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Wielu atrakcji i niezapomnia-
nych wrażeń dostarczyły licznie 
zgromadzonym uczestnikom te-
goroczne dożynki gminno - pa-
rafialne w Miejskiej Górce, które 
odbyły się w niedzielę, 1 wrze-
śnia. Gościł na nich m.in. poseł 
Jan Dziedziczak. Święto plonów 
zainaugurowała koncelebrowa- str. 2str. 2
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na msza św. w kościele para-
fialnym pw. św. Mikołaja. Po 
nabożeństwie barwny korowód, 
prowadzony przez Przemysława 
Wysockiego, komendanta gmin-
nego OSP i miejskogórecką OR-
KIESTRĘ DĘTĄ, udał sie na miej-
scowy stadion, gdzie odbyły się 
dalsze  uroczystości.
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W PODZIĘKOWANIU ZA PLONY
Wielu atrakcji i niezapomnianych wrażeń dostarczyły licznie zgromadzonym uczestnikom tegoroczne 

dożynki gminno - parafialne w Miejskiej Górce, które odbyły się w niedzielę, 1 września. Gościł na nich m.in. poseł 
Jan Dziedziczak.

Święto plonów zainaugurowała 
koncelebrowana msza św. w kościele para-
fialnym pw. św. Mikołaja. Po nabożeństwie 
barwny korowód, prowadzony przez Prze-
mysława Wysockiego, komendanta gmin-
nego OSP i miejskogórecką ORKIESTRĘ 
DĘTĄ, udał sie na miejscowy stadion, gdzie 
odbyły się dalsze  uroczystości.

W części obrzędowej, z udziałem 
Zespołu Regionalnego WISIELOKI z Szy-
manowa, nastąpiła tradycyjna ceremonia 
wręczenia chleba i wieńców dożynkowych, 
której towarzyszyły przyśpiewki w wykona-
niu grupy śpiewaczej WŁOŚCIANIE z So-
białkowa. 

Starostami dożynek byli Maria 
i Zbigniew Fórmanowscy z Woszczko-
wa. Przekazali oni burmistrzowi Karolowi 
Skrzypczakowi chleb upieczony z mąki, 
pochodzącej z tegorocznych zbiorów, któ-

rym gospodarz święta plonów podzielił się  z 
wszystkimi uczestnikami festynu.

Wieńce dożynkowe, wykonane 
przez Donatę Wawrzyniak z Roszkowa, 
wręczała  młodzież z miejskogóreckiego 
Zespołu Szkół. Odebrali je: poseł Jan Dzie-
dziczak, Aneta Pakosz i Paweł Robaszyń-
ski z Dłoni, Danuta i Józef Kusztelakowie 

z Konar, Joanna i Tomasz Sieclowie z 
Rzyczkowa, Małgorzata i Zbigniew Stru-
gałowie z Oczkowic, Marzena i Włady-
sław Sędłakowie z Woszczkowa, Aldona 
i Marcin Poślednikowie z Kołaczkowic, 
Edyta i Zbigniew Kłakulowie z Gostkowie, 
Danuta i Aleksander Naskrętowie z Karo-
linek, Anna i Andrzej Grześkowiakowie z 

Niemarzyna, Iwona i Piotr Karkoszowie z 
Sobiałkowa, Kinga Kłakulak i Mariusz Ko-
peć z Dąbrowy, Agnieszka i Dawid Janko-
wiakowie z Miejskiej Górki, proboszczowie 
parafii w Miejskiej Górce i Zakrzewie - ks. 
Piotr Świerczyński i ks. Piotr Rogólski 
oraz gwardian klasztoru franciszkanów na 

Dożynki gminno - parafialne odbyły się w Miejskiej Górce ...

Burmistrz Karol Skrzypczak otrzymał chleb od starostów Marii i Zbigniewa Fórmarnowskich

Zespół WISIELOKI

Goście w oczekiwaniu na wręczenie wieńców

Młodzież z wieńcami dożynkowymi

Poseł Jan Dziedziczak częstował chlebem uczestników dożynek
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Goruszkach, o. Grzegorz Czepiel. 
Festyn uświetniły występy ze-

społów śpiewaczych GÓRECZANKI i POD 
KLONEM z Miejskiej Górki oraz WŁOŚCIA-
NIE, a także formacji tanecznej PERFEKT. 
Duże zainteresowanie wzbudził koncert pol-
sko - włoskiego duetu HALINA BENEDYK 
i MARCO ANTONELLI, nagrodzonego w 
1984 r. na Festiwalu w Sopocie, za wykona-
nie piosenki „Frontiera”, dziś cieszącego się 
powodzeniem w całej Polsce. 

Dla przybyłych mieszkańców 
miasta i gminy oraz gości organizatorzy 
przygotowali również wiele pozascenicz-
nych rozrywek i atrakcji. Czynne były sto-
iska rękodzielnicze, promocyjne, gastrono-
miczne i handlowe. Bogatą ofertę kulinarną, 
zawierającą tradycyjne potrawy, przedstawi-
ły koła gospodyń wiejskich z gminy Miejska 
Górka.

Można było obejrzeć prezentacje 
starych maszyn i narzędzi rolniczych oraz 
pokaz różnych czynności przy użyciu daw-
nych urządzeń gospodarskich i domowych, 
a także uczestniczyć  w warsztatach wikli-

niarsko - plecionkarskich i lepienia w glinie. 
Elementami nawiązującymi do przypadają-
cej w niedzielę 80. rocznicy wybuchu dru-
giej wojny światowej były stanowiska grup 
rekonstrukcyjnych z militariami. Poznańska 
firma WALHALLA, mogąca poszczycić się 
sukcesami w dziedzinie rekonstrukcji histo-
rycznych, przedstawiła broń, m.in. karabiny 
MG 08, Mauser i Mosin, działo Rosenberga, 
miotacz ognia oraz umundurowanie żołnie-
rzy Armii Polskiej. Zaprezentowany został 
także szpital polowy z oryginalnym sprzę-
tem używanym w czasie II wojny światowej.  

Swoje zbiory przedstawiła rów-
nież Grupa Rekonstrukcji Historycznej dzia-
łająca w Bojanowie. Zainteresowani mieli 
okazję obejrzeć wozy bojowe, takie jak Gaz 
67 - Czapajew, samochód osobowo - tere-
nowy VW typ 82 Kübelwagen i Jeep Willys 
oraz skorzystać z możliwości przejażdżki 
tymi pojazdami.

Nie zabrakło też atrakcji dla naj-
młodszych uczestników imprezy, do których 
należały m. in. urządzenia rekreacyjne, ani-
macje, malowanie twarzy, wystawa zwierząt 
hodowlanych i ptaków ozdobnych. 

Dożynkowy festyn zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem BRACIA N.

E. Pawełka

Koncert duetu Halina Benedyk i Marco Antonelli
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Gmina pozyskała blisko 700 tys. zł …

ROZBUDOWA ULICY HUBALA 
Na początku października br. w miejsko-

góreckiej hali widowiskowo – sportowej nastąpi-
ło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 
rozbudowy ulicy Hubala w Miejskiej Górce.

Dokument został 
podpisany przez burmi-
strza Karola Skrzypczaka i 
skarbnika Dorotę Lamper-
ską, reprezentujących naszą 
gminę oraz wicemarszałka 
Krzysztofa Grabowskie-
go, przedstawiciela Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu.

W wydarzeniu tym 
uczestniczyli również miej-
skogóreccy radni – Barbara 
Szewczyk, Gerard Waw-
rzynek i Marian Rapior oraz 

Przetarg ogłoszony zostanie w tym roku …

ROZSTĘPNIEWO I GOSTKOWO 
BĘDĄ SKANALIZOWANE 

W pierwszej połowie sierpnia br., w sie-
dzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, bur-
mistrz Karol Skrzypczak i skarbnik Dorota Lamper-
ska podpisali umowę na dofinansowanie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Roz-
stępniewo i Gostkowo.

W ramach inwesty-
cji powstanie łącznie około 
8 kilometrów sieci kanali-
zacyjnej.  Warto dodać, że 
zadanie realizowane będzie 
w systemie „Zaprojektuj 
i wybuduj”, w którym to na 
wykonawcy spoczywa obo-
wiązek opracowania projek-
tu budowlanego i uzyska-
nia pozwolenia na budowę. 
Szczegółowe koszty przed-

sięwzięcia poznamy zatem 
po rozstrzygnięciu przetar-
gu, który ogłoszony zostanie 
jeszcze w tym roku. 

Wysokość dofinan-
sowania wyniesie 3,7 mln zł, 
a pozyskane środki pocho-
dzić będą  z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 
– 2020.

E. P.

Jolanta Gierolińska,  pra-
cownik Wydziału Inwestycyj-
nego Urzędu Miejskiego w 
Miejskiej Górce. 

Wysokość dofi-
nansowania pozyskanego 
przez gminę wynosi blisko 
700 tys. zł. Środki te pocho-
dzą z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020. Zgodnie z za-
wartą umową, inwestycja ma 
być zrealizowana w ciągu 
dwóch lat.

E. Pawełka

Koszt inwestycji wyniesie 900 tys. zł …

REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO 

W lipcu br. rozpoczęła się przebudowa zabytkowego, piętrowego budynku szkolnego w Konarach. Po-
chodzący z przełomu XIX i XX wieku obiekt, od 1994 r. wpisany jest do rejestru zabytków.  

Zakończono już prace związane 
z wymianą pokrycia dachowego oraz docie-
pleniem ścian.  Obecnie trwa montaż insta-
lacji elektrycznej i komputerowej oraz moni-
toringu. Wkrótce rozpocznie się kolejny etap 
remontu, obejmujący  wymianę okien oraz 
wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej 
i centralnego ogrzewania. 

Wykonawcą zadania jest Zakład 
Budowlany ELIOS II Jarosława Busza z Ku-
czyny w gminie Krobia. Termin realizacji 
przedsięwzięcia wyznaczony został na ko-
niec maja przyszłego roku. 

Koszt całej inwestycji oszacowa-
no na 900 tys. zł. Na przebudowę gmina po-
zyskała maksymalną kwotę dofinansowania 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, wynoszącą 500 tys. zł.

E. Pawełka Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego
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Gmina pozyskała blisko 700 tys. zł … Zakończenie prac w połowie listopada …

POWSTANIE KOLEJNA DROGA ŚLADOWA
W pierwszej połowie października br. rozpoczęto budowę kolejnej drogi śladowej w Konarach. Tym ra-

zem prace wykonywane są na 360 – metrowej trasie, prowadzącej od cmentarza do hydroforni. 

Nowa droga będzie miała 4 me-
try szerokości. Ułożone zostaną na niej dwa 
ślady z płyt betonowych, a wolną przestrzeń 
między nimi umocni kruszywo granitowe. 
Inwestycję realizuje firma Marcina Matu-

szewskiego Kamieniarstwo GRANITLUX 
Centrum Kamienia i Klinkieru w Rawiczu, 
która wykona roboty za niespełna 46 tys. zł. 
Warto dodać, że płyty drogowe oraz tłuczeń 
na to zadanie zakupiła gmina w ramach od-

dzielnych przetargów. Termin zakończenia 
prac upływa z dniem 15 listopada br. Dofi-
nansowanie na budowę drogi pozyskano ze 
środków budżetu Województwa Wielkopol-
skiego. E. P.

Obradowali miejskogóreccy radni …

OŚWIATOWE DECYZJE
Uchwały podjęte przez radnych podczas jedenastej sesji Rady Miejskiej, zwołanej w dniu 28 sierpnia br., 

dotyczyły głównie funkcjonowania placówek oświatowych w gminie.

Obrady rozpoczęły się od wy-
stąpienia burmistrza Karola Skrzypczaka, 
który złożył informacje z działalności mię-
dzysesyjnej. Szczegółowo wyjaśnił projekty 
uchwał. Poinformował też o aktualnych in-
westycjach i podejmowanych działaniach, 
m.in.: remoncie budynku szkolnego w Ko-
narach i zrealizowanych tam pracach,  pod-
pisaniu umowy na dofinansowanie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach Rozstępniewo i Gostkowo oraz ogło-
szeniu przetargu na budowę drogi śladowej 
w Konarach i nawierzchni w Woszczkowie.

Pierwsza uchwała rady dotyczy-
ła wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonych w Zakrzewie, w 
sąsiedztwie kościoła i pobliskiego stawu. 
Do wystąpienia przez miejskogórecki samo-
rząd z wnioskiem o przejęcie tych terenów, 
konieczne było upoważnienie burmistrza do 
nieodpłatnego nabycia ich od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. 

Docelowo ma na nich powstać plac zabaw 
oraz boisko.

Następnie radni podjęli cztery 
uchwały oświatowe. Najpierw ustalili plan 
sieci publicznych szkół podstawowych pro-
wadzonych przez gminę oraz określili gra-
nice  ich obwodów od dnia 1 września 2019 
roku. Przypomnijmy, że w kwietniu br. rada 
podjęła decyzje w sprawach: włączenia 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczy-
ka w Miejskiej Górce oraz utworzenia Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach. 

Kolejna uchwała dotyczyła ustale-
nia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę. Sieć ta wraz  
z Niepublicznym Przedszkolem „TUPTUP” 
oraz oddziałem przedszkolnym w Szko-
le Podstawowej w Nieparcie zapewnia 
wszystkim dzieciom możliwość korzystania 
z wychowania przedszkolnego i realizacji 

obowiązku rocznego wychowania przed-
szkolnego.

Radni uchwalili też zasady rozli-
czania tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszcze-
gólnych okresach roku szkolnego. Ponadto 
określili tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć pedagogów prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej oraz zasady 
zaliczania do niego poszczególnych zajęć w 
szkołach prowadzonych przez gminę.

Dwie ostatnie, podjęte podczas 
sesji uchwały, dotyczyły spraw związanych 
z działalnością miejskogóreckiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, a mianowicie  przyję-
cia regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Miejska 
Górka oraz wprowadzenia wzoru wniosku o 
wypłatę dodatku energetycznego.

E. Pawełka

Awans w inwestycyjnym rankingu … 

GMINA PNIE SIĘ W GÓRĘ
Prawie o 100 miejsc awansowała gmina Miejska Górka w najnowszym rankingu wydatków inwestycyj-

nych samorządów, opublikowanym we wrześniu br. przez czasopismo „Wspólnota”. To jedno z najważniejszych 
zestawień ukazujących aktywność jednostek samorządowych w skali kraju.  

Jego autorami są prof. Paweł 
Swianiewicz oraz Julita Łukomska z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Brali oni pod 
uwagę całość wydatków majątkowych gmin, 
miast, powiatów czy województw. Wskaź-
nik będący podstawą rankingu jest średnią 
wydatków inwestycyjnych z ostatnich trzech 
lat, czyli 2016 – 2018, w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Opracowanie powstało 
na podstawie danych ze sprawozdań jedno-
stek samorządu terytorialnego i Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz ankiet „Wspól-
noty”.

W tegorocznym rankingu nasza 

gmina uplasowała się w swojej kategorii 
na wysokim 159.  miejscu, w skali kraju. To 
awans z  252. pozycji, na której znalazła się 
w poprzednim zestawieniu, obejmującym 
lata 2015 – 2017. Warto przy tym dodać, 
że w ubiegłym roku odnotowaliśmy jeszcze 
większy skok, z 473. miejsca, na którym 
Miejska Górka sklasyfikowana była dwa lata 
temu. 

Do osiągnięcia tak dobrego wy-
niku w ostatnim rankingu, najlepszego spo-
śród gmin powiatu rawickiego, przyczyniły 
się liczne przedsięwzięcia inwestycyjne, 
zrealizowane w ostatnich latach, obejmują-

ce budowę dróg, chodników, ścieżek pieszo 
– rowerowych, sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej, modernizację obiektów 
przedszkolnych i szkolnych, tworzenie 
miejsc rekreacji i wypoczynku czy w końcu 
wybudowanie nowoczesnej hali widowisko-
wo-sportowej.

Receptą na inwestycyjny sukces 
była umiejętność pozyskiwania dotacji z 
różnych źródeł. Wysoka lokata w rankingu 
to rezultat nieustannego dążenia władz sa-
morządowych do rozwoju gminy i poprawy 
jakości życia mieszkańców.

E. Pawełka
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Dwunasta sesja Rady Miejskiej …

WYBRANO ŁAWNIKÓW
Pięć uchwał podjęli miejskogóreccy radni podczas sesji zwołanej 26 września br. Dokonali też wyboru 

ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz Sądu Rejonowego w Rawi-
czu.

Na wstępie obrad burmistrz Ka-
rol Skrzypczak poinformował zebranych 
o aktualnie realizowanych oraz zakończo-
nych już inwestycjach. Po jego wystąpieniu 
nastąpiły wybory ławników sądowych. Do 
ich przeprowadzenia przewodniczący Rady 
Miejskiej, Zdzisław Goliński, powołał Ko-
misję Skrutacyjną w składzie: Maria Janiak, 
Urszula Dupiczak i Barbara Walkowiak. 
Ocenę zespołu opiniującego kandydatów 
odczytała sekretarz gminy, Joanna  Plą-
skowska. W wyniku  tajnego głosowania 
radni wybrali ławników na kadencję 2020 
– 2023: Jerzego Piątkowskiego do Sądu 
Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiej-
scowy  w Lesznie oraz Wawrzyńca Kowal-
skiego i Honoratę Łebek do Sądu Rejono-

wego w Rawiczu. Następnie rada podjęła 
uchwały w sprawach:
- dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 
2019 -2024,
- zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowego trzyletniego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Miejskiej Górce w czteroletnie Li-
ceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce,
- zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miej-
skiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 
2009 roku w sprawie regulaminu określają-
cego wysokość stawek i szczegółowe wa-
runki przyznawania i wypłacania dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
oraz za warunki pracy, jak również szczegó-

łowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród 
i innych świadczeń wynikających ze stosun-
ku pracy, wysokość nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego, oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania,
- zmiany uchwały Nr XV/80/16 Rady Miej-
skiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 
2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
VIII/38/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 
z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie utwo-
rzenia Gminnego Zespołu Obsługi Eko-
nomiczno-Administracyjnej Oświaty oraz 
nadania statutu Centrum Usług Wspólnych.

E. Szymańska

Miejskogórecka delegacja w Dobrušce ...

Z PARTNERSKĄ WIZYTĄ U POŁUDNIOWYCH SĄSIADÓW
W ostatnią sobotę września br. kilkudziesięcioosobowa delegacja miejskogóreckiej gminy przebywała 

w czeskiej Dobrušce. Partnerskie wizyty u naszych sąsiadów z południa, odbywające się w tym okresie, mają już 
ponad 10 –  letnią historię, a ich celem jest udział w obchodach święta patrona Czech, św. Wacława. 

Podczas uroczystej inauguracji 
wydarzenia, która miała miejsce w piątek, 
27 września, Miejską Górkę reprezentowali 
zastępca burmistrza, Adam Bandura oraz 
radny Marian Rapior. 

Następnego dnia do Dobruški do-
tarli pozostali uczestnicy delegacji, na czele 
z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem. 
Grupa ta złożona była z członkiń kół gospo-
dyń wiejskich działających w naszej gminie, 
a także przedstawicieli Klubu Seniora, sto-
warzyszeń Żyjmy z Humorem i Uniwersytet 
Drugiego Wieku oraz miejskogóreckiego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokal-
nej.

Wzięli oni udział w imprezie, którą 

zorganizowano na rynku miasta. Odbył się 
tam obfitujący w wiele atrakcji jarmark, na 
którym wystawcy oferowali między innymi 
różnorodne wyroby rzemieślnicze, ręko-
dzielnicze i pamiątki, a także potrawy i na-
poje. Towarzyszyły mu występy estradowe.

Jak co roku, dużym powodze-
niem cieszyły się stoiska gastronomiczne, 
wystawiane przez partnerskie gminy Dobru-
ški. Tym razem Miejska Górka serwowała, 
przygotowane przez KGW w Oczkowicach, 
zupy gulaszową i ogórkową oraz bigos, 
a także ciasto i kawę. Nasze stoisko było 
chętnie odwiedzane przez Czechów, któ-
rzy chwalili jakość i smak polskich potraw 
oraz miłą obsługę. Dodatkową atrakcją dla 

odwiedzających, zwłaszcza tych najmłod-
szych, były balony z herbem Miejskiej Górki.  

W czasie pobytu w Dobrušce, na-
sza delegacja także spotkała się w ratuszu 
z przedstawicielami miejscowych władz. Wi-
zyta była bowiem kolejną okazją do bliższe-
go poznania się i umocnienia wzajemnych 
kontaktów.   

Warto dodać, że wrześniowe wy-
jazdy stwarzają też możliwość zwiedzenia 
atrakcyjnych miejscowości położonych na 
południu naszego kraju, w pobliżu trasy pro-
wadzącej do Czech. W tym roku przedsta-
wiciele naszej gminy mogli podziwiać uroki 
Polanicy –  Zdroju, miasta uzdrowiskowego 
w Kotlinie Kłodzkiej. 

E. Pawełka

Wspólne zdjęcie miejskogóreckiej delegacji w Dobrušce
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W Dłoni i Miejskiej Górce …

DREZYNOWE ŚCIGANIE
Gmina Miejska Górka w okresie letnim była współorganizatorem i gospodarzem dwóch imprez w ra-

mach XV Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych. 

Cykl zawodów z wykorzystaniem 
drezyn, nieczynnych linii kolejowych i dwor-
ców, od kilkunastu lat realizowany jest przez 
pomysłodawcę projektu, Międzygminny 
Związek Turystyczny Wielkopolska Gościn-
na oraz Krzywińską Kolej Drezynową. Ry-
walizować w nich może każdy, kto ma na to 
ochotę i czuje się na siłach.

W dniu 21 lipca br. na nieczyn-
nym dworcu w Dłoni odbyły się eliminacje 
do mistrzostw, zorganizowane przy udziale 
miejscowej rady sołeckiej. Na starcie za-
meldowało się jedenaście czteroosobowych 
osad, wśród nich dwie kobiece: Kwintale, 
Orły Sobiałkowo, Szybcy i Wściekli, Zeus, 
Rada Sołecka Sobiałkowo oraz OSP I, OSP 

II, PKP, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 
Harcerze i Koło Gospodyń Wiejskich z Dło-
ni. Zwycięstwo odniosła ekipa Kwintali, któ-
ra pokonała trasę w najkrótszym czasie (30 
s). Zaledwie o 0,67 s gorszy wynik uzyskali 
Szybcy i Wściekli. Na trzeciej pozycji upla-
sowały się Orły z Sobiałkowa (33,55 s). 

Startujące w wyścigach zespoły 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast 
drużyny z pierwszej trójki oraz zwycięska 
załoga kobieca, czyli Koło Gospodyń Wiej-
skich Dłoń, odebrały nagrody rzeczowe, 
które wręczyli burmistrz Karol Skrzypczak 
oraz senator Marian Poślednik. 

W czasie, gdy starsi ścigali się na 
drezynach, dzieci wzięły udział w konkursie 

rysunkowym. Wszyscy jego uczestnicy zo-
stali nagrodzeni. Przygotowano też stoisko 
gastronomiczne, przy którym można było 
posilić się kiełbaską i ugasić pragnienie. 

Imprezą zamykającą drezynowy 
sezon był Finał Otwartych Mistrzostw Go-
ścinnej Wielkopolski w Wyścigach Drezyn 
Ręcznych, który odbył się na dworcu kolejo-
wym w Miejskiej Górce. 

Tradycyjnie rozegrano dwie tury 
zawodów. Najpierw przeprowadzono elimi-
nacje z udziałem dziewięciu osad: Bi-Turbo, 
Czterej Pancerni, Dąbrowa, Rada Osiedla, 
OSP Miejska Górka (dwie ekipy), Ognista 
Petarda, Znajomi, Szwagrowie.

Spośród wymienionych do finału 
awansowały drużyny Bi-Turbo, OSP Miej-
ska Górka i Znajomi. Ponadto wystartowały 
w nim zespoły, które uzyskały kwalifikacje 
we wcześniej rozgrywanych zawodach: 
Kwintale, Herkules Konary Women, Szybcy 
i Wściekli.

Wśród osad męskich triumfowała 
ekipa Bi-Turbo. Na drugim miejscu uplaso-
wali się Kwintale, a trzecią pozycję zajęli 
Szybcy i Wściekli. Jedyną ekipą  kobiecą w 
finale była Herkules Konary Women. 

Międzygminny Związek Tury-
styczny Wielkopolska Gościnna prowadził 
też punktację Grand Prix. W tegorocznym 
cyklu mistrzostw najwięcej punktów zgro-
madziły i trofea zdobyły osady Kwintale (mę-
ska) i Herkules Konary Women (żeńska).

Na publiczność, oprócz emocji 
sportowych, czekały też inne atrakcje. Jed-
ną z nich były rekreacyjne przejażdżki dre-
zyną. Chętnych nie brakowało. 

tekst E. Pawełka, fot. rawicz24.pl

Uczestnicy finału mistrzostw rozegranego w Miejskiej Górce

Na drezynie potrzebna jest siła mięśni
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Świętowali nie tylko rolnicy ...

MOC ATRAKCJI I DOBREJ ZABAWY
Tradycyjne obchody święta plonów zorganizowano w tym roku prawie we wszystkich sołectwach naszej 

gminy. Organizatorzy zadbali o to, by licznie uczestniczący w dożynkowych imprezach mieszkańcy wsi i goście 
miło spędzili czas, zapewniając im wiele atrakcji i wspaniałą  zabawę.

RZYCZKOWO
Dożynkowe świętowanie w miej-

skogóreckiej gminie zainaugurowano w 
Rzyczkowie, już w ostatnią sobotę lipca. 
Przybyłych na imprezę mieszkańców wsi i 
gości, na placu przy świetlicy wiejskiej powi-
tał sołtys Piotr Hądzlik.

Jedną z atrakcji festynu był wy-
stęp grupy kabaretowej TO i OWO SZKA-
RADOWO, która zebrała duże brawa. 
Przeprowadzono też losowanie nagród, 
ufundowanych przez sponsorów. Jedną z 
nich był wieniec dożynkowy, który  trafił do 
Magdy i Romana Łuczaków z Rozstęp-
niewa. Wspólnej zabawie sprzyjała pogoda 
i dobra oprawa muzyczna, którą zapewnił 
zespół REVERSE.

Sołtys, rada sołecka oraz miej-
scowe Koło Gospodyń Wiejskich składają 
serdeczne podziękowania wszystkim fir-
mom oraz osobom prywatnym, które  przy-
czyniły się do organizacji tegorocznych do-
żynek.

TOPÓLKA
W pierwszą sobotę sierpnia do-

żynkowa impreza odbyła się w Topólce. 
Oficjalnie rozpoczęła ją sołtys Monika Szy-
dłowska, która powitała zgromadzonych na 
placu mieszkańców sołectwa  i zaproszo-
nych gości. 

W festynie uczestniczył między 
innymi zastępca burmistrza, Adam Bandu-
ra, który wraz z sołtyską  podzielił się dożyn-
kowym chlebem z jego uczestnikami.

O konsumpcję zadbały członkinie 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, któ-
re dla przybyłych na imprezę przygotowały 
chleb ze smalcem, smaczne ciasto,  kawę i 
domowe soki oraz zimny bufet. Zabawę pro-
wadził DJ RAFAŁ PLEWA. Wszyscy bawili 
się wspaniale do późnych godzin nocnych. 

ZAKRZEWO
Drugim sołectwem, w którym 

święto plonów obchodzono 3 sierpnia, było 
Zakrzewo. W tym roku impreza rozpoczęła 
się bardziej uroczyście niż w poprzednich 
latach, czyli przemarszem korowodu dożyn-
kowego przez wieś.

Na placu przy świetlicy wiejskiej 
wręczono wieńce dożynkowe. Otrzymali je 
Elżbieta i Marcin Kaczmarkowie oraz Li-
liana i Leszek Stachowiakowie. Ceremonii 
towarzyszyły przyśpiewki w wykonaniu Ma-
rii Kaczmarek i Franciszka Łysikowskie-
go. Podczas imprezy można było wygrać 
atrakcyjne nagrody. Oprawę muzyczną za-
pewnił i do tańca zapraszał DJ COVER.

Dodajmy, że kilkanaście dni póź-
niej, 15 sierpnia, w miejscowym sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszenia, ks. Piotr 
Rogólski, proboszcz zakrzewskiej parafii, 
odprawił mszę św. w podziękowaniu za te-
goroczne plony.

KOŁACZKOWICE
W drugą sobotę sierpnia dożynki 

wiejskie odbyły się w Kołaczkowicach. Or-
ganizatorami święta plonów byli sołtys i rada 
sołecka.

Rozpoczęła je msza św. dzięk-
czynna, którą odprawił ks. proboszcz Piotr 
Przydrożny, później dożynkowy korowód 
udał się przez wieś na plac przed świetlicą. Oczkowice

Roszkowo

Konary
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Tam mieszkańców Kołaczkowic i przybyłych 
gości powitał sołtys Antoni Mikołajczak. 
Podczas wystąpienia podziękował sponso-
rom, współorganizatorom i innym osobom, 
które przyczyniły się do urządzenia dożyn-
kowej uroczystości.

W części obrzędowej zebra-
ni wysłuchali   tradycyjnych przyśpiewek. 
Wieńce z rąk dzieci i młodzieży otrzymali: 
Agnieszka i Mariusz Nowakowie, Emilia 
i Łukasz Wachowiakowie, a zbożowe bu-
kieciki odebrali: ks. Piotr Przydrożny, sołtys 
A. Mikołajczak i radna Monika Szydłowska. 
Bochnem chleba został obdarowany kie-
rownik działu inwestycji miejskogóreckiego 
Urzędu Miejskiego,  Piotr Poprawa wraz z 
małżonką.  

Frekwencja na dożynkach dopi-
sała. Wszyscy  bawili się do późnych godzin 
nocnych, a do tańca przygrywał zespół mu-
zyczny  REVERSE. 

GOSTKOWO 
10 sierpnia święto plonów obcho-

dzili także mieszkańcy sołectwa Gostkowo. 
Z tej okazji, na placu przy miejscowej szkole 
odbyła się impreza dożynkowa, zorganizo-
wana przez sołtysa, radę sołecką i miejsco-
wą radną, przy pomocy Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich. 

Udział w niej wziął między innymi 
burmistrz Karol Skrzypczak, który został 
powitany chlebem upieczonym z tegorocz-
nych zbiorów. W dalszej części burmistrz i 
sołtys Justyna Andrzejewska podzielili się 
nim z wszystkimi uczestnikami uroczystości. 

Podczas dożynek okolicznościo-
we przyśpiewki wykonały członkinie KGW, 
które zadbały również o atrakcje dla pod-
niebienia, serwując placki i kawę, chleb ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem oraz pyszne 
soki. Były też cukierki, popcorn i wata cu-
krowa dla najmłodszych oraz obficie za-
opatrzone stoisko gastronomiczne. Wieniec 
dożynkowy wylicytowali Daniela i Leszek 
Łapawowie. Przy muzyce zespołu MIRAŻ 
uczestnicy imprezy bawili się wspaniale do 
białego rana. 

Sołtys i rada sołecka dzięku-
ją mieszkańcom wsi oraz sponsorom za 
wsparcie i zaangażowanie w organizację 
dożynek.

Dodać należy, że msza św. w po-
dziękowaniu za tegoroczne żniwa i zebrane 

plony odprawiona została 1 września, w ko-
ściele parafialnym w Nieparcie.

KONARY
W Konarach, największym sołec-

twie naszej gminy, uroczyste obchody świę-
ta plonów zorganizowane zostały  również w 
drugą sobotę sierpnia. 

Tradycyjnie rozpoczęły się mszą 
św. dziękczynną za szczęśliwe żniwa, od-
prawioną w kościele parafialnym. Po nabo-
żeństwie dożynkowy korowód przemaszero-
wał przez wieś na plac przy domu kultury, 
gdzie wszystkich uczestników dożynek po-
witał sołtys Andrzej Antkowiak. Następnie 
głos zabrał goszczący na uroczystości bur-
mistrz Karol Skrzypczak.

W części artystycznej wystąpiły 
dzieci z miejscowego przedszkola. Zapre-
zentował się też chór HALINA, który, oprócz 
utworów ze swojego repertuaru,  wykonał 
także dożynkowe przyśpiewki. Podczas ce-
remonii obrzędowej wieńce otrzymali  Joan-
na i Tomasz Kudakowie oraz Małgorzata i 
Rafał Glurowie.

Dopisały pogoda i frekwencja, a 
licznie przybyłym na imprezę organizatorzy 
zapewnili obsługę gastronomiczną, oprawę 
muzyczną i dobrą zabawę.

DŁOŃ
Dożynki wiejskie w Dłoni odbyły 

się w niedzielę, 11 sierpnia, na placu przed 
Domem Strażaka. Wcześniej w miejscowej 

kaplicy  ks. proboszcz Piotr Przydrożny 
odprawił mszę św. dziękczynną, podczas 
której poświęcił wieńce i chleb upieczony z 
tegorocznych zbóż.

Wśród zaproszonych na uro-
czystość gości obecny był burmistrz Karol 
Skrzypczak. Zebranych przywitała sołtys 
Lucyna Maćkowiak. W swym wystąpieniu 
nie omieszkała  podziękować wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do organizacji święta. 

Tradycyjne przyśpiewki towarzy-
szyły ceremonii obrzędowej, podczas której 
wręczono wieńce dożynkowe. Z rąk dzieci 
i młodzieży odebrali je: Irena i Grzegorz 
Małygowie, Małgorzata i Michał Prze-
woźni, Ewelina i Waldemar Głowaczowie, 
Aleksandra i Łukasz Plewowie. Natomiast 
chlebem obdarowany został były sołtys Ber-
nard Bałuniak wraz z małżonką Ireną. 

W części artystycznej zaprezen-
towały się dzieci z Zespołu Szkół w Dłoni. 
Frekwencja na dożynkach, jak zwykle, do-
pisała. Wszyscy  bawili się niemalże do bia-
łego rana, a oprawę muzyczną zapewnił ze-
spół REVERSE. Dodajmy, że dla wszystkich 
uczestników święta organizatorzy przygoto-
wali pyszny i obfity poczęstunek. Organiza-
torami dożynek byli sołtys i rada sołecka. 

DĄBROWA
Również 11 sierpnia dożynkową 

imprezę zorganizowano w Dąbrowie. Wzo-
rem dwóch poprzednich lat, w tym roku też 
połączona została z obchodami Dnia Dziec-
ka. Udział w niej wzięli m.in. zastępca burmi-
strza, Adam Bandura i wiceprzewodniczą-
ca Rady Miejskiej, Barbara Szewczyk.  

Dożynki rozpoczęły się przejaz-
dem traktorów i maszyn rolniczych przez 
Miejską Górkę, a później Dąbrowę, gdzie 
dołączyła do nich sołtys Danuta Skupin, 
która rowerem jechała na czele ciągnikowe-
go korowodu. Jednym z uczestniczących w 
nim pojazdów był kryty wóz, wiozący dzieci 
i młodzież z chlebem dożynkowym, którym 
sołtyska i wiceprzewodnicząca RM podzieli-
ły się z przybyłymi na uroczystość osobami. 

Atrakcji podczas festynu nie bra-
kowało. Jedną z nich było przedstawienie 

Sobiałkowo

Topólka
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kabaretowe pt. „Zasadził dziadek rzepkę”, w 
wykonaniu dzieci i dorosłych  mieszkańców 
Dąbrowy.  Młodszych uczestników impre-
zy zabawiał animator. Chętnie odwiedzali 
oni też stoisko miejskogóreckich Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, na którym malowa-
no buźki i pleciono kolorowe warkoczyki. 
Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słody-
czami.  

Duże zainteresowanie wzbudzi-
ło losowanie atrakcyjnych nagród. Główną 
wygraną był rower. Dodajmy, że miejscowe 
gospodynie przygotowały poczęstunek dla 
wszystkich uczestników, a wspaniałą zaba-
wę zapewnił zespół BRACIA N. 

Sołtys i rada sołecka składają 
serdeczne podziękowania za duże wsparcie 
oraz zaangażowanie  w organizację doży-
nek sponsorom i mieszkańcom Dąbrowy. 

KAROLINKI
Podobnie jak w poprzednich la-

tach, również w tym roku święto plonów w 
Karolinkach odbyło się 14 sierpnia. Impreza 
dożynkowa zorganizowana została w przez 
sołtysa i miejscową radę sołecką na placu 
przy ulicy Rolniczej.

Zgromadziła ona wiele osób, za-
równo mieszkańców wsi, jak i przybyłych z 
okolicznych miejscowości. Uczestniczyli w 
niej również bracia z klasztoru franciszka-
nów na Goruszkach, z gwardianem o. Grze-
gorzem Czepielem. Oprawa muzyczna w 
wykonaniu zespołu REVERSE z Pakosławia 
sprzyjała udanej zabawie, która trwała nie-
mal do białego rana. 

Następnego dnia, w Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
w klasztorze odprawiona została msza św. 
dziękczynna za szczęśliwe żniwa i zebrane 
plony.

PIASKI - ZALESIE
W przeddzień podwójnego świę-

ta, 14 sierpnia, dożynki odbyły się także w 
sołectwie Piaski – Zalesie. W gronie zapro-
szonych na uroczystość osób byli między 
innymi burmistrz Karol Skrzypczak, radni i 
dyrektor szkoły z sąsiednich Konar, sołtysi z 
okolicznych miejscowości.

Na rozpoczęcie imprezy wypusz-

czone zostały gołębie i balony. Zgroma-
dzonych na placu w Piaskach uczestników 
powitała sołtys Teresa Skrzypczak, która w 
tym roku obchodziła 20 - lecie pełnienia tego 
stanowiska. Z tej okazji mieszkańcy sołec-
twa, w uznaniu dla pracy jubilatki, obdaro-
wali ją wieńcem i upominkiem. 

Miłym akcentem uroczystości 
było też uhonorowanie Bronisławy i Maria-
na Jórdeczków z Zalesia, obchodzących 

burmistrza, który podzielił się nim z uczest-
nikami dożynkowego festynu. 

Dzięki hojności sponsorów z so-
łectwa i gminy, dzieci mogły skorzystać z 
darmowych atrakcji: malowania twarzy, urzą-
dzeń rekreacyjnych i przejażdżek kolejką z 
OSP Smolice. Sporo radości sprawili im też 
strażacy z OSP Sobiałkowo, którzy przyby-
li z maskotką - rozdającym cukierki Panem 
Pikusiem.

50 - tą rocznicę pożycia małżeńskiego. Po-
nadto statuetkę od organizatorów za swoją 
postawę otrzymał Dawid Huchrak, który 
uratował wioskę od pożaru.

Zamiast tradycyjnych wieńców, 
młodzież wręczyła rolnikom z Piasków i 
Zalesia kompozycje kwiatowe w donicach, 
przystrojone kłosami. Chleb upieczony z 
tegorocznego ziarna przekazano na ręce 

Dla uczestników imprezy przygo-
towano poczęstunek – kawę i ciasto. Dużym 
powodzeniem cieszyło się obficie zaopa-
trzone stoisko gastronomiczne. Frekwencja 
na dożynkach dopisała, a wspaniałą oprawę 
muzyczną zapewnił DJ KUBA, więc zabawa 
trwała do rana.

Sołtys i rada sołecka składają 
serdeczne podziękowania za zaangażowa-
nie w organizację imprezy i wsparcie miesz-
kańcom wsi oraz sponsorom z terenu gminy.

SOBIAŁKOWO
W świąteczny dzień, 15 sierpnia, 

odbyły się dożynki w Sobiałkowie, zorgani-
zowane przez sołtysa i radę sołecką.

Rozpoczęły się po południu 
dziękczynną mszą św., odprawioną w miej-
scowym kościele parafialnym, podczas 
której poświęcone zostały chleb i wieńce – 
symbole święta plonów. Po nabożeństwie 
dożynkowy korowód, z towarzyszeniem ze-
społu muzycznego, przemaszerował na plac 
przy świetlicy wiejskiej, gdzie  zebranych po-
witała sołtys Beata Szwarc.

W uroczystości uczestniczyli mię-
dzy innymi goście: burmistrz Karol Skrzyp-
czak, dyrektor miejskogóreckiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Ma-

Niemarzyn

Dłoń

Piaski - Zalesie
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rek Stach, radni Wiesława Nowakowska 
i Bernard Cieślak oraz proboszcz miejsco-
wej parafii, ks. Ryszard Kin. 

Podczas tradycyjnego obrzędu 
wieńce otrzymali Anita i Radosław Kowal-
scy, Elżbieta i Krzysztof Wróblewscy, 
Ewelina i Józef Rogalowie oraz Agniesz-
ka i Marek Skrzypczakowie. Ceremonii to-
warzyszyły przyśpiewki w wykonaniu zespo-
łu śpiewaczego WŁOŚCIANIE. Dożynkowe 
piosenki grupa zaśpiewała także dla zapro-
szonych gości, którym wręczono symbolicz-
ne chlebki. Zespół wystąpił również w części 
artystycznej, w której zaprezentowali się też 
uczniowie miejscowej szkoły podstawowej.

Dla uczestników imprezy przy-
gotowano poczęstunek: smakowite zupy, 
chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem oraz 
placek i kawę. Mogli też korzystać z usług 
stoiska gastronomicznego. Dożynki zakoń-
czyła zabawa taneczna, którą poprowadził 
DJ KUBA.

WOSZCZKOWO
W sobotę, 17 sierpnia,  święto 

plonów obchodzili mieszkańcy Woszczko-
wa. Uroczystość rozpoczęła się przemar-
szem korowodu dożynkowego na trasie 
prowadzącej od domu sołtysa na boisko 
sportowe, z muzykami miejskogóreckiej Or-
kiestry Dętej na czele. W gronie zaproszo-
nych gości byli między innymi burmistrz Ka-
rol Skrzypczak, dyrektor Ośrodka Kultury, 
Sportu i Aktywności Lokalnej, Marek Stach 
oraz sołtysi sąsiednich miejscowości.

Sołtys Woszczkowa, Maria Fór-
manowska powitała zebranych, a następnie 
podzieliła się z nimi chlebem upieczonym 
z tegorocznej mąki w Piekarni Wiesławy 
Nowakowskiej w Sobiałkowie. Podczas 
dożynek przeprowadzono losowanie na-
gród, ufundowanych przez sponsorów. Dla 
wszystkich uczestników poczęstunek przy-
gotowały członkinie KGW, które serwowały 
zupę pieczarkową oraz chleb ze smalcem i 
kiszonym ogórkiem. Wszyscy bawili się zna-
komicie przy muzyce zespołu  COVER. 

Sołtys i rada sołecka Woszcz-
kowa składają gorące podziękowania 
sponsorom i pozostałym osobom, które w 

Gostkowo

Rzyczkowo

jakikolwiek sposób zaangażowały się w or-
ganizację tegorocznych dożynek.

ROSZKOWO
Drugim sołectwem, w którym do-

żynki odbyły się w trzecią sobotę sierpnia, 
było Roszkowo. Święto plonów tradycyjnie 
rozpoczęło się dziękczynną mszą św., która 
po południu odprawiona została w klaszto-
rze franciszkanów na Goruszkach. 

Dalsze świętowanie odbyło się na 
placu przy świetlicy wiejskiej, gdzie  zgro-
madzili się mieszkańcy i goście. W części 
obrzędowej młodzież wykonała przyśpiew-
ki oraz obdarowała wieńcami seniorów z 
Ochotniczej Straży Pożarnej  i seniorki z 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

Po ceremonii doskonałą zabawę 
w tanecznych rytmach zapewnił zespół mu-
zyczny TOLKA TRI. Frekwencja dopisała. 
Mieszkańcy Roszkowa oraz goście spoza 
wioski i gminy bawili się świetnie do białego 
rana. 

NIEMARZYN
Tydzień później, 24 sierpnia, 

święto plonów obchodzono w Niemarzynie. 
Wśród zaproszonych na uroczystość gości 
znaleźli się między innymi: zastępca burmi-
strza Adam Bandura, proboszcz miejsko-
góreckiej parafii, ks. Piotr Świerczyński, 
gwardian klasztoru franciszkanów na Go-

ruszkach, o. Grzegorz Czepiel, komendant 
gminny OSP, Przemysław Wysocki.

W części obrzędowej miejscowa 
młodzież wręczyła zastępcy burmistrza i 
sołtys Janinie Kryś chleb upieczony z tego-
rocznego ziarna. Wieńce dożynkowe otrzy-
mali Sylwia i Jacek Maćkowiakowie, Ho-
norata i Krzysztof Płucieniczakowie oraz 
Małgorzata i Jacek Krzyżoszczakowie. 
Natomiast proboszcza i gwardiana obdaro-
wano owocami.

Niewątpliwą atrakcją festynu 
były występy artystyczne: dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego w Niemarzynie, zespołu 
śpiewaczego WŁOŚCIANIE z Sobiałkowa, 
utalentowanej wokalistki Joanny Kryś z 
Osieka oraz Zespołu Pieśni i Tańca MARY-
NIA ze Święciechowy, który zaprezentował 
się w kilku odsłonach. Warto dodać, że pod-
czas imprezy dzieci mogły korzystać z dar-
mowych rozrywek, a jej oprawę muzyczną 
zapewnił zespół REVERSE.

Sołtys i rada sołecka dziękują 
sponsorom, mieszkańcom oraz innym oso-
bom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły 
się do zorganizowania uroczystości dożyn-
kowej.  

OCZKOWICE
Tegoroczną relację z dożynko-

wych uroczystości kończymy w Oczkowi-
cach, gdzie świętowano również w przed-
ostatnią sobotę sierpnia. Organizatorami  
imprezy byli sołtys, rada sołecka i miejsco-
we KGW. Z zaproszenia na dożynki sko-
rzystał między innymi zastępca burmistrza, 
Adam Bandura. 

Przybyłych  na plac przy świetlicy 
wiejskiej mieszkańców i gości powitała soł-
tys Joanna Kempa. Dla wszystkich uczest-
ników dożynek przygotowano poczęstunek, 
na który serwowano chleb ze smalcem i 
ogórkiem kiszonym oraz ciasto, kawę i na-
poje. Wielkie emocje towarzyszyły losowa-
niu nagród. Główną wygraną był wieniec 
dożynkowy. Pogoda i atmosfera sprzyjały 
dobrej zabawie. Wspaniałą oprawę muzycz-
ną zapewnił zebranym DJ KUBA.

Sołtys i rada sołecka Oczkowic 
dziękują  wszystkim sponsorom, a także in-
nym osobom za wsparcie i wszelką pomoc 
w organizacji dożynek. 

E. Pawełka
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Akcja promująca czytelnictwo …

CZYTALI POLSKIE NOWELE
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej uczestniczył w tegorocznej 8. edycji Narodowego Czyta-

nia, objętej patronatem pary prezydenckiej. Udział w niej wzięły wszystkie szkoły z gminy Miejska Górka.

Fragmenty wybranych utworów 
literackich podczas akcji czytali:

Zespół Szkół w Miejskiej Górce
Karol Skrzypczak, Barbara Szewczyk, Maria 
Janiak, Zofia Kempa, Zofia Sulikowska, Wiktoria 
Gross, Agnieszka Rogaszewska, Aleksandra 
Roszak, Hanna Kwiatkowska, Wiktoria Sztur

Szkoła Podstawowa w Dłoni
Elżbieta Wolna, Sławomira Skrzypczak, Lucyna 
Szkiełka, Joanna Mikołajczak 

Szkoła Podstawowa w Nieparcie z siedzibą w 
Gostkowie
Barbara Walkowiak, Justyna  Andrzejewska, 
Genowefa Skrobała

Szkoła Podstawowa w Konarach
Lucyna Andrzejewska, Teresa Skrzypczak, Zofia 
Małyga, Monika Szydłowska, Roman Niwczyk

Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie
Bronisława Sobieraj, Wiesława Nowakowska, 
Bernard Cieślak, Beata Szwarc.

Akcja przeprowadzona została 
w dniach 5 i 6 września br. Uczniowie oraz 
zaproszeni goście zaprezentowali fragmen-
ty wybranych nowel. Były to: „Orka” Włady-
sława Stanisława Reymonta,  „Dobra pani”  
Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnic-
kiej, „Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz 
„Rozdzióbią nas kruki, wrony...” Stefana Że-
romskiego.

Inauguracja przedsięwzięcia 
miała miejsce w czwartek (5.09.), w miej-
skogóreckim Zespole Szkół o godz. 9.00. 
Godzinę później czytanie rozpoczęło się w 
Szkole Podstawowej w Dłoni. Później do 
akcji przystąpiły kolejne placówki:  Szkoła 
Podstawowa w Nieparcie z siedzibą w Gost-
kowie (godz. 11.00) i Szkoła Podstawowa w 
Konarach (godz. 13.00). 

Zakończenie nastąpiło w pią-
tek, 6 września, w Szkole Podstawowej w 
Sobiałkowie, gdzie od godz. 10.00 osoby 
znane z życia publicznego czytały nowelę 
Stefana Żeromskiego.

E. P.

Miejska Górka Sobiałkowo

Dłoń

Gostkowo

Konary

Sobiałkowo

Miejska Górka
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Miejskogórecka delegacja z partnerską wizytą ...

NAD WĘGIERSKIM BALATONEM
W dniach od 18 do 22 września br. z przyjacielską wizytą w Ábrahámhegy  na Węgrzech gościła delega-

cja miejskogóreckiej gminy. Wzięła ona udział w odbywającym się tam od kilkunastu lat Festiwalu „Murci”, czyli 
lokalnym święcie wina.

kilka kilometrów trasą, prowadzącą ulicami 
Ábrahámhegy. Ważnym momentem była 
ceremonia poświęcenia przez proboszcza 
miejscowej parafii wina wytworzonego z te-
gorocznych zbiorów, której oprawę muzycz-

ną zapewnił „Dem-
biński”.

Po zakończeniu pochodu odbył 
się festyn nad Balatonem, gdzie nasza grupa 
przygotowała stoisko z materiałami promo-
cyjnymi, które było oblegane przez uczestni-
ków festiwalu. Szczególne zainteresowanie 
wzbudzały balony z napisem Miejska Górka. 
Imprezę uatrakcyjniły koncerty zespołów 

węgierskich oraz chórzystów Koła Śpiewu, 
którzy po raz kolejny zaprezentowali się fe-
stiwalowej publiczności.

Pobyt w Ábrahámhegy zakończył 
się w niedzielę. Był on właściwie rewizytą, 
bowiem w lipcu br. kilkudziesięcioosobo-
wa grupa przedstawicieli węgierskiej gminy 
gościła na Dniach Miejskiej Górki. W poże-
gnaniu naszej delegacji, podczas którego 
nastąpiła wymiana pamiątek, uczestniczył 
burmistrz Vella Zsolt. 

Warto dodać, że wyjazd na Węgry 
był również okazją do zwiedzenia Budapesz-
tu, jednej z najpiękniejszych stolic europej-
skich oraz Bazyliki Ostrzychomskiej w mie-
ście Esztergom i zamku w Wyszehradzie, z 
niepowtarzalnym widokiem na Dunaj.   

E. Pawełka

Na Węgry udała się w tym roku 
kilkudziesięcioosobowa grupa z zastępcą 
burmistrza, Adamem Bandurą na czele, w 
skład której weszli samorządowcy z Miejskiej 
Górki i współpracującego z naszą gminą Ju-
trosina, przedstawiciele miejscowych firm, 
pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
z dyrektorem Markiem Stachem, a także 
członkowie działającego przy OKSiAL Koła 
Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego, z dy-
rygentem chóralnym Jowitą Augustyniak.

W piątek, 20 września, nasza de-
legacja uczestniczyła w uroczystym otwarciu 
Festiwalu „Murci”. Wzięli w nim udział także 
goście z czeskiej Dobruški. Przybyłych powi-
tał burmistrz Vella Zsolt. W części oficjalnej 
głos zabrał również Adam Bandura, który 
podziękował gospodarzom za zaproszenie 
i wyraził nadzieję, że  dobrze rozwijająca 
się współpraca pomiędzy Miejską Górką i 
Ábrahámhegy  będzie w najbliższych latach 
kontynuowana. Podczas inaugura-
cji pierwszy koncert na Węgrzech 
dali chórzyści „Dembińskiego”, 
którzy wykonali znane, polskie 
utwory ludowe. Otwarciu imprezy 
towarzyszył wernisaż wystawy fo-
tograficznej „MIEJSKA GÓRKA - 
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”, 
przygotowanej przez naszą grupę, 
prezentującej zabytki, gospodarkę, 
najważniejsze wydarzenia kultural-
ne, współpracę zagraniczną i natu-
rę. Ekspozycja zawierała również 
zdjęcia przedstawiające przebieg 
Powstania Wielkopolskiego. Miesz-
kańcy partnerskiej gminy będą 
mogli oglądać wystawę do końca 
października.

Następnego dnia polska 
delegacja wzięła udział w głównej 
części festiwalu, czyli przemar-
szu winnego korowodu liczącą 

Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego

Wystawa w Ábrahámhegy

Stoisko promocyjne gminy Miejska Górka
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Jubileusze miejskogóreckiego Klubu seniora i zespołu śpiewaczego ….

WSPÓLNY JUBILEUSZ
W dniu 9 października br. odbyła się impreza z  okazji przypadającego  w tym roku jubileuszu 45-lecia 

Klubu Seniora oraz zespołu śpiewaczego Pod Klonem . 

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się sekretarz Joanna Pląskowska, 
przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław 
Goliński, radni Barbara Szewczyk i Ma-
rian Rapior, prezes Stowarzyszenia Dzieci i 
Osób Niepełnosprawnych, Anna Hejducka, 
właścicielka firmy Usługowy Przewóz Osób 
autobusem, Łucja Skorupka oraz prezes 
stowarzyszenia TT TRAMP, Jarosław Gie-
zek. Przybyli również przedstawiciele orga-
nizacji i stowarzyszeń działających w gminie 
oraz delegacja zaprzyjaźnionych klubów se-
niora  z Sarnowy, Bojanowa, Rawicza, Góry, 
Wińska, Kobylina, Pakosławia oraz zespół 
Wąsoszanki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w kościele parafialnym. Na dalszą 
część uczestnicy udali się do restauracji 
Finezja . Zebranych powitała przewodni-
cząca klubu seniora i zespołu śpiewaczego 
Pod Klonem Teresa Pawlicka oraz dyrek-
tor OKSiAL Marek Stach, którzy w dalszej 
części przedstawili historię klubu i zespołu. 
Jubileusz był okazją do wyróżnienia i wrę-
czenia pamiątkowych statuetek. Nagrodę 
specjalną za zaangażowanie w działalność 
na rzecz społeczności lokalnej otrzymała 

Piaskowska, Janina Polna, Helena Sidor, 
Janina Spychalska, Irena Suchanecka, 
Maria Szyka, Łucja Snela, Ewa Westfa-
lewska, Krystyna Idziak, Józef Kolbuch 
oraz kierownik artystyczny Mieczysław Pie-
tryka za dotychczasowe osiągnięcia i pracę 
artystyczną na rzecz gminy. Pamiątkowe 
statuetki i medale wręczyli sekretarz Joanna 
Pląskowska i dyrektor Marek Stach.  Pozo-
stali jubilaci z rąk przewodniczącego rady 
Zdzisława Golińskiego i radnego Mariana 
Rapiora  otrzymali kwiaty. Na ręce przewod-
niczącej klubu i zespołu oraz akompaniatora 
zespołu  zaproszeni goście złożyli gratula-
cje. Pani Teresa podziękowała wszystkim 
za przybycie i życzenia, a  burmistrzowi Ka-
rolowi Skrzypczakowi, dyrektorowi Markowi 

Stachowi i przewodniczącemu  Zdzisławowi 
Golińskiemu, za pomoc i wsparcie. 

W części artystycznej wystąpił ju-
bilat, zespół  Pod Klonem, a dalsza  część 
imprezy przebiegała w atmosferze tańca i 
wspólnej zabawy. J. Kempa

przewodnicząca Teresa Pawlicka. Pamiąt-
kowe statuetki za długoletnią działalność  
otrzymały członkinie klubu seniora: Wła-
dysława Ceglarek, Gabriela Krysmann i 
Władysława Niedźwiecka. Uhonorowani 
zostali też członkowie drugiego jubilata, ze-
społu Pod klonem – Teresa Pawlicka, Wła-
dysława Ceglarek, Irena Frąckowiak, Elż-
bieta Grzempowska, Gabriela Krysmann, 
Alfreda Ławniczak, Grażyna Otto, Maria 

Uczestnicy jubileuszowej uroczystości

Od lewej: sekretarz Joanna Pląskowska, Władysława Niedźwiecka, Gabriela Krysmann, Władysława Ceglarek i dyrektor Marek Stach

Zespół śpiewaczy POD KLONEM

Jubileuszowy tort

Pamiątkowe medale i statuetki
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Prezentowali działanie dawnych urządzeń domowych ... 

NA OGÓRKORWANIU W DOLINIE BARYCZY
Grupa rekonstrukcyjna ŻARNO, działająca przy miejskogóreckim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności 

Lokalnej, wzięła udział w Wielkim OGÓRKORWANIU, które 17 sierpnia br. odbyło się w rodzinnym gospodarstwie 
rolnym Michała Sznajdera, położonym w Karnicach koło Żmigrodu, na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny 
Baryczy.

Specjalnością rodziny od trzech 
pokoleń są kiszone ogórki i kapusta. Prze-
twory wykonywane są według tradycyjnych 
receptur, zapoczątkowanych w latach 50 - 
tych ubiegłego wieku. Firma państwa Sznaj-
derów zdobyła uznanie na prestiżowych 
targach i konkursach. Należy do międzyna-
rodowej sieci Dziedzictwo Kulinarne, promu-
jącej zdrową i lokalną żywność. 

Wielkie OGÓRKORWANIE w 
Karnicach przyciągnęło, jak w poprzednich 
latach, wielu amatorów jednego z najbar-
dziej lubianych w Polsce warzyw. Sekcja 
ŻARNO zaprezentowała tam różne czynno-
ści przy użyciu dawnych urządzeń gospo-
darskich i sprzętu domowego, między inny-
mi pranie na tarze, wirowanie, maglowanie, 
ostrzenie noży, mielenie zboża w żarnach, 
szatkowanie kapusty, wyrób masła.

Członkowie grupy częstowali 
uczestników imprezy chlebem z masłem 
oraz powidłami, dżemami i konfiturami wła-
snego wyrobu, a także parzoną kawą, świe-
żo zmieloną w zabytkowym młynku. Dodaj-
my, że wraz z nimi przebywał w Karnicach 

również Marek Stach, dyrektor OKSiAL.
Warto podkreślić, że stoisko gru-

py ŻARNO cieszyło się ogromnym powo-
dzeniem wśród przybyłych na piknik. Wzbu-
dziło też zainteresowanie ekipy realizacyjnej 
TVP3 Wrocław.

Dodajmy, że sekcja OKSiAL 8 
września br. uczestniczyła także w IX Fe-
stiwalu Tradycji i Folkloru, który odbył się w 
Domachowie, gdzie jej prezentacje sprawiły 
również  duże wrażenie na uczestnikach im-
prezy. 

E. P.

Prezentacja KGW w Woszczkowie ...

ZWYCZAJ KISZENIA KAPUSTY
Koło Gospodyń Wiejskich z Woszczkowa reprezentowało gminę Miejska Górka na imprezie plenerowej 

pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. Uroczystość, zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, odbyła się w sobotę, 14 września 2019 r., na terenie parku w Gołaszynie. 

W wydarzeniu uczestniczyło m. 
in. kilkanaście kół gospodyń wiejskich, pro-
mując walory wielkopolskiej wsi. Panie z 
Woszczkowa wykonały eksponaty na kon-
kursy: „Fartuszek wielkopolskiej gospodyni” 
oraz „Stroik dekoracyjny na stół z jesiennych 
darów natury”.  

W Gołaszynie odbył się także 
konkurs „Prezentacja dorobku kulturowego 
KGW z regionu południowej Wielkopolski”. 
Zmagania miały formę przeglądu, dlatego 
wszystkie artystyczne grupy otrzymały na-
grody i dyplomy. KGW z Woszczkowa spe-
cjalnie na tę okazję przygotowało insceni-
zację o nieco zapomnianym już zwyczaju 
kiszenia kapusty. Pełen humoru występ zo-
stał nagrodzony gromkimi brawami. 

W przedstawieniu wzięły udział:  
Maria Fórmanowska, Jolanta Konury, Lu-
cyna Olejniczak, Magdalena Olejniczak, 
Wioletta Szymańska, Ewelina Idczak, 
Wiktoria Kędzia. Wypada pogratulować 
udanego scenicznego debiutu!  

Sł. Skrzypczak

Jubileusze miejskogóreckiego Klubu seniora i zespołu śpiewaczego ….

Jubileuszowy tort

Członkinie KGW w Woszczkowie

Grupa rekonstrukcyjna ŻARNO
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Spotkanie  było miłe i wzruszające  ...

SZKOLNYCH WSPOMNIEŃ CZAR
Jubileusz związany z ukończeniem szkoły jest okazją do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci, 

chociaż czas je porządkuje, czasami dodaje im blasku. Zdarza się, że słyszymy jeszcze dźwięk szkolnego dzwon-
ka. Niewątpliwie trudno być obojętnym wobec wspomnień o murach szkoły, w której spędziło się część życia.

W dniu 14 września 2019 r., w 
sali bankietowej na stadionie miejskogórec-
kiej SPARTY, odbyło się spotkanie byłych 
uczniów Szkoły Podstawowej w Miejskiej 
Górce, którzy opuścili jej mury w latach 1963 
i 1964. Tak więc był to jubileusz dwóch rocz-
ników, 55 i 56 - lecia. 

Na zjazd przybyły osoby z całej 
Polski, od Sępopola (woj. warmińsko-ma-
zurskie) po Tychy (woj. śląskie). W imprezie 
uczestniczyło troje pedagogów i 33 byłych 
uczniów. Wśród zaproszonych gości byli na-
uczyciele: Krystyna Witkowska (Flis), Mi-
rosława i Ireneusz Maćkowiakowie. Roz-
mowy z wychowawcami sprawiły, że dawni 
uczniowie poczuli atmosferę tamtych, odle-
głych czasowo szkolnych dni. Impreza trwa-
ła do późnych godzin nocnych. Była to nie 
tylko dobra zabawa, ale także odnowienie 
kontaktów z ludźmi, z którymi kiedyś dzie-
liliśmy ławki. Spotkanie po latach to także 
wymiana wiedzy, doświadczeń i doskonała 
okazja do miło spędzonego czasu. Wszyst-
kich zagadnień z okresu szkolnego i minio-
nych lat, nie udało się zrealizować, dlatego 

mamy nadzieję je uzupełnić na kolejnym 
zjeździe za pięć lat.

Uczestnicy spotkania z żalem 
przyjęli informację, że z powodu choroby, 
nie mógł w nim uczestniczyć ich kolega Ta-
deusz Błochowiak, prezes SPARTY, które-
mu życzyli szybkiego powrotu do zdrowia. 
Na wysokości zadania stanęła obsługa loka-

lu, serwując wyśmienite i smaczne potrawy.  
Komitet organizacyjny spotka-

nia tworzyli: Janina Czyż (Głuszak), Maria 
Demuth (Stelmach), Irena Wątor (Ręko-
siewicz) i pomysłodawca zjazdu – Tadeusz 
Bӧhm.

T. B.

Nowe studentki odebrały indeksy …

ROK AKADEMICKI ZAINAUGUROWANY
W dniu 2 października br.  studenci  Uniwersytetu  Drugiego  Wieku  w  Miejskiej Górce po raz  dziewiąty  

zainaugurowali  rok  akademicki. Gaudeamus  Igitur zabrzmiało w  sali  widowiskowej  Ośrodka Kultury,  Sportu 
i  Aktywności  Lokalnej.

Prezes  UDW,   Barbara  Bo-
gacka - Gancarczyk  powitała przybyłych  
gości, wśród  których  znaleźli  się: starosta 
Powiatu  Rawickiego, Adam Sperzyński,  
przewodniczący  Rady  Miejskiej,  Zdzisław  
Goliński, zastępca burmistrza,  Adam  Ban-
dura, proboszcz miejskogóreckiej parafii, 
ks. Piotr  Świerczyński, dyrektor miejsko-
góreckiego Zespołu  Szkół,  Jolanta  Hry-
niowska, dyrektor OKSiAL, Marek  Stach, 
sponsorzy,  nauczyciele  oraz  studenci.  B. 
Bogacka – Gancarczyk przedstawiła  zebra-
nym  działania  uniwersytetu  w  minionym  
roku akademickim. Wspomniała o zajęciach 
prowadzonych w ośmiu sekcjach  tematycz-
nych, odbywających się co miesiąc wykła-
dach o  różnorodnej  tematyce,  spotkaniach  
integracyjnych,  wycieczkach  edukacyjnych  
oraz udziale w imprezach organizowanych 
na terenie miejskogóreckiej gminy. 

Warto dodać, że na koniec czerw-
ca br. UDW  liczyło 120 członków. Z począt-
kiem nowego roku akademickiego do stowa-
rzyszenia wstąpiły Łucja  Skorupka, Łucja 

Zygmanowska, Halina  Guzikowska i 
Barbara  Kubacka, które podczas uroczy-
stości inauguracyjnej złożyły ślubowanie 
i odebrały indeksy. Następnie głos zabrali 
goście, życząc  studentom  dużo  zdrowia,  
pogody  ducha  oraz  inspiracji do nieustan-
nej aktywności i podążania za własnymi ma-
rzeniami. Wykład  inauguracyjny  na  temat 
„Kuchnia polska  od  czasów  Słowian  do  

czasów  współczesnych”  wygłosił  dr  Ta-
deusz  Böhm. Imprezę  uświetnił  występ  
Koła  Śpiewu  im. Bolesława  Dembińskiego, 
działającego przy OKSiAL.

Po  części  oficjalnej uczestnicy 
uroczystości zostali  zaproszeni  na  słodki  
poczęstunek  ufundowany  przez  Cukiernię  
„Joker”  Marii  i  Marka  Buchowskich.

K.  Andrzejewska

Uczestnicy spotkania miło spędzili czas

Dyrektor ZS Jolanta Hryniowska i nowe studentki
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80. rocznica wybuchu II wojny światowej ...

APEL PAMIĘCI
Wieczorem, 31 sierpnia br. przy cmentarnym krzyżu w Kołaczkowicach odbył się apel pamięci, przygo-

towany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dłoni. 

Wiązanki kwiatów przy tablicy z 
napisem „Módlmy się za poległych i ofiary 
wojen” złożyli nie tylko uczniowie, ale rów-
nież burmistrz Karol Skrzypczak z dele-
gacją radnych Rady Miejskiej - Bernardem 
Bałuniakiem, Wiesławą Nowakowską, 
Moniką Szydłowską i sołtysem Kołacz-
kowic, Antonim Mikołajczakiem. Delega-
cje położyły też biało-czerwone kwiaty na 
granitowej płycie z wyrytym napisem: „Ku 
pamięci. Ś. P. Stanisław Gawron 1912 – 
1939. Bohater Bitwy nad Bzurą. Spoczywa 
w kwaterze wojennej w Rybnie, powiat So-
chaczew”. 

Podczas apelu była chwila ciszy 
i odśpiewanie hymnu państwowego, potem 
Miłosz Andrzejak i Zosia Jarus z kl. VI 
odczytali nazwiska 27 poległych, pomordo-
wanych i zmarłych na wygnaniu, z parafii 
Kołaczkowice i Oczkowice. Każdemu od-
czytanemu nazwisku pozostałe dzieci zapa-
liły światełko. 

Na koniec kilka słów do zebra-
nych skierował burmistrz, m. in. dziękując 
za zorganizowanie uroczystości. Następnie 
członkowie  rodzin ofiar położyli przy krzyżu 
znicze - Kazimiera Maćkowiak i Zofia Gło-
wacz z rodziny zamordowanego w Katyniu 
Piotra Głowacza, Agnieszka Kubiak z ro-
dziny bohatera walk nad Bzurą Leona Krzy-

żoszczaka, Małgorzata Naskręt z rodziny 
wspomnianego już Stanisława Gawrona. 

Wieczorny apel zgromadził sporą 
grupę mieszkańców, którzy w ten sposób 
uczcili tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat. 
Uroczystość prowadziła uczennica Marceli-
na Plewa z kl. III. Zakończenie obchodów 

wrześniowej rocznicy miało miejsce w sali 
wiejskiej w Kołaczkowicach, gdzie odbyło 
się  spotkanie przy kawie, zorganizowane 
przez Agnieszkę Kubiak, Sylwię Węglarz, 
Sławomirę Skrzypczak, Wiesławę Nowa-
kowską, Antoniego Mikołajczaka. 

Sł. Skrzypczak

Kopia wizerunku Matki Bożej wędrowała po gminie ...

NAWIEDZENIE OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO
W archidiecezji poznańskiej trwa Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod hasłem „Z Ma-

ryją w nowe czasy”. Peregrynacja rozpoczęła się 18 maja br. mszą św. na placu przed kościołem pw. Nawiedze- mszą św. na placu przed kościołem pw. Nawiedze-mszą św. na placu przed kościołem pw. Nawiedze-
nia NMP, na poznańskich Ratajach. Kopia cudownego obrazu Matki Bożej nawiedzi wszystkie dekanaty i parafie 
naszej archidiecezji.

Z miejskogóreckiej gminy, jako 
pierwsi powitali ją 22 sierpnia  mieszkańcy wsi 
Oczkowice, Rzyczkowo, Woszczkowo i Gost-
kowo, należących do parafii w Nieparcie, w de-
kanacie krobskim. Kolejnymi miejscowościami 
na trasie pielgrzymki obrazu były znajdujące 
się w dekanacie jutrosińskim Kołaczkowice 
(28.08.) oraz Konary  (3.09.), gdzie podczas 
nawiedzenia wystąpił miejscowy chór „Halina” 
działający przy Ośrodku Kultury, Sportu i Ak-
tywności Lokalnej.   

Następnego dnia obraz rozpoczął 
wędrówkę po dekanacie rawickim, którą zain-
augurował w Sobiałkowie, a 5 września dotarł 
do parafii  w Miejskiej Górce. Uroczystość jego 
powitania w kościele pw. św. Mikołaja uświet-
nił udział miejskogóreckiego Koła Śpiewu im. 
Bolesława Dembińskiego, również działające-
go przy OKSiAL oraz Orkiestry Dętej Miejska 
Górka. Dzień później, także przy oprawie mu-
zycznej chórzystów „Dembińskiego”, cudowna 

kopia gościła w klasztorze franciszkanów na 
Goruszkach. Ostatnią parafią w naszej gmi-
nie, którą nawiedziła ona 13 września, było 
Zakrzewo. Dodajmy, że uroczyste zakończenie 

Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej w archidiecezji poznańskiej będzie miało 
miejsce 26 września przyszłego roku na Placu 
Katedralnym w Poznaniu. E. P.

Wiązankę złożył burmistrz Karol Skrzypczak w towarzystwie radnych i sołtysa Kołaczkowic

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego w Miejskiej Górce
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Tenis coraz bardziej popularny ...

TURNIEJ NA WYSOKIM POZIOMIE
W niedzielę, 29 września br. odbył się I Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego „MIEJSKA GÓRKA CUP”, zor-

ganizowany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej pod honorowym patronatem burmistrza Karola 
Skrzypczaka.

Zawody rozegrano w dwóch ka-
tegoriach: singiel kobiet i debel mężczyzn. 
Udział w nich wzięło 5 pań, które walczyły 
systemem „każdy z każdym” na korcie przy 
kompleksie sportowym ORLIK. Zwycięsko 
z rywalizacji wyszła Barbara Bohm.  Dru-
gie miejsce zajęła Anna Lokś, a na trzeciej 
pozycji uplasowała się Katarzyna Englert. 
W turnieju wystąpiły także Julia Gruetzma-
cher i Wiktoria Miler.

W deblu mężczyzn wystartowało 
12 tenisistów, którzy podzieleni zostali na 
dwie grupy. Zwycięskie pary z fazy grupowej 
awansowały do finału, natomiast zawodnicy 
z drugich miejsc walczyli o najniższy stopień 
podium. Pozostali debliści stoczyli pojedy-
nek o piątą lokatę. Turniej wygrali Ryszard 
Gruetzmacher i Jan Drotor, którzy w me-
czu finałowym pokonali Marcina Szendry-
ka i Radosława Grobelskiego. Trzecie 
miejsce zajęli Zbigniew Barański i Marek 
Barański. W zawodach wzięli też udział 
Sławomir Strzępa, Miłosz Strzępa, Filip 
Englert, Rafał Michalak, Tomasz Borycz-

ka i Marcin Englert.
Turniejowa rywalizacja trwała 

osiem godzin. Wśród uczestników zmagań 
znaleźli się również tenisiści spoza naszej 
gminy i powiatu rawickiego. W turnieju ro-
zegrano 19 spotkań, z czego 10 w singlu 
kobiet i 9 w deblu mężczyzn. Pojedynki stały 

na wysokim poziomie, a toczyły się w spor-
towej i przyjacielskiej atmosferze.

– Tenis ziemny stał się w ostat-
nim czasie bardzo popularnym sportem, 
także w Miejskiej Górce, która posiada 
doskonałą infrastrukturę do uprawiania 
tej dyscypliny. W tenisa można grać tak-
że, w nowej hali widowiskowo – sporto-
wej. Turniej z pewnością przyczyni się 
do zwiększenia grona jego sympatyków 
i będzie dla nas zachętą do organizacji 
kolejnych imprez tenisowych – powiedział 
Marek Stach, dyrektor OKSiAL, podczas 
ceremonii zakończenia zawodów, która 
odbyła się na korcie przy miejskogóreckim 
Zespole Szkół. Uczestniczyli w niej m.in. 
burmistrz Karol Skrzypczak i wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej, Barbara Szewczyk. 
Wręczyli oni wszystkim zawodniczkom i za-
wodnikom dyplomy, medale i nagrody spor-
towe. Uczestnicy turnieju, którzy stanęli na 
podium, dodatkowo otrzymali puchary.

E. PawełkaMężczyźni zagrali w debla

Najlepsze singlistki

Uczestnicy turnieju z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem, radną Barbarą Szewczyk i organizatorami
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Siedem medali na krajowym czempionacie  …

SUKCESY NA MATACH
Siedem medali wywalczyli wychowankowie braci Arnolda i Kornela Ratajskich podczas Mistrzostw Pol-

ski w Ju-Jitsu, które odbyły się w Sochaczewie, w ostatni weekend września br. 

W zawodach zorganizowanych 
przez Polski Związek Ju-Jitsu oraz socha-
czewski Dragon Fight Club startowało pra-
wie 1000 zawodników, rywalizujących w 
formułach fighting, ne-waza i duo system. 
Nie zabrakło wśród nich przedstawicieli 
Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JIT-
SU i JUDO w Miejskiej Górce, którzy zdobyli 
1 złoty, 4 srebrne i 2 brązowe  krążki. 

Bardzo zadowolony z występu 
swoich podopiecznych był trener Arnold Ra-
tajski. - Możemy cieszyć się, że nasz sys-
tem szkolenia przynosi takie efekty. Re-
welacyjny start w Sochaczewie zaliczyli 
Łukasz Gryczka i Jakub Polaszek, którzy 
zdominowali swoją kategorię wagową 
(+ 66 kg U15). Obaj przeszli zwycięsko 
przez eliminacje i spotkali się w walce 
finałowej, którą jednym punktem (6:5) 
wygrał Łukasz. Warto dodać, że Jakub, 
oprócz srebra, zdobył także brąz w kate-
gorii ne-waza no gi (walka w parterze bez 
kimon). Mieliśmy w tych mistrzostwach 
jeszcze dwie okazje na złoty medal. Do 
szczęścia niewiele zabrakło Michałowi 
Łysiakowi (77 kg U21) oraz Marcinowi 
Jędryczce (85 kg U21), którzy tym razem 
musieli uznać wyższość swoich kolegów 
z kadry - powiedział.

 Bardzo dobrze w Sochaczewie 
spisali się pozostali reprezentanci naszego 
klubu. Srebrnym medalistą został Kacper 
Hądzlik (60 kg U18), na najniższym stopniu 
podium stanęła Wiktoria Wawrzyniak (57 
kg U15), a na czwartym miejscu uplasowała 
się Kinga Dąbrowicz (52 U18). - Dzięku-
jemy wszystkim zawodnikom za udział w 
trudnych przygotowaniach, zaangażowa-

nie, piękne walki i serducho zostawione 
na matach. Jesteście wielcy - dodał Ar-
nold Ratajski.

Na zakończenie sezonu trene-
rzy zaplanowali start w zawodach Polisch 
Open, które w dniach od 13 do 15 grudnia 
odbędą się w Gliwicach.

E. Pawełka

Nasi zawodnicy w krajowej czołówce ...

POWOŁANI DO KADRY NARODOWEJ
Michał Łysiak i Marcin Jędryczka z Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO, w dniach od 6 

do 8 września br., przebywali w Sochaczewie, gdzie uczestniczyli w konsultacjach szkoleniowych kadry narodo-
wej ju-jitsu.  

Nasi zawodnicy znaleźli się w 
30 - osobowej ekipie, powołanej przez tre-
nera polskiej reprezentacji do lat 18 i 21 na 
zgrupowanie przed startami w drugiej części 
sezonu 2019. 

Konsultacje U18 i U21 prowa-
dził Mariusz Wowra, gościnnie brał w 
nich udział również trener seniorów, Jacek 
Szewczak. Pod okiem szkoleniowców za-
wodnicy szlifowali technikę i uczestniczyli w 
sparingach. Sportowy weekend miał na celu 
sprawdzenie umiejętności kadrowiczów. 

Po konsultacjach Michał Łysiak 
został powołany do ścisłej kadry na Puchar 
Europy Ju-Jitsu German Open w kategorii 
77 kg, natomiast Marcin Jędryczka, startu-
jący w wadze 85 kg, znalazł się w składzie 
rezerwowym. 

Warto dodać, że na podsumowa-
nie sezonu 2019 odbędą się, w dniach 25 

- 27 października, mistrzostwa Europy U18 
i U21 na greckiej Krecie, a także, w terminie 
od 16 do 24 listopada, mistrzostwa świata 

seniorów, młodzieżowców i juniorów w Abu 
Dhabi. 

E. P.

Reprezentanci miejskogóreckiego klubu z trenerem Arnoldem Ratajskim

Od lewej: Mariusz Wowra, Michał Łysiak, Marcin Jędryczka i Jacek Szewczak
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Wspomnienie o ks. kanoniku Lechu Zeuschnerze ...

ZASŁUŻONY DLA PARAFII
Po ciężkiej chorobie, w dniu 30 sierpnia 2019 r. zmarł ks. kanonik Lech Zeuschner, były proboszcz pa-

rafii kołaczkowskiej. 

Urodził się 6 lutego 1947 r. w Brzo-
zie, w powiecie szamotulskim. Po kilku latach 
rodzice przeprowadzili się do Buku. Egzamin 
dojrzałości zdawał w liceum, w Grodzisku Wiel-
kopolskim. Dopiero dwa lata po maturze wstą-
pił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. 
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk arcybi-
skupa Antoniego Baraniaka w poznańskiej 
katedrze, w dniu 24 maja 1973 roku. Na wika-
riatach służył kolejno: w Szamotułach, Kościa-
nie, Ostrzeszowie i Poznaniu. Od 1 września 
1986 r. do końca lipca 2014 r. pełnił funkcję 
proboszcza parafii Narodzenia NMP w Kołacz-
kowicach. Zrezygnował z posługi ze względu 
na stan zdrowia. Wszystkie parafie, z którymi 
był związany jako duchowny, nosiły maryjne 
wezwanie. Ks. Lech na emeryturze zamieszkał 
w Dłoni, wraz ze swoją mamą. Niestety pani 
Marta Zeuschner zmarła w 2015 r., ojciec - w 
latach 90-tych, a siostra jeszcze wcześniej, bo 
w siódmej dekadzie ubiegłego wieku.

W maju 2017 r. ks. Zeuschner 
został mianowany  kanonikiem honorowym 
Kapituły Kolegiackiej w Lesznie. W dekrecie, 
podpisanym przez arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego, podano, że ksiądz kanonik otrzy-
mał tytuł w uznaniu zasług za 28 lat posługi ka-

płańskiej w Kołaczkowicach.
W czasie 28 lat proboszczowania 

ks. Lech wiele zdziałał dla parafii, parafian, 
obu świątyń.  Warto wspomnieć o dwukrotnym 
odmalowaniu kościoła, renowacji posadzki, in-
stalacji ogrzewania we wnętrzu czy oświetleniu 
zewnętrznym. Połacie dachowe kościoła, ka-
plicy pogrzebowej i plebanii zostały całkowicie 
odnowione. Przy cmentarzu powstał parking, a 
wiodącą na cmentarz alejkę wyłożono kostką 
brukową. Proboszcz bardzo dbał o przydroż-
ne krzyże i figury. Pojawiło się kilka nowych, 
a te starsze były sukcesywnie remontowane. 
Będąc już na emeryturze, ufundował, stojącą 
obok kościoła, figurę św. Michała. Każdego 
roku uczestniczył w nabożeństwach majowych 
przy krzyżach i figurach w Dłoni, Kołaczko-
wicach, Melanowie i Pasierbach. Był też ka-
techetą. Przed laty nauczał religii w szkole w 
Dłoni, a przez pewien czas także w Jutrosinie i 
Miejskiej Górce. Młodzież bardzo ceniła sobie 
te lekcje religii. 

Ks. Lech był wyjątkową osobą. 
Angażował się w sprawy duchowe parafii i 
lokalnego środowiska. Brał udział w uroczy-
stościach szkolnych i wiejskich o różnym cha-
rakterze. Nie brakowało ks. Zeuschnera na 

dożynkach, przedstawieniach jasełkowych, 
akcjach charytatywnych, apelach pamięci  przy 
powstańczej mogile, Dniach Seniora... Błogo-
sławił nowożeńcom, również tym, którzy ślubo-
wali poza parafią. Odprowadzał zmarłych na 
miejsce wiecznego spoczynku, nie tylko na ko-
łaczkowskim cmentarzu. Był życzliwy, bardzo 
gościnny, miał wielkie poczucie humoru, lubił 
dobrą kuchnię, piękne kwiaty. Przed uroczysto-
ścią I Komunii Św. osobiście wybierał kwiaty 
na ołtarz, kierując się niezwykłym wyczuciem 
elegancji i prostoty jednocześnie. Miał piękny, 
kaligraficzny charakter pisma. 

Na początku 2018 r. stan zdrowia 
ks. kanonika uległ znacznemu pogorszeniu. 
Ze względu na amputację nogi, udział w życiu 
wspólnoty stał się niemożliwy, ale nadal intere-
sował się parafią i parafianami.  Do końca miał 
nadzieję, że jego stan zdrowia choć trochę się 
poprawi, wierzył, że będzie dobrze. Odszedł 
dzień po peregrynacji kopii Obrazu Pani Czę-
stochowskiej. 

Ksiądz Lech pozostanie w naszej pamięci!

S. Skrzypczak

POGRZEB KS. KANONIKA LECHA ZEUSCHNERA
W dniu 3 września 2019 r., w Kołaczkowicach, odbył się pogrzeb zmarłego 30 sierpnia br. ks. kanonika 

Lecha Zeuschnera, proboszcza miejscowej parafii  w latach 1986-2014.
W uroczystościach żałobnych 

uczestniczyły tłumy.  Przybyli duchowni, pa-
rafianie, rodzina, znajomi, przyjaciele, liczne 
delegacje, również spoza gminy. Obecni byli 
burmistrz Karol Skrzypczak, a także prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliń-
ski, burmistrz Jutrosina, Romuald Krzyżo-
siak,  senator Marian Poślednik. Parafianie 
na długo przed mszą w skupieniu czuwali przy 
trumnie. Żałobnej liturgii przewodniczył biskup 
pomocniczy senior Archidiecezji Poznańskiej, 
ks. bp Zdzisław Fortuniak, natomiast kazanie 
wygłosił ks. Bernard Cegła, kolega kursowy z 
seminarium ks. Lecha. Wspomniał, że ks. ka-
nonik ofiarował swe cierpienie za kapłanów. 
Podczas mszy, przy trumnie wartę trzymali 
strażacy z Dłoni i Kołaczkowic. Obecny pro-
boszcz, ks. Piotr Przydrożny poinformował 
zebranych o kilkudziesięciu mszach św. zamó-
wionych w intencji zmarłego. Na cmentarzu, w 
imieniu gminnej społeczności, mowę pożegnal-
ną wygłosił burmistrz Karol Skrzypczak. Para-
fianom, rodzinie i duchowieństwu złożył wyrazy 
współczucia, podziękował osobom, które opie-
kowały się księdzem w ostatnich latach życia, 
szczególnie -  Barbarze Duszak i Wiesławie 
Nowakowskiej. W imieniu parafian ks. Lecha 
pożegnała Sławomira Skrzypczak z rady 
duszpasterskiej. Mówiła o wielkim zaangażo-

waniu księdza w sprawy wspólnoty i lokalnego 
środowiska, o tym, że szanował parafian. 

Dzień wcześniej druhowie z OPS 
wprowadzili ciało proboszcza do kościoła. 
Mszę św. odprawił arcybiskup metropolita 
krakowski, zastępca przewodniczącego Kon-

ferencji Episkopatu Polski, ks. bp Marek Ję-
draszewski. Bp Jędraszewski studiował w 
seminarium razem z ks. Lechem.  Kazanie 
wygłosił proboszcz ks. Piotr Przydrożny. Po-
wiedział m. in. o sensie cierpienia, jakiego do-
świadczył pod koniec życia ks. L. Zeuschner. 
Podał w liczbach ilość udzielonych przez niego 
chrztów i ślubów oraz odprawionych pogrze-
bów. 

Uroczystości żałobne i pogrzeb 
wieloletniego proboszcza były smutnym i wzru-
szającym wydarzeniem dla parafian. Nabożeń-
stwa różańcowe w intencji zmarłego odbywały 
się zarówno w kościele w Kołaczkowicach, jak i 
w dłońskiej kaplicy. Miejsce pochówku przygo-
towali parafianie razem z kościelnym Antonim 
Mikołajczakiem. 

Ks. Lech Zeuschner spoczął na 
cmentarzu w Kołaczkowicach, w mogile ra-
zem z rodzicami, siostrą i matką chrzestną. Na 
grobie żałobnicy złożyli mnóstwo kwiatów. Nie-
opodal pochowani są: ks. Feliks Janicki – pro-
boszcz w latach 1863-1892 oraz ks. Kazimierz 
Guzikowski, który kierował wspólnotą w latach 
1915-1950. 

Życzeniem ks. Zeuschnera było 
spocząć w ziemi, a nie w murowanym grobow-
cu. Niech spoczywa w pokoju!

S. Skrzypczak

Ksiądz kanonik Lech Zeuschner
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ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

ZOFIA BOGUSZ
ur. 21.03.1929 r.; zm. 25.07.2019 r.

Sobiałkowo

ZDZISŁAW BORYCZKA
ur. 24.12.1944 r.; zm. 28.07.2019 r.

Miejska Górka

JANINA KACZMAREK
ur. 27.01.1929 r.; zm. 27.08.2019 r.

Miejska Górka

MARIA SZOTKIEWICZ
ur. 12.01.1938 r.; zm. 06.09.2019 r.

Miejska Górka

CECYLIA KUSZTELAK
ur. 16.11.1934 r.; zm. 08.09.2019 r.

Konary

JULIAN WOLNY
ur. 30.12.1929 r.; zm. 14.09.2019 r.

Miejska Górka

FRANCISZEK GRUNT
ur. 28.12.1926 r.; zm. 20.09.2019 r.

Woszczkowo

ZOFIA JANUSZ
ur. 14.04.1938 r.; zm. 23.09.2019 r.

Dąbrowa

STEFAN SIERAKOWSKI
ur. 02.09.1934 r.; zm. 28.09.2019 r.

Miejska Górka

MIECZYSŁAW WALKOWIAK
ur. 01.01.1954 r.; zm. 04.10.2019 r.

Woszczkowo

EDWARD SZAWERNOGA
ur. 02.12.1936 r.; zm. 13.10.2019 r.

Miejska Górka

FRANCISZKA ROJDA
ur. 02.12.1922 r.; zm. 14.10.2019 r.

Miejska Górka

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 
ZAWARLI

12.07.2019
Agnieszka Frąszczak - Miejska Górka

Adrian Kapała - Chojno

10.08.2019
Anna Siecla - Rozstępniewo

Kamil Teodorczyk - Miejska Górka

21.09.2019
Marta Sendłak - Miejska Górka
Radosław Glura - Sobiałkowo

06.07.2019
Lidia Juskowiak - Żołędnica

Jakub Adamczak - Sobiałkowo

10.08.2019
Weronika Karolczak - Miejska Górka

Daniel Ptak - Gostkowo

13.07.2019
Aleksandra Baksalary - Jagodnia

Krzysztof Plewka - Dąbrowa

13.07.2019
Julita Skrzypczak - Sobiałkowo

Przemysław Sowiński - Zakrzewo

20.07.2019
Weronika Siecla - Oczkowice
Karol Mikołajczak - Konary

03.08.2019
Angelika Urbańska - Dębno Polskie

Dawid Jóska - Dębno Polskie

15.08.2019
Dominika Pawlicka - Oczkowice

Adam Matysiak - Sobiałkowo

21.09.2019
Kamila Krawczyk - Rozstępniewo
Krzysztof Chlebowski - Płaczkowo

28.09.2019
Nikola Jarczyńska - Kołaczkowice

Patryk Frąckowiak - Kołaczkowice

21.09.2019
Daria Sowińska - Zakrzewo
Tomasz Jóska - Niemarzyn

05.10.2019
Dominika Wojciechowska - Roszkowo

Mikołaj Mocek - Kaczkowo

05.10.2019
Anna Bogusz - Sobiałkowo

Adrian Tomczak - Miejska Górka

05.10.2019
Emilia Maćkowiak - Zakrzewo

Krzysztof Matyla - Pępowo
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C I E K A W O S T K I   H I S T O R Y C Z N E
ZEBRANIE KOŁA ŚPIEWACKIEGO

Najstarsze i największe w okręgu rawickim. Zrzeszało ponad sto osób. To podstawowe informacje o 
Kole Śpiewackim w Miejskiej Górce. Znamy też jego szczegółową działalność w jednym roku. Z relacji, z zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego. 

Odbyło się 22 stycznia 1911 roku w 
sali pana Klemczaka w Miejskiej Górce. Zagaił 
je prezes Koła pan Brzeskwiniewicz, wzywa-
jąc wszystkich do odśpiewania pieśni „Anioł 
pasterzom mówił.” Po przedstawieniu porząd-
ku obrad, przedstawił prezesa okręgowego 
księdza proboszcza Zdzisława Zakrzewskie-
go z Golejewka. Sekretarzem zebrania wybra-
no druha Tylewskiego. 

Nastąpiło odczytanie sprawozdań 
za rok 1910. Pierwszy swe sprawozdanie zło-
żył sekretarz. Poinformował zebranych, że w 
minionym roku do Koła zapisało się aż 40 no-
wych osób. Wyjechało 9, jedna osoba zmarła. 
W sumie na początku roku 1911 zrzeszonych 
było tam 84 panów i 22 panie. Do Koła nale-
żało dwóch księży wikariuszy, obaj z Niepartu: 
Zygmunt Powel oraz jego zastępca Tadeusz 
Słowiński. Zebrań odbyto 11, uczestniczyły w 
nich średnio 52 osoby. Z kolei zebrań zarządu 
było 10, przy czym panowie w nim zrzeszeni 
wiele spraw ustalali dodatkowo podczas lekcji 
śpiewu. Publiczne występy odbyły się cztery 
razy: 
1.) Na zjeździe i obchodzie 15-lecia istnienia 
Koła.
2.) Z okazji wystawienia sztuki teatralnej.
3.) Z okazji mszy świętej prymicyjnej księdza 
Stefana Łukowskiego, który poprowadził  ją 
w Miejskiej Górce 3 lutego.  
4.) Dla uczczenia śmierci działacza, którego 
nazwiska nie podano. 

Jak dalej stwierdził sekretarz „z 

przyczyny braku łączności”, nie wzięli udziału 
w zabawach letnich w Zielonej Wsi oraz Gole-
jewku. Natomiast uznano, że wystawiono zbyt 
małą delegację podczas podobnej zabawy 
oraz przedstawiania teatralnego, które odbyło 
się w Dłoni, a które to organizowało tamtej-
sze Koło Śpiewackie. Ponadto brano udział w 
10-rocznicy Towarzystwa Robotników w Miej-
skiej Górce. 

Następnie sprawozdanie wygłosił 
skarbnik. Stwierdził, że w minionym roku ob-
rót Koła wyniósł 1300 marek. Ciekawe było 
sprawozdanie bibliotekarza. Koło posiadało 
bowiem swą bibliotekę. I niech nikomu nie wy-
daje się, że w tamtych czasach ludzie tłumnie 
rzucali się, by czytać książki. Nic z tych rzeczy. 
Co prawda nie podawano ile tych książek wy-
pożyczyli, ale było z tym po prostu źle.

W dalszej kolejności głos zabrał 
ksiądz Zakrzewski. Wręczył, przyznaną Kołu 
na zjeździe okręgowym, nagrodę od Związku. 

Był to dyplom, za który prezes Brzeskwiniewicz 
księdzu podziękował.

Z kolei na wniosek Zarządu mia-
nowano księdza Zygmunta Powela, za wybit-
ne zasługi dla Koła, członkiem honorowym. 
Wreszcie wybierano Zarząd na bieżący rok. 
Na wniosek Franciszka Bartkiewicza prze-
wodniczącym komisji wyborczej mianowano 
księdza Zakrzewskiego. W wyniku wyborów 
prezesurę powierzono druhowi Brzeskwinie-
wiczowi. Funkcję sekretarza pełnić miał druh 
Naskręt, skarbnika Mrugalski, bibliotekarza 
Pujanek. Wszyscy te same funkcje sprawo-
wali w poprzedniej kadencji. Ławnikami zostali 
panowie Schwarz oraz Bartkiewicz. Z kolei de-
legatami na zjazd okręgowy wybrano prezesa 
Brzeskwiniewicza oraz panów: Bartkiewicza i 
Hasińskiego.  

Omawiano też sprawę zabawy kar-
nawałowej oraz przedstawienia teatralnego 
po Wielkiej Nocy. Po tym ksiądz Zakrzewski 
zakończył zebranie, które trwało około trzech 
godzin. 

Stwierdzono jeszcze, że wielką bo-
lączką tego Koła, największego i najstarszego 
w okręgu, jest brak stałego dyrygenta. Z tego 
powodu próby odbywały się dość rzadko. Pro-
wadził je społecznie pan Sikorski z Golejew-
ka, który musiał znaleźć czas na tą właśnie 
społeczną działalność oraz pracę zawodową. 

D. Szymczak 
Źródło: Postęp, nr 33 z 1911 r. 

JAK LIKWIDOWANO MAŁĄ GÓRKĘ
Przede wszystkim bardzo długo. Co się z tym wiąże, proces był dość skomplikowany i z braku wielu doku-

mentów nie w pełni możliwy do odtworzenia. W każdym razie ta nieduża miejscowość po kilku latach planowania, 
została włączona do Miejskiej Górki. 

W roku 1920, a więc już po powro-
cie ziemi rawickiej do macierzy, rozparcelo-
wano majątek ziemski, tzw. obwód dworski w 
Małej Górce. Wcześniej stworzyła go Komisja 
Kolonizacyjna. To powołana w 1886 roku insty-
tucja niemiecka. Miała za zadanie wykupywać 
z polskich rąk ziemię, a później przekazywać ją 
Niemcom z reguły sprowadzanym, z głębi rze-
szy. Zajmowała się też tworzeniem niemieckich 
majątków ziemskich. Co mniej znane, działała 
także w miastach, gdzie wykupywała polskie 
domy, a nawet warsztaty pracy i też przekazy-
wała je w niemieckie ręce.

Nie zachowały się informacje o tym, 
w jaki sposób przebiegała działalność Komisji 
Kolonizacyjnej w Małej Górce. Niestety, jeśli 
chodzi o polskie czasy, to też nie mamy naj-
lepiej. Po prostu wielu rzeczy nie wiemy. Lecz 
po kolei...

Sami to wymyślili 
1 września 1921 roku grupa męż-

czyzn, mieszkańców Małej Górki, wysłała do 
Wydziału Powiatowego w Rawiczu wniosek-
-prośbę o to, by wieś pozostała nadal samo-
dzielna. Podpisali się pod nim: Jakub Pernak, 
Walerian Matuszewski, Jan Szlachetka, 
Ignacy Ratajczak, Franciszek Binder, Józef 
Antkowiak, Marcin Maćkowiak, Ignacy Ci-
chy, Mieczysław Wysocki. 

Po jakimś czasie wysłano do Wy-
działu Powiatowego drugie pismo w tej spra-
wie. Kiedy konkretnie i co w nim było, tego nie 
wiemy, bowiem się nie zachowało. Jego skró-
cony opis przechowano w Urzędzie Miejskim 
w Miejskiej Górce. Dowiadujemy się z niego, 
że we wsi mieszkało wówczas 65 osób i wszy-
scy podpisali się pod wnioskiem o to, by nie 
likwidować wsi. Niestety nie podano, czy do 

tego doliczano też nieletnich mieszkańców tej 
osady. 

Zapewne na tym drugim piśmie 
się nie skończyło i musiało ich krążyć więcej. 
Świadczy o tym fakt, że zniecierpliwiony sta-
rosta rawicki Metody Stelmachowski, 29 
października 1921 roku wysłał zapytanie do 
Wydziału Powiatowego, które brzmiało; „upra-
szam o spieszenie zareferowania na jakiej 
podstawie gmina Mała Górka ma samodzielną 
pozostać?” A to już było bardzo dziwne, bo-
wiem na czele Wydziału Powiatowego stał wła-
śnie starosta. Krótko mówiąc, wysyłał pismo 
tak naprawdę do samego siebie.

Odpowiedź nadeszła 10 listopada. 
Członkowie Wydziału Powiatowego informo-
wali, że dotychczas Mała Górka była obszarem 
dworskim, a przekształcenie jej w obszar wój-
towski, czyli sołectwo wymyślili sami mieszkań-

Pieczęć Koła Śpiewackiego w Miejskiej Górce
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cy. Przełożonym nad Małą Górką był wówczas 
urzędnik dworski z Niemarzyna, którego nazwi-
ska nie podano. 

Problemy z województwem 
Kolejna ważna data dla tej sprawy 

to 10 grudnia 1921 roku. Wówczas swe pismo 
do Wydziału Powiatowego przysłał Okręgowy 
Urząd Ziemski z Poznania. Dowiadujemy się, 
że Komisja Kolonizacyjna nie pozostawiła po 
sobie dokładnych map, ani dokumentów do-
tyczących własności tego terenu. Dlatego 
proszono Wydział Powiatowy, aby przesłał do 
Poznania wszystkie informacje dotyczące tego 
terenu, które posiadał. 

Na początku stycznia 1922 roku z 
Rawicza do Poznania wysłano mapę geode-
zyjną. Wkrótce z wielkopolskiej stolicy ode-
słano ją z powrotem, zapewne po wykonaniu 
kopii. Za to na pewno niczego nowego na niej 
nie zaznaczono. Co więcej, zadano jeszcze 
pytanie, do jakiego sołectwa Starostwo Powia-
towe zamierza ten teren przyłączyć po rozpar-
celowaniu? Zdenerwowało to starostę, który 7 
marca wysłał pismo do Urzędu Wojewódzkie-
go w Poznaniu ze skargą na OUZ. Skarżył się, 
że przysłano, czy lepsze określenie, odesłano 
mapę bez zaznaczonych na niej parcel, które 
sprzedano okolicznym Polakom. Dlatego pro-
sił Urząd Wojewódzki, by „spowodował”, przy-
słanie z OUZ wyciągu z „księgi macierzystej 
gruntowej i budynkowej.” Na koniec zaznaczył, 
że nie może podjąć jakichkolwiek działań admi-
nistracyjnych, nie znając sytuacji prawnej tego 
terenu. 

Odpowiedź nadeszła... 4 kwietnia 
1924 roku. Pracownicy Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego nadesłali wówczas do Wydziału 
Powiatowego pismo. Informowano w nim, że 
Urząd nie posiada „dokładniejszej mapy.”
Z kolei 9 lutego 1925 roku Urząd informował, 
że rozparcelował obwód dworski Mała Górka. 
Ponieważ sąsiadował on z Miejską Górką, 
część ziemi została przyznana „obywatelom”, 
którzy „swe posiadłości powiększyli” oraz ro-
botnikom, którzy zamierzali pobudować tam 
domy. Do tego dodano ważne zdanie, które 
brzmiało; „ponieważ nowa osada jest zbyt sła-
bą, aby mogła tworzyć samoistną gminę, zale-
ca się, rozparcelowany obszar wcielić do mia-
sta Miejskiej Górki.” Następnie, podkreślając tę 
sytuację, postulowano podjęcie odpowiednich 
kroków w celu rozwiązania obwodu dworskie-
go i wcielenie go do miasta. 

Kto zapłaci za ubogich? 
Tu pojawił się jednak poważny 

problem. Otóż jednostki samorządowe miały 
wówczas obowiązek utrzymywania ubogich 
mieszkańców. Do tego dochodziły i inne zada-
nia własne, takie jak utrzymanie dróg, mostów, 
przepustów itp. W celu zapewnienia finanso-
wania pomocy ubogim oraz utrzymania infra-
struktury, OUZ zamierzał przekazywać gminie 
Miejska Górka 4,93,58 ha. Zaznaczono też, 
że budynek przeznaczony na mieszkanie dla 
ubogich nie jest domem mieszkalnym, lecz 
składa się z części stodoły, położonej między 
budynkiem pani Pernakowej, a budynkiem 
pana Józefa Antkowiaka. Przy czym ten drugi 
gotów był na własny koszt wybudować nowy 
dom dla ubogich na przeznaczonym dla nich 
gruncie „przy kolei.” W zamian chciał część 
stodoły wraz z przylegającym do niej gruntem. 

Pracownicy OUZ podkreślili, iż przyjęli ofertę 
pana Antkowiaka. 

Dalej poznaniacy informowali, że 
przyłączenie Małej Górki do miasta musiały za-
twierdzić trzy podmioty. Dwa pierwsze to Urząd 
Wojewódzki oraz Rada Ministrów. W tym przy-
padku wydawało się to formalnością. Trzecim 
podmiotem był Magistrat (czyli Zarząd) gminy 
Miejska Górka. I od razu do pisma dołączono 
„kontrakt dotacyjny” z prośbą o przedłożenie go 
Magistratowi do podpisu „i przyłożenie pieczęci 
magistrackiej.” Po spełnieniu tych formalności, 
kontrakt miał być przesłany Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu do zatwierdzenia. 

Za przyłączeniem był także woje-
woda poznański, który 25 marca 1925 roku 
przesłał do starosty pismo, ponaglając go w 
sprawie „przegminowania” Małej Górki. 

Nie chciał przejmować 
nowych wydatków 

Przypadkiem zbiegło się, że rów-
nież 25 marca do starosty napisał Eryk Ży-
niewicz. Informował, że „na zarządzenie Pana 
Starosty w sprawie przyłączenia Małej Górki do 
miasta Miejskiej Górki donosimy uprzejmie, że 
miasto godzi się w zasadzie na przyłączenie.”

Dodał do tego, że pan Antkowiak 
nie zobowiązał się do wybudowania domu 
ubogich, ale tylko wyraził gotowość pobudo-
wania takiego budynku. Przy czym burmistrz 
wyraził swe poważne wątpliwości, czy w ów-
czesnej sytuacji finansowej stać go będzie 
na realizację takiej inwestycji. Zadał jeszcze 
jedno, bardzo rzeczowe pytanie, gdzie w ta-
kim razie miałby lokować nowych ubogich, w 
sytuacji gdy miejski dom ubogich w Miejskiej 
Górce ma wszystkie miejsca zajęte? Do tego 
dodał, że jeśli OUZ da gwarancję ulokowania w 
Miejskiej Górce nowych ubogich, to wówczas 
miasto będzie gotowe podpisać kontrakt dota-
cyjny. Krótko mówiąc, burmistrz nie zamierzał 
przejmować na miasto nowych wydatków.  

27 kwietnia z OUZ przesłano do 
Magistratu pismo z informacją, że miejscowi 
ubodzy znajdują się w części stodoły przero-
bionej na dom mieszkalny. Jeśliby Józef Antko-

wiak nowego domu nie pobudował, to miasto 
przejmie tą stodołę z mieszkaniem. Później 
może z nim negocjować, ale to już będzie wy-
łącznie sprawa władz Miejskiej Górki.

Wkrótce jednak pan Antkowiak 
przekazał projekt budowlany nowego domu. I 
tu mamy pewien zwrot akcji. Otóż 11 grudnia 
1925 roku, OUZ roku informował go, że jednak 
jego propozycja wymiany stodoły za wybudo-
wanie nowego domu oraz zamiana gruntów, 
nie będzie uwzględniona. Urząd negocjował 
już bowiem z gminą zamianę tych terenów. 
Przy czym panu Antkowiakowi dopisano, że 
gmina na pewno przyjmie jego propozycję i 
gdy będzie właścicielem gruntu, to pozwoli mu 
dom wybudować. Nie wiemy ostatecznie jak to 
całe zamieszanie się zakończyło.

Ostateczna decyzja 
Teraz 17 marca 1926 roku, kiedy 

to z OUZ przysłano oświadczenie. Jego treść 
brzmiała; „Zezwalam niniejszym w imieniu 
Państwa Polskiego, jako właściciela obszaru 
dworskiego Mała Górka, zastąpionego przez 
Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu na przy-
łączenie obszaru dworskiego Mała Górka do 
gminy miejskiej Miejska Górka.” 

Samorządowcy gminy zaakcepto-
wali poznańską propozycję 15 lipca 1926 roku. 
Wówczas to odbyło się posiedzenie Magistra-
tu Miejskiej Górki. Podjęto na nim decyzję, że 
„Magistrat godzi się na przyłączenie byłego 
obszaru dworskiego Mała Górka do miasta 
Miejskiej Górki. Wszelkie ciężary i dochody 
przejmie miasto z chwilą uzyskania przewłasz-
czenia.” Nie znaczy to jednak, że w tym dniu 
oficjalnie osadę przyłączono do miasta. To 
ostatecznie zatwierdzić musiała Rada Mini-
strów. Ta decyzję o włączeniu obszaru Małej 
Górki do Miejskiej Górki zatwierdziła 1 paź-
dziernika 1927 roku. 

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 

Wydział Powiatowy Rawicz, Akta dotyczące 
granic obwodów obszarów dworskich i gmin-

nych, sygnatura 54.

Tak dawniej wyglądała ulica Bema w Miejskiej Górce
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Wspomnienia tamtych dni ...

MIEJSKOGÓRECZANIE W WALCE 
Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej miały miejsce w naszym kraju uroczyste obchody upa-
miętniające tamte dni. Tragiczne wydarzenia sprzed lat dotknęły także mieszkańców Miejskiej Górki, co prawda 
w mniejszym wymiarze niż duże aglomeracje miejskie, jak np. Poznań, Warszawa czy Wrocław, ale okupant o 
nas nie zapomniał, szczególnie o byłych Powstańcach Wielkopolskich. Wehrmacht zajął całą Polskę, pomimo 
złudnych zapewnień ówczesnych władz wojskowych, że są w stanie zapewnić skutecznie jej obronę. Władze nie 
przewidziały jednak, że alianci, mimo zobowiązań, nie przyjdą nam z pomocą, jak również faktu zaatakowania nas 
17 września 1939 r. przez Rosję Sowiecką.

Atmosferę zbliżającej się nie-
chybnie wojny przyniosły wydarzenia, do 
których doszło już na początku 1938 r., 
kiedy to 12 marca 1938 r. Trzecia Rzesza 
z Adolfem Hitlerem na czele, dokonała 
aneksji („anschluss”) Austrii. Kilka miesię-
cy później, 29 września 1938 r. podpisano 
układ monachijski, zezwalający Niemcom 
na aneksję części Czechosłowacji (Kraj 
Sudetów) za przyzwoleniem Francji, W. 
Brytanii i Włoch. 16 marca 1939 r. A. Hitler 
z reszty ziem czeskich utworzył Protektorat 
Czech i Moraw – marionetkowe terytorium 
rządzone przez urzędników Trzeciej Rze-
szy, a 23 marca 1939 r. do Niemiec przyłą-
czono Okręg Kłajpedy.

Rosnące zagrożenie ze strony 
zachodniego sąsiada spowodowało po-
trzebę podjęcie konkretnych posunięć w 
przygotowaniu obrony granicy polsko-nie-
mieckiej. Na terenie Wielkopolski, której 
obronę powierzono Armii „Poznań” pod 
dowództwem gen. dyw. Tadeusza Ku-
trzeby, utworzono także w połowie 1939 
r. 19 batalionów Obrony Narodowej (ON) 
złożonych z uprzednio przeszkolonych re-
zerwistów, dowodzonych przez oficerów 

rawickiego, utworzono w maju 1939 r. ba-
talion ON „Rawicz” (dowódca – kpt. Anto-
ni Franciszek Hertmanowski). Podlegały 
mu trzy kompanie ON: 1 kp ON „Rawicz”, 2 
kp ON „Krobia” i 3 kp ON „Miejska Górka”. 
Funkcję lekarza batalionu ON pełnił ppor. 
rez. dr med. Piotr Dziwok, pochodzący 
z Miejskiej Górki. W broń, oporządzenie, 
sprzęt i umundurowanie (przechowywane 
w domach) zabezpieczał kompanie ON – 
3/55 pp. stacjonujący w Rawiczu. Skład 
osobowy 3 kp ON „Miejska Górka” stano-
wili rezerwiści z miasta i okolicznych wsi, 
a dowodził nią ppor. rez. Albin Rynek. 
Szkolili się w rejonie ówczesnej strzelnicy. 
Duża sprawność mobilizacyjna, wyszkole-
nie, a szczególnie system powiadamiania 
(gońcami) sprawiały, że żołnierze na zbiór-
ki alarmowe lub ćwiczenia stawiali się w 
czasie od 2 do 3 godzin.

We wczesnych godzinach ran-
nych 24 sierpnia 1939 r. do dowódcy 3 kp 
ON „Miejska Górka” nadszedł rozkaz, od 
dowódcy batalionu ON „Rawicz”, zarzą-
dzenia mobilizacji alarmowej. Wieczorem 
tego samego dnia kompania, opuszczając 
nie bez żalu swoje rodzinne strony, udała 
się szosą przez Zmysłowo, Krobię i Piaski, 
zajmując kwatery w posiadłości ziemskiej 
hrabiego Żółtowskiego w Mszczyczy-
nie, a następnie w budynku szkolnym wsi 
Studzienna. Po zaatakowaniu 1 września 
1939 r. terenów Wielkopolski przez wojska 
niemieckie, walkę podjęła m.in. 1 kp ON 
„Rawicz” w rejonie Kaczkowo-Poniec, na-
tomiast 2 kp ON „Krobia” i 3 kp ON „Miejska 
Górka” nie podjęły walki, będąc w odwo-
dzie batalionu. Od 3 września stacjonowali 
pod Małachowem. Następnego dnia byli w 
odwrocie, maszerując przez Dolsk, Śrem, 
osiągając 5 września 1939 r. las pod Miło-
sławiem, gdzie żołnierze 3 kp ON „Miejska 
Górka”, w obronie uciekającej na wschód 
ludności cywilnej, ostrzelali ogniem broni 
maszynowej atakujące samoloty Luftwaffe. 
Wieczorem żołnierze kontynuowali odwrót 
przez Pyzdry, Słupcę, Konin. 9 września 
w rejonie folwarku Stelutyszki żołnierze 
3 kp ON „Miejska Górka” stoczyli potycz-
kę z patrolem wroga, zakończoną sukce-
sem i wzięciem do niewoli trzech jeńców. 
Przez następne dni byli w odwrocie, a z 

zawodowych i oficerów rezerwy (ogółem w 
Polsce powstały 82 bataliony ON). Z myślą 
o obronie nadgranicznych rejonów powiatu 

Marcin Poprawa

Miejska Górka -  Tablica Pamiątkowa
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chwilą, gdy znaleźli się wraz z innymi pol-
skimi jednostkami w rejonie Iłowa, zostali 
zaatakowani przez hitlerowskie samoloty. 

syłając ich na roboty przymusowe do Trze-
ciej Rzeszy. Kolejnymi prześladowcami 
mieszkańców Miejskiej Górki byli: Albert 
Lange – naczelnik poczty, Oskar Schwarz 
– kierownik działu cukrowni, Hugo Willi – 
kierownik gazowni, Siegel – kierownik go-
spodarczy cukrowni, Pӧtzold – komendant 
policji.

Na terenie Kraju Warty do naj-
surowszych zakładów karnych należały 
więzienia w Rawiczu i Wronkach. Filią wię-
zienia rawickiego był od 1 kwietnia 1941 r. 
klasztor ojców franciszkanów na Gorusz-
kach. Już na początku 1940 r. klasztor za-
mknięto jako obiekt sakralny dla wiernych, 
a wieczorem 15 lutego 1940 r. poznańskie 
Gestapo przywiozło do niego 18 księży 
diecezjalnych z pobliskich parafii. Do nich 
dołączono miejscowych zakonników. Wyż-
szy rangą oficer nazwiskiem Wolf, przyjeż-
dżając na kontrolę z 
Poznania, nakłaniał 
gwardiana klaszto-
ru (od 16 czerwca 
1938) o. Euzebiu-
sza Huchrackiego 
(1885-1942) do 
podpisania volksli-
sty, obiecując w za-
mian zwolnienie go 
z aresztu, z prawem 
przeniesienia do Ge-
neralnego Guberna-
torstwa, co spotkało 
się z odmową ze strony duchownego. W 
kwietniu 1941 r. o. E. Huchrackiego inter-
nowano do klasztoru w Lubiniu, a stamtąd, 
po jego likwidacji, 6 października 1941 r. 
przewieziono do Poznania, gdzie trafił do 
Fortu VII. W dniu 30 października 1941 r. 
wywieziono go wraz z innymi kapłanami do 
obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie 
otrzymał nr obozowy 28240. W marcu 1942 
r., w czasie przeprowadzonej selekcji, o. E. 
Huchrackiego skazano na śmierć w komo-

rze gazowej, w której stracił życie, w nocy z 
5 na 6 maja 1942 r. 

Ogółem w okresie od 1 września 
1939 r. do końca wojny, z rąk hitlerowskich 
zbrodniarzy, utraciło życie 48 mieszkań-
ców Miejskiej Górki. Do tej liczby należy 
doliczyć cztery osoby, które zginęły z rąk 
sowieckich zbrodniarzy w: Charkowie (kpt. 
adm. Stanisław Figaszewski), Katyniu 
(ppor. rez. Józef Starkowski i ppor. rez. 
Piotr Głowacz) oraz w Miednoje (st. post. 
Policji Czesław Wilczak). We wspomnia-
nym klasztorze oo. franciszkanów śmierć 
poniosło 453 więźniów. 

Odpowiedzią na terror hitlerow-
ski była działalność konspiracyjna, sabotaż 
i pomoc udzielana więźniom. Takim przy-
kładem jest m.in. Marcin Poprawa (1888-
1953) – działacz ludowy z Kołaczkowic. Z 
narażeniem życia organizował od chłopów 

z pobliskich, miejskogóreckich wsi produk-
ty żywnościowe dla więźniów osadzonych 
w klasztorze oo. franciszkanów na Gorusz-
kach. W marcu 1940 r. wszedł w struktury 
konspiracyjne ruchu ludowego w Wielko-
polsce. Z jego udziałem 24 kwietnia 1940 
r. ukonstytuowało się kierownictwo ruchu 
ludowego z miejscowości Zwola (pow. 
średzki). Po utworzeniu chłopskiej orga-
nizacji wojskowej Marcin Poprawa został 
komendantem obwodu rawickiego Bata-
lionów Chłopskich, otrzymując pseudonim 
„Maciej Konarski”. Wiosną 1942 r. areszto-
wało go gestapo, podejrzewając go o dzia-
łalność konspiracyjną; siedział w więzieniu 
rawickim. Z braku dowodów został zwol-
niony do domu. Był delegatem Rządu Lon-
dyńskiego na woj. poznańskie, występując 
pod nazwiskiem Johan Krauze, z czym nie 
miał problemów, dzięki  znajomości języka 
niemieckiego (był górnikiem w Westfalii). W 
obawie przed dekonspiracją, często zmie-
niał miejsce zamieszkania. Funkcję tę peł-
nił do 1945 r.

Na uwagę zasługuje działalność 
sabotażowa na terenie Miejskiej Górki w 
największym zakładzie pracy, jakim była 
cukrownia. Wspomina o tym Wiktor Pa-
luch na łamach „Panoramy Leszczyńskiej” 
(marzec 1986), pisząc: „W zakresie działal-
ności sabotażowej wspomnę o największej, 
którą wykryli Niemcy w listopadzie 1941 r. 
na terenie cukrowni w Miejskiej Górce. 
Polegała na tym, że zamiast do dalszego 

Wielu żołnierzy zginęło lub odniosło rany, 
większość 18 września dostała się do nie-
woli, a pozostali przy życiu wpadli w ręce 
Niemców po przeprawieniu się przez Bzurę 
19 września, po krótkiej potyczce, okrążeni 
przez przeważające siły przeciwnika.

Okupant, przejmując w swoje 
władanie także Wielkopolskę, wprowadził 
na jej obszarze (w Okręgu Kraju Warty) 
system policyjno-wojskowy i zastosował 
surowe represje wobec mieszkańców, w 
tym również Miejskiej Górki. Funkcję bur-
mistrza w naszym mieście Niemcy powie-
rzyli miejscowemu rzemieślnikowi – Augu-
stowi Oskarowi, gorliwemu wykonawcy 
planów hitlerowskich. Przyczynił się on do 
wysiedlenia części Polaków z miasta, wy-

Gwardian o. Euzebiusz Huchracki

Pomnik na Goruszkach
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przerobu – surowy sok buraczany z filtrów 
wypuszczony został do stawów cukrowni i 
dalej do rzeki Dąbroczni – około 3 000 li-
trów”. Po wykryciu tej akcji aresztowano 
Stanisława Jaworowicza, Sierpińskiego 
(imię NN) z Sarnowy i robotników obsługu-
jących filtry zakładu: Władysława Leśnika, 
Wojciecha Dopierałę i Franciszka Wal-
kowiaka.

Pod koniec 1940 r. rozpoczęła 
działalność w Miejskiej Górce grupa kon-
spiracyjna (bez nazwy) kierowana przez 
plut. rez. Józefa Hamrola i plut. rez. Ada-
ma Rejka, polegająca na kolportażu w 
formie ulotek informacji przedstawiających 
aktualną sytuację na fontach II wojny świa-

od czerwca do października, harcerskiego 
zastępu „Szarych Szeregów” w składzie: 
Józef Błochowiak, Jaromir Durczewski, 
Antoni Hejducki, Kazimierz Leśnik, Eu-
geniusz Skibicki. Brak źródeł archiwal-
nych uniemożliwia przedstawienie formy 
jego pracy konspiracyjnej.

O wiele więcej wiadomo o utwo-
rzonej w Miejskiej Górce, 20 lutego 1941 

towej. Miejskogóreccy konspiratorzy współ-
pracowali z podobną grupą działającą w 
Pudliszkach, kierowaną przez Mariana Rę-
kosiewicza. Prowadząc nasłuch radiowy, 
uzyskane tą drogą informacje przekazywał 
dla grupy plut. rez. J. Hamrola. Ich dalszą 
działalność przerwała wsypa, w wyniku któ-
rej gestapo aresztowało połowę członków 
organizacji, a po brutalnym śledztwie wy-
wieziono ich do obozów koncentracyjnych.

Należy także wspomnieć o dzia-
łalności konspiracyjnej w naszym mieście, 

r., organizacji konspiracyjnej pod nazwą 
„Miejscowa Organizacja Powstańcza – Dą-
brocznia” (M.O.P. - D.). Jej założycielem 
byli: Antoni Bajon, Wiktor Paluch i Anto-
ni Regulski (ps. „Orzeł”). Komendantem 
organizacji został A. Regulski, dwaj pozo-
stali stanowili komendę miejskogóreckiego 
sztabu powiatowego, znajdującego się w 
piwnicy domu mieszkalnego A. Regulskie-

go w Miejskiej Górce. Przechowywano 
tam statut i odbiornik radiowy. W najwięk-
szym skrócie statut (tekst ujęty w 11 pkt) 
służący do zaprzysiężenia kandydatów na 
członków M.O.P. - D. zawierał takie m.in. 
zadania, jak: śledzenie poczynań przyby-
łych Niemców na terenie miasta, cukrowni, 

cegielni i gazowni; prowadzenie ewidencji 
volksdeutschów i zdrajców; informowanie 
zaufanych Polaków o wydarzeniach na 
frontach i na świecie, prowadzenie akcji 
sabotażowych na terenie zakładów pracy.

Od 4 marca 1941 r. rozpoczęła 
swą działalność placówka M.O.P.- D. na te-
renie Rawicza, utworzona przez A. Bajona 
i W. Palucha, pod nazwą M.O.P. – Przyjem-
ski, w mieszkaniu Stanisława Najdocha. 
Już w kwietniu 1941 r. zorganizowali oni 

placówki w: Bojanowie, Chojnie, Orli i Sar-
nowie. Syn W. Palucha – Jerzy Paluch po-
daje, że A. Regulski podporządkował orga-
nizację M.O.P. - D. w dniu 8 września 1943 
r. dowództwu poznańskiej Armii Krajowej.

Gestapo wpadło na trop działal-
ności miejskogóreckiej tajnej organizacji, 

aresztowanego w Poznaniu A. Regulskiego 
poddano w Forcie VII bestialskiemu prze-
słuchaniu, zmuszając go do wyjawienia 
członków M.O.P. - D., którzy po aresztowa-
niu i katowaniu w śledztwie podali kolejne 
nazwiska. Większość z nich straciła życie 
w obozach koncentracyjnych i zakładach 
karnych.

gen. bryg. ds. dr T.Bӧhm



W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

Mała, samotna dziewczynka, i półdziki chłopiec, odrzu-
cony przez rówieśników: tych dwoje odnajduje się w 
mrocznym świecie, gdzie dorośli, zamiast kochać – ra-
nią. Dzieci mają tylko siebie, ale los nie jest łaskawy i 
rozdziela je na długie lata. Nadzieja to powrót do domu, 
uśmiech po nocy pełnej łez, wiara w to, że jest gdzieś 
świat, w którym przyjaźń jest przyjaźnią, a kochanie, 
kochaniem…

Na kartach tej małej książeczki znajdziecie  bohatera 
wykonującego czynności, które cieszą każdego malu-
cha, a wszystko to w połączeniu z dźwiękami ważnymi 
dla początków rozwoju mowy: samogłoskami, prosty-
mi sylabami i onomatopejami.  Pucio zaprasza do 
wspólnej zabawy!  Oglądajcie ilustracje i dotykajcie 
ich, odczytując zapisane na nich dźwięki. Powtarzaj-
cie razem z dzieckiem gesty wykonywane przez Pucia 
(możecie pomóc maluchowi, kierując jego ręką). Wy-
raźnie intonujcie i zabarwiajcie emocjonalnie swoje 
wypowiedzi, bo to zwraca uwagę dziecka i zachęca je 
do naśladowania.

Ruth Harland jest dyrektorką przychodni terapeutycz-
nej w Londynie. Jako psychoterapeutka z wieloletnim 
doświadczeniem jest bardzo poważana w środowisku. 
Ale jej życie rodzinne świadczyłoby o czymś innym - 
Tom, jej siedemnastoletni syn zaginął i od dwóch lat 
nie było z nim kontaktu. Ruth rozpacza po utraconym 
synu, starając się zrozumieć jego zniknięcie - czy za-
ginął, czy zginął?  Pewnego dnia Ruth zaczyna terapię 
z pacjentem, który bardzo przypomina jej zaginionego 
syna. Żal i poczucie winy wykraczają poza strefę pro-
fesjonalizmu. Ruth przestaje mieć kontrolę nad tera-
pią i dochodzi do strasznego aktu przemocy.

Kiszonki to także wspaniały pomysł na zdrowy posi-
łek - pełne witamin są naturalnymi probiotykami, które 
wspomagają naszą odporność. Weganka, Magdalena 
Pieńkos, instruuje, jak kisić warzywa, owoce, grzyby, 
a także jak przygotować fermentowane, pełne zdrowia 
napoje i pomysłowe posiłki z kiszonek.

Miłka trafiła do „Kawiarenki za rogiem” zupełnie przy-
padkowo. W pierwszej chwili poczuła się zniechęco-
na-mrukliwy barman,niemiła kelnerka nie nastrajali 
pozytywnie do tego miejsca. Wtedy jednak dziewczy-
na napiła się kawy w towarzystwie pewnej wróżki, a 
potem poznała egzotycznego bluesmana Bogdana, 
oraz zaprzyjaźniła sięz kotem Włóczęgą. No i stało się- 
Miłka zdecydowała się zostać tam dłużej.

Autorka opisuje zadziwiające historie czterech pol-
skich mistyczek.
Wanda Boniszewska – stygmatyczka, na własnym cie-
le przeżywała mękę Chrystusa. W sowieckim łagrze 
poznała piekło. Kaci pod jej wpływem nawracali się.
Alicja Lenczewska – nauczycielka, nawróciła się jako 
pięćdziesięciolatka. Przez ponad 20 lat prowadziła z 
Jezusem dialogi, które zapisała.
Wanda Malczewska – ciotka malarza Jacka Malczew-
skiego, społecznica – uczyła wiejskie dzieci, otwierała 
szpitale, pomagała powstańcom styczniowym. Wi-
działa drogę krzyżową i śmierć Chrystusa. Zapowie-
działa odzyskanie przez Polskę niepodległości i jej 
dalszą przyszłość.
Maria Franciszka Kozłowska – miała objawienia, które 
doprowadziły do schizmy. Założycielka Kościoła ma-
riawitów. Watykan obłożył ją klątwą.




