
Koncert noworoczny

k u l t u r ak u l t u r a

www.miejska-gorka.pl                                    www.osrodekkultury.info

NR 4 /2019 R.

w   n u m e r z e   m . i n .

Przebudowa budynku szkolnego w  Konarach

i n w e s t y c j ei n w e s t y c j e

str. 5str. 5

Jubileusz TSB DEMONY

s t o w a r z y s z e n i as t o w a r z y s z e n i a

str. 10str. 10

IV Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej

s p o r ts p o r t

str. 14str. 14

Pod koniec paź-
dziernika 2019 r. nowy 
samochód otrzymała jed-
nostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Miejskiej Gór-
ce. Zakup wozu strażackie-
go został sfinansowany ze 

str. 7str. 7

Nowy samochód dla strażakówNowy samochód dla strażaków

IS
SN

 2
65

7 
- 

76
23

   
EG

Z
EM

PL
A

R
Z

 B
EZ

PŁ
A

T
N

Y KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

K r o n i k a
G m i n y   M i e j s k a   G ó r k a

środków miejskogóreckiej 
gminy oraz Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Po-
żarnej, a także Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.
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Radni podjęli dziesięć uchwał …

OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA
Podczas czternastej sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, która odbyła się 7 listopada 2019 r., radni 

uchwalili między innymi wysokości obowiązujących w bieżącym roku stawek podatku od nieruchomości na ob-
szarze gminy.

Obrady rozpoczęły się od wy-
stąpienia burmistrza Karola Skrzypczaka, 
który złożył zebranym informacje z dzia-
łalności międzysesyjnej i omówił projekty 
uchwał. Poinformował też o inwestycjach, 
m.in. remoncie drogi w Woszczkowie i wy-
konaniu drogi śladowej w Konarach, przebu-
dowie budynku szkolnego w Konarach oraz 
przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Gostkowie i Rozstępniewie.

Jedna z bardziej istotnych infor-
macji dotyczyła zwiększenia opłat za gospo-
darowanie odpadami – Jesteśmy człon-
kami Międzygminnego Związku Gmin 
Regionu Leszczyńskiego, do którego 
należy 18 samorządów. Przedstawicie-
lem danej gminy jest wójt lub burmistrz. 
Ja reprezentuję Miejską Górkę. Kwota, 
którą wspólnie z przedstawicielami in-
nych gmin ustaliliśmy, była poprzedzona 
wieloma rozmowami i spotkaniami – pod-
kreślił burmistrz. – Obowiązujące obecnie 
stawki ustalone zostały na podstawie 
przetargu sprzed trzech lat. To ostatni 
rok obowiązywania tej umowy i nawet 
gdyby nie nastąpiły zmiany ustawowe, 
które w tym roku zostały wprowadzone 
przez Sejm i będą obowiązywały od 2020 
roku, to stawka musiałaby wzrosnąć. To 
wszystko sprawiło, że kwota nie mogła 
być niższa niż 24 zł i decyzję w tej spra-
wie podejmowaliśmy z pełną odpowie-
dzialnością – wyjaśnił Karol Skrzypczak.

Burmistrz i przewodniczący Rady 
Miejskiej, Zdzisław Goliński,  poinformowali  
o złożonych oświadczeniach majątkowych 
pracowników Urzędu Miejskiego i  kierowni-
ków jednostek organizacyjnych gminy oraz 
radnych.

W dalszej części rada jednogło-
śnie podjęła dziesięć uchwał. Pierwsza doty-
czyła zmian w budżecie gminy na rok 2019. 
Jej głównym celem było zwiększenie dotacji 
dla Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej, by mógł prawidłowo funkcjonować 
i regulować zobowiązania wobec innych 
podmiotów. 

Przedmiotem kolejnej uchwały 
było udzielenie pomocy finansowej Powia-
towi Rawickiemu na dofinansowanie zakupu 
busa do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Następnie radni określili wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości 
na obszarze gminy Miejska Górka. Podjęli 
też decyzję o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie Gostkowo. 

Rada uchwaliła także zmianę 
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy dla strefy 
przemysłowej znajdującej się przy drodze 
powiatowej wiodącej z Miejskiej Górki w kie-
runku Zakrzewa, za torem kolejowym.  Jak 
podkreślił burmistrz, temat ten jest przed-
miotem wielu dyskusji. –  Teren ma około 
180 ha powierzchni i prawie w 100% jest 
własnością Skarbu Państwa. Rezerwuje-
my go na działalność przemysłową.

Radni wyrazili również zgodę na 
odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy dzierżawy nie-
ruchomości. Uchwała ta dotyczyła gruntu 
o powierzchni 2,5 ha, którego właścicielem 
jest obecnie gmina. – Jest to grunt o prze-
znaczeniu rolniczym, nie nadający się na 
działalność inwestycyjną – wyjaśnił bur-
mistrz. 

Uchwalony został też „Program 
współpracy Gminy Miejska Górka z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Ponadto rada podjęła uchwały w 
sprawach:

– zaliczenia ulic w mie-
ście Miejska Górka do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia ich przebiegu,  
 – stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Miejskiej Górce w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miejskiej 
Górce, 

– ustalenia czasu bezpłatne-
go nauczania, wychowania i opieki przez 
przedszkola publiczne i oddziały przedszkol-
ne w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Miejska Górka, 
określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego uczniów obję-
tych wychowaniem przedszkolnym do koń-
ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat w prowadzonych 
przez gminę Miejska Górka publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawo-
wych w czasie przekraczającym czas bez-
płatnego nauczania, wychowania i opieki. 
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodni-
czący zakończył sesję. Następnie wszyscy 
radni udali się przed strażacką remizę, gdzie 
mogli obejrzeć nowoczesny samochód ra-
towniczo - gaśniczy, który otrzymała jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miej-
skiej Górce.

E. Szymańska

Radni uchwalili m.in. stawki podatku od nieruchomości

Burmistrz Karol Skrzypczak



Kwartalnik Samorządowy 3

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

Grudniowe obrady miejskogóreckich radnych ...

WYŻSZE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW
W dniu 11 grudnia 2019 r. odbyła się piętnasta sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. W obradach, 

oprócz radnych, uczestniczyli burmistrz i jego zastępca, sekretarz, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego.

Sesja którą prowadziła wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara 
Szewczyk, rozpoczęła się od wystąpienia 
przewodniczącego Zarządu Komunalnego 
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, 
Eugeniusza Karpińskiego. Przekazał on 
zebranym informacje o zmianie wysokości 
opłat za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych.

Następnie burmistrz Karol 
Skrzypczak omówił wszystkie projekty 
uchwał oraz złożył sprawozdanie z działal-
ności międzysesyjnej, w którym przedstawił 
informacje dotyczące m.in. zrealizowanych 
i bieżących zadań inwestycyjnych. Poinfor-
mował o zakończeniu budowy oświetlenia 
ulicznego w Gostkowie oraz ogłoszeniu 
przetargu na  wybudowanie kanalizacji sani-
tarnej w Rozstępniewie i Gostkowie.

Podczas sesji radni jednomyślnie 
podjęli uchwały w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w trybie bezprzetargowym obiektów infra-
struktury  rekreacyjnej i sportowej stanowią-
cych własność gminy Miejska Górka,
-  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w trybie bezprzetargowym świetlicy wiej-
skiej, placu zabaw oraz boiska do piłki noż-
nej położonych w Sobiałkowie stanowiących 
własność gminy Miejska Górka,
- zmiany nazwy części ulicy we wsi Karolin-
ki,
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie Miejska Górka na rok szkolny 
2019/2020,
- określenia zasad zwrotu wydatków na 
posiłki, pomoc rzeczową, zasiłki na ekono-
miczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, 
celowe przyznane pod warunkiem zwrotu 
w części lub całości, będące w zakresie za-

dań własnych gminy,
-  przyjęcia rocznego planu potrzeb w za-
kresie prac społecznie użytecznych na 2020 
rok,
-  zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania,
-  zmiany uchwały w sprawie przystąpie-

nia gminy Miejska Górka do Stowarzysze-
nia o nazwie „Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Rawiczu”,
-  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2020 dla Gminy Miejska Górka,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy 
Miejska Górka,
-  planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej 
Górce na rok 2020 oraz zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej.

E. Szymańska

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 5 mln zł ...

PRZETARG NA KANALIZACJĘ
W połowie grudnia 2019 r. gmina Miejska Górka ogłosiła przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo.

Inwestycja ma być realizowana 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadaniem 
wyłonionego w postępowaniu przetargowym 
wykonawcy będzie więc, przed przystąpie-
niem do prac budowlanych, wykonanie pro-
jektu i uzyskanie zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia. 

Obejmuje ono ułożenie w obu 

wioskach sieci kanalizacyjnej o łącznej dłu-
gości około 8 kilometrów. Ścieki zebrane 
grawitacyjnie w Rozstępniewie i Gostkowie, 
poprzez przepompownie tłoczone będą ru-
rociągiem ciśnieniowym do Miejskiej Górki, 
skąd popłyną do oczyszczalni w Karolin-
kach.

Przetarg został rozstrzygnięty 

jeszcze w styczniu br., a zadanie ma być 
zrealizowane do końca maja 2021 roku. Na 
wykonanie inwestycji, której całkowity koszt 
wyniesie ponad 5 mln zł, gmina pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 85 % wartości 
netto. 

E. P.

Informację przedstawił Eugeniusz Karpiński, przewodniczący KZGRL
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Zamontowano nowe lampy …

JAŚNIEJ W GOSTKOWIE

W grudniu 2019 r. zakończono budowę oświetlenia ulicznego 
w Gostkowie. Nowe lampy zaświeciły tam przy drodze powiatowej.

Zakres robót obejmował uło-
żenie linii kablowej oraz montaż czterech 
słupów z nowoczesnymi, energooszczęd-
nymi oprawami typu LED. 

Wykonawcą inwestycji była 

Mniejsze dochody, większe wydatki …

ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Tegoroczne stawki podatku od nieruchomości w gminie Miejska Górka są wyższe niż w poprzednich 

latach. To pierwsza podwyżka od 2011 roku. W głównej mierze jest ona wynikiem wzrostu inflacji, opłat za energię 
i wywóz  odpadów oraz ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Przez ostatnie osiem lat podatki 
lokalne w naszej gminie utrzymywały się na 
tym samym poziomie. Podczas sesji, zwo-
łanej 7 listopada 2019 r., miejskogóreccy 
radni podjęli uchwałę określającą wysokość 
nowych stawek podatku od nieruchomości, 
które obowiązują od 1 stycznia br. - Pod-
noszenie stawek podatkowych nie jest 
decyzją przyjemną. Chcielibyśmy zacho-
wać je na niezmienionym poziomie. Jed-
nak podatki stanowią dla gminy ważne 
źródło dochodów, więc musimy zadbać 
o wpływy do budżetu. Ostatnia regulacja 
podatku od nieruchomości miała miejsce 
w 2011 roku. Przez osiem lat nie doko-
nywaliśmy w tej kwestii żadnych zmian, 
dlatego mam nadzieję, że nowe stawki 
podatków lokalnych będą obowiązywały 
co najmniej przez okres jednej kaden-
cji – podkreślił burmistrz Karol Skrzyp-
czak. 

Od 1 stycznia 2020 r. stawki po-
datku od nieruchomości w gminie Miejska 
Górka wynoszą:
1. od gruntów
 ● związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków –  0,85 zł od 1m2;
● pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub pod wodami powierzchniowymi płynący-
mi  jezior i zbiorników sztucznych –  4,80 zł 
od 1 ha;
● pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,33 zł od 1m2;
●niezabudowanych objętych obszarem re-
witalizacji, o którym mowa w ustawie z  dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), i po-
łożonych na terenach, dla których miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów  upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego  - 
3,15 zł od 1m2;
2. od budynków lub ich części
● mieszkalnych – 0,75 zł od 1m2  powierzch-
ni użytkowej;
● związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków  mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

● zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym -  11,18 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej;
● związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń -  4,87  zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej;
● pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,00 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej;
3. od budowli – 2 % ich wartości.
Na podwyżkę stawek wpływ miało wiele 
czynników. W bieżącym roku zmniejszą się 

wpływy do budżetu gminy. To skutek zmian 
wprowadzanych sukcesywnie przez rząd: 
zwolnienia z podatku dochodowego osób do 
26. roku życia, obniżenia stawki  podatkowej 
z 18% do 17%, zwiększenia pracowniczych 
kosztów uzyskania przychodów i podniesie-
nie kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Zmiany dokonane w przepi-
sach prawa spowodują wzrost wydatków 
na oświatę, kosztów świadczonych usług 
publicznych, cen zakupu usług i materia-
łów, opłat za gospodarowanie odpadami. 
Zmniejszone dochody i większe wydatki 
mogą  skutkować m.in. spowolnieniem roz-
woju infrastruktury gminy.

E. Pawełka

firma Handlowo-Usługowa ENERGOTECH 
Krzysztofa Palicy z Leszna. Łączny koszt 
wyniósł niespełna 35 tys. zł. Zadanie zostało 
sfinansowane ze środków własnych gminy.

E. P.

Nowe lampy w Gostkowie
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Roboty kosztowały ponad 25 tys. zł ...

CHODNIK W KAROLINKACH
Pod koniec ubiegłego roku wykonano prace 

związane z budową kolejnego odcinka chodnika w Ka-
rolinkach. 

Biegnie on wzdłuż 
ulicy Rolniczej, od torów kole-
jowych w kierunku oczyszczalni 
ścieków. Łączna długość chod-
nika wynosi 100 metrów.

Wykonawcą robót 
była firma AR-BRUK Arkadiu-

Lepszy dojazd do pól ...

BUDOWA DROGI 
W WOSZCZKOWIE
W listopadzie 2019 r., w Woszczkowie wy-

budowano drogę dojazdową do gruntów rolnych o 
nawierzchni tłuczniowej.

Był to drugi etap 
przebudowy drogi Sobiałkowo 
- Woszczkowo, której całko-
wita długość wynosi około 2,4 
km.  Przypomnijmy, że dwa lata 
temu wyremontowana została 
znaczna jej część, licząca po-
nad 1,6 km długości, położona 
w obrębie geodezyjnym Sobiał-
kowo.

Wybudowany pod 
koniec ubiegłego roku odci-

nek, znajdujący się w grani-
cach Woszczkowa, ma 750 
m długości i 4 m szerokości. 
Wykonawcą robót, za kwotę 
niespełna 52 tys. zł, była firma 
Usługi Sprzętem Budowlanym 
Krzysztofa Rogali z Sobiałko-
wa. Na realizację inwestycji 
gmina otrzymała dofinanso-
wanie z budżetu Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu.

E. P.

sza Gajewskiego z Konar, która 
zrealizowała zadanie za kwotę 
ponad 25 tys. zł. Koszt przedsię-
wzięcie został pokryty ze środ-
ków własnych gminy.

E. P.

Prace potrwają do końca maja br. …

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO NA PÓŁMETKU
Trwa rozpoczęta w lipcu ubiegłego roku przebudowa zabytkowego, pochodzącego z przełomu XIX i XX 

wieku, budynku szkolnego w Konarach. Prace remontowe są już na półmetku. 

W ostatnim czasie wykonano 
nowe elewacje boczne i tylną budynku. 
Frontowa zostanie zrealizowana po prze-
róbce schodów i wybudowaniu podjazdu 
przeznaczonego dla osób niepełnospraw-
nych. Natomiast wewnątrz obiektu trwają 
prace związane z wykonaniem tynków, po-
sadzek i podłóg oraz roboty instalacyjne.

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

Na przebudowę gmina pozyskała 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich maksymalną kwotę dofinansowa-
nia, wynoszącą 500 tys. zł. Cała inwestycja 
kosztować będzie 900 tys. zł.

E. P.

Droga ułatwi dojazd do pól

Wykonano nowe elewacje zabytkowego budynku

W Karolinkach wybudowano 100 - metrowy chodnik
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Poznawali tajniki produkcji cukru ...

ZWIEDZALI CUKROWNIĘ
W dniu 7 grudnia 2019 r., po raz pierwszy w historii Cukrowni Miejska Górka zorganizowano Dzień Otwar-

ty, w trakcie którego zainteresowani mogli zobaczyć od środka zakład. Zwiedzanie odbywało się w małych gru-
pach, pod kierownictwem doświadczonych pracowników, którzy w przystępny sposób odkrywali przed gośćmi 
tajniki produkcji cukru. 

Jedną z grup tworzyli zaproszeni 
przedstawiciele władz naszego regionu na 
czele ze starostą rawickim, Adamem Spe-
rzyńskim oraz burmistrzem Miejskiej Górki,  
Karolem Skrzypczakiem, przedstawiciele 
plantatorów - Maciej Maciejewski i Andrzej 
Małecki, a także właściciele firm współpra-
cujących. Drugą grupę tworzyli zasłużeni 
emeryci, dla których spotkanie była szansą 
zobaczenia, jak przez lata zmienił się ich za-
kład pracy. 

Wizytę rozpoczęto od krótkie-
go filmu dotyczącego firmy Pfeifer & Lan-
gen, której częścią jest Cukrownia Miejska 
Górka. Następnie zwiedzający udali się na 
miejsce przyjęcia surowca, gdzie zobaczyli 
proces transportu i oczyszczania buraków. 
Kolejnym punktem programu było zwiedza-
nie fabryki, omówiono i pokazano tam po-
szczególne procesy produkcji cukru. Ostat-
nim etapem wizyty była pakownia, skąd 
gotowy, zapakowany produkt trafia na ma-

gazyn. Goście mieli możliwość zobaczenia 
pracy nowej wagopakowaczki.

Cukrownia Miejska Górka to 
jeden z najbardziej charakterystycznych 
obiektów w okolicy. Większość mieszkań-

ców może podziwiać go jedynie z zewnątrz. 
Takie inicjatywy dają szansę na realizację 
celów zrównoważonego rozwoju, m.in. inte-
grację z lokalną społecznością.

E. Wojtkowiak

Odwiedzili miejsce śmierci o. Euzebiusza Huchrackiego ...

Z WIZYTĄ W PARTNERSKIEJ GMINIE
W połowie listopada 2019 r., do Ábrahámhegy na Węgrzech, na zaproszenie władz partnerskiej gminy, 

wyjechali burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak, zastępca burmistrza, Adam Bandura, dyrektor Ośrodka 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Marek Stach oraz radny Marian Rapior.

Miejskogórecka delegacja wzięła 
tam udział w uroczystym otwarciu Społecz-
nego Centrum Kultury i Sportu, które odbyło 
się 16 listopada ubiegłego roku. W uroczy-
stości uczestniczyli również przedstawicie-
le partnerskiej Dobruški w Czechach oraz 
władze i mieszkańcy Ábrahámhegy. Nowo-
czesny obiekt z pewnością zapewni lokalnej 
społeczności warunki do wszechstronnego 
rozwoju, aktywnych form spędzania wolne-
go czasu i rozwijania swoich  sportowych 
pasji. 

W drodze powrotnej miejskogó-
recka delegacja wstąpiła również do Harthe-
im w Austrii, by zapalić znicz w miejscu kaź-
ni Euzebiusza Huchrackiego, który w czasie 
wojny był gwardianem klasztoru francisz-
kanów na Goruszkach. E. Huchracki został 
aresztowany przez okupantów niemieckich 
w 1941 r. Po wywiezieniu z Dachau został 
skazany na śmierć przez otrucie gazem 
w komorze gazowej w Hartheim. Zginął 
śmiercią męczeńską w nocy z 5 na 6 maja 
1942 r. W Hartheim hitlerowcy zamordowali 
30 tys. osób. Obecnie w zamku mieści się 
muzeum pamięci pomordowanych.

E. Szymańska

Poznali tajniki produkcji cukru

Miejskogórecka delegacja w miejscu śmierci o. Euzebiusza Huchrackiego
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Wystąpiło blisko czterystu artystów ...

PATRIOTYCZNY KONCERT
W dniu 10 listopada br., w Miejskiej Górce  odbył się koncert chórów regionu Wielkopolski Zachodniej 

„Wielkopolska śpiewa Niepodległej”. To jedno z wydarzeń muzycznych, zorganizowanych w ramach obchodów 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Patriotyczna impreza zgromadziła w Hali Widowiskowo - Spor-
towej im. Powstańców Wielkopolskich liczną publiczność. 

W koncercie wystąpiło blisko 
czterystu artystów. Wzięły w nim udział 
chóry dziecięce i dorosłe oraz zespoły arty-
styczne: „Bel Canto” z Brenna, „Moderato”, 
„Śpiewające skrzaty” i „Magnificat” z Pako-
sławia, „Rozśpiewane Sowy” z Sów,  „Je-
dyneczka”, „Kameleon” i „Miriam” z Rawi-
cza, „Bel Canto” z Goliny Wielkiej, „Piccolo” 

z Góry, „Polihymnia” z Czempinia, „Rybałci” 
z Radwanic oraz Zespół Folklorystyczny 
„Orlanie” z Jutrosina. 

Wśród nich zaprezentowali się 
wykonawcy z miejskogóreckiej gminy: Sto-
warzyszenie Orkiestra Dęta, Koło Śpiewu 
im. Bolesława Dembińskiego oraz chór „Me-
trum” z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce.

Głównym organizatorem wyda-
rzenia było Narodowe Forum Muzyki. W 
gronie współorganizatorów znaleźli się mię-
dzy innymi Burmistrz Miejskiej Górki oraz  
miejskogórecki Ośrodek Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej. 

E. Pawełka

Jednostka otrzymała nowy wóz  ratowniczo – gaśniczy …

SPEŁNIŁO SIĘ MARZENIE MIEJSKOGÓRECKICH STRAŻAKÓW 
Pod koniec października 2019 r. nowy samochód otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Miejskiej Górce. Zakup wozu strażackiego został sfinansowany ze środków miejskogóreckiej gminy oraz Komen-
dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.

Marzenie miejscowych strażaków 
spełniło się 25 października ubiegłego roku. 
Tego dnia przedstawiciele jednostki odebrali 
wóz bojowy od producenta i sprowadzili go 
do Miejskiej Górki. Powitanie było niezwy-
kle widowiskowe, z wykorzystaniem rozpa-
lonych rac i fajerwerków. Auto wjechało do 
miasta w eskorcie rawickiej policji i druhów 
OSP w Sobiałkowie. W wydarzeniu udział 
wzięło wielu mieszkańców.

Nowy nabytek to nowoczesny, 
ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczy Volvo 
GBA 3/16 ze zbiornikiem na wodę o pojem-
ności 3 000 litrów. Zastąpił on 15 – letniego 
Stara GBA 2,5/16, który służył będzie teraz 
OSP w Dłoni. Z kolei Star 244 GBA 2,5/16 
z dłońskiej jednostki trafił do strażaków w 
Oczkowicach.

Uroczystość z okazji przekaza-
nia i poświęcenia pożarniczych samocho-
dów odbyła się 6 grudnia 2019 r. na placu 
przy miejskogóreckiej remizie oraz w pobli-
skiej hali sportowej na stadionie miejskim. 

Uczestniczyli w niej m.in. poseł Jan Dziedzi-
czak,  starosta rawicki Adam Sperzyński, 
burmistrz Karol Skrzypczak, przedstawiciel 
WFOŚiGW w Poznaniu, Urszula Chłystun, 
komendant powiatowy PSP w Rawiczu, st. 
kpt. Marcin Wysokiński. osoby wspierają-

ce działalność OSP Miejska Górka. Dowód-
cą uroczystości był komendant gminny OSP, 
Przemysław Wysocki. Imprezę uświetniła 
miejskogórecka Orkiestra Dęta pod batutą 
Damiana Ruskowiaka. 

E. Pawełka

Podczas uroczystości przekazano trzy wozy strażackie

Koncert odbył się w Hali Widowiskowo - Sportowej im. Powstańcow Wielkopolskich
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Było uroczyście i radośnie …

WIGILIJNE ŚWIĘTOWANIE
Z dużym zainteresowaniem spotkała się OTWARTA WIGILIA GMINNA, pierwsza w historii naszej spo-

łeczności lokalnej, zorganizowana przez Burmistrza Miejskiej Górki, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Dy-
rektora Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Impreza odbyła się 21 grudnia 2019 r. 
w Hali Widowiskowo - Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich. 

Dla uczestników uroczystości 
przygotowano wiele atrakcji. Jedną z nich 
była degustacja tradycyjnych potraw i przy-
smaków wigilijnych, od  lat królujących na 
świątecznych stołach w naszych domach, 
wykonanych przez członkinie kół gospodyń 
wiejskich i organizacji społecznych.

Podczas imprezy swoje prace, 
zwłaszcza bożonarodzeniowe ozdoby, de-
koracje i dodatki, zaprezentowali twórcy 
sztuki rękodzielniczej. Te wyjątkowe wyroby 
można było nie tylko podziwiać, ale też na-
być. Nie zabrakło także stoisk z lokalnymi, 
tradycyjnymi produktami spożywczymi.

Organizatorzy zadbali również o 
atrakcje dla dzieci. Wiele radości najmłod-
szym sprawiły zabawy na zjeżdżalni snow-
tubing, możliwość zrobienia sobie pamiąt-
kowego zdjęcia ze św. Mikołajem czy udział 
w warsztatach rękodzielniczych, podczas 
których, pod okiem Alicji Gniazdowskiej 
z Chojna oraz instruktorów z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, wyko-
nywali własne ozdoby, a następnie udekoro-
wali nimi choinkę. Dzieci wspólnie utworzyły 
długi łańcuch z papieru, którym przyozdobiły 
świąteczne drzewko. Dodatkową rozrywkę 
zapewnili im strażacy z miejskogóreckiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Najmłodsi 
uczestnicy mogli bowiem z bliska podziwiać  
nowoczesny samochód strażacki, który w 
ostatnim czasie otrzymała jednostka, a tak-
że obejrzeć wóz od wewnątrz.

Szczególny charakter wydarze-
nia podkreśliła bogata oprawa artystyczna 
z udziałem  grup śpiewaczych, działających 
przy OKSiAL oraz uczniów Zespołu Szkół i 
studentów Uniwersytetu Drugiego Wieku w 
Miejskiej Górce. Młodzież zaprezentowała 

widowisko jasełkowe, a szkolny chór ME-
TRUM, Koło Śpiewu im. Bolesława Dembiń-
skiego oraz zespoły GÓRECZANKI, POD 
KLONEM i WŁOŚCIANIE wykonały przede 
wszystkim kolędy i pastorałki. Natomiast 
grupa słuchaczy UDW, uczęszczająca na 
zajęcia języka angielskiego, zaśpiewała 
świąteczną piosenkę „Merry Christmas”.

W czasie imprezy nastąpiło 
podsumowanie XXIII Gminnego Konkursu 
„Na własnoręcznie wykonaną Szopkę Bo-
żonarodzeniową” i wręczenie nagród jego 
uczestnikom. Wigilijna uroczystość była dla 
organizatorów okazją do złożenia przybyłym 
osobom bożonarodzeniowych i noworocz-
nych życzeń. Każdy z uczestników otrzymał 
upominek zawierający opłatek, sianko, kre-
dę oraz świąteczną kartkę.

tekst E. Pawełka, fot. J. Twardak
Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński i chór METRUM

W hali było świątecznie, kolorowo i radośnie

Burmistrz Karol Skrzypczak złożył życzenia świąteczne uczestnikom uroczystości 
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Konkursowe szopki wykonało ponad stu twórców ...

FRANCISZKAŃSKA TRADYCJA
W drugiej połowie grudnia 2019 roku rozstrzygnięty został Gminny Konkurs „Na własnoręcznie wykona-

ną SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”, zorganizowany już po raz dwudziesty trzeci przez Ośrodek Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. 

Na konkurs wpłynęły 23 prace 
w czterech kategoriach: szkoła podstawo-
wa klasy 1-3  (praca zbiorowa), 10 - 13 lat 
i dorośli (prace indywidualne) oraz szopki 
rodzinne. W ich wykonanie zaangażowa-
nych było ponad stu twórców. Oceny dzieł 
dokonała komisja konkursowa, w skład któ-
rej wchodzili: Barbara Szumna i Tomasz 
Bzdęga, artyści plastycy z Rawicza oraz oj-
ciec Grzegorz Czepiel, gwardian klasztoru 
franciszkanów na Goruszkach.

Ogłoszenie wyników i podsu-
mowanie konkursu nastąpiło podczas 
OTWARTEJ WIGILII GMINNEJ, która od-
była się 21 grudnia ubiegłego roku, w Hali 
Widowiskowo - Sportowej im. Powstańców 
Wielkopolskich. W swoim wystąpieniu dy-
rektor OKSiAL, Marek Stach przypomniał 
uczestnikom uroczystości, że wykonywanie 
szopek jest tradycją franciszkańską. Ojciec 
Grzegorz Czepiel, jako franciszkanin, wyra-
ził radość, że ten zwyczaj bożonarodzenio-
wy jest w Miejskiej Górce od lat kultywowa-
ny. Zwracając się do zebranych w imieniu 

Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria szkoła podstawowa klasy 1-3  (praca 
zbiorowa)
nagrody
1. Zespół Szkół w Dłoni - Szkoła Podstawowa 
(klasa I)
2. Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej 
Górce (świetlica szkolna)
3. Zespół Szkół w Dłoni - Szkoła Podstawowa 
(klasa II)

wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Sobiałko-
wie (klasa III)

 kategoria  10 – 13 lat 
nagrody
1. Marta Basińska z Sobiałkowa
2.Tobiasz Konury z Gostkowa i Monika Szczur-
na z Sobiałkowa
3. nie przyznano

wyróżnienie – Michalina Mądra z Dłoni
kategoria dorosłych
nagrody
1. Karol Kaczmarek z Gostkowa
2. Patryk Naskręt z Rawicza
3. Stanisław Panek z Niemarzyna

za udział: Donata Wawrzyniak z Roszkowa i Ro-
man Stelmach z Miejskiej Górki

kategoria szopki rodzinne
nagrody
1. Daria, Wirginia Kaczmarek z Gostkowa
2. Kinga, Filip, Agnieszka, Rafał Snela z Oczkowic
3. Krystyna, Jarosław i Marta Matysiakowie z Ma-
słowa (Rawicz)

wyróżnienie – Arkadiusz, Malwina i Wiktoria 
Domanieccy z Niepartu (Krobia)
oraz Małgorzata, Jarosław, Dorian, Marcel, Ar-
tur i Wiktoria Glura - Rejek z Dłoni
za udział: 
Magdalena, Ewa i Roman Stelmachowie 
z Miejskiej Górki
Krystyna, Natalia, Barbara i Aleksander Baryga 
z Miejskiej Górki
Adrianna, Szymon i Maja Pawliczukowie z Szy-
manowa (Rawicz).

Dodatkowo nagrodzone zostały (za prace nie  
mieszczące się w kategoriach regulaminowych):

1. Julia Rachwalska (6 lat) z Miejskiej Górki
2. Lena Zimna (8 lat) z Konar

komisji, gwardian podkreślił wysoki poziom 
umiejętności artystycznych twórców prac.

Dyplomy i nagrody uczestnikom 
konkursu wręczyli burmistrz Karol Skrzyp-
czak i dyrektor Marek Stach. Wykonane 

szopki można było oglądać w czasie wigi-
lijnej uroczystości oraz na wystawie pokon-
kursowej w miejskogóreckim kościele para-
fialnym.

tekst E. Pawełka, fot. J. Twardak

Uczestnicy konkursu w kategorii szopki rodzinne z organizatorami wigilii

Twórcy szopek w kategorii 10 - 13 lat i organizatorzy wigilijnej uroczystości
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Prezes Jan Zbaraż zasłużony dla gminy …

JUBILEUSZ DEMONÓW
Towarzystwo Sympatyków Baseballu Demony świętowało 25-lecie istnienia. Dzięki niemu  miejskogó-

reckie drużyny baseballowe odnosiły i odnoszą sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej.

8 grudnia 2019 r. w sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej w Miejskiej Górce odbyło się świę-
to miejskogóreckiego baseballu. Tego dnia 
stowarzyszenie obchodziło swoje ćwierć-
wiecze. Podczas jubileuszu, burmistrz Ka-
rol Skrzypczak uhonorował prezesa TSB 
Demony, Jana Zbaraża, statuetką „Zasłu-
żony dla Gminy Miejska Górka” za 25 let-
nią działalność na rzecz rozwoju baseballu 
i popularyzację tego sportu w naszej gminie.

W jubileuszu wzięli udział m.in.: 
burmistrz Karol Skrzypczak, sekretarz Jo-
anna Pląskowska, miejskogóreccy radni, 
przewodniczący Rady Powiatu, Roman 
Sidor, byli i obecni zawodnicy, ich rodzice, 
ludzie współpracujący i  współtworzący To-
warzystwo Sympatyków Baseballu, a tak-
że zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli 
się również byli burmistrzowie i wójtowie 
ościennych gmin oraz były starosta rawicki, 
którzy przez cały okres 25-lecia współpraco-
wali z TSB Demony.

Wiele pozytywnych emocji 
i wspomnień wywołało przemówienie pre-
zesa Jana Zbaraża. Przedstawione zostały 
w nim wszystkie lata działalności, sukcesy i 
osiągnięcia, począwszy od pierwszych me-
czów i członków drużyny.

Następnie prezes TSB wręczył 
wszystkim zasłużonym okolicznościowe sta-
tuetki. Wyróżnieni zostali przede wszystkim 
założyciele klubu, prezesi, trenerzy, władze 
gminy oraz wszyscy zasłużeni działacze.

25 lat działalności TSB Demony 
to czas upowszechniania i promowania ba-
seballu oraz szczególnego zaangażowania 
działaczy w rozwój młodych, sportowych 
talentów. Poprzez zachęcanie młodych po-
koleń do uczestnictwa w szeroko pojętej 
kulturze fizycznej, zarażanie pasją do ba-
seballu, wyzwalanie pozytywnych emocji 
oraz uczenie wartości charakteryzujących 
dobrego sportowca, TSB Demony w dużej 

mierze przyczyniło się do sportowego roz-
woju gminy.

Towarzystwo Sympatyków Base-
ballu Demony w Miejskiej Górce powstało 
w 1994 r. Stowarzyszenie poszczycić się 

może sporymi osiągnięciami. Z powodze-
niem propaguje baseball na terenie gminy 
i poza jej granicami. Dyscyplinę tę uprawia 
około 60 – osobowa grupa dzieci i młodzie-
ży, trenująca w kilku zespołach, startujących 
w różnych kategoriach wiekowych. W swo-

ich szeregach TSB DEMONY ma także re-
prezentantów kraju. Najstarsza drużyna De-
monów od kilku sezonów gra w Ekstralidze 
Baseballu. W 2009 roku wywalczyła tytuł 
Mistrza Polski.

tekst E. Szymańska, fot. M. Konieczny

Od lewej: sekretarz Joanna Pląskowska, prezes Jan Zbaraż i burmistrz Karol Skrzypczak

Uczestnicy jubileuszowej uroczystości

Urodzinowy tort
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ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

ALFREDA BETKA
ur. 10.07.1929 r.; zm. 02.11.2019 r.

Miejska Górka

HALINA KWINECKA
ur. 16.09.1949 r.; zm. 26.11.2019 r.

Miejska Górka

KRYSTYNA JAKUBOWSKA
ur. 21.11.1948 r.; zm. 28.11.2019 r.

Miejska Górka

WŁADYSŁAWA WRÓBLEWSKA
ur. 18.09.1934 r.; zm. 08.12.2019 r.

Niemarzyn

BOLESŁAW STRUGAŁA
ur. 16.08.1944 r.; zm. 21.12.2019 r.

Sobiałkowo

JAN MIKOŁAJCZAK
ur. 14.10.1965 r.; zm. 30.12.2019 r.

Konary

MARIA ANTKOWIAK
ur. 20.09.1937 r.; zm. 02.01.2020 r.

Miejska Górka

CZESŁAW PRUCHNIEWSKI
ur. 11.07.1938 r.; zm. 09.01.2020 r.

Miejska Górka

HALINA SZYMAŃSKA
ur. 28.10.1957 r.; zm. 11.01.2020 r.

Rzyczkowo

TADEUSZ GAWRECKI
ur. 10.03.1938 r.; zm. 11.01.2020 r.

Dłoń

RYSZARD BIERNACZYK
ur. 10.02.1949 r.; zm. 12.01.2020 r.

Niemarzyn

URSZULA MURAWA
ur. 17.07.1946 r.; zm. 15.01.2020 r.

Karolinki

HELENA LANGNER
ur. 04.02.1940 r.; zm. 23.12.2019 r.

Karolinki

IRENA ŚMIERZCHAŁA
ur. 07.07.1932 r.; zm. 09.01.2020 r.

Gostkowo

Złożono kwiaty w miejscach pamięci ...

UCZCILI BOHATERÓW POWSTANIA
W święto Trzech Króli, 6 stycznia br., z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na 

miejskogóreckiej ziemi, w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja odbyła się msza święta, w intencji bohaterów 
niepodległościowego zrywu.

Uroczyste nabożeństwo,  z udzia-
łem pocztów sztandarowych Zespołu Szkół 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej 
Górce oraz chórzystów Koła Śpiewu im. Bo-
lesława Dembińskiego pod dyrekcją Jowity 
Augustyniak, odprawił proboszcz, ks. Piotr 
Świerczyński.

Po mszy św. nastąpił przemarsz 
na plac 700 – lecia, gdzie pod obeliskiem 
upamiętniającym Powstańców Wielkopol-
skich, delegacje władz gminy z burmistrzem 
Karolem Skrzypczakiem oraz Zespołu 
Szkół, z dyrektorem Jolantą Hryniowską, 
złożyły wiązanki kwiatów.

Przedstawiciele władz samo-
rządowych położyli też kwiaty na mogile 
powstańczej, znajdującej się na miejskogó-
reckim cmentarzu oraz w miejscach pamię-
ci narodowej przy cukrowni Miejska Górka  
i klasztorze na Goruszkach.

E. P. Wiązki kwiatów złożono pod obeliskiem ku czci Powstańców Wielkopolskich
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Spotkanie z historią i kulturą ...

„WŁOŚCIANIE” Z WIZYTĄ W SZKOLE
W końcu listopada 2019 r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu (Sarnowie), odbyło się 

spotkanie z członkami zespołu śpiewaczego „Włościanie” z Sobiałkowa, który działa przy Ośrodku Kultury, 
Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. 

Grupę zaprosiła nauczycielka 
Regina Szwarc, która prowadzi w tamtej-
szej szkole warsztaty historyczne pt. „Spo-
tkanie z historią i kulturą”.

Zajęcia zorganizowane zostały 
dla uczniów zainteresowanych poznawa-
niem przeszłości naszego kraju oraz swojej 
„małej ojczyzny”. Ich celem było także spra-
wienie młodzieży przyjemności z odkrywa-
nia historii, kultury, obyczajów i tradycji.

Tematem przeprowadzonych 
warsztatów było „Spotkanie z folklorem - 
poznajemy zespoły śpiewacze na ziemi ra-
wickiej”. Do ich grona należy właśnie grupa 
„Włościanie”, której kierownikiem muzycz-
nym jest Arkadiusz Stasiak, a przewodni-
czącą Bronisława Sobieraj.

W wykonaniu gości uczniowie 
wysłuchali popularnych utworów ludowych i 
biesiadnych. Następnie członkowie zespołu 
odpowiadali na pytania związane z jego po-

Tego jeszcze nie było ...

WYJĄTKOWE POWITANIE NOWEGO ROKU 
Koncertem „Przeboje muzyki wiedeńskiej” 1 stycznia br. zainaugurowany został nowy rok kulturalny w 

miejskogóreckiej gminie i piąta już edycja projektu artystyczno - rozrywkowego „Koncertowa zima w Miejskiej 
Górce”, realizowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. 

W noworoczne popołudnie salę 
widowiskową OKSiAL wypełnili po brzegi 
miłośnicy operetki, czyli muzyki lekkiej, 
łatwej i przyjemnej, których powitał dyrektor 
Marek Stach. - W historii działalności 
naszego ośrodka kultury jest to 
szczególne wydarzenie. Po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy muzyczną imprezę w 
dniu 1 stycznia.  Do tego, aby inaczej, niż 
w poprzednich latach, powitać Nowy Rok,  
zainspirowały nas koncerty wiedeńskie. 
Mam nadzieję, że nowa propozycja 
również w przyszłości znajdować będzie 
swoich zwolenników i na stałe zagości w 
kalendarzu imprez OKSiAL - powiedział.

W koncercie wystąpili artyści 
polskiej sceny operetkowej i musicalowej: 
Emilia Zielińska, Anna Michalak, 
Mariusz Ruta i Bartosz Kuczyk. Zabrali 
oni publiczność w fascynującą podróż do 
roztańczonego i magicznego Wiednia. 
W ich wykonaniu usłyszeć można było 
najpiękniejsze arie i utwory Johanna 
Straussa, Franza Lehara, Emmericha 
Kalmana czy Roberta Stolza, m.in. „Usta 
milczą, dusza śpiewa”, „Twoim jest serce 
me”, „Nad pięknym, modrym Dunajem”, 
„Bo to jest miłość”, „Wielka sława, to żart”, 
„Brunetki, blondynki”. Soliści stworzyli 
niepowtarzalny nastrój, który wzbogaciła 

swoim występem para baletowa Jagoda 
Łuczak i Jakub Grzelak. Zachwycona 
publiczność podziękowała artystom 
owacjami na stojąco.

Na zakończenie koncertu 

wstaniem, działalnością i twórczością. Żeń-
ska część grupy podzieliła się także swoimi 
umiejętnościami kulinarnymi. Panie m.in. 

wspólnie z uczniami lukrowały i dekorowały 
pierniki.

R. Szwarc

burmistrz Karol Skrzypczak i dyrektor 
Marek Stach złożyli wszystkim uczestnikom 
wydarzenia życzenia noworoczne, po 
czym wspólnie z nimi wznieśli toast lampką 
szampana. E. Pawełka

Spotkanie uczniów z folklorem i zespołem WŁOŚCIANIE

Artyści zostali obdarowani kwiatami
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Mistrzostwa Europy na Krecie …

ZABRAKŁO SZCZĘŚCIA
Michał Łysiak, wychowanek Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO w Miejskiej Górce star-

tował w Mistrzostwach Europy Juniorów i Młodzieżowców w Ju-Jitsu, które w w dniach od 25 do 27 października 
2019 r.  odbyły się w Heraklionie na Krecie. 

Nasz zawodnik rywalizację w 
kategorii do 77 kg U21 ukończył na piątym 
miejscu. –  Wiele osób uznaje to za dobry 
wynik, jednak Michała on nie satysfak-
cjonuje. Był przygotowany na zdobycie 
medalu i zasługiwał na niego, lecz po 
raz kolejny miał pecha. Przypomnijmy, 
że Michał w zawodach najwyższej rangi 
debiutował na MŚ w Abu Dhabi, w 2017 
r. Po bardzo dobrych walkach uplasował 
się na tam 5. pozycji. Rok później na ME 
we Włoszech, wygrywając bardzo wyso-
ko pierwszy pojedynek, doznał złamania 
stawu łokciowego, a kontuzja wyelimino-
wała go z turnieju. W Grecji też zabrakło 
sportowego szczęścia – przyznał trener 
Arnold Ratajski.

Już po losowaniu wiadomo było, 
że Michał trafił na mocnych przeciwników. 
W pierwszej rundzie był nim Aaron Martin 
Gomez, w walce z którym właśnie, w 2018 
roku doznał kontuzji łokcia. Tym razem po-
konał Hiszpana  wysoko 27:18. – W ćwierć-
finale naprzeciwko niego stanął na macie 
zwycięzca ME z 2018 r. w kategorii 77 kg, 
Andrei Cristian Vacariu z Rumunii. Mi-
chał kontrolował większość pojedynku, 
prowadząc 5:3.  W ostatnich sekundach 
walki Vacariu wykonał akcję, dzięki której 
pokonał naszego zawodnika 6:5. Rumun 
w tym turnieju też zdobył tytuł mistrzow-
ski – dodał trener.

 Po przegranym pojedynku 

ćwierćfinałowym Michał trafił do repasaży. 
W pierwszej walce jego rywalem był wyma-
gający Francuz Emeric Bonnaud, wice-
mistrz Europy z 2018 roku, z którym wygrał 
wynikiem 11:10. W kolejnej rundzie pokonał 
15:13 Matthiasa Weisza z Austrii i zapewnił 
sobie udział w walce o brązowy medal ME. 
W pojedynku o 3 miejsce przeciwnikiem 
Michała okazał się Jean Charlier, repre-
zentant Belgii. Nasz zawodnik kontrolował 
całą walkę, na 10 sekund przed jej zakoń-
czeniem prowadził 19:13. Dał się jednak 
zaskoczyć Belgowi, który go skontrował i 
przechylił  szalę zwycięstwa na swoją ko-

rzyść. – Zabrakło szczęścia i zmęczenie 
dało znać o sobie.  Michał do repasaży 
trafił wcześniej niż Belg i musiał stoczyć 
więcej walk, które odbywały się jedna po 
drugiej. Myślę, że rywal zachował więcej 
sił i „chłodną głowę”, co skrupulatnie 
wykorzystał i zdobył medal. Michał jest 
mocnym zawodnikiem, który ma bardzo 
duży potencjał. Uważam, że jeszcze przez 
wiele lat będzie nas cieszył wspaniałymi 
wynikami. My tempa nie zwalniamy i pra-
cujemy dalej – podsumował A. Ratajski.

E. Pawełka

Turniej tenisa stołowego …

ZAJĘŁY CAŁE PODIUM
Świetnie zaprezentowali się uczniowie miejskogóreckiego Zespołu Szkół podczas indywidualnego Je-

siennego Turnieju w Tenisie Stołowym, który odbył się w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu. 

Zawody rozgrywano systemem 
każdy z każdym do dwóch wygranych se-
tów, do 11 punktów. Z powodzeniem star-
towali w nich reprezentanci ZS w Miejskiej 
Górce. W kategorii szkół podstawowych, 
wśród dziewcząt, miejskogóreckie uczenni-
ce zdobyły całe podium. Najlepsza okazała 
się Aleksandra Jankowiak. Drugie miejsce 
zajęła Jagoda Latuszek, a na  trzecim upla-
sowała się Zofia Nowakowska. W tej samej 
kategorii wiekowej, wśród chłopców, trzecią 
pozycję wywalczył Łukasz Cichy.

Do zawodów uczennice i uczniów 
przygotował Arkadiusz Kaczmarek. Laure-
aci otrzymali rakietki do tenisa stołowego.

A. K.

Michał Łysiak na ME w Grecji
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Mikołajkowy turniej piłkarski …

ZWYCIĘSTWO LZS SOBIAŁKOWO
W niedzielę, 8 grudnia br., w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej 

Górce rozegrany został IV Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej. Jego organizatorem był Ośrodek Kultury Sportu i 
Aktywności Lokalnej.

W zawodach wystartowało osiem 
zespołów: OSP, RYMET i WALBET z Miej-
skiej Górki, PIECE MATEJKI Jutrosin, RÓ-
ŻOWE LANDRYNY Rawicz, STOLPORT i 
PSZCZELARZE, LZS Sobiałkowo i ORŁY 
Niepart. 

Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy, w których mecze odbywały się 
systemem każdy z każdym. Po spotkaniach 
grupowych nastąpiła faza półfinałowa. Ze-
społy rywalizowały w niej o miejsca 5-8 i 1-4. 
W ostatniej części turnieju rozegrano poje-
dynki finałowe. Zwycięstwo w zawodach 
odniosła ekipa LZS Sobiałkowo, wyprzedza-
jąc PIECE MATEJKI z Jutrosina i RYMET z 
Miejskiej Górki. Tegoroczna edycja stała na 
dobrym poziomie, bowiem uczestniczące w 
niej drużyny zaprezentowały duże umiejęt-
ności.  

Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali medale i nagrody rzeczowe, ufun-
dowane przez Burmistrza Miejskiej Górki. 
Ponadto przyznano wyróżnienia indywidual-
ne. Za najlepszego piłkarza turnieju uznano 
Mateusza Świątka (PIECE MATEJKI Jutro-
sin), spośród bramkarzy wyróżniono Jacka 
Wujczaka  (LZS Sobiałkowo ), a tytuł kró-
la strzelców zdobył Hubert Gill (WALBET 
Miejska Górka).

Nagrody zawodnikom wręcza-
li burmistrz Karol Skrzypczak, dyrektor 
OKSiAL, Marek Stach oraz radny Rady 
Miejskiej, Marian Rapior.

E. Pawełka

TABELA KOŃCOWA

1. LZS Sobiałkowo
2. PIECE MATEJKI Jutrosin
3. RYMET Miejska Górka

4. ORŁY Niepart
5. WALBET Miejska Górka 
6. RÓŻOWE LANDRYNY Rawicz

7. OSP Miejska Górka 
8. STOLPORT i PSZCZELARZE

Uczestnicy i organizatorzy piłkarskiego turnieju

Mateusz Świątek                                        Hubert Gill                                                         Jacek Wujczak             

Zwycięska drużyna LZS Sobiałkowo
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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
W PIERWSZYM ROKU WIELKIEJ WOJNY

Aresztowani księża, przerażeni żołnierze popełniający samobójstwo, znerwicowani mieszkańcy i 
oczywiście straty najbliższych. Mimo że działania wojenne do Miejskiej Górki bezpośrednio nie dotarły, to i tu 
odcisnęły swe złowrogie piętno. 

Na początek pozwolę sobie na 
uwagę. Pierwsza wojna światowa, przez 
współczesnych zwana wielką wojną była 
dla wszystkich totalnym zaskoczeniem. 
Zabójstwo arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda w Sarajewie owszem odbiło 
się dość głośnym echem, ale nie był 
to temat pierwszo planowy. W polskich 
gazetach opisywano go na drugich 
lub nawet trzecich stronach. Pierwsze 
zarezerwowane były dla spraw krajowych, 
polskich i codziennych. Dlatego też 
wybuch wojny był dla wszystkich 
szokiem. Jeszcze kilka tygodni wcześniej 
wiele osób uważało, że ogromna 
wojna nie może wybuchnąć ponieważ 
państwa Europy są zbyt powiązane ze 
sobą gospodarczo i społecznie. Jak się 
to skończyło wszyscy wiemy. Na tym  
przykładzie widać też doskonale jak 
krucha potrafi być cywilizacja, a pokój 
nigdy nie jest dany raz na zawsze. 

Wojna przyniosła m.in. wielką 
nerwowość niemieckich władz. Przekonali 
się o tym pod koniec sierpnia 1914 roku 
księża: Franciszek Goncerzewicz, 
proboszcz z Łaszczyna oraz Zdzisław 
Zakrzewski, proboszcz z Golejewka. 
Aresztowano ich wówczas podczas 
pobytu w Miejskiej Górce. Nie wiemy, 
w jakim celu tu przybyli i dlaczego ich 
zatrzymano? Zostali jednak puszczeni 
wolno i to szybko, bo po kilku godzinach.  

Dłużej, bo kilka dni za kratkami 
spędziło czterech mieszkańców miasta. 
Jak napisano w ówczesnej gazecie 
aresztowano ich „na podstawie fałszywej 

denuncjacji”. Też nie zachowała się 
informacja o co chodziło i czy byli to Polacy, 
czy Niemcy? Raczej ci drudzy, gdyby 
bowiem chodziło o naszych rodaków, 
to polska gazeta, która to opisała, nie 
omieszkałaby tego podkreślić. 

Nie wiemy także dlaczego 
wojsko strzegło lokalnych torów 
kolejowych. Domyślać się można, 
że z obawy przed ewentualnymi 
dywersantami. Jakby nie było, jeden z 
żołnierzy pełniących służbę przy torze 
pod Miejską Górką, nagle dostał obłędu. 
Pobiegł do lasu i tam wystrzałem w 
głowę pozbawił się życia. W pobliskim 
lasku znaleziono też powieszone zwłoki 
mężczyzny, ubranego po cywilnemu. 
Nie było wątpliwości, że również popełnił 
samobójstwo. W jego ubraniu znaleziono 
wojskową książeczkę oraz powołanie do 
armii. Wysnuto więc wniosek, że odebrał 
sobie życie nie chcąc w niej służyć. Jak 
widać początek wojny w mieście i gminie 
był smutny i tragiczny.

Chyba najbardziej dla 
mieszkanki Miejskiej Górki pani 
Hejduckiej. Kilka miesięcy wcześniej 
pochowała męża. Mieli 12 dzieci, w 
tym 7 poniżej 14-go roku życia. Trzech 
starszych synów wzięto na wojnę. W 
połowie września najstarszy z nich poległ. 
Jak napisano w gazecie „ten, który miał 
zastąpić stratę ojca.”

Z kolei na początku października 
wydarzył się wypadek, który z wojną nic 
wspólnego nie miał, ale na pewno humoru 
nikomu nie poprawił. Franciszek Kukła, 

wycużnik z Osieka na dworcu w Miejskiej 
Górce wsiadł w niewłaściwy pociąg. 
Kierownik składu radził mu wysiąść na 
najbliższej stacji. Ten jednak postanowił 
wyskoczyć w biegu. Uderzył przy tym w 
poręcz tak nieszczęśliwie, że po chwili 
spadł na pomost pociągu i tam zmarł. A 
my zapytamy, czy ktoś wie, jaki to zawód 
wycużnik? 

Wojna wojną, ale życie mimo 
wszystko toczyło się w miarę normalnie. 
Na początku grudnia odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej. Też 
nie zachowała się informacja dlaczego 
musiano je zorganizować? W owych 
czasach wyborcy (wyłącznie mężczyźni) 
podzieleni byli na trzy klasy ze względu 
na zamożność. W każdej klasie wybory 
odbywały się oddzielnie. Niestety w 
drugiej nasi rodacy ponieśli poważną 
klęskę. Leonard Schwarz, mimo swego 
nazwiska Polak, pełniący funkcję radnego 
od kilku kadencji, tym razem przegrał, 
tracąc mandat. 

Z kolei w połowie grudnia 
na polu bitwy ranny został Wawrzyn 
Jarczewski z Dłoni. Nie wiemy 
gdzie walczył, służył w 6 kompanii 
10 Rezerwowego Pułku Piechoty 
stacjonującego najprawdopodobniej w 
Poznaniu.

D. Szymczak
Źródło: Postęp, numery: 193, 
215, 231, 286, 288 z 1914 r. 

LUDOWY ZWYCZAJ, NIEKONIECZNIE ŁADNY
Lokalne zwyczaje, piękna rzecz-można by powiedzieć. Z jednej strony tak. Choć akurat w Miejskiej Gór-

ce, przynajmniej w jednym przypadku nie do końca. 

W gazecie z początku lipca 
1915 roku znajdujemy informację o lokal-
nym zwyczaju w Miejskiej Górce, ale też i 
w okolicznych miejscowościach. Co roku 
w wigilię świętego Jana mieszkańcy zry-
wali gałęzie lipowe i ozdabiali nimi drzwi 
swych domów. Robili to, aby „zły duch nie 
trafił do nich w tę noc uprzywilejowaną.” 

Przy czym zwyczaj miał wyjąt-

kowo praktyczne zastosowanie. Lipowe 
gałęzie przy okazji suszono na herbatę, 
bardzo popularną w tym regionie. Można 
powiedzieć, że wszystko to ładne i sym-
patyczne. Problem w tym, że mieszkań-
cy miasta i ich sąsiedzi z okolicznych wsi 
nie dbali przy tym o jakiś porządek. Ich 
ulubionym miejscem, w którym zrywali 
lipę, był cmentarz w Miejskiej Górce. Jak 

dramatycznie stwierdził ówczesny dzien-
nikarz; „cmentarz nasz obfitujący w drze-
wa lipowe wygląda po świętym Janie, jak 
gdyby huragan przeleciał przez niego.”

D. Szymczak
Źródło: Postęp, nr 147 z 1915 r.  
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Członkinie KGW w Dąbrowie - OTWARTA WIGILIA GMINNA 2019

Świąteczne obrzędy i zwyczaje …

TRADYCJE I POTRAWY BOŻONARODZENIOWE
Boże Narodzenie w naszym kraju to najważniejsze i najuroczyściej obchodzone, obok Wielkanocy, świę-

to religijne. Jego tradycje ukształtowały się na przestrzeni minionych wieków, gdy zwyczaje pochodzące z cza-
sów pogańskich poprzeplatały się ze zwyczajami wprowadzonymi przez ówczesny Kościół. Na ich kształt miały 
także wpływ tradycje ludowe. Dla naszych przodków Boże Narodzenie miało być „przedsmakiem raju”. Byli wtedy 
syci, żyli w cieple i przebywali razem. Dawniej ludzie przez cały rok często nie dojadali.

Święta każdorazowo poprzedzały 
posty, które rozpowszechniły się wraz z wpro-
wadzeniem w Polsce chrześcijaństwa. W dni 
postne wolno było jeść ogony bobrze, które go-
towano w wodzie z octem, podając je z czosn-
kiem, oliwą lub masłem i przyprawiając pie-
przem, cukrem, sokiem z cytryny, cynamonem, 
rodzynkami. Ponadto spożywano żółwie, żabki, 
raki oraz ryby. Tym samym Kościół przyczy-
nił się do rozpowszechnienia konsumpcji ryb. 
Pozyskiwano je, łowiąc w rzekach, potokach 
i stawach. Trafiały one na stoły szlacheckie i 
chłopskie, natomiast w miastach zadowalano 
się rybami morskimi i śledziami, przyrządzając 
je w galarecie lub smażąc na oleju. 

Ważnym świętem religijnym dla 
chrześcijan jest obchodzone 25 grudnia Święto 
Bożego Narodzenia. Jest to niejako data umow-
na, gdyż brak wiarygodnych źródeł daty uro-
dzenia Jezusa powoduje, ze od czasu do cza-
su różni badacze zajmujący się jej ustaleniem, 
wysuwają inne dni, np. 20 lub 21 kwietnia, 17 
listopada itp., które jednak są szybko obalane 
jako niewiarygodne. Powołując się na ewan-
gelię i żydowskie dokumenty, można wysunąć 
z dużym prawdopodobieństwem hipotezy, że 
Jezus urodził się na przełomie marca i kwietnia, 
maja i czerwca lub września i października. W 
ewangelii są też wzmianki, że Mesjasz urodził 
się za panowania króla Heroda w Judei, które-
go rządy przypadają na lata 37 – 4 r. p.n.e. W 
oparciu o wydarzenia związane m.in. z gwiazdą 
betlejemską i dokonanym spisem ludności, wy-
sunięto kolejną hipotezę, ze Jezus urodził się w 
latach 8/7 p.n.e. 

Data 25 grudnia jest związana z 
obchodami w starożytności narodzin bóstwa – 
Słońca („Sol Invictus”) przez wyznawców mitra-
izmu (kult rozpowszechniony w Rzymie za cza-
sów panowania cesarza Lucjusza Domicjusza 
Aureliusza 214 – 275 r.), niejako konkurującego 
z chrześcijaństwem. Ten zimowy dzień, w któ-
rym Słońce wracało z długiej podróży na północ, 
symbolizował pokonywanie ciemności i śmierci. 
Również Chrystus zaczął być określany jako 
Słońce, które zwyciężyło ciemność, przejmując 
nad nią władzę. Kościół wyszedł ze słusznego 
założenia, że poganom łatwiej będzie zaakcep-
tować nowe święto Boże Narodzenie w miejsce 
starego.

Początkowo chrześcijanie obchodzi-
li święto związane z pamiątką śmierci i  zmar-
twychwstania Jezusa. Dopiero na przełomie II 
i III w. n.e. zaczęli podejmować próby ustalenia 
daty jego narodzin. W III w. n.e. pojawiła się na 
wschodzie Imperium Rzymskiego data 6 stycz-
nia jako data urodzin Jezusa. Ta data nazywa-
na epifanią (z gr. objawienie), miała upamięt-
nić ukazanie się światu Boga – człowieka, jak 
również takie wydarzenia, jak pokłon mędrców 
Betlejem (dopiero w średniowieczu uznawa-
nych za królów). Owi mędrcy, będący prawdo-
podobnie Persami, pojawili się w Jerozolimie, 

przybywając ze Wschodu, by złożyć hołd nowo 
narodzonemu królowi, a przyprowadził ich wi-
dok gwiazdy na niebie. O miejscu urodzenia – w 
Betlejem, mieli się dowiedzieć od jerozolimskie-
go kapłana, przebywając na dworze Herodota 
Wielkiego. Prawdopodobnie w drogę z Persji 
wyruszyli 3 października 7 r. przed narodze-
niem Chrystusa. Nastąpiło wówczas zjawisko 
świetlne wynikające z koniunkcji planet Jowisza 
i Saturna. Babilońscy uczeni obserwując niebo, 
doszli do wniosku, że to rzadkie zjawisko zapo-
wiadało narodziny króla Żydów. Współcześni 
astronomowie twierdzą, że chodziło o trzykrot-
ną w ciągu roku koniunkcję Saturna i Jowisza 
w konstelacji Ryb. Był to fenomen, zdarzający 
się raz na 800 lat, a ten właśnie powtórzył się 
w roku narodzin Jezusa. Jowisza uznawano 
wówczas  za planetę bogów i władców, a z kolei 
Saturn kojarzono z narodem Izraelitów. Gwiaz-
dozbiór Ryb stanowił znak narodzin nowej ery.

Ostatecznie data Bożego Narodze-
nia jako święta, ustalona na 25 grudnia, związa-
na jest z cesarzem Konstantym Wielkim (272 – 
337 n.e.). Początkowo był wyznawcą mitraizmu, 
ale doznał chrześcijańskiego nawrócenia i po 
soborze nicejskim (20 maja 325 r.) podjął decy-
zję o budowie bazyliki w domniemanym miejscu 
narodzin Jezusa, w Betlejem. Po raz pierw-
szy w bazylice 25 grudnia 328 r. obchodzono 
uroczystość Bożego Narodzenia. Po uznaniu 
chrześcijaństwa za oficjalną religię w państwie 
rzymskim przez Teodozjusza I Wielkiego (347 – 
395), przez cały IV w. n.e. skutecznie niszczono 
świątynie pogańskie mitraistów.

Tradycja obchodów świąt Bożego 
Narodzenia wymagała powolnego i stopniowe-
go przygotowania ludzi do uroczystego wkro-
czenia w to święto. Poprzedza je okresem 4 
– tygodniowego oczekiwania i nadziei, zwane-
go Adwentem (z łac. adventus – przyjście). Za-

czyna się w pierwszą niedzielę Adwentu – ok. 
25 listopada, a jego koniec przypada na wigilię 
Bożego Narodzenia, tj. 24 grudnia. Początek 
Adwentu jest łączony z zapoczątkowaniem ob-
chodzenia przez chrześcijan od IV wieku świąt 
Bożego Narodzenia. Jego zasady ujednolicił 
Papież Grzegorz Wielki (ok. 540 – 604 r.). Od-
tąd Adwent trwa cztery tygodnie i jest okresem 
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. 
Jest to okres, w którym Kościół zachęca do 
udziału w rekolekcjach, a jednocześnie przybie-
ra charakter swoistej refleksji i wyciszenia. Lu-
dzie są wówczas dla siebie bardziej uprzejmi niż 
zwykle, co czyni ich lepszymi.  Święta Bożego 
Narodzenia zazwyczaj kojarzą się z rodziną, bo 
są one właśnie jak najbardziej rodzinne.

Poprzedza je wigilijna (vigilia – czu-
wanie) wieczerza. Zygmunt Gloger na ten temat 
pisze: „(…) nie siadano do wilii bez snopów żyta 
po rogach komnaty stołowej ustawionych. Lud 
wiejski, po uczcie wigilijnej, ze strony tych sno-
pów kręci małe powrósła i wybiegłszy do sadu 
owiązuje niemi drzewa owocowe w przekona-
niu, że będą lepiej rodziły. Wieczerza wigilijna u 
ludu składała się zwykle z potraw 7 – miu, szla-
checka z 9 – ciu, pańska z 11 –tu. Kto ilu potraw 
nie skosztował, tyle go przyjemności w roku 
ominie”. W dzień wigilijny, w domach od wcze-
snych godzin rannych trwały liczne przygotowa-
nia, by przyjął on świąteczny wystrój. Wszelkie 
porządki, gotowanie i pieczenie potraw musiały 
być zakończone przed zapadnięciem zmroku. 
Dawniej izbę przystrajano gałązkami jodły, so-
sny lub świerku, umieszczając je pod sufitem 
podstawą do góry, na ramach świętych obrazów 
i drzwiach wejściowych. Natomiast od połowy 
XIX wieku pojawiły się w Polsce, pod wpływem 
pruskim, pięknie przystrojone choinki, a pod 
nimi prezenty. Tradycyjnie w tym dniu wcze-
snym świtem mężczyźni udawali się na polowa-
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nia i połowy ryb, by do domu wrócić ze zwierzy-
ną i rybami. Wróżyło to udane polowania i obfite 
połowy przez cały następny rok.

Spożywanie wieczerzy poprzedza 
zwyczajowo pojawienie się pierwszej gwiazdy 
na firmamencie, następnie odmawia się wspól-
nie modlitwę, następuje dzielenie się opłatkiem 
symbolizującym święty chleb (mający być zna-
kiem miłości, pojednania, pokoju, przyjaźni) i 
składane są wzajemne życzenia. Opłatek wy-
wodzi się z hostii będącej materią sakramen-
talną do sprawowania Eucharystii, wycinaną 
od XI wieku z cienkiego przaśnego pieczywa o 
średnicy ok. 5 cm. Jako rytualny chleb, którym 
łamią się uczestnicy wieczerzy, przyjmował się 
w krajach chrześcijańskich stosunkowo powoli. 
Ugruntował się dopiero na przełomie XVIII i XIX 
wieku . Obecnie opłatek  wykorzystywany jest w 
czasie sprawowania Eucharystii przez kapłana, 
natomiast w domach ma kształt kwadratu lub 
prostokąta z naniesionymi znakami religijnymi o 
różnej tematyce. Łamiąc się opłatkiem, składa-
my sobie wzajemnie życzenia. Po tej ceremonii 
uczestniczący w wigilii siadają przy stole przy-
krytym białym, lnianym obrusem i przystępują 
do spożywania przygotowanych potraw.  

Uroczysta wieczerza zastąpiła starą 
słowiańską ucztę, poświęconą duchom zmar-
łych przodków. Wierzono, że tej nocy odwiedza-
ły one domy Słowian, przez celowo uchylone 
drzwi do sieni. Dla nich właśnie przygotowy-
wano jedno dodatkowe nakrycie. Pod stołem 
umieszczano coś żelaznego, np. sierp, siekierę 
lub pług, by oprzeć na nim, na chwilę nogi, by 
były twarde jak żelazo, chroniąc je przed ska-
leczeniem na ściernisku. Po kolacji celowo nie 
sprzątano ze stołu, by resztkami jedzenia mogli 
się nasycić nawiedzający dom zmarli, dostając 
się przez uchylone okno. W czasach zaborów 
to puste nakrycie miało odmienny symbol, a 
mianowicie przypominało o najbliższych z ro-
dziny – zesłańców syberyjskich, skazanych na 
wygnanie przez władze carskie. Ponadto go-
spodarz był gotowy przygarnąć każdego wę-
drowca, dzieląc się z nim jedzeniem. Obecnie w 
wielu domach nadal podtrzymuje się w Polsce 
tę tradycję. 

Z myślą o zapewnieniu swojej ro-
dzinie dostatku i pomyślności w nadchodzącym 
roku, gospodyni przyrządzała postne dania zło-
żone z warzyw i roślin ogrodowych, polnych, 
owoców, runa leśnego i ryb. W zależności od 
stopnia zamożności biesiadników i regionu, 
przygotowywano nieco odmienne potrawy. 
Niektóre z nich serwowane na polskich stołach 
swymi korzeniami sięgają okresu średniowie-
cza, a przejęło je chrześcijaństwo od pogan. 
Należą do nich np. mak, miód czy mleko, którym 
Słowianie przypisywali znaczenie magiczne. W 
celu zapewnienia sobie dobrych urodzajów w 
nadchodzącym roku, dodawano różne ziarna 
zbóż, siemię lniane. Funkcję dzisiejszego opłat-
ka pełnił wówczas przaśny placek. Tradycyjne 
ryby (z własnych stawów hodowlanych) były po-
dawane na stoły władcy, dostojników świeckich i 
duchowieństwa, ubożsi zadowalali się śledziami 
(głównie na terenach nadmorskich) lub rybami 
złowionymi w pobliskim strumieniu czy rzece. 

Za czasów panowania króla Włady-
sława Jagiełły, on sam rzadko na wigilię Bożego 
Narodzenia bywał w Krakowie, a posiłek świą-
teczny spożywał, wstępując podczas podróży 
(a odbywał je często) do któregoś z klasztorów. 
Natomiast królowa Jadwiga z reguły święta spę-
dzała w Krakowie. Do wigilii zasiadała przed 
południem (nie wieczorem) w otoczeniu swoich 
dwórek i osób duchownych. Na stół podawano 

ryby (łososie, szczupaki, sumy, śledzie), przy-
rządzone w postaci duszonych, gotowanych , 
pieczonych z dodatkiem rozmaitych sosów, a 
także chleb, groch, kapustę, kaszę, kisiel owsia-
ny, soczewicę, zupę siemieniotkę. Być może na 
stole pojawiały się kluski z makiem i miodem 
oraz pierniki.

W rezydencjach magnackich, wie-
czerzę wigilijną rozpoczynano polewką lub zupą 
siemieniotką, dalej serwowano kluski z makiem, 
pierogi ruskie z serem lub z kapustą i grzybami. 
Na dworach szlacheckich panował zwyczaj, że 
jego właściciel z żoną, podchodzili z opłatkiem 
do zebranych, także służących, łamali się z nimi 
opłatkiem, mówiąc: „Bodajbyśmy na przyszły 
rok łamali go z sobą”. Rygorystyczny początko-
wo post w miarę upływu lat uległ złagodzeniu. 
Na wigilię w 1695 r., dla chorującego już wów-
czas króla Jana III Sobieskiego, za zgodą hie-
rarchów kościelnych przygotowano mięso, gdyż 
medycy uznali ryby  za produkt niezdrowy dla 
władcy. Natomiast pozostali biesiadnicy pościli, 
„posilając” się m.in. karpiami, leszczami, linami, 
łososiami, suszonymi dorszami, okoniami, śle-
dziami i ślimakami oraz różnymi sosami. Obec-
nie skład menu to sprawa uznaniowa  uczestni-
ków wigilijnej kolacji.

 Co prawda tradycja mówi, 
że wigilia powinna być postna, w rzeczywisto-
ści jednak ilość podawanych dań zdecydowanie 
temu przeczy, szczególnie na stołach magnac-
kich i szlacheckich. Różne jest także podejście 
do ilości potraw. Według staropolskiej tradycji, 
liczba ich miała być nieparzysta, obecnie naj-
częściej przyrządza się, bo w myśl wierzeń lu-
dowych tyle jest miesięcy, a z kolei według tra-
dycji chrześcijańskich – bo tylu było apostołów 
siedzących obok Jezusa. W dawnych czasach 
jadano kutię, która przywędrowała do nas z Kre-
sów Wschodnich. Przyrządza się ją w oparciu 
o pszenicę (lub pęczak) na mleku z dodatka-
mi maku, miodu, bakalii. Jadano, głównie na 
wschodzie, kisiel owsiany, w innych regionach 
breję owsianą (zupa z owsa). Kolejnym daniem 
była zupa siemieniotka z utłuczonego siemienia 
lnianego, rozgotowanego, lekko posłodzona. 
Serwowano również: chleb, fasolę, groch, kapu-
stę, różne kasze, ziemniaki. Część z dawnych 
potraw wigilijnych zniknęła z menu, z wyjątkiem 
kutii. Przygotowywane są w zależności od zwy-

czajów regionalnych i upodobań domowników. 
Niemniej są dania tradycyjne, których zestaw 
jest w zasadzie wspólny. Do takich dań należą: 
barszcz czerwony z uszkami faszerowanymi 
mielonymi grzybami, zupa grzybowa, kapusta 
z grochem lub  grzybami, pierogi z kapustą i 
grzybami, kluski z makiem na słodko, kompot 
z suszonych gruszek, jabłek czy śliwek, kutia, 
chleb. Z ciast należy wymienić: makowiec, pier-
niki i kruche ciasteczka. Ponadto przyrządzano 
na różne sposoby śledzie w occie, oleju lub 
śmietanie.

W dawnej Polsce każdy region miał 
swoja tradycyjną potrawę spożywaną w wigilię. 
I tak na Litwie był nią barszcz z boćwiny, na Kre-
sach – kutia, łazanki i kisiel z suszonego owsa, 
na Mazowszu i w Małopolsce – pierogi z kapustą 
i grzybami, ruskie, na Podlasiu – barszcz, kisiel 
owsiany, kutia, kulebiak, na Pomorzu – kluski z 
makiem, pierogi i sery, na Podhalu – kwaśnica z 
suszonymi śliwkami, groch, na Górnym Śląsku 
– zupa siemieniotka, suszone śliwki z fasolą, w 
Wielkopolsce – barszcz z uszkami, makiełki.

Na wigilijnym stole nie może zabrak-
nąć smażonego w panierce lub przyrządzonego 
w galarecie karpia, którego początkowo jadano  
głównie na dworach i w klasztorach. Spożywa-
no go w Polsce już w XII wieku, a to za sprawą 
osiadłych na terenie kasztelanii milickiej cze-
skich cystersów, którzy jako pierwsi założyli na 
tych terenach stawy hodowlane. Od XIII wieku 
hodowlą ryb zajęto się także w Zatorze nad rze-
ką Skawą. Od XVII wieku, po wyniszczających 
I Rzeczpospolitą wojnach i zniszczeniu stawów 
hodowlanych, w znacznym stopniu zmniejszy-
ło się zainteresowanie tą rybą, wymagającą 
określonych zabiegów. Na popularności zyskał 
szczupak. Tradycje karpiowe podtrzymywali 
Żydzi (początek XX wieku), a także ziemianie 
dysponujący odpowiednio dużym powierzchnio-
wo majątkiem, upatrując w tym ważne źródło 
dodatkowych dochodów. Niewątpliwie rozkwit 
hodowli ryb w Polsce, w dużej mierze zawdzię-
czać można pojawieniu się karpia domowego, 
który zyskał wielką popularność i jest w naszych 
jadłospisach aż do dzisiaj. Ze względu na spe-
cyfikę produkcji, stawy rybne występowały w 
folwarkach ziemiańskich, które posiadały od-
powiednio duże obszary wodne. Jak wcześniej 
wspomniano, na wigilijnym stole u osób zamoż-
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nych królowały inne ryby, głównie szczupak. 
Upowszechnienie karpia na duża 

skalę nastąpiło w powojennej Polsce. Był to wy-
nik zawdzięczany nie tyle walorom smakowym 
tej ryby, co polityce gospodarczej ówczesnej 
władzy ludowej. Fatalny stan floty połowowej i 
handel nie były w stanie sprostać zapotrzebo-
waniom na ryby, będące podstawą postnej diety 
bożonarodzeniowej. Sytuację „uratował” ów-
czesny minister przemysłu Hilary Minc, rzuca-
jąc hasło – „Karp na każdym wigilijnym polskim 
stole”, nakazując przy tym, w podległych mu 
gospodarstwach rybackich, uruchomić hodowlę 
karpia. Pomysł wsparty machiną propagandową 
w prasie i radio, zachwalający karpia, jego niską 
cenę i dostępność, przyniósł spopularyzowanie 
na polskich stołach tej królewskiej ryby. Czę-
ściowo zmianie uległy sposoby przyrządzania 
serwowanych na wigilijny stół ryb. Zniknęło tak-
że wiele tradycyjnych potraw rybnych, np. karp 
z miodownikiem, okoń, sandacz z jajkiem czy 
szczupak w szafranie lub faszerowany. Gospo-
dynie uprościły sobie pracę, ograniczając się do 
smażenia głównie karpia lub zalewania go w ga-
larecie. Tradycyjna dawniej wykwintna kuchnia 
rybna, uległa w znacznym stopniu zubożeniu. 
Nie spotykamy marynowanego łososia, pstrą-
ga, szczupaka czy węgorza. Jeśli już, to zwykle 
wędkarze przygotowują w zalewie octowej bar-
dzo ościste leszcze i płocie.

Po skończonej wieczerzy, nadcho-
dził moment najbardziej oczekiwany przez dzie-
ci i nie tylko – wręczanie prezentów, którymi i 
dorośli chętnie się obdarowują. Te świąteczne 
tradycje swymi korzeniami sięgają dalekiej prze-
szłości. Z tym, ze polscy monarchowie i magna-
ci wręczali prezenty dworzanom i czeladzi, jako 
dowód uznania za ich dobrą służbę, z reguły w 
dzień Nowego Roku lub  święto Trzech Króli. W 
połowie XIX wieku wręczano dzieciom prezen-
ty w święta Bożego Narodzenia, ale głównie w 
domach bogatych mieszczan pochodzenia nie-
mieckiego. Miało to miejsce także w większości 
dworów szlacheckich, z tym że, oprócz dzieci, 
obdarowywana była także czeladź, która za do-
brą i wierną służbę, otrzymywała drobne sumy 
pieniędzy lub materiały na ubrania, koszule czy 
buty. Nieco później nastał zwyczaj, ze rodziny 
szlacheckie wręczały sobie cenne upomin-
ki w Wigilię, Nowy Rok, Trzech Króli. Zwyczaj 
obdarowywania się prezentami przyjął się w 
międzywojniu również w bogatszych rodzinach 
chłopskich, a dotyczył dzieci, które w Wigilię 
otrzymywały, w formie prezentów, jabłka, orze-
chy, pierniki, słodycze. Obecnie rytuał ten upo-
wszechnił się na wszystkie warstwy społeczne i 
ma miejsce w całej Polsce.

Po wieczerzy i prezentach nadszedł 
czas rodzinnego śpiewania kolęd (z łac. calen-
dae – kalendarz). W starożytnym Rzymie tym 

słowem określano pierwszy dzień każdego mie-
siąca. Autorem pierwszej kolędy był św. Franci-
szek z Asyżu (Giovanni Bernardone), żyjący w 
latach 1181 – 1226. Właśnie przez zakonników 
franciszkańskich kolędy zostały rozpowszech-
nione w całej Europie. Do najstarszych  w Pol-
sce zalicza się kolędę datowaną na rok 1424. 
Jej autorem był Jan Szczekna, osobisty spo-
wiednik królowej Jadwigi, a odnalazł ją w XIX 
w. Aleksander Brückner. Nosiła tytuł „Zdrow 
bądź, krolu anjelski”.  Dawniej w Polsce kolędą 
określano pieśni noworoczne, nie mające cha-
rakteru religijnych, w swych treściach mówiące 
o życzeniach, szczęściu i urodzajach, prośbach 
o datek i podziękowaniu za ten dar. Z czasem w 
Polsce (przełom XVIII/XIX w.), kolędy już jako 
pieśni religijne zaczęto śpiewać w wigilię Boże-
go Narodzenia i w czasie świąt, w domach pry-
watnych i kościołach. 

W późnych godzinach wieczornych 
wyznawcy religii chrześcijańskiej, udawali się do 
Kościoła na Pasterkę. Jest to Msza św. paste-
rzy, otwierająca oktawę obchodów liturgicznych. 
Odbywająca się o północy w polskiej tradycji, 
gromadzi każdorazowo w kościołach liczne rze-
sze wiernych. W świątyniach ściśle nawiązują-
cych do ludowych tradycji Bożego Narodzenia, 
znajdujemy szopki. Ich podstawowymi elemen-
tami są: Dziecię symbolizujące Jezusa, Maryja, 
św. Józef, Trzej Królowie, pasterze, anioły, a 
także bydło (wół i osioł), owce, Gwiazda Betle-
jemska. Zdarzają się szopki, w których zamiast 
figur znajdują się żywe zwierzęta. Pierwszą taką 
„żywą szopkę” w naturalnej skali zaaranżował, 
w noc z 24/25 grudnia 1223 r., św. Franciszek 
z Asyżu. Poprosił mieszkańców Greccio k. Rieti 
pod Rzymem, by do wskazanej groty przynie-
śli siano, a on złożył na nim drewnianą figurkę 
Dzieciątka Jezus, wprowadził zwierzęta – woła i 
osła i w ten sposób przybliżył miejsce narodze-
nia Jezusa. Od tego czasu, a szczególnie od 
XVI w. rozwinęła się tradycja budowy szopek w 
kościołach.

Z tradycją Bożego Narodzenia jest 
związane mało znane wydarzenie, ale war-
te przytoczenia m.in. z tej przyczyny, że miało 
miejsce 24 grudnia 1914 r., na froncie niemiec-
ko-francuskim z udziałem  Polaków po jednej 
i po drugiej stronie, kiedy to nastąpiło niefor-
malne zawieszenie broni. Zasadę zawieszenia 
broni w święta bożonarodzeniowe ustalono w 
1027 r., na synodzie biskupów w Toluges (w Ka-
talonii). Nosił nazwę Rozejm Boży – Treuga Dei, 
miał obowiązywać od wigilii Bożego Narodzenia 
do Trzech Króli i był w mniejszym lub większym 
stopniu przestrzegany. Do przerwy w działa-
niach wojennych podczas świąt wzywał 7 grud-
nia 1914 r. papież Benedykt XV, lecz politycy i 
generałowie walczących stron ten apel zignoro-
wali. Tymczasem inicjatywa wyszła od żołnierzy. 

Na froncie zachodnim 24 grudnia 1914 r., po 
zapadnięciu zmroku na linii okopów pojawiły się 
oświetlone choinki. W niemieckich okopach żoł-
nierze zaintonowali pieśń „Stille Nacht”  („Cicha 
noc”) , a Brytyjczycy w odpowiedzi zaśpiewali 
– „The First Noel”. Później śpiewano inne kolę-
dy, mało tego, część żołnierzy obu walczących 
stron, na pasie „ziemi niczyjej” uczestniczyła we 
wspólnej, brytyjsko-niemieckiej Mszy św., a na-
wet wymieniała się prezentami. Spotkało to się 
z totalną krytyką Berlina i Londynu, wręcz z fu-
rią. Podobna sytuacja miała miejsce na froncie 
na froncie rosyjsko-austriackim, gdzie po obu 
stronach walczących wojsk także służyli Polacy. 
W wigilijny wieczór, polscy żołnierze z 1 Bryga-
dy Legionów Polskich wchodzącej w skład armii 
austriacko-węgierskiej, na froncie pod Tarno-
wem, rozpoczęli w okopach śpiewać „Bóg się 
rodzi”. W chwilę później polscy żołnierze w oko-
pach rosyjskich podchwycili kolędę i wspólnie ją 
odśpiewano.

W okresie świąt Bożego Narodzenia 
i w karnawale zajadano się w Polsce piernikami. 
Koniec karnawału zapowiadał „tłusty czwartek”, 
poprzedzający 40-dniowy Wielki Post. Tego dnia 
zajadano się chruścikami lub pączkami. Te do 
Polski dotarły (w XVII w.) z Turcji lub Austrii. W 
„ostatki” o północy kończył się karnawał, okres 
hulanek i zabaw. Wkraczał Wielki Post – czas 
postu i powagi, a po nim Święta Wielkanocne. 
W ten wyjątkowy czas, symboliczne obrzędy re-
ligijne, tradycje ludowe i świat przyrody splatają 
się w jedno. Wyznawcy religii chrześcijańskiej 
świętują zwycięstwo Jezusa – syna Bożego nad 
śmiercią, natomiast tradycje ludowe, podkre-
ślają naturalne przemiany w przyrodzie. Przed 
Świętem Bożonarodzeniowym wymagano 
wstrzemięźliwości w jedzeniu, piciu i zabawie. 
Obecnie w Wigilię nie ma żadnego postu, jed-
nak mocą tradycji polscy katolicy wstrzymują się 
od spożywania  pokarmów mięsnych, tak samo 
jak w zwykłe piątki.

Od ponad dwudziestu lat Ośrodek 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miej-
skiej Górce jest organizatorem konkursu na 
„Własnoręcznie wykonaną Szopkę Bożonaro-
dzeniową”. Na konkurs wpływają prace wyko-
nane indywidualnie lub zbiorowo przez uczniów 
szkół podstawowych, młodzież szkolną, osoby 
dorosłe oraz rodziny. Jego podsumowanie ma 
zawsze świąteczny nastrój i charakter. W ubie-
głym  roku konkurs podsumowano 21 grudnia, 
podczas zorganizowanej po raz pierwszy w 
historii gminy, OTWARTEJ WIGILII GMINNEJ. 
Dla uczestników uroczystości tradycyjne potra-
wy i przysmaki wigilijne, które od  lat pojawia-
ją się na świątecznych stołach, przygotowały 
członkinie kół gospodyń wiejskich i organizacji 
społecznych gminy.

dr T. Bӧhm






