

Trzecia część obejmowała dowóz 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościa-
mi, z terenu naszej gminy do Zespołu Szkół 
Specjalnych i Przedszkola nr 5 „Pod Grzyb-
kiem” w Rawiczu oraz Przedszkola „Tuptup” 
w Miejskiej Górce. Jednym z warunków, ja-
kie musiał spełnić przewoźnik, było dyspo-
nowanie pojazdem konstrukcyjnie przysto-
sowanym do przewozu co najmniej 17 osób 
niepełnosprawnych, w tym przynajmniej jed-
nej na wózku inwalidzkim i trzech na foteli-

ku dziecięcym.  Zwycięzcą przetargu i wy-
konawcą zadania została firma Waldemar 
Skorupka USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB 
AUTOBUSEM w Miejskiej Górce, która za 
świadczenie usług, określonych w pierwszej 
i drugiej części zamówienia, zaproponowa-
ła odpowiednio stawki 4,20 zł/km oraz 3,83 
zł/km, natomiast za dowóz osób niepełno-
sprawnych zaoferowała cenę 3,76 zł/km. 

E. P.

KOLORY, działającego przy OKSiAL. Pa-
nie przyznały, że wybór był bardzo trudny. 
Wianki oddawały zaangażowanie twórców i 
serce włożone w ich wykonanie. Autorzy wy-
korzystali kwitnące w ogródkach i na łąkach 

kwiaty, co było głównym atutem prac, bra-
nym pod uwagę przy ocenie. Komisja wyra-
ziła podziękowania uczestnikom konkursu 
za kultywowanie tradycji świętojańskiej.

E. P.

Wianki na miejskogóreckim Balatonie

Od lewej: I. Domaniecka, B. Szumna i E. Wawrzynek
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Pierwsza odsłona projektu artystycznego …

KONCERT W SIECI
W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi w okresie jej trwania ograniczeniami, Ośrodek 

Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce przygotował specjalną ofertę kulturalną, dostępną on-
line.

Jedną z propozycji, umożliwiają-
cą kontakt ze sztuką przez internet, jest pro-
jekt artystyczny „Kultur@lnie w sieci”. Został 
on zainaugurowany koncertem duetu  gita-
rowego ACOUSTIC PROJECT, który odbył 
się 14 maja br. – To wydarzenie  z pew-
nością zapisze się w historii działalności 
OKSiAL. Nigdy wcześniej w naszej ofer-
cie nie pojawiła się propozycja koncerto-
wa, która do odbiorców dotrze wyłącznie 
drogą internetową – powiedział dyrektor 
Marek Stach,  przedstawiając przed wystę-
pem wykonawców oraz założenia projektu. 
– Znajdą się w nim koncerty współpracu-
jących z nami od lat muzyków, prelekcje, 
warsztaty, konkursy. Zamierzamy rów-
nież przedstawiać dorobek artystyczny 
lokalnych twórców: malarzy amatorów, 
rękodzielników i przedstawicieli innych 
dziedzin życia artystycznego – dodał.

Dwaj wspaniali gitarzyści, Miro-
sław Szymankiewicz i Daniel Szymankie-
wicz zagrali na scenie miejskogóreckiej sali 
widowiskowej, a transmitowany na żywo wy-
stęp można było oglądać na You Tube. 

Przypomnijmy, że duet gitarowy 
ACOUSTIC PROJECT założony został w 
marcu 2009 roku. Tworzący go muzycy wy-
konują własne kompozycje instrumentalne, 
łączące w sobie elementy różnych gatun-
ków muzycznych, głównie bluesa, jazzu i 
flamenco, choć nie ukrywają swojej fascy-
nacji  muzyką rockową. W 2014 roku uka-

zała się ich debiutancka płyta zatytułowana 
„Sky”, stanowiąca mieszankę jazzu, aku-
stycznego rocka, flamenco i klasyki. Zawie-
ra ona trzynaście urozmaiconych stylistycz-
nie utworów, zaaranżowanych na klasyczne 
i akustyczne gitary. ACOUSTIC PROJECT 
prezentuje zróżnicowaną klimatem, ale bar-
dzo spójną muzykę, odzwierciedlającą róż-
ne emocje, obok której nie można przejść 
obojętnie. 

Utrzymany w łagodnym klimacie 
koncert zakończył M. Szymankiewicz, dzię-
kując fanom. Retransmisja występu dostęp-
na jest na kanale YouTube. 

Jak się okazało, epidemia koro-
nawirusa nie pozbawiła nas kontaktu z kul-
turą, która, dzięki nowoczesnym technolo-
giom, zagościła w naszych domach.

E. Pawełka

ACOUSTIC PROJECT

Nowe instrumenty dla orkiestry …

ROZWIJAJĄ SIĘ KONCERTOWO
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka nie przestaje się rozwijać. Aktywne działania zarządu za-

owocowały kolejnym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku zespół realizował pro-
jekt pod nazwą „W Miejskiej Górce rozwija-
my się koncertowo”. Wartość całego przed-
sięwzięcia wyniosła 28 299,00 zł, z czego 
25 000,00 zł stanowiła dotacja pozyskana z 
MKiDN, natomiast pozostała kwota to finan-
sowy wkład własny stowarzyszenia. 

Orkiestra zakupiła saksofon te-
norowy, flet poprzeczny piccolo, dzwonki 
koncertowe oraz puzon. Instrumenty zostały 
przekazane muzykom podczas pierwszej 
próby całego zespołu, która odbyła się 26 
czerwca. 

Projekt uzyskał dofinansowanie 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

S. Drabik Od lewej: Julia Samól, Konrad Jankowiak, Łukasz Barteczka, Zuzanna Barteczka i prezes Szymon Drabik
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Zabrali publiczność w muzyczną podróż …

W RYTMIE BOSSA NOVY
W niedzielę, 19 lipca br. odbył się w Miejskiej Górce koncert „Zakochani w Bossa Novie”, w wykonaniu 

Doroty Wróblewskiej i zespołu Q-Artist , będący kolejną odsłoną projektu artystycznego „Kultur@lnie w sieci”, 
realizowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.  

Artyści wystąpili na specjalnie 
przygotowanej scenie plenerowej przed 
głównym wejściem do budynku OKSiAL. 
Wydarzenie to było wyjątkowe z dwóch 
względów. – Odkąd pamiętam, nigdy 
wcześniej nie zorganizowano koncertu w 
tym miejscu, więc ten dzisiejszy może się 
okazać strzałem w dziesiątkę i zapocząt-
kować nową tradycję. Po drugie, co mnie 
bardzo cieszy, od 5 marca br., kiedy to w 
sali widowiskowej wystąpiła Krystyna Gi-
żowska, jest to pierwszy u nas koncert z 
udziałem publiczności – powiedział Marek 
Stach, dyrektor OKSiAL, witając przybyłych. 

Dorota Wróblewska to utalento-
wana wokalistka i pianistka, prowadząca 

Studio Edukacji Wokalnej HAPPY SIN-
GERS w Kaliszu. Od kilku lat śpiewa i gra w 
projektach muzycznych oscylujących wokół 
jazzu. Wystąpiła w towarzystwie  znakomi-
tych muzyków: Tomasza Ratajczaka (pia-
no), Rafała Gubańskiego (saksofon), Woj-
ciecha Bergandera (kontrabas), Michała 
Bednarza (perkusja) i Artura Kowalskiego 
(percussion).

Wykonawcy zabrali słuchaczy 
w piękną podróż do świata muzycznej fu-
zji klasyki jazzu i rozkołysanej bossa novy. 
Zaprezentowali standardy muzyki amery-
kańskiej początków XX wieku, a także bra-
zylijskiej i latynoamerykańskiej, rozwiniętej 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 

ubiegłego stulecia. Ze sceny zabrzmiały do-
skonale znane utwory, skomponowane m.in. 
przez Antonio C. Jobima, Barta Howarda 
czy Georga Gershwina, a także popularne 
polskie piosenki, „Bossa nova do poduszki”  
i „Ludzkie gadanie”, do których słowa napi-
sała Agnieszka Osiecka.

Ponadgodzinny występ został 
ciepło przyjęty przez publiczność i zakoń-
czył się bisem. Warto dodać, że koncert 
transmitowany był na żywo w internecie, w 
serwisie You Tube.

E. Pawełka

Dorota Wróblewska i Q-Artist

Był to pierwszy w ramach projektu koncert z udziałem publiczności

Rafał Gubański
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Dowcipnie i z klasą …

ROZŚMIESZYLI WIDZÓW DO ŁEZ
W dniu 2 sierpnia br. odbył się w Miejskiej Górce występ Kabaretu MASZTALSCY, który gościł w na-

szym mieście na zaproszenie Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. 

Była to trzecia odsłona projektu 
artystycznego „Kultur@lnie w sieci”, a jed-
nocześnie kolejna z udziałem publiczno-
ści. Wykonawcy wystąpili na scenie plene-
rowej, która ustawiona została na parkingu 
przy budynku OKSiAL. Pomimo ograniczeń, 
zastosowanych w związku z pandemią ko-
ronawirusa, kabaretowy program na żywo 
obejrzało ponad sto osób. Zgromadzoną 
publiczność powitał Marek Stach, dyrektor 
OKSiAL.

Kabaret swoje powstanie za-
wdzięcza audycjom radiowym, które nie-
gdyś tworzyli jego obecni członkowie: Jerzy 
Ciurlok, czyli Ecik i Aleksander Trzaska, 
wcielający się w postać Masztalskiego. 
Pierwsza zrealizowana została w 1985 r., 
w katowickiej rozgłośni Polskiego Radia. 
Po zdobyciu ogromnej popularności rozpo-
częli działalność estradową. Przyniosła ona 
sukcesy pochodzącym ze Śląska kabare-
ciarzom, prezentującym charakterystyczne 
dla tego regionu poczucie humoru. Bawili 

setki tysięcy mieszkańców Polski i Polonię 
na całym świecie. Nadal są chętnie i często 
zapraszani na różne imprezy. 

Fenomen MASZTALSKICH pole-
ga na tym, że potrafią komentować rzeczy-
wistość dowcipnie i z klasą. Mogła się o tym 

przekonać miejskogórecka publiczność, któ-
ra podczas występu świetnie się bawiła i nie 
szczędziła artystom braw. Warto dodać, że 
występ kabaretu transmitowany był drogą 
internetową na platformie YouTube. 

E. Pawełka

Trenowali i wypoczywali nad morzem ...

BEZPIECZNY I ATRAKCYJNY OBÓZ
W dniach od 5 do 12 lipca br. grupa dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JITSU i 

JUDO w Miejskiej Górce, pod opieką trenerów Arnolda i Kornela Ratajskich, przebywała na obozie  sportowo – 
rekreacyjnym w Mielnie, położonym nad Morzem Bałtyckim.

W tym roku przygotowanie wypo-
czynku nie było łatwe, z uwagi na epidemię 
COVID-19 oraz obowiązujące w tej sytuacji 
wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Mi-
nisterstwa Zdrowia. – Pomimo trudności, 
udało się nam zorganizować bezpieczny 
i pełen atrakcji obóz, w którym uczestni-
czyło 25 osób – powiedział Kornel Ratajski.

Obozowicze codziennie trenowali 
ju-jitsu i judo w grupach, pod okiem szkole-
niowców, wraz z zawodnikami klubów Judo 
Tuliszków, Biegański Jamniuk Gorzów Wiel-
kopolski oraz Gwardia Koszalin. 

Każdy dzień rozpoczynał się od 
mierzenia temperatury i porannego rozruchu 
fizycznego. Przed południem i po południu 
odbywały się treningi oraz zajęcia na plaży, 
gdzie grano w siatkówkę i ringo lub kąpano 
się w morzu. Uczestnicy obozu korzystali 
także z innych atrakcji, takich jak paintball 
czy relaks w koszalińskim Aquaparku, gdy 
pogoda nie dopisała. Wybrali się też z trene-
rami na wycieczkę rowerową do Sarbinowa.

Podczas ostatniego dnia zorgani-
zowano ognisko oraz podsumowanie pobytu 
w Mielnie połączone z „chrztem Samuraja”, 

który musiały przejść osoby przebywające 
na obozie po raz pierwszy. Warto dodać, że 
obozowicze spędzili te kilka dni bez telefo-
nów, co sprzyjało integracji oraz nawiązywa-
niu nowych znajomości i przyjaźni.

– Za wsparcie w organizacji 
obozu składamy podziękowania Mini-
sterstwu Sportu oraz Burmistrzowi Miej-
skiej Górki i sponsorom: SZALKOWSKI 

Transport i Spedycja, WALBET  A. D. 
K. Walkowiak,  GEO – BUD Jacka Sza-
frańskiego. Dziękujemy też firmie SKO-
RUPKA za bezpieczny przewóz. Już od 
września zapraszamy na treningi ju-jitsu 
i judo oraz kolejne atrakcje organizowa-
ne przez nasz klub – podsumowali Arnold i 
Kornel Ratajscy.

E. Pawełka

Kabaret MASZTALSCY                                     Występ obejrzało ponad sto osób

Uczestnicy obozu chętnie przebywali  na nadmorskiej plaży
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Tadeusz Błochowiak honorowym członkiem klubu …

SPARTA MA NOWEGO PREZESA
Klub Sportowy SPARTA w Miejskiej Górce ma nowego prezesa. Został nim 34 – letni Bartosz Kaczmarek. 

Były piłkarz, a ostatnio trener klubu zastąpił  na tym stanowisku Tadeusza Błochowiaka, który po 37 latach złożył 
rezygnację z pełnionej funkcji.

T. Błochowiak działał i pracował 
w SPARCIE przez czterdzieści lat. W końcu 
stycznia br. zrezygnował z prezesowania, ze 
względów zdrowotnych. Podczas zebrania 
sprawozdawczego w dniu 26 czerwca br. rezy-
gnacje z funkcji złożyli pozostali członkowie za-
rządu oraz komisja rewizyjna klubu. W tej sytu-
acji podjęto decyzję o zwołaniu w trybie pilnym, 
jeszcze tego samego dnia, nadzwyczajnego 
zebrania walnego. 

Wybrano na nim nowy, pięciooso-
bowy zarząd, w skład którego weszli: prezes 
Bartosz Kaczmarek, wiceprezes Adam Ware-
siak, skarbnik Mariusz Frąckowiak, sekretarz 
Piotr Staniszewski i członek Tadeusz Stró-
żyk.

Wyłoniono również komisję rewi-
zyjną, którą obecnie tworzą: przewodniczący 
Jacek Stróżyk, jego zastępca, Grzegorz Spy-
chalski i członek Tomasz Spychalski. 

Uczestnicy zebrania podjęli też 
uchwałę o nadaniu Tadeuszowi Błochowiakowi 
godności honorowego członka SPARTY. Pa-
miątkowymi statuetkami obdarowano ustępu-
jące władze w uznaniu za długoletnią pracę, 
a obecnego na zebraniu burmistrza Karola 
Skrzypczaka, w podziękowaniu za wspieranie 
działalności klubu. 

Nowy prezes związany jest ze 
SPARTĄ od ponad dwudziestu lat. – Jako 

dwunastoletni chłopak zapisałem się na 
treningi do drużyny trampkarzy młodszych. 
Była to wówczas najmłodsza kategoria wie-
kowa rozgrywek piłkarskich w okręgu lesz-
czyńskim. W kolejnych latach rozwijałem 
swoje umiejętności, przechodząc do star-
szych grup, aż znalazłem się w drużynie se-
niorów, z którą miałem przyjemność, po wy-
walczeniu awansu, grać w IV lidze. W czasie 
studiów występowałem w barwach DĄBRO-

CZANKI Pępowo, ale po czterech sezonach 
wróciłem do SPARTY. Podczas jednego z 
meczów w Miejskiej Górce doznałem kon-
tuzji kolana, która przerwała moją karierę 
zawodniczą – wspominał Bartosz Kaczmarek. 
– Wówczas za namową prezesa Błochowia-
ka spróbowałem swoich sił jako trener. Po-
czątkowo prowadziłem najmłodsze grupy, 
czyli skrzatów i żaków, ale od czterech lat 
trenuję drużynę trampkarzy -  dodał.

Pod koniec czerwca br. podjął ko-
lejne wyzwanie, choć, jak przyznał, nie była to 
łatwa decyzja. Pełnienie funkcji prezesa klu-
bu, jego zdaniem, wiąże się bowiem z dużą 
odpowiedzialnością, wymaga zaangażowania 
i czasu. Jest jednak pełen optymizmu, który 
podzielają również pozostali członkowie nowe-
go zarządu. – SPARTA to przede wszystkim 
ludzie, którzy tworzą ten klub. Wierzymy, 
że dzięki pracy oraz pomocy osób, którym 
jego dobro od zawsze leżało na sercu, bę-
dzie się on nadal rozwijał. Naszym podsta-
wowym celem jest niezmiennie szkolenie 
dzieci i młodzieży. Chcemy, żeby stadion 
tętnił życiem i był wizytówką miasta – za-
pewnił prezes.

Nowym władzom SPARTY życzymy 
powodzenia w realizacji planów i zamierzeń.

tekst E. Pawełka, fot. D. Bela

Nagrodzona za osiągnięcia sportowe …

ZAWODNICZKA NIE DO POKONANIA
Aleksandra Jankowiak, uczennica klasy ósmej Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, podczas zakończenia 

roku szkolnego 2019/2020 otrzymała nagrodę specjalną.

Był to puchar za wybitne 
osiągnięcia w zawodach tenisa stołowego. 
–  Począwszy od klasy czwartej, 
Aleksandra regularnie uczęszczała 
na moje koło tenisa stołowego. Była 
bardzo ambitną dziewczyną. Jej sukcesy 
zaczęły się już w klasie piątej. Łącznie 
osiemnaście razy stawała w zawodach na 
podium (czternaście razy indywidualnie i 
czterokrotnie drużynowo). Indywidualnie 
jest niepokonana, a z drużyną nigdy 
nie znalazła się poza podium. Za 
największy indywidualny sukces Oli 
uznaję zwycięstwo w powiatowym 
turnieju o ,,Puchar Przewodniczącego 
Rady Osiedla Stare Miasto” w Rawiczu, 
gdyż walczyła w nim, w jednej kategorii 
z chłopcami. Drużynowo ma wraz z 
koleżankami na koncie m.in. zwycięstwo 
w turnieju powiatowym oraz trzecie 
miejsce w zawodach rejonowych, po 
przegranej w półfinale z późniejszymi 
triumfatorkami - podsumował Arkadiusz 
Kaczmarek, trener Oli, a jednocześnie 
nauczyciel języka polskiego w ZS A. K. Aleksandra Jankowiak

Prezes Bartosz Kaczmarek
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Amatorzy wędkowania nad „Balatonem” …

WALCZYLI O PUCHAR BURMISTRZA
Spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miejskiej Górki mają już swoją tradycję. W po-

przednich latach towarzyszyły obchodom dni miasta. 

W tym roku epidemia korona-
wirusa pokrzyżowała wiele planów. Nie 
przeszkodziła jednak Miejskogóreckiemu 
Stowarzyszeniu Wędkarskiemu OKOŃ w 
zorganizowaniu zawodów, w pierwszą so-
botę lipca br. 

Po raz dwudziesty ósmy nad 
zbiornikiem „Balaton” spotkali się pasjonaci 
wędkowania, aby stanąć do walki o presti-
żowe trofeum. W zmaganiach wzięło udział 
prawie siedemdziesięciu zawodników. 

W klasyfikacji indywidualnej 
zwyciężył Wiktor Walczak z Odolanowa, 
zdobywając 11.225 punktów. Drugie miej-
sce zajął Bartek Starosta z Leszna (8.835 
pkt). Na trzeciej pozycji uplasował się Ar-
kadiusz Szymkowiak z Kościana (7460 
pkt).

W rywalizacji drużynowej starto-
wały 22 trzyosobowe zespoły. Triumfowała 
ekipa MAVER-HYDROMAK  Poniec (10 
pkt), która wyprzedziła SKIMMERS Włady-
sławów (17 pkt)  oraz FIUME Wrocław (17 
pkt). Trofea i nagrody zawodnikom wręczył 
zastępca burmistrza, Adam Bandura.

E. P.

W zawodach startowali zawodnicy z całej Polski …

WĘDKARSKA RYWALIZACJA
W dniu 25 lipca br. nad zbiornikiem wodnym „Balaton” w Miejskiej Górce odbyły się spławikowe zawo-

dy wędkarskie z cyklu TRAPER CUP 2020. Ich organizatorami były Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie 
OKOŃ i Ponieckie Stowarzyszenie PERKOZ. 

Impreza wzbudziła duże zainte-
resowanie. W zawodach, które rozgrywano 
tylko w klasyfikacji indywidualnej, wzięło 
udział aż osiemdziesięciu zawodników 
z całej Polski. Miłośnicy wędkowania zje-
chali z odległych miast i regionów, między 
innymi  Rzeszowa, Szczecina, Łodzi, Zielo-

nej Góry, Wałbrzycha, Wrocławia, Lubina, 
Poznania czy Górnego Śląska. Wśród star-
tujących nie zabrakło również wędkarzy z 
naszych okolic.

Zwycięzcą wędkarskiej rywaliza-
cji został Jacek Wrzeszczak z Oleśnicy, 
który uzyskał 10.010 punktów. Na drugim 

miejscu uplasował się Adam Maryjowski 
z Milicza (7.190 pkt). Trzecią pozycję zajął 
Konrad Kołakowski z Ciechanowa (6.785 
pkt). Wszystkim zawodnikom życzymy ło-
wisk pełnych ryb i wielu niezapomnianych 
chwil nad wodą. 

E. P.

Trzy najlepsze drużyny na podium oraz zastępca burmistrza, Adam Bandura (z prawej) i prezes MSW OKOŃ, Andrzej Hejducki (z lewej)

Podczas ceremonii podsumowania zawodów nagrodzono kilkunastu najlepszych wędkarzy
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Było to w czerwcu 1935 roku …

25-LETNI JUBILEUSZ ISTNIENIA KATOLICKIEGO 
STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

Piękną uroczystość 25-lecia istnienia swego obchodziło w dniu wczorajszym ruchliwe na tutejszym 
terenie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Miejskiej Górce.

Jubileusz ten rozpoczęto ranną pobudką. 
O godz. 9-tej rano na placu przed Strzelni-
cą poczęły zbierać się miejscowe jak i są-
siednie bratnie towarzystwa. O godz. 9.45 
uformował się pochód. Po zdaniu raportu 
wyruszył wspaniały pochód z licznymi sztan-
darami oraz miejscową orkiestrą na czele do 
kościoła na nabożeństwo. Mszę św. na in-
tencję Jubilatki odprawił asystent ks. prob. 
Lewandowicz, zaś wzniosłe kazanie wy-
głosił asystent okręg. ks. dziek. Lipowicz z 
Niepartu. Czcigodny kapłan wskazał na św. 
Stanisława Kostkę, Patrona Stowarzyszenia 
Młodzieży, jako wzór czystości, męstwa i 
wytrwałości w dobrym. Piękne pienia chóru 
kościelnego podniosły w znacznej mierze 
uroczysty nastrój nabożeństwa.
 Po nabożeństwie przed kościołem 
ustawiono się ponownie do pochodu. Na 
Rynku odbyła się defilada przed Komitetem 
Honorowym oraz władzami organizacji, po 
czym pochód ruszył do Strzelnicy na uro-
czystą akademię.
 Akademię zainaugurowano ode-
graniem potężnym „Gaude Mater Polonia”, 
po czym prezes miejscowego KSM dh Mi-
kus Florian zagaił zebranie, witając ser-
decznie przybyłych na uroczystość: Wiel. 
duchowieństwo, członków Komitetu hono-
rowego, przedstawicielkę naszego pisma 

oraz licznych gości, druhny i druhów KSM. 
Następnie dalsze przewodnictwo zebrania 
oddał dh prezes w ręce asyst. okręg. ks. 
dziek. Lipowicza, który z swej strony powołał 
do prezydium ks. prob. Lewandowicza i kup-
ca pana Tylewskiego na ławników, a pana 
Hasińskiego na sekretarza. Ks. dziekan 
podziękowawszy za wybór, w przemówieniu 
swym wskazał na ideę młodzieży zrzeszonej 
w KSM, któremu przyświeca dobro Kościoła 
i Ojczyzny, wzywając zarazem starsze spo-
łeczeństwo Miejskiej Górki do współpracy.
 Prezes dh Mikus Florian zdał ob-
szerne sprawozdanie z działalności stowa-
rzyszenia, które powstało przed 25-ciu laty 
z inicjatywy tamtejszego Towarzystwa Prze-
mysłowców w porozumieniu z ks. Kokociń-
skim. Stowarzyszenie. to przeszło różne 
koleje – dobre i złe; lecz od kilku lat weszło 
na trwałe i zdrowe tory, dzięki niezmordowa-
nym wysiłkom Wiel. ks. Cwojdy i obecnego 
Zarządu.
 Referat odczytał wice-prezes dh 
Hasiński Józef pt. „Ruch Młodych”, w któ-
rym przedstawił program i cele wytknięte dla 
KSM, jak również zaapelował, aby starsze 
społeczeństwo zapoznało się z nim bliżej, 
poparło je czynnie pracą i ofiarą, aby ta mło-
dzież nasza sprostała potrzebom życia co-
dziennego i była gotową do odpowiedzialnej 

służby na każde wezwanie Kościoła i uko-
chanej Ojczyzny.
 Tak sprawozdanie prezesa jak i 
powyższy referat oraz wszystkie inne prze-
mówienia oklaskiwano gorąco. Wśród entu-
zjazmu, ks. dziek. Lipowicz wręczył piękne 
dyplomy ks. prob. Lewandowiczowi i panu 
Tylewskiemu, po czym odczytano telegramy 
i składano życzenia.
 Na zakończenie akademii prze-
mówił jeszcze krótko ks. dziekan Lipowicz i 
wzniósł trzykrotny okrzyk na cześć Ojca św. 
i P. Prezydenta Ign. Mościckiego, podjęty 
przez obecnych z zapałem.
 Resztę programu wspaniałej aka-
demii wypełniły udane występy chóru ko-
ścielnego i deklamacje, za co zbierano rzę-
siste oklaski.
Po południu nastąpił wymarsz do lasu miej-
skiego, gdzie urządzono festyn ludowy, 
zawody w siatkówkę itd. Powyższą uro-
czystość, która pozostanie uczestnikom na 
długo w miłej pamięci, zakończono skromną 
zabawą taneczną w Strzelnicy.
 Ruchliwemu KSM w Miejskiej Gór-
ce życzymy dalszej owocnej pracy w jak naj-
dłuższe lata.

Red.
Źródło: Gazeta Rawicka, nr 126 

z 3 czerwca 1935

Z W I Ą Z E K   M A Ł Ż E Ń S K I   Z A W A R L I

13.06.2020
Marta Niedźwiecka - Roszkowo

Tadeusz Maćkowiak - Sobiałkowo

03.07.2020
Natalia Gruszkiewicz - Rawicz
Marek Walkowiak - Gostkowo

08.07.2020
Danuta Sierakowska – Miejska Górka
Henryk Sadowczyk - Rozstępniewo

06.06.2020
Violetta Nowak - Sobiałkowo
Dariusz Wierzyk - Jutrosin

04.07.2020
Karolina Dubicka – Sobiałkowo

Mateusz Zygmunt – Miejska Górka

20.06.2020
Paulina Zmysłowska - Dłoń

Dominik Bondzior – Nowa Kuźnia
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Wiec odbył się 24 maja …

ZEBRANIE PRZEDWYBORCZE W MIEJSKIEJ GÓRCE 
1903 r.

Dnia 24 maja odbył się wiec przedwyborczy w Miejskiej Górce. Jeżeli przebieg obrad wiecowych które-
gokolwiek powiatu Księstwa naszego w wysokim stopniu zajmuje umysły, to w szczególniejszej mierze czynić to 
powinien przebieg obrad przedwyborczych w powiecie najbardziej wysuniętym ku krańcom, w powiecie, który 
olbrzymią linią od wschodu do zachodu graniczy z Dolnym Śląskiem, zniemczonym i sprotestantyzowanym na 
wskroś. Dziwi tylko, że gminy, jako to: Janowo, Ostoje, Zaorle, Sowy, Wydawy, Zielona wieś itd., najwięcej ku 
granicy wysunięte lub wprost przy granicy leżące, nieraz tak blisko osad śląskich, już niemieckich i protestanc-
kich, że kamieniem dorzucisz – że osady i gminy te położeniem swym wprost zapraszające do zniemczenia, a co 
najmniej narażone na zupełne zobojętnienie na punkcie narodowym, trzymają się rzetelnie i twardo sztandaru 
katolickiego i narodowego.

Centrum powiatu naszego tworzy 
Miejska Górka, gród prastary, pamiętający 
lepsze czasy. Tu dotąd komitet powiatowy 
zwołał przedwyborcze walne zebranie, któ-
re się odbyło na sali p. Łukowskiego. Lo-
kal obszerny, największy w Górce, a jednak 
tak w tym dniu szczupły, że na krzesła, na 
estradzie nie było dosyć miejsca, że lokale 
przyboczne wiecownikami zapełnione były, 
że drewniane krzyże u okien służyły tym, co 
się już na salę dostać nie mogli, za podporę 
dla ramion, a którzy w postawie tej, na pół 
stojącej, na pół wiszącej, wytrwali przez cały 
ciąg wiecu. Że zaś dzień 24 maja był najgo-
rętszym w tym roku dotychczas, panował na 
sali upał podzwrotnikowy; wszelkie uznanie 
dla zakładu parowych kąpieli p. dr. Panień-
skiego w Poznaniu – tym razem wszakże 
sala p. Łukowskiego stanowczą czyniła za-
kładowi poznańskiemu konkurencję. Słysza-
łem nawet, że omdlenia na sali się zdarzały; 
gdy już chłop polski mdleje – to nie żarty, 
moi państwo!

Zagaił wiec przewodniczący ko-
mitetu powiatowego, X. L. Niedbał, pro-
boszcz z Dubina. Na przewodniczącego 
poprosił X. Chrustowicza, proboszcza 
miejscowego, doświadczonego, wytrawne-
go weterana w sprawach publicznych. 

Przewodniczący powołał do pióra 
X. Zakrzewskiego, proboszcza z Golejew-
ka, na ławników p. dr. Sentkowskiego z 
Jutrosina i X. radcę Dolnego z Pakosławia.

Porządek obrad obejmował na-
stępujące sprawy:
Sprawozdanie poselskie.
Naukę o wyborach.
Wybór trzech kandydatów.
Wybór delegata i zastępcy.
Wybór komitetu powiatowego.
Wolne głosy.

Przewodniczący, ze szczerym i 
wszechstronnym zadowoleniem zgroma-
dzonych przyjęty, oddał głos księciu Zdzi-
sławowi Czartoryskiemu, posłowi dotych-
czasowemu. Gdybym chciał dokładną zdać 
relację z przemówienia ks. Czartoryskiego, 
powinienem całą przemowę słowo w słowo 
powtórzyć, każdy temat poruszony, czy to 
o etacie państwa niemieckiego, czy o ma-
rynarce i wojsku, czy w sprawie celnej, czy 

o poczcie, czy w końcu o szkole – choć ile 
możności krótko, był opracowany pięknie i 
przekonywająco. Do zrozumienia dokładne-
go przemowy przyczyniło się i to w wysokiej 
mierze, że mówca starał się mówić jak naj-
przystępniej, a już pod pewnym względem 
oddania i wymowy samej szukać lepszego 
sprawozdania poselskiego. Toteż uwaga 
ani na chwilę słuchaczy nie opuszczała, a 
częste potakiwania i objawy sympatii dla 
mówcy świadczyły o należytym zrozumie-
niu słów i intencji szanownego posła. Gdy 
po skończeniu sprawozdania dziękował X. 
przewodniczący za referat poselski, z 400 
piersi zabrzmiało, a raczej zagrzmiało po-
tężne: „Niech żyje poseł nasz”, „niech żyje 
cała jego rodzina”.

Przystąpiono do następnego 
punktu obrad.

X. Mizgalski, proboszcz ze 
Szkaradowa, wygłosił naukę o wyborach, 
tłumacząc wyraziście prawa wyborców i 
sposób wybierania; rzecz przedstawiona 
jasno i dobitnie nie potrzebowała dalszych 
objaśnień – mówcy serdecznie dziękowano. 
Gdy następnie X. przewodniczący wymie-
nił kandydatów na posła, postawionych od 
komitetu powiatowego, jednogłośnie się na 
nich zgodzono.
Są nimi:
ks. Zdzisław Czartoryski,
2)  Józef Mycielski z Kobylopola,
3)  Zenon Lewandowski z Poznania.
Na delegata wybrano p. Nadera z Gostko-
wa, na zastępcę jego p. Binkowskiego z 
Chojna.
Zatwierdzono dotychczasowy komitet po-
wiatowy, w którego skład wchodzą:
X. prob Niedbał, przewodniczący,
2)  Fr. Bartkiewicz z Miejskiej Górki, sekre-
tarz,
3)  Wł. Burian z Jutrosina, skarbnik,
4)  W. Fórmanowicz z Sarnowy,
5)  L. Małecki z Rawicza,
6)  Wyrwantowicz z Bojanowa,
7)  Domagalski z Rawicza.

Zakończenie wiecu było – jak 
mam powiedzieć: - klasyczne.

W niedzielę rano rozrzucono po 
mieście setki kartek wyborczych i odezw 
owej klasy ludzi, którzy się wszędzie cisną, 

choć ich nie proszą. Na kartkach można 
było czytać: Śremski, Redacteur aus Posen 
– Schiesstr. 

A więc – przyleciały do Miejskiej 
Górki ptaszki – ale ptaszki czerwone, dlate-
go też w tej chwili poznano się na owych ob-
cych intruzach i wiedziano naprzód, że i na 
sali p. Łukowskiego będą się starali gniazdo 
swe założyć. I rzeczywiście: przy wolnych 
głosach odzywa się taki czerwony ptaszek 
z kąta: proszę o głos. X. przewodniczący na 
to: „kto taki? proszę o nazwisko”. Głos odpo-
wiada: Śremski!

Aha! pomyśleliśmy, już go mają 
– to czerwony ptaszek! Ale trafił swój na 
swego. X. przewodniczący odmówił głosu p. 
Śremskiemu, nie będącemu wyborcą z po-
wiatu rawickiego – a w słowach ostrych, ale 
trafnych piętnował krecią robotę intruzów; a 
w miarę słów jego coraz silniejsze oburzenie 
ogarniało zgromadzonych na onych Kuch-
tów, którzy przy świętym ogniu zapału dla 
sprawy narodowej, swoją chcieli upiec pie-
czeń, aż posypały się groźne głosy: „precz, 
won za drzwi” – i jakby obuchem strącony, p. 
Śremski zanurzył się gdzieś z ławki, na któ-
rej stał -  i nie widziały go już oczy ludzkie!

Cześć X. przewodniczącemu za 
energiczne wystąpienie, cześć zacnym oby-
watelom Miejskiej Górki, cześć wszystkim 
zebranym wiecownikom za to, że wypowie-
dzieli bez ogródek i bezwzględnie stanow-
cze „wara” przeciw zakusom socjalistycz-
nym.

Tak jest – „wara” wam, wysłan-
nikom z pod ciemnej gwiazdy, wara od na-
rodu polskiego – wara od podkopania jego 
najświętszych przekonań. Ukruszyliście już 
pewną ilość rodaków od narodu naszego – 
ale to tylko piasek – piasek łatwo kruszyć; 
ale pod tym piaskiem chowa się brylant, bry-
lant żywej, serdecznej wiary, brylant szcze-
rego patriotyzmu; a brylant – twardy, tego 
nie ukruszycie.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja Poznańska. Dekanat Jutrosiński. 
Napisana w maju 1986 

przez ks. proboszcza 
Wawrzyńca Chrustowicza
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Walory smakowe i zdrowotne dziczyzny …

ZWYCZAJE I POTRAWY MYŚLIWSKIE
Przez wiele tysięcy lat jedną z najważniejszych czynności człowieka i warunkiem przetrwania było polo-

wanie, co miało kluczowe znaczenie przed pojawieniem się rolnictwa. Nie obowiązywało wówczas pojęcie „wła-
sności” i zwierzyna była wspólna. Dostęp do niej mieli wszyscy ludzie, więc polowali bez ograniczeń, wykorzystu-
jąc początkowo prymitywną „broń”. Ślady polowań na terenach obejmujących gminę Miejska Górka znajdujemy 
w najstarszych stanowiskach archeologicznych, np. w postaci strzał, grotów i innych elementów ówczesnej broni 
myśliwskiej.

Pierwsi Słowianie nie mogli sobie 
pozwolić na oszczepy i topory, więc w celu 
pozyskania zwierzyny używali różnych form 
broni własnego pomysłu. Ponadto stosowa-
li pułapki: doły łowieckie, drewniane stępice 
uruchamiające się poprzez stąpniecie na nie, 
podobnie działające klepce z zatrzaskującymi 
się ramionami, dmuchawki, maczugi, proce, 
paści zwane slopami (spadające nagle kłody), 
różne sidła, sieci, samostrzały i potrzaski w 
postaci zamykających się klatek.

Na przestrzeni wieków znaczenie 
polowania malało w wyniku zachodzących 
przemian cywilizacyjnych i społecznych, wyra-
żających się przejściem ludzi na tryb osiadły, 
a co za tym idzie, wzrastało zainteresowanie 
uprawą ziemi, której powierzchnie uzyskiwano 
poprzez trzebienie coraz większych obszarów 
leśnych – naturalnej ostoi dzikiej zwierzyny. 
Odtąd polowanie przestało być głównym zaję-
ciem człowieka, a stało się przede wszystkim 
okazją do wykazania  siły, sprytu i zręczności 
przy napotkaniu dzikiego zwierza. Ponadto 
ówcześni możni, widząc możliwości bogace-
nia się także drogą polowania (a nie ochrony 
dzikich zwierząt), zaczęli wprowadzać zakazy 
w zakresie łowiectwa. Z ograniczeniami pra-
wa polowania, dotyczącymi ludności wiejskiej, 
mamy w Polsce do czynienia od okresu rzą-
dów Bolesława Chrobrego (992 – 1025). W 
czasach średniowiecza panował monopol ło-
wiecki władcy. Były to tzw. „regale łowieckie” 
– najbogatsze w zwierzynę tereny. Należy w 
tym miejscu dodać, że już wcześniej dużym 
zainteresowaniem cieszył się handel skóra-
mi futerkowymi z bobrów, kun i soboli, które 
trafiały do krajów arabskich. Skóry stanowiły 
także środek płatniczy w handlu towarami z 
kupcami, płacono nimi również należne po-
datki. Przywilejem panującego były „łowy 
wielkie” („venatio magna”), tj. prawo polowa-
nia na grubego zwierza: dzika, jelenia, łosia, 
niedźwiedzia, tura, żubra. Natomiast podda-
ni mogli polować w ramach „łowów małych” 
(„venatio parva”) na drobnego zwierza: bobra, 
lisa, ptactwo (cietrzewie, kuropatwy, kwiczoły, 
przepiórki), sarnę, zająca, ale i tak ostatecz-
nie ta zwierzyna trafiała na stoły królewskie 
lub książęce.

W  XIV wieku nawet te uprawnienia 
zabrano kmieciom. Królewski monopol łowiec-
ki w Polsce zakończył się wraz z przywilejem 
koszyckim z 1382 r., w którym król Ludwik Wę-
gierski (1370 – 1382) wyraził zgodę szlachcie 
na prowadzenie polowań, na ich własnych 
dobrach. Od końca XIV wieku przywilej ten, 
oprócz dostojników świeckich, mieli także du-
chowni na swoich dobrach, natomiast upadek 
„regali łowieckich” nastąpił z chwilą wprowa-

dzenia w Polsce osadnictwa na prawie nie-
mieckim. W efekcie tych przemian, monopol 
władcy utrzymywał się jeszcze w XV wieku, 
ale dotyczył tura i żubra. Król Władysław Ja-
giełło w trosce o ochronę przyrody i zwierzyny 
(w 1420 r.) ograniczył okres polowań od 24 
sierpnia do 23 kwietnia, ale jego następcy 
nie przestrzegali tej zasady. Nie polowania, 
lecz często bezmyślna rzeź zwierząt łownych 
miała miejsce w czasie, gdy na tronie polskim 
zasiadali Sasi (1697 – 1763), traktujący polo-
wanie jak swoisty spektakl teatralny z widzami 
zasiadającymi w altanach.

Najbardziej bezpiecznym i widowi-
skowym było polowanie z użyciem jastrzębi i 
sokołów, specjalnie ułożonych do tego celu, 
na ptactwo (cietrzewie, kaczki, kuropatwy, a 
nawet łabędzie, żurawie) i zające. Białe cza-
ple miały bardzo cenne pióra, używane do 
zdobienia czapek, ale najbardziej urokliwy w 
tych polowaniach był widok walczących ze 

sobą ptaków. Prawdopodobnie sokolnictwo 
zostało przejęte od Tatarów. Z zamiłowaniem 
traktował je Bolesław Chrobry, który wybudo-
wał sokolarnie. Wielkim miłośnikiem łowów z 
sokołami był również król Bolesław II Śmiały 
zwany Szczodrym (1058 – 1079). Sokolnictwo 
było też ulubionym rodzajem polowania kró-
lów Jana Olbrachta (1491 – 1501) i jego bra-
ta Aleksandra Jagiellończyka (1501 – 1506). 
Podobne zainteresowanie wykazywał  król 
Stefan Batory (1575 – 1586), który założył 
nawet „szkołę sokołów” w Grodnie (w 1581 
r.). Co prawda  tą metodą polowano już od XI 
w., ale rozkwit polowań z jastrzębiami, orłami 
i sokołami, głównie na ptactwo, nastąpił na 
przełomie XV i XVI w. W następnym wieku so-
kolnictwo chyliło się ku upadkowi, by zaniknąć 
w XVIII w. 

Jego odrodzenie w naszym kra-
ju nastąpiło dopiero w 1972 r., kiedy to przy 
Polskim Związku Łowieckim powołano sekcję 

Hubertus – obchody święta patrona myśliwych

Zawody o puchar Gobarto Dziczyzna
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pod nazwą „Gniazdo Sokolników”. Obecnie 
sokolnicy (jest ich ok. 100) będący członkami 
PZŁ, oprócz uczestnictwa w pokazach, zajmu-
ją się ze swymi ptakami ochroną przestrzeni 
powietrznej lotnisk przed innym ptactwem 
(krukami, gawronami i kawkami należący-
mi do rodziny krukowatych oraz szpakami). 
Sokoły skutecznie likwidują je, zapewniając 
bezpieczny start i lądowanie samolotów. Już 
sama ich obecność z powodzeniem odstrasza 
inne ptaki. Tutaj ciekawostka, polujący sokół 
w locie nurkowym osiąga prędkość 350 km/h.

Ze względu na brak uregulowań 
prawnych w zakresie ochrony zwierzyny, po-
lujący możnowładcy i szlachta w XVII wieku 
wytrzebili tury, drastycznie uległa zmniejsze-
niu ilość żubrów, a dziki, łosie i niedźwiedzie 
występowały jedynie w puszczach. Dla przy-
kładu, podczas polowania w Białowieży (27 
września 1753 r.) z udziałem króla Augusta 
III Sasa, królowej Marii, Józefy Habsburg 
oraz ich synów Karola i Ksawerego, z rąk 
myśliwych padły: 42 żubry w tym 11 wielkich 
(największy ważył 700 kg), 7 mniejszych, 18 
żubrzyc (krów), 6 młodych (cielaków) oraz 13 
łosiów i 2 sarny. Bezwzględna i bezmyślna 
często rzeź zwierzyny w czasie łowów zmniej-
szyła się za panowania  króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, gdyż w 1775 r. została 
wydana ustawa zabraniająca polowania w 
okresie od 1 marca do 1 września. 

W drugiej połowie XIX wieku za-
częły powstawać w poszczególnych zaborach 
pierwsze organizacje łowieckie, które prze-
trwały do  czasu odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 3 grudnia 1927 r., mocą rozporzą-
dzenia Prezydenta RP unormowano sprawy 
łowieckie, gdyż do tej pory w niektórych re-
jonach Polski obowiązywały prawa łowieckie 
państw zaborczych. Przepisy w nim ujęte 
wiązały prawo polowania z własnością gruntu. 
Jego właściciel miał więc prawo do własnego 
obwodu łowieckiego pod warunkiem posiada-
nia co najmniej 100 ha powierzchni ciągłej. W 
czerwcu 1936 r., po kolejnej reorganizacji, po-
wołano Polski Związek Łowiecki (PZŁ), istnie-
jący pod tą nazwą do chwili obecnej .

W dwudziestoleciu międzywojen-
nym polowania cieszyły się ogromną popular-
nością, szczególnie wśród arystokracji i zie-
miaństwa. Organizując polowanie, dbano o to, 
by uczestniczyli w nim goście – myśliwi, z racji 
zajmowanych stanowisk rządowych lub sły-
nący ze swych łowieckich osiągnięć. Z reguły 
już kilka tygodni przed ustalonym terminem 
polowania wysyłano zaproszenia, przygoto-
wywano jego plan, naganiaczy, pojazdy do 
rozwożenia myśliwych i zwożenia upolowanej 
zwierzyny. Pani domu ustalała z kucharzem 
menu na śniadanie, posiłki w przerwie polo-
wania i kolację. Tradycyjny obiad myśliwski 
rozpoczynał się od spożycia trzech myśliw-
skich wódek: dębówki, jałowcówki, topolówki. 
Po nich na stół trafiały przekąski (ozory jele-
nia, marynowane koźlę, serek utarty z głuszca 
lub kuropatwy), barszcz i dalej: głowizna z dzi-
ka, trzy rodzaje pasztetów, mięso pieczone z 
jelenia z grzybami, czomber sarni ze świeżymi 
rydzami i słonki. Następnie na stół podawano 
pokaźną sztukę mięsa – dzika w całości prosto 
z pieca. Potrawy przepijano trzema trunkami: 
maliniakiem, dereniakiem i miodem pitnym. 
Zwieńczeniem polowania był uroczysty bal. 

Do Wilanowa przyjeżdżał na bażanty m.in. 
prezydent RP – Ignacy Mościcki. W posiadło-
ściach Tyszkiewiczów, w polowaniu na kaczki 
uczestniczył marszałek Rydz-Śmigły, który 
kiepsko strzelał, a na dodatek towarzyszący 
mu ochroniarze, jak utyskiwał Jan Tyszkiewicz 
– „plątali się pod nogami, płoszyli kaczki”.

W znacznym stopniu rozwój PZŁ 
zahamowała II wojna światowa. Spowodo-
wała ona ogromne straty materialne w stanie 
zwierzyny i wymordowanie wielu działaczy 
związku. Po 1945 r. nastąpiła istotna zmiana 
dotycząca zwierzyny, którą uznano za wła-
sność narodową. Na terenie całego kraju or-
ganizowały się koła łowieckie, które zaczęły 
dzierżawić od państwa obwody łowieckie. 
Uchwalono Prawo łowieckie i Statut PZŁ. W 
tym okresie zaprzestano m.in. pielęgnowania 
kultu patrona myśliwych św. Huberta, którego 
znaczenie dla tradycji polskiego łowiectwa 
przywrócono dopiero po 1989 r. Zaczęto ku 
jego czci budować kapliczki w łowiskach i or-
ganizować msze św. hubertowskie. Obecnie 
większość kół PZŁ posiada własny sztandar 
i dysponuje kwaterami myśliwskimi usytu-
owanymi często w kniei, a sami myśliwi w 
większości posiadają mundur organizacyjny 
uznany za jeden z najbardziej estetycznych 
spośród strojów służb mundurowych. Uroczy-
ście obchodzą jubileusze swego istnienia, po-
przedzone mszą św., zwieńczone tradycyjnym 
balem myśliwskim. Pielęgnują ceremoniał i 
zwyczaje łowieckie jak: ślubowanie, chrzest, 
pasowanie na myśliwego, pokot. 

Polska jest krajem o bogatych, 
rozwiniętych tradycjach łowieckich, wypraco-
wanych w czasie ponadtysiącletniej historii 
naszego państwa. W kultywowaniu tradycji 
(język łowiecki, sygnały, kult patronów, uro-
czyste polowania) przestrzegany jest zawsze, 
w kręgach polskich myśliwych, obowiązek 
używania języka łowieckiego, którego począt-
ki sięgają XIV wieku (od czasów króla Kazi-
mierza Wielkiego). Jest on żywy, podlegający 
stałemu rozwojowi. Bogatą oprawą polowań 
zbiorowych jest sygnalistyka łowiecka, będą-
ca systemem porozumiewania się myśliwych. 
Sygnały łowieckie grane są na rogu lub trąbce.

Wspomnieć należy o patronach 
myśliwych. Najbardziej popularny jest św. Hu-

bert. Mniej znani to: św. Eustachy, św. Seba-
stian, św. Idzi, św. Bavon. Patron myśliwych – 
św. Hubert urodził się ok. 655 r. Po wyjeździe 
żony, swój czas poświęcał biesiadowaniu i 
polowaniom. Pewnego dnia, w pogoni za jele-
niem, który niespodziewanie zatrzymał się na 
polanie, Hubert dostrzegł pośrodku jego pięk-
nego poroża jaśniejący niezwykłym blaskiem 
krzyż. Odtąd zmienił swój imprezowy styl ży-
cia i poświęcił się służbie Bożej, zostając księ-
dzem, a później biskupem. Krótko po śmierci 
3 listopada ok. 727 r. został kanonizowany. Do 
Polski kult św. Huberta dotarł w XVIII wieku, 
za pośrednictwem Sasów. Jednak polowania  
w czasach saskich, jak wspomniano, nie miały 
wiele wspólnego z etycznym myślistwem, była 
to raczej jatka niż łowy, dokonująca ogromne-
go spustoszenia zwierzyny.

Mięso zwierząt łownych, z racji 
swojego specyficznego smaku, nie każdej 
osobie przypadnie do gustu, mimo ogromnych 
wartości kulinarnych. Ze względu na niską 
kaloryczność „wygrywa” ono z baraniną, wie-
przowiną i wołowiną. Dziczyzna to bogactwo 
wielu witamin (B1, B2, B6) i mikroelementów 
(żelaza, magnezu, wapnia i selenu). Charak-
teryzuje się niską zawartością cholesterolu. 
Stanowi też bogate źródło białka.  Wszystkie 
zwierzęta dziko żyjące, w odróżnieniu od ho-
dowlanych, odznaczają się niższym pozio-
mem tkanki tłuszczowej. 

Najdelikatniejsze jest mięso ze 
zwierząt upolowanych jesienią lub zimą, po-
nieważ nabiera ono wówczas specyficznego 
smaku i aromatu, bowiem zwierzyna odżywia 
się leśnym runem: grzybami, jagodami, korą 
drzew oraz ziołami, kasztanami, orzechami, 
żołędziami. Wyśmienicie smakuje dziczyzna 
także latem, szczególnie ta pieczona na rusz-
cie, pod warunkiem odpowiedniego i facho-
wego przygotowania. Składa się na to wiek 
zwierzyny i właściwe odstrzelenie. Jeśli nie 
przekracza dwóch lat, można po upolowaniu 
przystąpić do zabiegów przygotowawczych 
przed np. pieczeniem potrawy, a jeśli jest star-
sza, wówczas należy poddać ją skruszeniu. 
Czynność ta polega na podzieleniu tuszy, a 
następnie mrożeniu przez co najmniej dwa 
tygodnie. Warunkiem wydobycia wysoko ce-
nionego smaku jest marynowanie mięsa przez 

Autor artykułu, Tadeusz Bőhm przy dzieleniu dzika
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WERONIKA PATYNOWSKA
ur. 28.12.1930 r.; zm. 05.04.2020 r.

Piaski

KRYSTYNA HUCHRAK
ur. 20.02.1955 r.; zm. 08.04.2020 r.

Konary

HENRYK HĄDZLIK
ur. 20.01.1935 r.; zm. 13.04.2020 r.

Rzyczkowo

ZBIGNIEW LAMPERSKI
ur. 17.11.1961 r.; zm. 14.04.2020 r.

Konary

KRYSTYNA ZAREMBOWICZ
ur. 06.03.1939 r.;  zm. 22.04.2020 r.

Gostkowo

JANINA SARBINOWSKA
ur. 27.10.1937 r.; zm. 12.06.2020 r.

Rozstępniewo

ZYGMUNT WRÓBLEWSKI
ur. 10.04.1948 r.; zm. 25.06.2020 r.

Sobiałkowo

LEOKADIA ANDRZEJCZAK
ur. 05.12.1932 r.; zm. 28.06.2020 r.

Roszkowo

DANUTA PIOTROWSKA
ur. 25.07.1938 r.; zm. 04.07.2020 r.

Miejska Górka

MARIANNA ŁAGÓDKA
ur. 27.01.1949 r.; zm. 14.07.2020 r.

Kołaczkowice

MARIAN POŁCZYŃSKI
ur. 28.07.1949 r.; zm. 17.05.2020 r.

Kołaczkowice

ROMAN KOLIBABKA
ur. 24.07.1927 r.; zm. 01.06.2020 r.

Miejska Górka

AGNIESZKA MARCINIAK
ur. 07.04.1932 r.; zm. 15.05.2020 r.

Roszkówko

PATRYK GUZIKOWSKI
ur. 09.05.1992 r.; zm. 05.06.2020 r.

Konary

około 3 dni. Odpowiednie przygotowanie ma-
rynaty wymaga nie tylko wiedzy i doświadcze-
nia, ale także kunsztu kulinarnego. W daw-
nych czasach przyprawiano głównie grzybami 
i suszonymi jagodami jałowca. Obecnie na 
rynku dostępne są marynaty gotowe. Niewąt-
pliwie tego typu produkt pozwala zaoszczę-
dzić czas, ale większość kucharzy myśliwych 
stosuje własnoręcznie przygotowane maryna-
ty. Dobór przypraw uzależniony jest od rodza-
ju mięsa. Oprócz ziół, powinny być używane 
takie przyprawy jak: czosnek, jałowiec, liść 
laurowy, majeranek, oliwa, pieprz, tymianek, 
ziele angielskie, wino, a także słabego roz-
tworu ocet. Niemniej ważnym składnikiem ma-
rynaty są plasterkowane warzywa: marchew, 
pietruszka, seler. Nie można przesadzić z ich 
ilością, gdyż mięso zatraci swój smak. Dobrym 
zabiegiem przed pieczeniem jest szpikowanie 
dziczyzny słoniną lub boczkiem. Potrawy z 
dziczyzny wymagają odpowiedniego poda-
nia. Najkorzystniejszym serwowaniem tego 
mięsa jest podawanie go z kaszą gryczaną, 
kluskami śląskimi, kopytkami oraz dodatkami, 
którymi  mogą być buraczki czerwone, konfi-
tury, owoce żurawiny i sos grzybowy, najlepiej 
borowikowy. Ważne jest, by przed spożyciem 
mięso było przebadane przez weterynarza. 
Dziczyzna obecnie jest powszechnie dostęp-
na, można nabyć ją w wielu sklepach .

Polowanie na zwierzynę, a co za 
tym idzie konsumpcja dziczyzny to dziedzic-
two kulinarne i wspomnienia po tradycjach 

szlacheckich biesiad. Stanowi ona atrakcyjne 
menu w wielu restauracjach, a także, co praw-
da w mniejszym stopniu, na uroczystościach 
rodzinnych. 

Jakie warunki należy spełnić, by 
zostać myśliwym i uzyskać uprawnienia do 
polowania, a co za tym idzie pozyskiwania 
dziczyzny, to osobny i rozległy temat. Jedno 
jest pewne, łatwe i tanie to nie jest. Satysfak-
cją jest możliwość przebywania w kniei sa-
modzielnie lub na polowaniach zbiorowych, 
wspólnie z kolegami „po strzelbie”. To także 
udział w przedsięwzięciach na rzecz racjonal-
nego gospodarowania zwierzyną i ochrony 
środowiska naturalnego.

Na terenie gminy Miejska Górka, o 
czym wie niewielu mieszkańców, istnieje jed-
na z największych w Polsce firm przerabiają-
cych dziczyznę. Jest nią Gobarto Dziczyzna 
sp. z o.o. Zakład  w Karolinkach,  zarządzana 
przez myśliwych i zwolenników łowiectwa. 
Charakteryzuje ją wieloletnie doświadczenie 
i najwyższa jakość produkcji. Specjalizuje się 
w skupie i przerobie zwierzyny łownej: danieli, 
dzików, jeleni i saren. Rocznie (wg danych z 
2018 r.) przerabia 2 300 ton dziczyzny, przy 
czym 26 % produktów trafia na rynek krajowy, 
a pozostałość jest eksportowana za granicę. 
Pozyskaną przez myśliwych zwierzynę firma 
skupuje od około 700 kół łowieckich z całej 
Polski, mając do dyspozycji 200 punktów sku-
pu wyposażonych w nowoczesne chłodnie. 
Mięso (nie wędliny) można zakupić, jak mnie 

poinformował pracownik firmy, w sklepie przy-
zakładowym. Warto też dodać, że zarówno 
mięso, jak i wędliny są do nabycia w Sklepie 
Wielobranżowym „Kaśka”, mieszczącym się 
na rynku w Miejskiej Górce. 

Firma Gobarto, oprócz działalno-
ści produkcyjnej, zajmuje się także organi-
zowaniem lub współorganizowaniem imprez, 
między innymi zawodów w strzelectwie my-
śliwskim czy hubertusów, mających na celu 
integrację środowiska łowieckiego. Bierze 
również udział w targach i wystawach, zrze-
szających pasjonatów myślistwa oraz przed-
stawicieli czołowych marek myśliwskich. 
Upolowaną zwierzynę dostarczają do niej  
m.in. myśliwi z Koła Łowieckiego nr 12 „Lis” w 
Bojanowie, liczącego 29 członków i 3 kandy-
datów. Koło to, utworzone 20 września 1948 
r., dzierżawi obwód (nr 479) o pow. 6029 ha, 
obejmując swym zasięgiem tereny położone 
w gminach: Miejska Górka, Pakosław, Poniec 
i Rawicz. Są to tereny polne z niewielkimi po-
łaciami lasów. Na obszarze miejskogóreckiej 
gminy, która nie obfituje w zwierzynę, myśliwi 
pozyskują rocznie średnio 10 dzików, kilka sa-
ren i lisy. W latach osiemdziesiątych bytowały 
na terenie obwodu także kuropatwy i zające. 
Przykładowo w sezonie łowieckim 1989/90 
strzelono 500 zajęcy i 333 kuropatwy. Obec-
nie, podobnie jak w innych kołach łowieckich, 
pozostały po nich jedynie wspomnienia.

dr Tadeusz Böhm
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DWA DROGOWE WYPADKI
Niech nikomu nie wydaje się, że w dawnych czasach na drodze było bezpieczniej. Wcale nie, na kon-

nych bryczkach można było doznać równie ciężkich obrażeń jak dziś w samochodach, co obrazują choćby te 
dwa wypadki. 

Pod koniec maja 1917 roku Jan 
Sucholiński, woźnica z Miejskiej Górki 
spadł z wozu. Złamał rękę, co gorsza doznał 
poważnych obrażeń wewnętrznych. Prze-
wieziono go do szpitala w Marysinie. 

Do groźnego wypadku doszło pod 
koniec września na polnej drodze z Roszko-

wa do Rozstępniewa. Swą powózką jechał 
tam gospodarz Gierak z Rzyczkowa ze swą 
żoną oraz dwoma wnukami. Niestety nie 
zachował ostrożności i powózkę pochwyciła 
lokomotywa, która jechała tam torem. Cała 
rodzina została siłą uderzenia wyrzucona 
z wozu. Pani Gierak miała złamanych kilka 

żeber, przewieziono ją na leczenie do Górki. 
Jej wnukowie odnieśli drobne potłuczenia, 
panu Gierakowi nic się nie stało. Za to koń 
został zabity, a wóz całkowicie roztrzaskany.   

D. Szymczak
Źródło: Postęp, numery 116, 220 z 1917 r. 

ZABIŁ KOLEGĘ ŻOŁNIERZA?
Byli wartownikami, pilnującymi rosyjskich jeńców, przetrzymywanych w Cukrowni. Niestety jeden z 

nich zachował się skrajnie nieostrożnie, ciężko ranił kolegę, być może go zabił. Tak postąpił doświadczony żoł-
nierz. Tymczasem w zakładzie zachodziły zmiany. 

Działo się to w połowie grudnia 1917 roku. 
W Cukrowni, w Miejskiej Górce byli wtedy 
przetrzymywani rosyjscy jeńcy wojenni. 
Przy stole w jednym z pomieszczeń sie-
działo dwóch wartowników. Jeden z nich 
czyścił karabin. Normalna rzecz w wojsku, 
tyle że on zachował się kompletnie nieod-
powiedzialnie, bowiem karabin był nabity. 
I nagle padł strzał. Kula ugodziła drugiego 
żołnierza, siedzącego obok. Przebiła mu 
rękę i utkwiła w piersi. Ugodzony żołnierz 
wstał, wyszedł z pokoju na korytarz i tam 

padł nieprzytomny. Nie wiemy, czy przeżył. 
Przeciw temu, który zachował się tak nieod-
powiedzialnie, wdrożono śledztwo. Obaj byli 
młodymi chłopakami, ale przy tym doświad-
czonymi żołnierzami. Mieli za sobą długą 
służbę frontową. 
Opisując Cukrownię, warto dodać, że prze-
trzymywanie tam jeńców nie było jedyną 
wojenną zmianą w tym zakładzie. Kilka mie-
sięcy później, w maju 1918 roku podano, że 
Cukrownia wybudowała młyn do mielenia 
słomy. Słomiana mąka była w nim mieszana 

z melasą. Centnar tej mieszanki kosztował 
osiem marek. Planowano, że będzie wysy-
łany głównie do karmienia wojskowych koni. 
Tu warto dodać, że ówczesna, niemiecka 
gospodarka padała. Stąd te i podobne wy-
nalazki, które wdrażano jak kraj długi i sze-
roki.  

D. Szymczak
Źródło: Postęp, numery: 287 z 1917 r., nr 

117 z 1918 r.  

NISZCZYŁA GRÓB… WŁASNEJ CÓRKI 
Jak paskudną matką trzeba było być, aby zrobić coś takiego. Swoją drogą prawdziwe jest stwierdzenie, 

że życie pisze bardziej nieprawdopodobne scenariusze niż najlepszy scenarzysta. Czy komuś przyszłoby do 
głowy, że to możliwe. A jednak. 

Niestety informacja o tym obrzy-
dliwym czynie jest bardzo lakoniczna. Nie 
znamy nazwiska kobiety. Była mieszkanką 
Miejskiej Górki, która w 1918 roku-dokład-
nej daty, ani okoliczności nie znamy-straciła 
córkę. Została ona pochowana na miejsco-
wym cmentarzu katolickim.  

Pewnego dnia mama przyszła na 
jej grób i zaczęła z furią wyrywać kwiaty, za-
sadzone na tej mogile przez męża zmarłej, a 
więc jej zięcia. Przy tym rzucała bluzgami na 
cały głos. Za ten czyn pod koniec lipca 1918 
roku stanęła przed obliczem sądu w Rawi-
czu. Tłumaczyła się, że zrobiła to, ponieważ 

żyła ze swym zięciem w nieprzyjaźni. Sę-
dzia nie uznawał jednak żadnych tłumaczeń 
i potraktował ją ostro, skazując na miesiąc 
więzienia.

D. Szymczak
Źródło: Postęp, nr 171 z 1918 r. 
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W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

To poruszająca historia rodziny w czasach, gdy każdy 
dzień był niewiadomą. Rodzina Niemojskich próbu-
je odnaleźć się w trudnej rzeczywistości 1919 roku. 
Osiemnastoletnia Wiktoria po ciężkiej chorobie wkrót-
ce opuści swoją ukochaną Warszawę i wyjedzie na 
wieś. Starszy z braci – Fryderyk – po wojnie pozostaje 
żołnierzem i wiąże swoją przyszłość ze służbą. Młodszy 
– Gustaw – myśli tylko o dobrej zabawie i hulaszczym 
życiu. Ksawery, głowa rodu, wraca do zdrowia po walce 
podczas wojny. Natomiast matka – Hortensja – udziela 
się charytatywnie i dba o domowe ciepło. Jak potoczy 
się rodzinna historia? Z jakimi wydarzeniami będą zmu-
szeni zmierzyć się bohaterowie? Jak losy Polski wpły-
ną na życie rodu Niemojskich? W trudnych czasach… 
rodzina jest siłą!

Dramatyczne dzieje polskiej rodziny ziemiańskiej z 
wileńskich Kresów. Pierwszy tom opowieści o nie-
złomnych kobietach, które w czasach wzniosłych 
spraw i wielkiej historii, kiedy miłość przeplatała się 
z nienawiścią, musiały sobie radzić z trudną codzien-
nością. Wileńszczyzna, 1913 rok. Hrabia Aleksander 
Ostojański jest właścicielem ogromnego rodzinnego 
majątku ziemskiego, imponującego pałacu, gorzelni i 
stadniny, gdzie hoduje wspaniałe konie czystej krwi. 
Od pokoleń Ostojańscy żyją w poczuciu, że ich obo-
wiązkiem jest umacnianie polskiego ducha na opano-
wanej przez zaborcę ziemi. Osiemnastoletnia Oleń-
ka, najmłodsza spośród trojga dzieci hrabiego, jego 
ulubienica, została wychowana na gorącą patriotkę, 
ale także, inaczej niż jej rówieśnice, na samodzielną, 
pewną siebie kobietę, która wie, czego pragnie od 
życia. A pragnie Joachima, ubogiego nauczyciela z 
sąsiedztwa.  

Będziesz tu, na ziemi, żyła krótko - czy w imię mi-
stycznych znaków należy poświęcić własne życie, aby 
ratować cudze? Zagłębiając się w beatyfikacyjne do-
chodzenie, ksiądz Jan Radlicz zaczyna niebezpiecznie 
zbliżać się do obłędu. Kto decyduje o świętości? Zna-
ki od Boga czy kościelny edykt? Klucz do rozwiązania 
tajemnicy jest w rękach fanatycznej ateistki. Kobieta 
ukrywa nie tylko własne pochodzenie, ale i prawdę o 
tożsamości księdza postulatora. Fascynujące kulisy 
toczącego się wciąż procesu beatyfikacyjnego. Odda-
na z niemal reporterską dokładnością jedna z najwięk-
szych katastrof w powojennej historii Polski.

Karolina, po tragicznej śmierci męża i utracie dziec-
ka, długo nie może dojść do siebie. Zachęcona przez 
przyjaciółkę postanawia przelać swoje emocje na 
kartki książki. Pomysł okazuje się strzałem w dziesiąt-
kę, a Karola pisze i kolejne powieści. Oparcie znajdu-
je w przyjaciółkach – krzykliwej i przebojowej Sylwii 
oraz dopiero co poznanej za pośrednictwem Internetu 
Caro. Z czasem okazuje się, że z wirtualną znajomą 
łączy ją zadziwiająco wiele podobieństw, a w kobie-
tach rodzi się podejrzenie, że mogą one być ze sobą 
spokrewnione.

W piekle Auschwitz, do którego trafiali mężczyźni i 
kobiety, rodziły się także dzieci. Auschwitz ma róż-
ne oblicza, lecz jednym z najgorszych i najbardziej 
tragicznych jest los dzieci, które przychodziły tu na 
świat. Bezbronne, bez szans na przeżycie. Jednak i 
tu pojawiały się anioły: położne, pielęgniarki i kobiety, 
które robiły wszystko, by je ocalić. Jedną z nich była 
Stanisława Leszczyńska. Położna, która gdy trafiła do 
Auschwitz, nie tylko nie straciła nadziei, ale pobyt tam 
potraktowała jak misję

Phil Kitzer to arcymistrz wśród oszustów. Nieprzecięt-
nie inteligentny, sprytny i wyjątkowo przenikliwy. Na 
celownik bierze przede wszystkim bogatych biznes-
menów, którzy popadają w finansowe tarapaty. Chary-
zmatyczny oszust wabi ich swoim profesjonalizmem 
i mami wizją szybkiej spłaty długu. A potem pobiera 
drobną opłatę i… znika.


