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Trwają prace 
projektowe …

DOFINANSOWANIE 
NA BUDOWĘ DRÓG

W listopadzie 2021 r. 
gmina Miejska Górka otrzyma-
ła promesę wstępną dotyczącą 
dofinansowania z  Rządowego 
Funduszu Polski Ład zadania 
uwzględniającego budowę  lub  
modernizację kilkunastu dróg 
gminnych.

Wysokość przyznanych środków 
wynosi 8.075.000 zł. Inwestycja obejmie 
swym zakresem trzynaście dróg. Będą to 
ulice: Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa, 
Kwiatowa, Łąkowa, Poprzeczna, Południo-
wa, Tęczowa oraz w części Niepodległości i 
Zacisze w Miejskiej Górce, a także ul. Ogro-
dowa w Dąbrowie. Listę uzupełniają drogi 
w Gostkowie i Konarach (Zapłocie).

Łączna ich długość wyniesie 
niespełna 3,6 km, przy czym wybudowa-
nych ma być 2,63 km dróg, a zmodernizo-
wanych 0,95 km. Niektóre pokryte zostaną 
nawierzchnią asfaltową, pozostałe wykona-
ne będą z kostki brukowej. W celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych powstaną przy 
nich chodniki. Całkowita wartość zadania to 
nieco ponad 8,5 mln zł.

Obecnie trwają prace projektowe. 
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy ogło-
szony zostanie przetarg na wykonanie za-
dania. Termin zakończenia robót drogowych 
przewidziano w połowie przyszłego roku.

E. Pawełka

Inwestycję sfinansowała gmina …

NOWY CHODNIK W KOŁACZKOWICACH
W grudniu ubiegłego roku zakończono w Kołaczkowicach 

budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej przez wieś, 
mającego 500 metrów długości.

Powstał on na odcinku od 
skrzyżowania z trasą powiatową do drogi 
wiodącej na cmentarz, po prawej stronie, 
przy której znajduje się kościół parafialny.   
Wybudowany został z kostki brukowej. 
Wykonawcą robót była firma AR-BRUK Ar-

kadiusza Gajewskiego w Konarach. 
Całkowity koszt budowy chod-

nika wyniósł 150 tys. zł.  Zadanie sfinan-
sowano ze środków własnych gminy.

E. Pawełka

Koszt wyniósł pół miliona złotych …

WYBUDOWANO KANALIZACJĘ SANITARNĄ I WODOCIĄG
W drugiej połowie grudnia ubiegłego roku zakończono realizację inwestycji obejmującej budowę sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na „Zapłociu” w  Sobiałkowie.

W ramach zadania wybudowano 
niespełna 100 – metrowy wodociąg oraz  
kanalizację sanitarną o długości około 800 
m. Wykonano też 15 przyłączy kanalizacyj-
nych. Wykonawcą robót było konsorcjum 
firm Marek Żurek Zakład Usług Ogólno-
budowlanych MAŻUR oraz Tomasz Żurek 
TOMŻUR z Rawicza. 

Łączny koszt przedsięwzięcia 
wyniósł  0,5 mln zł. Na jego realizację pozy-
skano dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w wysokości 255 tys. 
zł. Nawierzchnia drogi po zakończeniu bu-
dowy jest sukcesywnie naprawiana. Na jej 
wyremontowanie gmina zamierza ubiegać 
się o dofinansowanie z programu Polski 
Ład.

E. P.

Nowo wybudowany chodnik w Kołaczkowicach

Roboty na „Zapłociu” w Sobiałkowie zakończono w grudniu 2021 r.
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Gwarantuje łatwość dotarcia do trudnych miejsc …

QUAD DLA STRAŻAKÓW
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górce 

została wyposażona w nowy quad marki TGB. To pierwszy i jedyny 
taki pojazd na wyposażeniu strażaków w powiecie rawickim.

Zakup quada możliwy był 
dzięki dofinansowaniu Narodowego 
Programu Szczepień „Rosnąca Odpor-
ność”. Pojazd będzie wykorzystywany 
podczas różnego rodzaju akcji, nie tylko 
gaśniczych. 

Quad tego typu może doje-
chać w każde miejsce i będzie się zna-

komicie sprawdzać podczas akcji poszu-
kiwawczo-ratowniczych oraz w sytuacji 
zagrożenia życia w trudnym terenie.

Miejskogóreccy strażacy pod-
kreślają, że jest to sprzęt, który w zna-
czący sposób przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa na terenie miasta i gmi-
ny. E. Szymańska 

Otrzymał Kryształowe Serce …

ZASŁUŻONY KRWIODAWCA
Tadeusz Szwarc z Miejskiej Górki wyróżniony został 

Kryształowym Sercem, czyli najwyższym odznaczeniem organiza-
cyjnym za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa, 
ustanowionym w 1986 r. przez Prezydium Zarządu Głównego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża.

Panu Tadeuszowi, wieloletniemu 
krwiodawcy i działaczowi Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi w Rawiczu, Kryształowe 
Serce przyznano pod koniec 2019 r. 

Jednak z powodu pandemii, do 
uroczystego wręczenia odznaczenia doszło 
dopiero 20 listopada 2021 r., podczas kon-
ferencji zorganizowanej w Poznaniu przez 
Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża z okazji obchodów Dni 
Honorowego Krwiodawstwa PCK.

T. Szwarc honorowym dawcą 
krwi został w wieku 18 lat. Swoją przygodę 
z krwiodawstwem kontynuował do ukończe-
nia 65 roku życia. W tym czasie oddał pra-
wie 50 litrów tego bezcennego leku. Nadal 
działa aktywnie w rawickim klubie HDK, w 
którym przez wiele lat m.in. współorganizo-
wał imprezy dla krwiodawców i pozyskiwał 
na ten cel środki. E. P.

Na ulicy Podgórnej …

NIEDŁUGO RUSZĄ 
PRACE DROGOWE

Wkrótce rozpocznie 
się budowa ulicy Podgórnej w 
Miejskiej Górce. Na realizację tej 
inwestycji gmina uzyskała dofi-
nansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonana 
zostanie jezdnia z nawierzchnią asfaltową 
o długości 349 m i szerokości 6 m. Wzdłuż 
drogi powstanie ścieżka pieszo – rowerowa 
(2,5 m) po jednej stronie, po drugiej nato-
miast ułożony będzie chodnik (2 m). Rowy 
zlokalizowane przy ulicy Podgórnej zostaną 
skanalizowane.

W przetargu na wykonanie robót 
wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowe-
go DROGBUD z Grabonogu k. Gostynia. 
Koszt przedsięwzięcia wyniesie 1,52 mln zł, 
przy czym 1,07 mln zł stanowić będzie pozy-
skane z RFRD dofinansowanie. 

Droga ma być wybudowana w 
pierwszej połowie bieżącego roku. E. P.

Zakończenie 
w sierpniu br. …

INWESTYCJA 
JUŻ WKRÓTCE 

Niebawem ruszy in-
westycja drogowa obejmują-
ca przebudowę i remont drogi 
gminnej w Konarach. Wykona-
nie powierzono wyłonionej w 
przetargu firmie Strabag Sp. z 
o.o. w Pruszkowie. Umowa w 
tej sprawie podpisana została 
1 grudnia 2021 r. 

Prace modernizacyjne realizowa-
ne będą na odcinku prowadzącym od skrzy-
żowania przy świetlicy wiejskiej w kierunku 
Ostrobudek, do granicy z gminą Pakosław. 
Zakres robót uwzględnia poszerzenie drogi 
do 5 metrów, ułożenie nowego dywanika 
asfaltowego na całej długości, wykonanie 
chodnika z kostki brukowej (od budynku 
świetlicy do cmentarza) oraz przejścia dla 
pieszych. Przy wjeździe od strony Ostro-
budek powstanie odgięcie pasa ruchu, czyli 
wysepka wymuszająca spowolnienie.

Koszt inwestycji wyniesie prawie 
2 mln zł.  Na jej realizację gmina uzyskała 
dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości nieco ponad 
1,35 mln zł. Zakończenie prac przewidziane 
jest w sierpniu br. E. P.

Burmistrz Karol Skrzypczak na quadzie, obok Mariusz Ptaszkowski i komendant gminny, Przemysław Wysocki 

Tadeusz Szwarc
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W Sobiałkowie, Miejskiej Górce i Dąbrowie …

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
W ostatnim czasie miejskogórecka gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwo-

ju Dróg na wykonanie pięciu przejść dla pieszych. Budowa pierwszego z nich rozpoczęła się w styczniu br., 
przy szkole podstawowej w Sobiałkowie.

Powstaje tam wyniesione przej-
ście z kostki brukowej. Zakres prac obejmu-
je też ułożenie nowych chodników o szero-
kości co najmniej 2 m, na długości 100 m 
z każdej strony, a także wymianę krawężni-
ków. Przejście doświetlone zostanie dwoma 
lampami LED. Będą one włączać się w tym 
samym czasie, co oświetlenie uliczne.

Budowa wyniesionego przejścia 
spowoduje likwidację dwóch progów zwal-
niających, znajdujących się przy placówce. 
Realizacja zadania poprawi bezpieczeń-
stwo pieszych, zwłaszcza uczniów uczęsz-
czających do szkoły. Wykonawcą robót jest 
Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR 
Marka Żurka w Rawiczu. Łączny koszt wy-
niesie 380 tys. zł, z czego 200 tys. zł to środ-
ki pochodzące z rządowego funduszu.

Pozostałe przejścia, na które 
gmina otrzymała dofinansowanie, usytu-
owane zostaną: w Miejskiej Górce - dwa na 
ul. Bema (przy skrzyżowaniu z ul. Górków i 
obok placu zabaw), na ul. Zacisze (naprze-
ciwko bramy cmentarnej) wyniesione, po-
dobnie jak w Sobiałkowie oraz w Dąbrowie 
na ul. Kościuszki (przy świetlicy wiejskiej).

Wszystkie przejścia będą do-
świetlone. W obszarze ich oddziaływania 
powstaną po każdej stronie chodniki o 100 
– metrowych długościach.

E. Pawełka

Prace w Oczkowicach …

UŁOŻONO NOWĄ KOSTKĘ
Pod koniec paździer-

nika 2021 roku w Oczkowicach 
ułożona została nowa kostka 
brukowa przy figurze św. Jana 
Nepomucena, stojącej w pobli-
żu miejscowego parku.

Roboty wykonała grupa miesz-
kańców wsi. Przedsięwzięcie zrealizowa-
no dzięki wsparciu sponsorów, którymi byli 
Burmistrz Miejskiej Górki oraz firmy Walbet 
A.D.K. Walkowiak, GEO – BUD Jacek Sza-
frański, Zakład Ślusarski Andrzej Bőhm w 
Miejskiej Górce i Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe TWARDY w Rawiczu. 

W najbliższym czasie figura i 
słup, na którym jest umieszczona, zostaną 
odnowione. Prace renowacyjne wykona fir-
ma Stolport Krzysztof Zjeżdżałka. 

E. P.

Budowa przejścia i chodników w Sobiałkowie

Prace przy figurze św. Jana Nepomucena 
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Milion złotych na przeciwdziałanie COVID-19 …

NAGRODA DLA GMINY
Gmina Miejska Górka wygrała milion złotych w konkursie dla samorządów, organizowanym w ramach 

Narodowego Programu Szczepień „Rosnąca Odporność”.
W dniu 20 grudnia 2021 r., 

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu, burmistrz Karol Skrzypczak 
odebrał symboliczny czek na 1.000.000 zł 
za zajęcie pierwszego miejsca. Nagrodę 
przekazał wojewoda Michał Zieliński.

Dzięki zaangażowaniu naszych 
mieszkańców i zaszczepieniu się najwięk-
szej liczby osób przeciwko COVID-19 udało 
nam się otrzymać nagrodę główną! Kon-
kurs “Rosnąca Odporność”  skierowany był 
do wszystkich gmin w Polsce, z wyjątkiem  
miast na prawach powiatu. Nagrodzono w 
nim te samorządy, które osiągnęły najwyż-
szy wzrost poziomu zaszczepienia swoich 
mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 paź-
dziernika 2021 r.

Dzięki wygranej nasza gmina 
uzyskała środki finansowe, które zostaną 
przeznaczone na dowolny cel związany 
z przeciwdziałaniem COVID-19. Mogą to 
być wszelkie czynności polegające na zwal-
czaniu zakażenia, profilaktyce oraz elimino-
waniu skutków, w tym społeczno-gospodar-
czych COVID-19. 

W zależności od wielkości powia-
tu nagrodzono jedną, dwie lub trzy gminy. W 
powiatach z więcej niż czterema gminami 
samorządowi znajdującemu się na najwyż-
szym miejscu w rankingu przysługiwała na-
groda w wysokości miliona zł. W powiecie 

rawickim na 1. miejscu uplasowała się  na-
sza gmina z wynikiem 10,7%.  Na kolejnych 
pozycjach znalazły się: Pakosław 10,3%  

i Bojanowo 9,5 %. Te gminy otrzymały odpo-
wiednio: 500 i 250 tys. zł.

E. Szymańska

Obdarował wiele dzieci …

PODRÓŻ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W niedzielę, 5 grudnia 2021 r., po raz pierwszy w gminie Miejska Górka została przeprowadzona akcja 

świąteczna ,,Czekaj na Mikołaja”, której pomysłodawcami i organizatorami byli: Gmina Miejska Górka, Ośro-
dek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

To była niezwykła, magiczna nie-
dziela. Najmłodsi z niecierpliwością czekali 
na Świętego Mikołaja, który podróżował nie 
saniami, ale specjalnie przygotowanym ,,Mi-
kołajkobusem”. Z pojazdu dobiegały świą-
teczne piosenki. Sympatyczny gość z białą 
brodą wraz ze swoimi pomocnikami – elfem, 
śnieżynkami i Rudolfem, odwiedził wszyst-
kie miejscowości naszej gminy i obdarował 
słodkościami blisko 1300 najmłodszych 
mieszkańców. W podziękowaniu za otrzy-
mane upominki dzieci skakały nad rózgą, 
śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Na 
całej trasie Mikołajowi towarzyszył samo-
chód strażacki z miejskogóreckiej jednostki 
OSP. 

Ta inicjatywa spotkała się z  bar-
dzo pozytywnym odzewem i zainteresowa-
niem mieszkańców. 

E. P.

Burmistrz Karol Skrzypczak odebrał nagrodę z rąk wojewody Michała Zielińskiego

Spotkanie z Mikołajem było dla dzieci wyjątkowym przeżyciem 
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Gościnnie wystąpił Oleg Dovgal, wirtuoz gry na fletni Pana …

MUZYCZNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Ważnym wydarzeniem tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w miejskogóreckiej 

gminie był Koncert Patriotyczny, zorganizowany 11 listopada ubiegłego roku przez Ośrodek Kultury, Sportu i 
Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Zaprezentowały się w nim chóry 
i zespoły śpiewacze. Gościnnie wystąpił 
znakomity artysta Oleg Dovgal, muzyk 
Filharmonii Lwowskiej i wykładowca Wyż-
szej Szkoły Muzycznej we Lwowie. Wśród 
publiczności zasiedli m.in. burmistrz Karol 
Skrzypczak i jego zastępca Adam Bandu-
ra oraz radny Marian Rapior. 

Wszystkich przybyłych powitał 
Marek Stach, dyrektor OKSiAL. W swo-
im wystąpieniu nawiązał do jednej z naj-
ważniejszych dat w historii naszej ojczy-
zny oraz obchodów tegorocznego Święta 
Niepodległości w gminie Miejska Górka. 
– Każdego roku 11 listopada obchodzi-
my w całym kraju bardzo uroczyście, 
aby podkreślić  znaczenie tego dnia i 
oddać hołd tym wszystkim, którzy przy-
czynili się do odzyskania przez Polskę 
wolności po 123 latach niewoli. W wielu 
miejscowościach odbywają się impre-
zy upamiętniające to wydarzenie. To 
nasz patriotyczny obowiązek, ale także, 
moim zdaniem, wewnętrzna potrzeba, 
aby wspólnie cieszyć się, tak jak nasi 
przodkowie, z tego, co wydarzyło się sto 
trzy lata temu – podkreślił Marek Stach. – 
W naszej gminie obchody Święta Nie-
podległości rozpoczęły się od złożenia 
wiązanek kwiatów w miejscach pamięci 
narodowej przez przedstawicieli władz 
samorządowych. Warto jednak wspo-
mnieć, że kilka dni wcześniej na fron-
towej ścianie głównej siedziby OKSiAL 
zawieszony został wielkoformatowy ba-
ner zawierający tekst hymnu narodowe-
go. Ostatnim akcentem obchodów jest 
Koncert Patriotyczny, w którym wezmą 
udział lokalne grupy artystyczne oraz 
zaproszone zespoły. Pragnę im podzię-
kować za przyjęcie zaproszenia i pracę 

włożoną w przygotowanie repertuaru. 
Mam nadzieję, że dzisiejszy koncert do-
starczy Państwu oraz wykonawcom wie-
lu wzruszeń i radosnych przeżyć – dodał 
dyrektor OKSiAL.

Podczas imprezy zaprezento-
wali się: Koło Śpiewu im. B. Dembińskiego 
z Miejskiej Górki, Młodzieżowy Chór „Ka-
meleon” z Domu Kultury w Rawiczu i Chór 
„Bel Canto” Szkoły Podstawowej w Golinie 
Wielkiej,  wszystkie pod dyrekcją Jowity 
Augustyniak. Wystąpił też Chór Mieszany 
„Krzemień” z Gminnego Centrum Kultury 
w Krzemieniewie, prowadzony przez dyry-
genta Hannę Markowską.

Koncertowały także działające 
przy OKSiAL zespoły śpiewacze: „Włościa-
nie” pod kierownictwem muzycznym Jana 
Lewandowskiego i „Góreczanki”, którego 
instruktorem jest Arkadiusz Stasiak. W 
sali widowiskowej wysłuchać można było 
m.in. Roty, Warszawianki,  pieśni i piose-
nek żołnierskich czy melodii ludowych.  

Ogromne wrażenie zrobił na pu-
bliczności znakomity koncert Olega Dovga-
la z Filharmonii Lwowskiej, wirtuoza gry na 
fletni Pana. Występ zakończył się bisem i 
owacjami na stojąco. 

Kwiaty i podziękowania muzyko-
wi, jak również przedstawicielom występu-
jących wcześniej zespołów artystycznych 
i chórów wręczyli burmistrz Karol Skrzyp-
czak oraz dyrektor Marek Stach. 

Szef OKSiAL dodatkowo obda-
rował bukietem kwiatów dyrygentkę Jowi-
tę Augustyniak, która w ostatnim czasie 
otrzymała odznakę „Zasłużony dla kultury 
polskiej”, podkreślając jej zasługi w eduka-
cji muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz dla rozwoju ruchu chóralnego. 

E. Pawełka

Jeden z utworów wykonały wspólnie zespoły prowadzone przez dyrygentkę Jowitę Augustyniak 

Muzyk Oleg Dovgal i przedstawiciele występujących zespołów w towarzystwie burmistrza Karola Skrzypczaka, 
dyrektora Marka Stacha i prowadzącej koncert Joanny Kempy

Gościnnie wystąpił Oleg Dovgal
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Uczczenie rocznicy wybuchu powstania …

W HOŁDZIE BOHATEROM
27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy obchodzony był w naszym kraju Narodowy Dzień Zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego, który ustanowiony został świętem państwowym. 

Inicjatorem nadania zrywowi 
powstańczemu tak wysokiej rangi był pre-
zydent RP Andrzej Duda. Ustawa była 
odpowiedzią na głosy przedstawicieli spo-
łeczności, działaczy patriotycznych i władz 
samorządowych z Wielkopolski. W dniu 1 
października ubiegłego roku przyjął ją Sejm, 
a cztery tygodnie później jednogłośnie po-
parł Senat. 

Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę 23 listopada w historycznym 
miejscu, czyli w dawnym poznańskim Ho-
telu Bazar, w którym tuż przed wybuchem 
Powstania Wielkopolskiego zamieszkał, 
przybywszy wtedy do Poznania, Ignacy Jan 
Paderewski. Cele przyświecające ustano-
wieniu święta to oddanie hołdu bohaterom 
tamtych czasów oraz upowszechnienie wie-
dzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim 
powstaniu.

W naszej gminie uroczyście ob-
chodzono 103. rocznicę jego wybuchu. Z tej 
okazji przed siedzibą Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce 
zorganizowana została wystawa plenerowa 
zdjęć wielkoformatowych pod nazwą „Wal-

czyli za naszą wolność”. 
29 grudnia 2021 r. odbyła się 

sesja miejskogóreckiej Rady Miejskiej połą-
czona z ceremonią złożenia wiązanki kwia-
tów przed tablicą upamiętniającą nadanie 

Hali Widowiskowo – Sportowej imienia Po-
wstańców Wielkopolskich. Wydarzeniu to-
warzyszyła ekspozycja zdjęć i dokumentów 
„Niezapomniane zwycięstwo. Powstanie 
Wielkopolskie 1918 – 1919”.     

Dla upamiętnienia rocznicy wy-
buchu powstańczego zrywu na ziemi miej-
skogóreckiej, 6 stycznia br. w kościele para-
fialnym pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górce 
odprawiona została uroczysta msza św., w 
intencji powstańców. 

Po nabożeństwie delegacja 
samorządowa z burmistrzem Karolem 
Skrzypczakiem na czele złożyła wiązan-
ki kwiatów na miejskogóreckim cmentarzu 
przed Pomnikiem Powstańców Wielkopol-
skich oraz na grobie Wincentego Brzeskwi-
niewicza, dowódcy oddziału powstańczego, 
a także w innych miejscach pamięci naro-
dowej.

Dodajmy, że dzień wcześniej, 
5 stycznia br., obchody rocznicowe odbyły 
się w Kołaczkowicach, gdzie udała się de-
legacja Zespołu Szkół w Dłoni, która złożyła 
kwiaty na Pomniku - Zbiorowej Mogile Po-
wstańców Wielkopolskich i Żołnierzy I wojny 
światowej. Nie zapomniano o grobach ozna-
kowanych tabliczką  „Powstaniec Wielkopol-
ski 1918-1919”. Tam zapłonęły symboliczne 
światełka pamięci. 

Oprócz przedstawicieli uczniów 
i nauczycieli, w uroczystości udział wzięli 
również: burmistrz Karol Skrzypczak, ks. 
Piotr Matuszak, proboszcz kołaczkowskiej 
parafii oraz Antoni Mikołajczak, sołtys Ko-
łaczkowic. Wydarzenie zorganizowali Da-
riusz Niedźwiedź, nauczyciel historii i Sła-
womira Skrzypczak, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego.

E. Pawełka

Wiązankę kwiatów przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Miejskiej Górce złożyli: burmistrz Karol 
Skrzypczak i jego zastępca Adam Bandura, radny Marian Rapior i dyrektor OKSiAL Marek Stach             

Przed obeliskiem ku czci powstańców obok Urzędu Miejskiego

Na cmentarzu parafialnym w Kołaczkowicach

Wystawa plenerowa „Walczyli za naszą wolność”
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Zaśpiewali znane i lubiane przeboje …

MUZYCZNE WSPOMNIENIA
18 listopada ubiegłego roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

w Miejskiej Górce odbył się koncert „ALEfestiwALE czyli PRL bawi się na fest”. 

Słuchacze wyruszyli w senty-
mentalną podróż do czasów, gdy Sopot 
i Opole stawały się niekwestionowanymi 
stolicami Polski, a wielomilionowa publicz-
ność zgromadzona na widowni amfiteatrów, 
przed telewizorami i radioodbiornikami z  
zapartym tchem śledziła wyniki poszczegól-
nych koncertów.

W tę podróż zabrali publiczność 
soliści polskich scen operowych: Anna Mi-
chalak i Klaudiusz Kapłon oraz Tomasz 
Raczkiewicz, który jednocześnie z dużym 
wdziękiem osobistym poprowadził koncert, 
okraszając go sporą dawką festiwalowych 
ciekawostek i anegdot. Niewątpliwym atu-
tem koncertu były stylowe kostiumy wyko-
nawców nawiązujące do kreacji gwiazd. 
W programie wybrzmiały znane i  lubiane 
przeboje z repertuarów polskich artystów 
estradowych, m.in. Ireny Santor, Mieczy-
sława Fogga, Krzysztofa Krawczyka, Piotra 
Szczepanika, Maryli Rodowicz, Zbigniewa 
Wodeckiego, Czesława Niemena, a także 
gwiazd zagranicznych – Charlesa Aznavo-
ura, Karela Gotta i Heleny Vondrackovej. 

Koncert był niezwykły i  dostar-
czył publiczności mnóstwo niezapomnia-
nych wrażeń. Nie co dzień można bowiem 

wysłuchać na żywo legendarnych, ponad-
czasowych przebojów.

H. G.

Wykonawcy koncertu – Tomasz Raczkiewicz, Anna Michalak i Klaudiusz Kapłon
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Zespół Sunday Morning wydał premierową płytę …

KONCERT PEŁEN WRAŻEŃ 
W sobotni wieczór, 22 stycznia br., w sali widowiskowej miejskogóreckiego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Aktywności Lokalnej wystąpił zespół Sunday Morning. 

Było to kolejne wydarzenie mu-
zyczne tegorocznej edycji projektu „Koncer-
towa zima w Miejskiej Górce”.

Powstała w 2015 roku leszczyń-
ska formacja zaprezentowała utwory sta-
nowiące mieszankę jazzu, bluesa I funky. 
Muzycy zagrali z niesłychaną swobodą, do-
starczając publiczności wielu artystycznych 
wrażeń.

Grupa wystąpiła w składzie: Da-
ria Kaczór – Boś (wokal), Iuri Gaspar (instru-
menty klawiszowe ), Andrzej May (perkusja), 
Przemysław Maćkowiak (gitara), Sławomir 
Pluta (bas), Rafał Gubański (saksofon). Go-
ścinnie na trąbce zagrał Damian Ruskowiak.

Po koncercie fani mieli i możli-
wość nabycia premierowej płyty zespołu, 
która ukazała się 14 stycznia br. w salonach 
muzycznych.

E. Pawełka

Publiczność reagowała spontanicznie …

NIEZAPOMNIANY WYSTĘP ORKIESTRY 
W dniu 6 lutego, w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich odbyło się trzecie 

wydarzenie muzyczne w ramach projektu artystyczno – rozrywkowego „Koncertowa zima w Miejskiej Górce”. 
Tym razem dla licznie przybyłej publiczności wystąpiła miejskogórecka Orkiestra Dęta.

Zebranych i muzyków powitał 
Marek Stach, dyrektor Ośrodka Kultury, 
Sportu i Aktywności Lokalnej, który przypo-
mniał bogatą działalność i historię zespołu 
liczącą sobie już 98 lat.

Orkiestra zagrała pod batutą 
kapelmistrza Damiana Ruskowiaka oraz 
Huberta Skórnickiego. Koncert składał 
się z trzech odsłon. Cześć pierwszą wypeł-

niły kompozycje o charakterze świątecz-
nym, zgromadzeni usłyszeli między innymi 
znany utwór pt. „Mario, czy ty wiesz”. W dru-
giej orkiestra wykonała  standardy muzyki 
filmowej i musicalowej z takich produkcji jak 
„West Side Story” czy „Upiór w operze”. W 
trzeciej dominowała muzyka rozrywkowa z 
popularnymi polskimi przebojami, z repertu-
aru Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka 

oraz zespołu Skaldowie, w opracowaniu na 
orkiestrę D. Ruskowiaka.  Ze spontaniczną 
reakcją słuchaczy spotkały się występy wo-
kalne z towarzyszeniem zespołu w wykona-
niu Oliwii Andrzejewskiej, Przemysława 
Nowickiego oraz Tomasza Garbalińskie-
go. Trwający prawie dwie godziny koncert 
zakończył się bisem i owacją na stojąco.

M. S.

Zespół Sunday Morning

Orkiestra Dęta Miejska Górka



Kwartalnik Samorządowy10

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

Jubileuszowa edycja konkursu …

PIĘKNE I POMYSŁOWE SZOPKI
W dniu 15 grudnia 2021 r., w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce 

rozstrzygnięty został XXV Gminny Konkurs „Na własnoręcznie wykonaną SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”.

Zebranych w sali widowiskowej 
powitał Marek Stach, dyrektor OKSiAL, 
który podziękował uczestnikom konkursu za 
wszystkie dostarczone prace oraz kultywo-
wanie jednej z najbardziej znanych tradycji 
bożonarodzeniowych. Następnie zabrał 
głos Tomasz Bzdęga, członek komisji kon-
kursowej, który podkreślił wysoki poziom 
artystyczny wykonanych prac oraz pomysło-
wość i inwencję twórczą ich autorów.

Imprezie towarzyszyła część ar-
tystyczna, w której wystąpili uczestnicy pro-

KOMISJA KONKURSOWA PRZYZNAŁA NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

kategoria szkoła podstawowa klasy 
1-3 (praca zbiorowa) 
1. Szkoła Podstawowa w Nieparcie – 
klasa 2 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kona-
rach – klasa 1
 
kategoria 10-13 lat 
1. Marta Basińska z Sobiałkowa 
2. Zuzanna Łopaczyk z Sobiałkowa 
3. Tobiasz Wojciechowski z Kołaczkowic 
wyróżnienie – Marcelina Ściesielska 
z Sobiałkowa 
za udział – Oliwia Glapiak z Dłoni, Blanka 
Szymańska z Dłoni, Marcin Szymański 
z Woszczkowa, Dorian Rejek z Dłoni
 
kategoria 14-17 lat 
1. Hanna Kwiatkowska z Miejskiej Górki 
2. Patrycja Szymańska z Woszczkowa 
3. Daria Kaczmarek z Gostkowa

kategoria dorośli 
1. Roman Stelmach z Miejskiej Górki 
2. Stanisław Panek Z Niemarzyna 
3. Donata Wawrzyniak z Roszkowa 
wyróżnienie – Karolina Sobieraj z Sobiał-
kowa, Karol Kaczmarek z Gostkowa
 
kategoria szopki rodzinne 
1. Rafał, Karolina, Zuzanna, Kamila Kar-
wiccy z Miejskiej Górki 
2. Paulina, Nicola, Tobiasz Kurowscy 
z Sobiałkowa 
3. Helena, Elwira, Karol Szymańscy 
z Rawicza 
wyróżnienie: 
Paweł, Kamil, Monika Jóźwiakowie 
z Oczkowic 
Monika, Amelia, Martyna Krawczyk 
z Gostkowa 
Agnieszka, Michał, Bartosz, Kacper, Igor  
Pawliccy z Oczkowic 

za udział: 
Alicja, Mikołaj, Beata, Władysław Węcła-
siowie z Roszkowa 
Malwina, Arkadiusz, Wiktoria, Mateusz 
Domanieccy z Niepartu 
Weronika, Kryspin, Zuzanna, Julia Ko-
złowscy z Niepartu 
Krystyna, Jarosław, Marta Matysiakowie 
z Masłowa 
Julia, Natalia Sobieraj z Sobiałkowa 
Marta, Marcin, Marcelina, Jakub, Karol 
Ściesielscy z Sobiałkowa 
Jarosław, Małgorzata, Dorian, Marcel, 
Artur Rejkowie z Dłoni 
Dominika, Paweł, Przemysław, Stani-
sław Bąkowie z Dąbrowy 
Konstanty, Henryk, Joanna, Krzysztof 
Kopejkinowie z Szurkowa 
Paulina i Maria Krajewskie, Honorata 
i Mateusz Popiołkowie oraz Lena Janko-
wiak z Dłoni

wadzonych w OKSiAL zajęć nauki gry na 
gitarze: Wiktoria Zimna, Konrad Wolszty-
niak i Maksymilian Nowak. Młodym muzy-
kom towarzyszył instruktor Mirosław Szy-
mankiewicz.

Laureaci konkursu oraz wszy-
scy pozostali uczestnicy otrzymali nagrody 
i dyplomy, które wręczali zaproszeni goście: 
burmistrz Karol Skrzypczak, radny  Marian 
Rapior i dyrektor Marek Stach.

Na konkurs wpłynęły 34 prace 
w czterech kategoriach wiekowych: szkoła 

podstawowa klasy 1-3 (praca zbiorowa), 
10-13 lat, 14-17 lat i dorośli (prace indywi-
dualne) oraz szopki rodzinne. Ich oceny 
dokonała komisja w składzie: Małgorzata 
Walkowiak – artysta plastyk, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych i Tomasz Bzdęga 
– artysta plastyk.

Wszystkie prace zaprezento-
wane zostały na wystawie pokonkursowej 
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja 
w Miejskiej Górce.

J. Kempa

Uczestnicy i organizatorzy konkursu w towarzystwie burmistrza Karola Skrzypczaka i radnego Mariana Rapiora



Kwartalnik Samorządowy 11

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

„KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA”: ISSN 2657-7623. Wydawca: Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. 
Jana Pawła II 6. Redaguje zespół: Marek Stach – redaktor naczelny, Daniel Szymankiewicz (skład i oprac. graf.). Ewa Pawełka, Danuta 
Orzechowska, Joanna Kempa, Honorata Grzelczak, Tadeusz Bőhm, Damian Szymczak i inni.  Adres redakcji: Ośrodek Kultury,Sportu i 
Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka. 
Tel. (65) 547-41-81; fax. (65) 547-42-16; e-mail: kultura@miejska-gorka.pl, www.oksialmiejskagorka.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Druk: AIDA Agencja Reklamowa, Miejska Górka, ul. Rzeczna 4, tel. 605 
678 938, e-mail: biuro@aida-reklama.com. Nakład 700 egz. Artykuły podpisane odzwierciedlają poglądy jedynie autorów. Redakcja zastrzega 
sobie prawo skracania i zmiany tytułów również materiałów zamówionych. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nr konta: Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Miejska Górka 45 8669 0001 0023 7389 2000 0004.  

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
Miejska Górka 2019©

W klimacie operetkowo – musicalowym …

KONCERTOWO POWITALI NOWY ROK
W sobotę, 1 stycznia br., w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbył się 

Koncert Noworoczny pt. „Z nutką humoru”.

Na scenie wystąpili artyści po-
znańskich scen muzycznych, sopranistki 
Agnieszka Wawrzyniak i Anna Michalak 
oraz tenorzy Wiesław Paprzycki i Klau-
diusz Kapłon. W ich wykonaniu zebrana 
publiczność wysłuchała między innymi po-
pularnych arii z operetek oraz przebojów 
muzyki musicalowej i rozrywkowej. 

Koncert transmitowany był także 
drogą internetową. Taka możliwość uczest-
nictwa w muzycznym wydarzeniu ucieszyła 
na pewno tych wszystkich, którzy, ze wzglę-
du na obostrzenia pandemiczne i ograni-
czoną liczbę miejsc, nie mogli w nim uczest-
niczyć bezpośrednio.  

Artyści od początku urzekli pu-
bliczność znakomitymi interpretacjami wy-
konywanych utworów i pięknymi, odpowied-
nio dobranymi kreacjami oraz sporą dawką 
humoru. Każdy występ nagradzany był du-
żymi brawami. 

Na zakończenie koncertu bur-
mistrz Karol Skrzypczak i dyrektor OKSiAL 
Marek Stach złożyli życzenia noworoczne 

artystom, zebranym w sali widowiskowej wi-
dzom oraz internautom.

H. G.

Na scenie artyści występujący w koncercie oraz burmistrz Karol Skrzypczak i dyrektor Marek Stach 
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„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

ODESZLI, ALE ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI

JAN ZBARAŻ 
1954 – 2022

W dniu 7 stycznia 2022 r. zmarł Jan Zbaraż, prezes Towarzystwa Sympatyków Baseballu „Demony” w 
Miejskiej Górce, działacz społeczny, człowiek ze sportową pasją.

Urodził się 30 stycznia 1954 r. 
w Kołodziejewie koło Mogilna. Swoje życie 
rodzinne i zawodowe związał z Miejską Gór-
ką. Od 1991 r. prowadził w naszym mieście 
działalność handlową. 

Jego przygoda z baseballem 
rozpoczęła się w 1992 r., kiedy to wspólnie 
z nauczycielami i rodzicami uczniów przy-
czynił się do powstania w Miejskiej Górce 
Małej Ligi Baseballu, która z czasem prze-
kształciła się w Towarzystwo Sympatyków 
Baseballu „Demony”. Przez kilka lat był za-
stępcą ówczesnego prezesa Janusza Łu-
komskiego, a w 2002 roku, po jego śmierci, 
stanął na czele TSB. 

Od tego czasu największą pasją 
Jana Zbaraża stały się działalność społecz-
na, sport i TSB „Demony”. Dbał o rozwój i wi-
zerunek klubu. To za jego kadencji  powstały 
profesjonalne boiska do gry w baseball, 
teeball oraz softball, a „Demony” święciły 
największe triumfy, wśród nich Mistrzostwo 
Polski w 2009 r..

Dzięki jego staraniom, Pol-
ski Związek Baseballu i Softballu przyznał 
Miejskiej Górce tytuł Baseballowego Miasta 
1994 roku oraz prawo do organizacji II Mi-
strzostw Małych Lig Baseballu w 1995 r.

Z wielkim zaangażowaniem mo-
tywował zawodników do dalszej pracy, dzięki 
czemu w szeregach klubu pojawiło się wielu 
reprezentantów kraju. Był działaczem spor-
towym, który uznawał sport za środek wy-
chowania młodego pokolenia. Jako propa-

gator i animator baseballu w naszej gminie, 
zaangażowany był w organizację baseballo-
wych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na 
arenach krajowej i  międzynarodowej.

Śp. Jan Zbaraż był człowiekiem 
życzliwym, zawsze uśmiechniętym i peł-
nym energii. Lubił rozmawiać z ludźmi oraz 
współpracować z dziećmi i młodzieżą. Miał 
ciekawe inicjatywy, które wcielał w życie. W 
znaczącym stopniu wpłynął na kształt ba-

seballu nie tylko w Miejskiej Górce, ale też 
w całym kraju.

W okresie swojej działalności 
sportowej otrzymał wiele nagród i odzna-
czeń. W 2002 r. Zarząd Polskiego Związ-
ku Baseballu i Softballu przyznał mu tytuł 
Prezesa Roku za wkład pracy wniesiony 
w rozwój baseballu. W 2008 r. otrzymał tytuł 
Działacza Sportowego Roku, w 2009 r. Lau-
rem Przedsiębiorczości wyróżniono  Towa-
rzystwo Sympatyków Baseballu „Demony”.

W 2019 r., w uznaniu zasług, 
uhonorowany został statuetką „Zasłużony 
dla Gminy Miejska Górka” za 25 – letnią 
działalność na rzecz rozwoju baseballu i po-
pularyzację tego sportu w naszej gminie. W 
2021 r. otrzymał Laur Przedsiębiorczości 
w kategorii Działacz Społeczny Roku.

Pogrzeb Jana Zbaraża odbył 
się 14 stycznia 2022 r. Podczas mszy św. w 
kościele parafialnym pw. św. Mikołaja zmar-
łego wspominali i pożegnali burmistrz Karol 
Skrzypczak, Paweł Szczepanik z Polskie-
go Związku Baseballu i Softballu oraz Józef 
Wilk, trener klubu „Wilki” Witnica. Śp. Jan 
spoczął na  miejskogóreckim cmentarzu. 
Oprócz rodziny, w ostatniej drodze towarzy-
szyło mu wiele osób: przyjaciele, koledzy, 
znajomi, wychowankowie i działacze TSB 
„Demony”, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, PZBall i klubów sportowych oraz 
organizacji społecznych, instytucji i firm.

Odszedł, ale pamięć o Nim po-
zostanie na zawsze.

Jan Zbaraż

ELŻBIETA WOLNA
1961 – 2021

Elżbieta Wolna

9 listopada 2021 r. odeszła od nas Elżbieta Wolna, długoletni pracownik Ośrodka Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej. Wiadomość o nagłej śmierci naszej koleżanki przyjęliśmy z głębokim smutkiem i 
żalem.

Urodziła się 8 listopada 1961 r. 
w Dłoni.  W rodzinnej miejscowości miesz-
kała przez całe życie. Ukończyła Państwo-
we Studium Kulturalno – Oświatowe i Bi-
bliotekarskie we Wrocławiu. 

Cała jej niemal czterdziesto-
letnia kariera zawodowa związana była z 
Biblioteką Publiczną w Miejskiej Górce, od 
2001 r. funkcjonującą w strukturze Ośrodka 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Wy-
konywała zawód bibliotekarza z ogromną 
sumiennością i kreatywnością, wykazując 
się niezwykłym zaangażowaniem w rozwój 
lokalnej kultury i promocję czytelnictwa. 
Swoją pracą zyskała uznanie i szacunek 
czytelników, którym służyła fachowym do-
radztwem, wiedzą i doświadczeniem.

Była lubiana i poważana przez 
współpracowników, zawsze życzliwa, cie-

pła,  serdeczna i chętna do pomocy in-
nym. Mimo zakończenia pracy z powodu 
przejścia na rentę, stale interesowała się 
działalnością miejskogóreckiej instytucji 
kultury. Zawsze można było liczyć na jej 
wsparcie. 

Elżbieta Wolna odeszła od nas 
niespodziewanie i za wcześnie. Zmarła 
dzień po swoich 60. urodzinach. Została 
pochowana na cmentarzu w Kołaczkowi-
cach. Pożegnało ją wiele osób: rodzina, 
przyjaciele, znajomi, mieszkańcy Dłoni 
oraz koleżanki i koledzy z OKSiAL.

Pozostawiła po sobie wiele do-
brych wspomnień i dzięki nim na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci. Będzie nam 
jej bardzo brakowało.
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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
WOJSKOWYCH NIE ZATRUDNILI

Konkretnie chodziło o chorążych rezerwy. Władze centralne starały się znaleźć dla nich zatrudnienie 
m.in. w lokalnych samorządach. Jak się okazuje, w tutejszej gminie, ale też i w powiecie takiej pracy nie było. 

Na początku 1932 roku Minister-
stwo Spraw Wojskowych porozsyłało pi-
sma do wszystkich urzędów wojewódzkich. 
Stamtąd przesłano je do starostw i wreszcie 
do gmin. Informowano, że samorządy po-
winny preferować w zatrudnianiu chorążych 
wojska polskiego, którzy przechodzili do re-
zerwy. Nie uściślono dlaczego przechodzili-
-czyżby redukcje w naszej armii? Tego nie 
wiemy, choć na to wygląda. W każdym razie 
chodziło o tych chorążych, którzy służyli w 
wojsku przez co najmniej dziesięć lat, ale 
nie mieli jeszcze wojskowej emerytury.

Lokalne samorządy miały dać od-
powiedź, czy znajdzie się dla nich zatrudnie-
nie? Chodziło o to, czy są u nich wakujące 
stanowiska pracy ewentualnie mieli dopisać, 
czy w najbliższym czasie takie stanowisko 
się zwolni. Tu zresztą ministerstwo wykazało 
się wielkim optymizmem, biorąc pod uwagę, 

że wówczas panowało ogromne bezrobocie.
Burmistrz Eryk Żyniewicz odpi-

sał 23 lutego 1932 roku. Wysłał do staro-
stwa informację zawierającą jedno zdanie; 
„Odnośnie do obok wymienionego zarzą-
dzenia referujemy, że w tutejszej administra-
cji miejskiej wolne stanowiska nie wakują.” 

Podobne pisma powysyłali pozo-
stali samorządowcy z powiatu. W tym bur-
mistrz Jutrosina. Ten przy okazji „zaszalał” i 
z własnej inicjatywy dołączył wykaz urzędni-
ków, których zatrudnia oraz jakie wykształ-
cenie powinni mieć, by móc je pełnić. To 
niecodzienny dokument. Warto na zasadzie 
ciekawostki się z nią zapoznać, w końcu 
urzędy były podobne.

Oprócz burmistrza, w Urzędzie 
Miejskim w Jutrosinie pracowało jeszcze 
pięć osób: sekretarz, rachmistrz, kasjer, 
woźny, gazomistrz. By pracować na trzech 

pierwszych stanowiskach wystarczyło wy-
kształcenie podstawowe lub ukończenie 4 
klas szkoły średniej. Przyznam, że nie ro-
zumiem, o co chodziło z tymi klasami szkół 
średnich, skoro najpierw należało ukończył 
szkołę podstawową. W każdym razie wy-
kształcenie podstawowe było wystarczają-
ce. Do tego jeszcze dochodziło trzyletnie 
doświadczenie na tych stanowiskach. 

Aby zostać woźnym wystarczy-
ło ukończyć szkołę podstawową, ale z wy-
nikiem co najmniej dobrym. Natomiast by 
pracować jako gazomistrz nie potrzeba było 
żadnego wykształcenia, wystarczyły kwalifi-
kacje zawodowe. 

D. Szymczak 
Źródło: Archiwum Państwowe w 

Lesznie, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 
Organizacja i administracja starostwa, 

sygnatura 15.

PIĘKNY GEST PANI OTYLII
Chodzi o Otylię Woller, czyli posiadaczkę dóbr rycerskich w Dłoni. Podarowała ona dużą sumę 

pieniędzy Braciom Miłosierdzia w Marysinie.

To informacja z 10 kwietnia 1909 
roku. Wówczas to panna Otylia Woller wy-
kazała się tym pięknym gestem. Dodamy, 
że była ona znana w całej okolicy ze swej 
filantropijnej działalności. Kto jednak wie, 
czy wtedy nie przekazała największej sumy 
w swym życiu. Właśnie Zgromadzeniu Braci 
Miłosierdzia z Marysina, któremu podarowa-

ła 70.000 marek. Oczywiście w tym momen-
cie warto zadać pytanie, czy było to dużo, 
czy mało? Zdecydowanie dużo. By to zobra-
zować, warto podać jeden tylko przykład, 
pensję włodarza gminy. Nie wiem ile zara-
biał komisarz obwodowy w Miejskiej Górce. 
Za to zachowała się informacja o ówczesnej 
pensji wójta gminy Włoszakowice. Na rękę 

otrzymywał 965 marek. Tak więc łatwo po-
liczyć jak wielki majątek otrzymała od ojca 
pani Woller i jak bardzo hojna potrafiła być. 
Dodamy do tego, że pieniądze przeznaczo-
ne były na rozbudowę marysińskiego zakła-
du.  

D. Szymczak
Źródło: Orędownik, nr 82 z 1909 r. 

SPECJALISTÓW PRZYJMOWALI
Zaraz po pierwszej wojnie światowej nasze władze wprowadziły przepisy dotyczące obywateli polskich 

obcego pochodzenia oraz obcokrajowców przebywających w trzydziestokilometrowym pasie przygranicznym. 
Najkrócej mówiąc, mogli być z niego usuwani. Zgody na pobyt potrzebowali też ci, którzy chcieli tu przyjechać. 
W tym specjaliści mający pracować w Cukrowni w Miejskiej Górce. 

Przepisy normowały, że polskie 
władze mogły z tego 30-kilometrowego pasa 
wydalić obywateli innej narodowości, nawet 
jeśli mieli polskie obywatelstwo, ale uznani 
zostali za niepożądanych lub wrogich Pol-
sce. Działało to także, gdy chcieli tu przyje-
chać nawet do pracy.

Taką właśnie sytuację mieliśmy w 
gminie Miejska Górka. 21 grudnia 1925 roku 
z tutejszej Cukrowni wysłano pismo do Sta-
rostwa Powiatowego w Rawiczu. Informo-

wano, że zakład zamierza ściągnąć dwóch 
specjalistów z firmy Waggon&Maschinen-
bau w Zgorzelicach (jak wówczas określano 
Zgorzelec). Nie podano kiedy, na jak długo 
mieli tu przyjechać i jakie prace wykonać. 
Zgodę na ich przyjazd musiał wydać woje-
woda, za pośrednictwem starosty. Przedsta-
wiciele Cukrowni prosili go, aby wysłał wnio-
sek do Urzędu Wojewódzkiego i oczywiście 
go poparł.  Tak się też stało. W samą Wigilię, 
czyli 24 grudnia starosta wniosek wysłał, po-

stulując by rozpatrzono go pozytywnie. Co 
zresztą dziwić nie powinno. Musieli to być 
naprawdę dobrzy i potrzebni Cukrowni fa-
chowcy. 

D. Szymczak 
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Osoby 
wydalone z pasa granicznego, sygnatura 

154 
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Uroczystość w Miejskiej Górce, 6 stycznia 1929 …

OBCHODY DZIESIĄTEJ ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Rawicz. (10 – lecie Powstania Wlkp. W Miejskiej Górce.)  W święto Trzech Króli odbyła się wspaniała 

manifestacja narodowa urządzona z ramienia tutejszego Towarzystwa Powstańców i Wojaków.

Uroczystość rozpoczął dnia po-
przedniego capstrzyk z pochodniami po głów-
nych ulicach naszego miasteczka. W dzień 
uroczystości odtrąbiono ranną pobudkę, po 
czym o godzinie 10 powitał prezes Towarzy-
stwa Powstańców p. Brzeskwiniewicz przed 
salą Zjednoczonych Towarzystw przybyłych 
gości, reprezentanta miasta p. burmistrza 
Żyniewicza, rodziny poległych, panie ówcze-
snego szpitala rannych i wszystkich współ-
powstańców, przybyłych z Rawicza, Sarnowy, 
Jutrosina oraz powstańców z poszczególnych 
parafii powiatu rawickiego, wspominając chwile 
sprzed dziesięciu laty.

Następnie wyruszył pochód na uro-
czyste nabożeństwo, które odprawił ks. prob. 
Lewandowicz, podczas którego gwardian tu-

tejszego klasztoru o. Cichoń wygłosił podnio-
słe i do głębi wzruszające kazanie.

Po nabożeństwie udał się imponu-
jący pochód na mogiłę poległych, gdzie b. dow. 
baonu śremskiego p. major rez. Chosłowski 
z Poznania wygłosił przemówienie, po czym 
odczytano nazwiska poległych bohaterów. Po 
zarządzonym półminutowym milczeniu odśpie-
wało Koło Śpiewackie pieśń, po której polecił 
ks. proboszcz Lewandowicz dusze bohaterów 
modlitwie.

Po złożeniu wieńców udał się po-
chód na Rynek, gdzie odbyła się defilada. O 
godz, 1 odbyła się uroczysta akademia. Prze-
mawiali pp. starosta Chmielowski, burmistrz 
Żyniewicz, pułk. Sczaniecki i dr Celichowski 
z Poznania, wyrażając hołd tym, którzy przy-

Miejska Górka, 30 listopada 1900 r. …

ODPRAWIŁ PIERWSZĄ MSZĘ ŚW.
Kościół parafialny miejskogórecki przedstawiał w zeszłą środę, dnia 28 bm. wesoły i uroczysty wi-

dok. Neoprezbiter X. Bronisław Różankiewicz odprawił dnia  tego pierwszą mszę św. 

Jakkolwiek nie pochodzi rodem 
stąd i bliżej nieznany, tylko tyle, że przebywał 
u naszego X. proboszcza Chrustowicza przez 
każde ferie i jako diakon miewał kazania, cała 
jednak parafia i wierni sąsiednich parafii żywy 
brali udział w tym dniu radosnym.

Kościoła wnętrze, ulice, przez które 
procesja przechodziła, były przyozdobione w 
girlandy, wieńce. Na czele tej procesji, która 
wyszła z probostwa, szły wszystkie bractwa z 

palącym światłem, z obrazami, chorągwiami, a 
przed księżmi panny w bieli, także ze świeca-
mi.

W miejsce osłabionego wskutek 
krwotoków płucnych X. proboszcza naszego 
był asystentem X. proboszcz Meissner z Rawi-
cza, diakonem X. Tadeusz Koczwara, subdia-
konem X. Pomorski, także świeżo poświęco-
ny. Wśród mszy wygłosił kazanie X. Stawowy. 
Księży było wszystkich 10. – Wziął udział w 

uroczystości pan Czorba z Krajewic.
Po nabożeństwie przyjmował gości 

ze znaną gościnnością X. proboszcz Chrusto-
wicz. Młodemu kapłanowi, który przeznaczony 
na wikariusza w Pleszewie „Szczęść Boże”.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  Maj 
1896 r. Napisana przez 

ks. Wawrzyńca Chrustowicza, proboszcza.    

czynili się do zrzucenia pęt niewoli.
W uroczystości wzięły udział wiel-

kie rzesze publiczności, a miłe wrażenie zrobił 
współudział delegacji sąsiednich parafii. Przez 
cały dzień zdobiły domy miasta liczne sztanda-
ry.

Drugą część uroczystości zakoń-
czyło przedstawienie „W górę serca” przy 
szczelnie zapełnionej sali oraz skromna zaba-
wa, która w miłym nastroju przeciągnęła się do 
późnej nocy.

Źródło: „KURJER POZNAŃSKI” z dnia 
12.I.1929 Kronika rzymskokatolickiego 

Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 
Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  Maj 

1896 r. Napisana przez 
ks. Wawrzyńca Chrustowicza, proboszcza.    

Rodziny poległych, pielęgniarki szpitala zwanego „Domem rannych”, przedstawiciele Rady Robotników i Żołnierzy, Naczelnej Rady Ludowej oraz szkolnictwa
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Miejska Górka 7 lutego 1906 r. …

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE
W niedzielę dnia 7 bm. odbyło się u nas przedstawienie amatorskie za staraniem tutejszego Towa-

rzystwa robotników katolickich, a w szczególności X. p. Kokocińskiego, który wszystkie trudy na swoje wziął 
barki. 

Odegrano Jasełka szczyrzyckie 
pt. Epifania, w końcu żywy obraz. Amatorzy 
wywiązali się ze swego zadania doskonale, 
tym więcej pozwolić to należy,  że wielu  z 
nich dopiero pierwszy raz na scenie wystę-
powało. Trudno wymienić ich tutaj wszyst-
kich, na uznanie szczególne jednak za-
sługują pp. Cichy (Herod), p. Cicha, która 
przepysznie przedstawiała Marię, pp. Gill, 
Kloskała, Naskręt (Józef), Radojewski, 
Ceglarek, Bartkowiak (pasterze), Czer-
niejewski (paź czarny), p. Stachowska, p. 

Wałkiewicz (dziewczę lirnika) i p. Naskręt, 
który mimo sędziwego wieku, swym giętkim 
i dźwięcznym głosem wszystkich słuchaczy 
czarował. Śpiewy chórowe były doskonałe.

Nadzwyczaj liczna publiczność, 
której wielka sala p. Łukowskiego pomie-
ścić nie mogła, bawiła się znakomicie i wy-
rażała swe zadowolenie żywymi oklaskami 
i licznym brawo. Było także widać wieśnia-
ków roniących łzy z rozrzewnienia. Zadowo-
lenie, zachwyt i uznanie były jednym echem 
przedstawienia; toteż hucznymi oklaskami 

podziękowała w końcu publiczność X. Ko-
kocińskiemu za podjętą pracę i mozoły.

 Księża z okolicy stawili się pra-
wie wszyscy. Po przedstawieniu bawiono 
się spokojnie i ochoczo. 

Jeden z uczestników …
Źródło: Kronika rzymskokatolic-

kiego Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 
Diecezja poznańska. Dekanat 

jutrosiński.  Maj 1896 r.
Napisana przez ks. Wawrzyńca 

Chrustowicza, proboszcza.    

Z W I Ą Z E K   M A Ł Ż E Ń S K I   Z A W A R L I
09.09.2021

Marika Matysiak – Zakrzewo 

Dominik Basa– Rawicz 

09.10.2021
Karolina Niedbała – Kołaczkowice

Dawid Branecki – Jutrosin

23.10.2021
Anita Piątkowska –  Miejska Górka

Hubert Ratajczak – Miejska Górka

ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

KAZIMIERA LEBIOTKOWSKA
ur. 20.03.1935 r.; zm. 02.10.2021 r.

Kołaczkowice

STANISŁAW BRILL
ur. 19.09.1948 r.; zm. 14.10.2021 r.

Miejska Górka

JANINA SKORUPKA
ur. 28.10.1929 r.; zm. 29.10.2021 r.

Zakrzewo

WŁADYSŁAWA CEGLAREK
ur. 25.09.1932 r.; zm. 06.11.2021 r.

Miejska Górka

ELŻBIETA WOLNA
ur. 08.11.1961 r.; zm. 09.11.2021 r.

Dłoń

GRZEGORZ PRZYBECKI
ur. 19.10.1958 r.; zm. 16.11.2021r.

Zalesie 

ANNA PIEPRZYK
ur. 06.04.1929 r.; zm. 23.12.2021 r.

Konary

ALEKSANDRA ZELEK
ur. 20.03.1954 r.; zm. 28.12.2021 r.

Dąbrowa

EDWARD CZERWIŃSKI
ur. 11.01.1926 r.; zm. 01.01.2022 r.

Miejska Górka

JAN ZBARAŻ
ur. 30.01.1954 r.; zm. 7.01.2022 r.

Miejska Górka

IRENA SZWARC
ur. 19.10.1954 r.; zm. 15.11.2021 r.

Miejska Górka

DRODZY CZYTELNICY!
Na łamach Kroniki Gminy Miejska Górka informujemy Was m.in. o zmarłych mieszkańcach. Dane otrzymujemy 

z Urzędu Miejskiego, po uzyskaniu zgody rodzin na ich publikowanie.  
Jednak z przyczyn obiektywnych, nie wszystkie informacje dotyczące zgonów do nas docierają. W związku 

z tym, osoby zainteresowane zamieszczeniem ich w naszym czasopiśmie prosimy o kontakt z redakcją, tel. 65 54 74 
181.

Redakcja
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Początki naszego miasta …

MIEJSKA GÓRKA GNIAZDEM RODOWYM 
WIELKOPOLSKICH MAGNATÓW

Gniazdem słynnego rodu wielkopolskich magnatów herbu Łodzia była mała średniowieczna osada – 
Górka (obecnie Miejska Górka w pow. rawickim), leżąca w południowej części Niziny Wielkopolskiej. Szczyci 
się bogatą przeszłością historyczną.

Z przekazów źródłowych oraz sta-
nowisk archeologicznych wynika, że ślady 
przodków osady sięgają czasów odległych 
– 5 tysiąclecia p.n.e., tj. środkowej epoki ka-
mienia (tzw. mezolitu). Obszar ten pierwot-
nie pokrywała gęsta puszcza. Żyjące na tym 
terenie gromady koczownicze trudniły się 
myślistwem, rybołówstwem i zbieractwem. 
Występują tutaj takie znaleziska archeolo-
giczne jak: grociki igiełkowate i strzałkowa-
te osadzone w rogowych lub drewnianych 
strzałach, a także prymitywne narzędzia. Z 
epoki brązu (1900 r. p.n.e. – 700 r. p.n.e.) 
znajdują się różne ozdoby: szpile, bransole-
ty, pierścionki, naszyjniki wykonane z brązu. 
Na stanowisku archeologicznym z III okresu 
epoki brązu, z tzw. kultury łużyckiej odkryto, 
że obok grobów płaskich coraz częściej wy-
stępowały groby kurhanowe. Odnaleziono 
także ślady osadnictwa z okresu wpływów 
rzymskich (pocz. n.e. – 375 r. n. e.) w posta-
ci grotów z ostrzem.

 Istotnym świadectwem dawnego 
osadnictwa Górki jest jej średniowieczna 
zabudowa, charakteryzująca się czworo-
bocznym i centralnie usytuowanym rynkiem, 
spełniającym dawniej funkcję targową i pro-
wadzącymi do niego ulicami. Istnieją przy-
puszczenia, nie potwierdzone naukowo, że 
jeden z zagonów tatarskich wracając spod 
Legnicy w 1241 r., złupił i spalił osadę Gór-
ka. Więcej światła w tym temacie przynio-
słyby nam szczegółowe badania archeolo-
giczne, obejmujące tereny ówczesnej Małej 
Górki i dalej prowadzone w kierunku wiosek 
–  Sobiałkowa i częściowo Dąbrowy. Z tak-
tyki walk Tatarów wynika, że nie skupiali się 
na zdobywaniu dobrze umocnionych gro-
dów, gdyż po prostu im się to nie kalkulowa-
ło, natomiast zabierali w jasyr jak najwięcej 
jeńców i mieszkańców, którym nie udało się 
przed nimi schronić. 

Po lokacji miasta (w 1284 r.), w 
jego centralnej części występował także  
ratusz, wykonany podobnie jak budynki z 
drewna, spalony w pożarze ze znajdującymi 
się w nim dokumentami (miasto uległo do-
szczętnemu spaleniu w 1564 r., odbudowa-
ne w dolinie rzeki Dąbrocznej). Około 100 
lat później, we wrześniu 1655 r. ogień strawił 
całe miasto ponownie, nieomal w całości. 
Puścili je z dymem, niwecząc dorobek po-
koleń mieszczan Szwedzi, w czasie najazdu 
na Polskę (1655-1660). Oddziałem liczą-
cym ok. 2000 żołnierzy brandenburskich i 
szwedzkich, którzy złupili i spalili nasze mia-
sto, dowodził gen. mjr Jan Wejhard Wrze-
sowicz, z pochodzenia Czech z Versowic, 

idący z odsieczą Kaliszowi, będącemu co 
prawda w rękach Szwedów, ale zagrożone-
mu odbiciem tego miasta przez wielkopol-
skie oddziały partyzanckie, złożone z drob-
nej szlachty, mieszczan i chłopów. 

Górka, obok funkcji targowej, 
mogła także spełniać zadania obronne, za 
czym przemawiają ślady po fosie okalającej 
miejscowość, które przetrwały do dzisiej-
szych czasów w południowych i wschodnich 
jej częściach. Miasto usytuowane było w 
miejscu sprzyjającym jego rozwojowi, tj. na 
skrzyżowaniu dwóch ważnych w średnio-
wieczu szlaków handlowych: poznańsko-
-wrocławskiego i kalisko-głogowskiego.

Pierwsze wzmianki w źródłach 
pisanych mówiące o istnieniu osady o na-
zwie Górka (od roku 1469 jako Miejska 
Górka), sięgają pierwszej połowy XIII wie-
ku – okresu rozbicia dzielnicowego, które 
objęło także Wielkopolskę. Górka leżała na 
terenie ziemi kaliskiej, która, podobnie jak jej 
sąsiednie ziemie, obejmowała swym zasię-
giem mniejsze obszary administracyjno-go-
spodarcze zwane opolami; ich ośrodkami 
były grody kasztelańskie. Górka leżała na 
terenie opola czestramskiego (znajdującego 
się na terenie obecnej wsi Golejewko), które 
prawdopodobnie istniało już w XI wieku, a 
na pewno w XII wieku, o istnieniu którego 
dowiadujemy się z bulli papieskiej Innocen-
tego II, z roku 1136, wydanej dla arcybisku-
pa gnieźnieńskiego. W tym okresie istniała 
już osada Górka, dość dobrze zaludniona, 
o czym świadczy fakt jej darowizny, wśród 
czterech innych miejscowości, przez księcia 
Henryka II Pobożnego w 1238 r., komesowi 
zwanego kasztelanem (nazwa od począt-
ku XIII w.) – Przedpełkowi, synowi Hugona 
z rodu Łodziów. Nadanie to zatwierdzili w 
1241 r. książęta wielkopolscy bracia Bole-
sław Pobożny i Przemysł I.

Syn Przemysła I, książę wielko-
polski Przemysł II w 1284 r. wyraził zgodę 
kasztelanowi krobskiemu Stefanowi Awdań-
cowi na przeniesienie osady Górki z prawa 
polskiego na prawo zachodnioeuropejskie, z 
czym wiązało się uzyskanie praw miejskich. 
Z księciem Przemysławem II, koronowanym 
na króla Polski 26 czerwca 1295 r. w kate-
drze gnieźnieńskiej, namaszczonym przez 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świn-
kę, wiąże się tragiczny los. Ów akt korona-
cji spowodował wrogość możnowładców z 
wielkopolskich rodów Nałęczów i Zarębów, 
a także Brandenburczyków. 8 lutego 1296 r. 
król  został skrytobójczo zamordowany koło 
Rogoźna przez Jakuba Kaszubę (Kassubę), 

poddanego księcia Bogusława IV z dynastii 
Gryfitów.

 W pracy Jana Leciejew-
skiego (1854-1929) „Gwara Miejskiej Górki 
i okolicy” (studium Kraków 1881 r. str. 3) 
znajdujemy garść mało znanych, a zarazem 
ciekawych informacji potwierdzających fakt 
dawnego osadnictwa  i świetności Miejskiej 
Górki. Czytamy więc: „Miasto same Miejska 
Górka (po łacinie Górca Cirion), gniazdo fa-
milii Górków, dawniej dość zamożne, dziś 
(w 1881 r. – przyp. T. B.) mała mieścina 
jest osadą bardzo starą. Świadczą o tym 
nie tylko wzmianki u Kromera (pod r. 1252) 
i Muchowity (pod r. 1250), ale i cmentarzy-
sko pogańskie, które się blisko miasta przy 
klasztorze XX. Franciszkanów zwanym 
Goruszki znajdowało. Leży ono w pow. 
krobskim i jest jak całe W. Ks. Poznańskie, 
bardzo zagrożone od rozlewającej się coraz 
bardziej powodzi niemczyzny”

Wspomniana lokacja miasta 
wiązała się, oprócz szeregu przywilejów, 
także z określonymi obowiązkami, m.in. ko-
niecznością wyposażenia ustalonej liczby 
zbrojnych w razie wojny i tak Górka uzbro-
iła ośmiu pieszych, wysyłając ich w 1458 
r. na wyprawę wojenną do Malborka. Dla 
miasta było to duże obciążenie finansowe, 
sięgające ponad 900 gr, będące równowar-
tością wówczas 22 krów (licząc po 40 gr 
za sztukę). W 1428 r. Górka otrzymała od 
króla Władysława Jagiełły, na prośbę Mi-
kołaja I Górki (dworzanina królewskiego) 
za jego wierną służbę, potwierdzenie praw 
miejskich na prawie magdeburskim. Ce-
chowało je lepsze zorganizowanie systemu 
administracyjno-prawnego. Na czele gminy 
stał wójt, który wybierał ławę sadową, sta-
jąc na jej czele. Jednocześnie powoływano 
radę miejską, która była odpowiedzialna 
za ustawodawstwo miejskie, zarządzanie 
finansami, sprawowanie władzy nad są-
downictwem miejskim, cywilnym i karnym 
oraz nadawanie praw nowym obywatelom. 
Miasto otrzymywało także prawo targowe, a 
osobnym przywilejem uyyskiwało organiza-
cję jarmarków. Jak wynika z aktu spisanego 
w Sądzie Grodzkim w Kościanie, miastem 
Górka zarządzał wójt długo przed 1406 r. W 
tym dokumencie, odnoszącym się do oby-
wateli góreckich, jest mowa o Wójcie grodu 
góreckiego. Mianem tym darzono tylko wło-
darzy grodów miejskich. W źródłach Archi-
wum Państwowego w Poznaniu pod rokiem 
1416, występuje jakiś „Sławik, opidanus de 
Gorka” (tj. Sławik, mieszczanin z Górki), a 
pod rokiem 1424 zachodzi już wyraźnie 
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„civitas Gorca” (miasto Górka). W akcie z 
1424 r. dot. podziału Górki i wójtostwa w 
Górce wymieniono zamek (castrum), dwór 
dolny (curia inferior alias nadolny). Miasto 
otoczone było palisadą i posiadało bramę 
miejską (pars walwarum alias wierzey civi-
tatis) oraz rynek z dwoma pierzejami (ciąg 
budynków ustawionych w szeregu po jednej 
stronie ulicy lub rynku). W pierwszej pierzei 
domy stały tyłem do zamku, natomiast dru-
ga posiadała na tyłach umocnienia miejskie 
sięgające murów. W mieście znajdowały się 
trzy drogi: jedna biegła wzdłuż miejskich 
fortyfikacji, a pozostałe dwie prowadziły do 
miejscowego kościoła. W Górce znajdowało 
się 17 ogrodów (wówczas było to miejsce 
przeznaczone do uprawy roślin) oraz 8 ła-
nów ziemi (1 łan to ok. 18 ha).

Magnaci z rodu Górków zrobili 
zawrotną karierę, systematycznie powięk-
szając swój stan posiadania. Na podkreśle-
nie zasługuje głównie Łukasz I Górka (zm. 
w 1475 r.), żyjący w okresie rosnącej potęgi 
państwa polskiego za panowania Jagiello-
nów. Poprzez bogaty ożenek jego dobra ule-
gły zwiększeniu o jedno miasto i 218 łanów 
(obecnie to 3924 ha) ziemi ornej – w woj. 
lubelskim. Podobną sława cieszył się Uriel 
Górka (zm. w 1498 r.), piastujący wysokie 

godności duchowne. Majątek skutecznie 
powiększył Łukasz II Górka (zm. w 1542 r.). 
Był postacią wybitną, najbogatszym czło-
wiekiem w Wielkopolsce. Z królewskiego 
nadania, za zasługi dyplomatyczne otrzy-
mał pograniczne zamki: Drahim, Między-
rzecz, Wałcz i Skwierzynę. Posiadał wiele 
posiadłości tj. Bnin, Czempiń, Czerniejewo, 
Górkę, Koźmin, Kórnik i Sieraków, a poza 
Wielkopolską, latyfundia położone w Mało-
polsce i na terenie Rusi. Utrzymywał bliskie 
stosunki z Habsburgami, otrzymując w 1534 
r., z rąk Świętego Cesarza Rzymskiego Ka-
rola V z rodu Habsburgów, upragniony tytuł 
hrabiego Świętego Imperium Rzymskiego. 
Przyjaźnił się z księciem Prus – Albrechtem 
Hohenzollernem. Niestety nie wykazał się 
zdolnościami powiększania swego  mająt-
ku Stanisław Górka (zm. w 1592 r.), mający 
skłonności trwonienia własnych dóbr. Zmarł 
bezpotomnie, co skutkowało wygaśnięciem 
rodu Górków.

Hipotezę o nadaniu Górce, pry-
watnemu miastu szlacheckiemu, będące-
mu własnością Górków herbu Łodzia, praw 
miejskich w 1284 r., potwierdzili autorowi, 
podczas konsultacji naukowej, znawca hi-
storii ziemi rawickiej, nieżyjący już prof. 
Walerian Sobisiak, a także prof. Czesław 

Łuczak z UAM w Poznaniu.
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PAŁAC W DŁONI
Wspólnie tworzymy archiwum ...

W cieniu pięknej alei drzew XIX – wiecznego parku krajobrazowego  usytuowany jest pałac Druckich 
– Lubeckich w Dłoni. Okazała budowla powstała krótko po 1910 roku. Dla książąt Marii Otylii z Wollerów i Fran-
ciszka Ksawerego Druckich – Lubeckich  zaprojektował go jeden z najwybitniejszych architektów tego okresu 
– Roger Sławski.

Pałac został wybudowany w stylu 
neoklasycystycznym. Centralną część obec-
nej budowli stanowi wcześniejszy budynek 
dworski. Charakterystycznym elementem 
dekoracyjnym pałacu jest okazały, joński 
portyk z czterema wysokimi kolumnami. Do 
korpusu przylegają dwa boczne ryzality wy-
sunięte znacznie do przodu. Zarówno kor-
pus jak i ryzality nakryte są wysokim, łama-
nym dachem z lukarnami. Nie przesadzono 
z dekoracją architektoniczną, przez co bu-
dowla prezentuje się nad wyraz elegancko. 
Ograniczono się do boniowań, gzymsów, 
płaskich jońskich pilastrów i skromnej opra-
wy otworów okiennych. 

Majątek w Dłoni był jednym z naj-
bogatszych w powiecie rawickim. Wraz z 
podległymi folwarkami obejmował grunty o 
powierzchni ok. 1500 hektarów.  Jako cie-
kawostkę należy podać, że księżna Maria 
Otylia w czasie I wojny była pierwszą wła-
ścicielką samochodu. O księciu mówiono 
różnie, ale raczej piętnowano jako germa-
nofila. Franciszek Ksawery zmarł w 1918 
roku, został pochowany w mauzoleum rodo-
wym.  Księżna Drucka - Lubecka zarządzała 
majątkiem do 1939 roku. Dalsze jej losy nie 
do końca są udokumentowane. Według jed-
nych źródeł w 1939 r. wyjechała do swych 
majątków w Saksonii  i tam zginęła z rąk hi-

tlerowców, według innych, dożyła roku 1953 
w pensjonacie prowadzonym przez zakon-
nice.

W czasie wojny majątkiem Druc-
kich – Lubeckich w Dłoni zarządzał  podob-
no niemiecki arystokrata. Radzieccy wy-
zwoliciele nie wyrządzili w Dłoni większych 
szkód, spalili jedynie część księgozbioru i 

wycięli trochę starodrzewia. Pałac ocalał.
Od 1957 roku majątek w Dłoni 

stal się własnością Akademii Rolniczej w 
Poznaniu (od 2008 r. Uniwersytet Przyrodni-
czy). Obecnie jest siedzibą Rolniczego Go-
spodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.

H. Grzelczak

Pałac w Dłoni
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Wspólnie tworzymy archiwum ...

CHORĄŻY WINCENTY BRZESKWINIEWICZ
Powstanie Wielkopolskie to jedna z wielkich epopei bohaterstwa ludu polskiego w walce narodowo 

– wyzwoleńczej. Dużą rolę odegrały w nim postacie, które zaznaczyły swoją obecność bezinteresownie, nie 
szczędząc trudu dla dobra ogółu.

Dziś przedstawiamy postawę pa-
triotyczną, która zasługuje na szczególną 
pamięć – chorąży Wincenty Brzeskwinie-
wicz - w tajny sposób przygotował i stanął 
na czele powstania zbrojnego w dniu 5/6 
stycznia 1919 roku w Miejskiej Górce.

Wincenty Brzeskwiniewicz uro-
dził się w naszym mieście 17 lipca 1877 r. 
Był synem Kaspra i  Marianny z Łukow-
skich. Uczęszczał do 7-letniej szkoły ele-
mentarnej, następnie przez 3 lata uczył się 
zawodu kupca u Reinholda Kittnera w Sar-
nowie. Dzięki temu mógł z czasem otworzyć 

rem i członkiem miejscowej Straży Ludowej. 
Po kilku dniach utworzono wojsko powstań-
cze. Przez cały czas trwania powstania był 
zawsze w pierwszych szeregach, pełnił 
funkcję płatniczego i odpowiadał za zaopa-
trzenie oddziałów powstańczych w odzież 
i żywność. Cieszył się dużym uznaniem ko-
mendanta Ignacego Buszy i  jego zastęp-
cy, Stanisława Kamińskiego, których był 
współpracownikiem. Należał do współtwór-
ców 69. Pułku Piechoty i walczył na froncie 
wschodnim.

W 1922 r. został zwolniony z woj-
ska i powrócił do domu w stopniu chorążego 

rezerwy. W tym samym roku utworzył To-
warzystwo Powstańców i Wojaków – jedno 
z pierwszych w Wielkopolsce. Był jego pre-
zesem od założenia aż do śmierci. Przyczy-
nił się także do założenia Banku Ludowego 
oraz Towarzystwa Rzemieślników i Przemy-
słowców. 

Wincenty Brzeskwiniewicz zmarł 
17 lipca 1930 r., w 53. rocznicę urodzin. Za 
swoją działalność został odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, Medalem Walecz-
nych, Medalem Rady Ludowej oraz uhono-
rowany licznymi dyplomami.

H. Grzelczak

własny sklep z artykułami kolonialnymi. W 
latach 1897-99 odbył obowiązkową służbę 
wojskową w Krotoszynie, w 37. pułku pie-
choty armii pruskiej. W 1903 r. zawarł zwią-
zek małżeński się z Pelagią Taranczewską.

2 sierpnia 1914 r. Prusacy ogłosili 
powszechną mobilizację. Dla Polaków był 
to ciężki moment, gdyż musieli walczyć za 
obce mocarstwo, a nawet przeciwko swo-
im rodakom. W 1918 r. Brzeskwiniewicz 
powrócił szczęśliwie z wojny i ponownie 
włączył się w nurt życia swojego miasta. 
13 listopada 1918 r. stanął na czele Rady 
Robotniczo - Żołnierskiej, a faktycznie zo-
stał przywódcą polskiej ludności w mieście. 
Domagał się u władz – jeszcze niemiec-
kich – zmian w wielu dziedzinach życia. 
W dniu 5/6 stycznia 1919 r. W. Brzeskwinie-
wicz został przywódcą powstania w Miej-
skiej Górce i okolicy, był także organizato-

Wincenty Brzeskwiniewicz z żoną z żoną Pelagią, córkami Martą i Barbarą oraz synem Bogdanem

Pogrzeb Wincentego Brzeskwiniewicza , 21 lipca 1930r.

Chorąży Wincenty Brzeskwiniewicz
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W TROSCE O NASZĄ LOKALNĄ HISTORIĘ
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza do współpracy wszystkich, którzy w swoich domo-
wych zbiorach mają materiały dotyczące dziejów Miejskiej Górki i miejscowości położonych w naszej gminie.
Interesują nas szczególnie stare zdjęcia, wszelkiego rodzaju dokumenty, druki, wido-
kówki, listy itp. Naszym celem jest zebranie jak największej liczby materiałów historycz-
nych i stworzenie możliwie jak najbogatszego gminnego archiwum, które będzie służyć 
nam i przyszłym pokoleniom. Osoby, które chciałyby podzielić się swoją zebraną histo-
ryczną kolekcją prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy:

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, 
ul. Jana Pawła II 6,

tel. 65 547 - 41 - 81, e-mail: kultura@miejska-gorka.pl

Wspólnie tworzymy archiwum ...

DAWNY DOM GORSZKICH
W ramach cyklu „Wspólnie tworzymy archiwum” przedstawiamy dziś budynek byłego Baru GS „Samo-

pomoc Chłopska” (u Gorszkiej ) w Miejskiej Górce, który mieścił się w narożniku ulic gen. Świerczewskiego i  
Broniewskiego – obecnie Plac 700 -lecia.

Budynek – część zachodnia – 
stojący frontem w kierunku północnym zo-
stał wybudowany w II połowie XVII w. jako 
leśniczówka – dom myśliwski – przez ma-
gnacki ród Leszczyńskich, właścicieli Ry-
dzyny, budowniczych Leszna. W 1738 roku 
budynek wraz z dobrami miejskogóreckimi 
kupił magnacki ród Sułkowskich.

Ówczesna leśniczówka otoczona 
była fosą z wodą, której pozostałości – po-
dłużne łukowate stawy o stromych skarpach 
były zasypywane w latach 20-tych od połu-
dnia i latach 70. XX w. od zachodu. Część 
wschodnią budynku przebudowano na za-
jazd – oberżę z wozownią i stajnią.

Od 1902 roku oberżę zwaną 
„Pod Giełdą” dzierżawiła rodzina Gorszkich 
i właśnie stamtąd w dniu 5 stycznia 1919 r. 
wyruszył pierwszy oddział powstańczy – tak 
rozpoczęło się zbrojne powstanie wielko-
polskie przeciwko germańskiemu zaborcy 
na ziemi rawickiej po 123 latach niewoli.  W 
1920 roku utworzono tutaj Orkiestrę Dętą, 
która działała przy Towarzystwie Wojaków i 

Powstańców. Jej założycielami byli muzycy 
grający na zabawach i weselach, m.in. Sta-
nisław Gorszki (syn oberżysty), Walenty   
Błochowiak, Stefan Sędzik i Jan Macie-
jewski.

W 10. rocznicę Powstania Wiel-
kopolskiego, Związek Powstańców i Wo-
jaków w Miejskiej Górce ufundował tablicę 
pamiątkową „W tym domu utworzono pierw-
szy Oddział Powstańców Wielkopolskich, 
który w dniu 6.01.1919 r. wyruszył do wal-
ki z Niemcami o oswobodzenie Polski”. Po 
wkroczeniu wojsk niemieckich do Miejskiej 
Górki tablica została zniszczona, jej szczątki 
odnaleziono po zakończeniu II wojny świa-
towej i umieszczono na tym samym miejscu.

W 1925 roku rodzina Gorszkich 
odkupiła oberżę „Pod Giełdą” od spadko-
bierców „Fundacji Książąt Sułkowskich”, a w 
latach 1960-1970 stała się ona  własnością  
Gminnej  Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Miejskiej Górce i prowadzono tam 
bar oraz  kawiarnię.

Dom rodziny Gorszkich  został ro-
zebrany w 1983 roku. Dziś na jego miejscu 
stoi kamienny  obelisk z orłem i okoliczno-
ściową tablicą, odsłonięty w 1984 roku, w 
związku z obchodami jubileuszu 700-lecia 
lokacji Miejskiej Górki.

H. Grzelczak

Z tego budynku 5 stycznia 1919 r. wyruszył do walki pierwszy oddział powstańczy na ziemi rawickiej

Miejska Górka. Widok fragmentu miasta z lotu ptaka – z prawej dawny dom Gorszkich
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Tenisowy weekend w Miejskiej Górce …

ZACIĘTA RYWALIZACJA NA KORTACH
Wiele emocji sportowych dostarczył zawodnikom i kibicom zorganizowany przez Ośrodek Kultury, 

Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, w dniach 09-10 października br., III Otwarty Turniej Tenisa 
Ziemnego „MIEJSKA GÓRKA CUP”, który z roku na rok cieszy się coraz większa popularnością.

Zawody, podobnie jak w latach 
ubiegłych, rozgrywane były w dwóch kate-
goriach: singiel kobiet i debel mężczyzn. W 
sobotę  rywalizowało sześć pań, które zo-
stały podzielone na dwie grupy, gdzie obo-
wiązywał system gry „ każdy z każdym”. Po 
zakończeniu zmagań grupowych, singlistki 
przystąpiły do rywalizacji o miejsca. Wśród 
pań najlepsza okazała się tenisistka Bar-
bara Böhm z Rawicza, która w finałowym 
spotkaniu pokonała Katarzynę Ryndak 
z Góry. Trzecie miejsce w kategorii żeńskiej 
wywalczyła Katarzyna Milewska- Kajak 
z Rawicza, pokonując Alicję Böhm z Miej-
skiej Górki.

Równie zacięta i wyrówna rywa-
lizacja toczyła się następnego dnia w deblu 
mężczyzn, do której przystąpiło aż dwudzie-
stu ośmiu tenisistów. Liczniejsza obsada 
spowodowała, że mecze rozpoczęły się już 
od godziny ósmej na dwóch miejskogórec-
kich kortach nr 1 i nr 2. Zawodnicy  podzie-
leni zostali w drodze losowania na cztery 
grupy, w których, podobnie jak u pań, obo-
wiązywał system gry „każdy z każdym”. Ich 
zwycięzcy awansowali do półfinałów.  W 
meczu o trzecie miejsce Lucjan Sibilak 
i Jerzy Wawrzeńczak z Góry pokonali 
Krzysztofa Borowika z Góry i Krzyszto-

W Y N I K I   K O Ń C O W E

Singiel kobiet

1. Barbara  Böhm - Rawicz
2. Katarzyna Ryndak - Góra
3. Kinga Milewska- Kajak – Rawicz
4. Alicja Böhm - Miejska Górka

5. Katarzyna Englert – Rawicz
6. Anna Pawlak- Krobia

Debel mężczyzn:

1. Tomasz Gruetzmacher- Pępowo,  
    Radosław Grobelski - Leszno

2. Ryszard Gruetzmacher, 
    Mariusz Rzepka - Pępowo
3. Lucjan Sibilak, 
    Jerzy Wawrzeńczak - Góra
4. Krzysztof Borowik - Góra, 
    Krzysztof Dolata - Włoszakowice Wlkp.

Pozostali uczestnicy:

• Zbigniew Barański – Rawicz,  
  Marek Barański – Gostyń 
• Sławomir Strzępa, 
  Miłosz Strzępa – Miejska Górka

• Sebastian Czwojda, 
  Mateusz Święcicki – Krobia
• Bartłomiej Kajak, 
  Marcel Kajak – Rawicz
• Eugeniusz Zimny - Konary, 
  Marek Stach - Miejska Górka
• Andrzej Kośmider, 
  Waldemar Pawlak - Rawicz
• Jakub Kmieć, 
  Robert Dąbrowicz- Rawicz
• Piotr Wierzchowski - Gostyń , 
  Krzysztof Matyla - Pępowo

• Rafał Michalak, 
  Dariusz Cichy - Rawicz
• Marcin Nowak- Wrocław, 
  Adrianna Zielińska- Góra

fa Dolatę z Włoszakowic. W decydującym 
o zwycięstwie pojedynku Tomasz  Gruet-
zmacher z Pępowa  i Radosław Grobelski 
z Leszna wygrali z Ryszardem Gruetzma-
cherem  i Mariuszem Rzepką z Pępowa, 
zajmując pierwsze miejsce.

Ostatnim akcentem  zmagań 
sportowych  była ceremonia zakończenia 
turnieju. Oprócz uczestników wzięli w niej 
udział przedstawiciele lokalnych władz sa-
morządowych: burmistrz Karol Skrzyp-
czak, radny Marian Rapior oraz dyrektor 

Rywalizacja w deblu mężczyzn była zacięta

Uczestnicy turnieju deblowego w towarzystwie burmistrza Karola Skrzypczaka i radnego Mariana Rapiora

OKSiAL, Marek Stach. Goście wręczyli 
wszystkim tenisistom pamiątkowe medale, 
dyplomy i upominki. Do rąk zwycięzców tra-
fiły puchary i nagrody rzeczowe.

M. S.

Od lewej: Barbara Böhm i Katarzyna Ryndak
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Udane występy zawodników na Mistrzostwach Polski … 

SPISALI SIĘ NA MEDAL
Znakomity start zaliczyli wychowankowie trenerów Arnolda i Kornela Ratajskich w Mistrzostwach 

Polski Ju-Jitsu, które 18 grudnia 2021 r. odbyły się w Katowicach. Ze stolicy Górnego Śląska przywieźli dzie-
więć medali.

W czempionacie do rywalizacji 
przystąpiło siedmioro zawodników Uczniow-
skiego Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO 
w Miejskiej Górce, którzy zaprezentowali 
bardzo dobrą formę w formułach fighting i 
ne-waza. 

Największy sukces odniósł Ja-
kub Polaszek, zdobywając w obu konku-
rencjach tytuł mistrza kraju. Dwukrotnie na 
podium stawali również Marlena Gryczka 
(złoto fighting, srebro ne-waza) i Oskar 
Szczęsny (srebro ne-waza, brąz fighting). 
Pozostałe medale wywalczyli w ne-wa-
za Marcin Janicki (srebro) oraz Wiktoria 
Wawrzyniak i Hubert Nawrocki (brąz). Pią-
te miejsce w formule fighting zajął Bartosz 
Szlachetka.

Niezwykle zadowoleni z postawy 
wszystkich, startujących w mistrzostwach 
reprezentantów UKS są trenerzy, Arnold Ra-
tajski i Kornel Ratajski, który od niedawna 
sprawuje funkcję prezesa klubu. – Grudnio-
we zawody stały na wysokim poziomie, a 
nasi zawodnicy byli świetnie przygotowa-
ni, o czym świadczą wywalczone medale. 
Wierzymy, że w tegorocznych zawodach 
znowu będą wśród najlepszych. Mamy 
też nadzieję, że któryś z nich zostanie po-
wołany do kadry narodowej – podkreślili.

Wszystkich sympatyków sztuk 
i sportów walki, szukających wyzwań na 
macie, szkoleniowcy zapraszają na treningi 

ju-jitsu i judo, które odbywają się w hali spor-
towej Zespołu Szkół w Miejskiej Górce.

E. Pawełka

Zdobyli kolejny szczyt … 

JEDEN DZIEŃ W GÓRACH
Po przerwie spowodowanej pandemią, członkowie Towarzystwa Turystycznego „TRAMP” w Miejskiej 

Górce udali się na kolejną, siódmą już wyprawę w ramach projektu „ZDOBYWAMY POLSKIE GÓRY”. 

16 października 2021 r. czterdzie-
stoosobowa grupa udała się na wycieczkę 
w Góry Kamienne, aby wspiąć się na naj-
wyższy  ich szczyt, liczącą 936 m wysokości 
Waligórę. To jedna z najwyższych gór Sude-

tów Środkowych.  Następnie uczestnicy wy-
prawy odbyli wędrówkę szlakiem turystycz-
nym do urokliwej miejscowości Sokołowsko, 
słynącej niegdyś z uzdrowiska i pierwszego 
na świecie sanatorium dla gruźlików, utwo-

rzonego w 1855 r. Zwiedzili tam miejscowe 
zabytki, wśród nich najmniejszą w Polsce 
cerkiew.

M. S.

Zawodnicy miejskogóreckiego klubu z trenerem Kornelem Ratajskim.

Uczestnicy wyprawy w Góry Kamienne
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W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

Jasność czy ciemność – Ty wybierasz
Chyba każdy z nas miał kiedyś taką chwilę zwątpienia, 
w której wydawało mu się, że gorzej już być nie może. 
Taką, w której wszystko widział w czarnych barwach. 
Taką, w której czekał, aż to wszystko się skończy. Czy 
jednak po niej, w tym tunelu zwątpienia nie rozbłysło 
światło? A może dopiero przyjdzie na to pora?
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił tak, że jego słowa 
rozjaśniały mroki duszy. Zawsze trafiał w sedno pro-
blemu i tłumaczył w prosty sposób nawet najbardziej 
zawiłe sprawy, z jakimi się borykamy. Nie bał się poru-
szać trudnych tematów i zawsze wskazywał na Tego, 
który jest Światłem. Teraz, w nigdy wcześniej nie 
publikowanych konferencjach, mówi o oczekiwaniu 
i walce z ciemnością, która za wszelką cenę próbuje 
zwyciężyć w naszym życiu jasność. To, czy jej się uda 
zależy tylko od tego, czy jej na to pozwolimy

Taka podróż byłaby dziś niemożliwa… bez paszportu. 
Niezwykła wyprawa rowerowa angielskiego dżentel-
mena do egzotycznego kraju, który powstał niedaw-
no, ale ma spore ambicje. Jego mieszkańcy stawiają 
się temu wariatowi Hitlerowi i chyba mają prawo. Ich 
państwo jest niemal trzy razy większe niż wyspa, z 
której przybył Newman! Naszego podróżnika i jego 
dwukołowego towarzysza imieniem George czekają 
miejsca i ludzie, które wprawią go w osłupienie, za-
chwyt, czasem wzbudzą śmiech lub litość. Ten zaska-
kujący wielki kraj nazywa się Polska. Ta Polska już 
nie istnieje, ale po niemal 90 latach możemy ją znowu 
oglądać oczami angielskiego pisarza, podróżnika i… 
szpiega. W każdej z tych ról Bernard Newman spraw-
dza się znakomicie! 

Sierżant Kate Linville podróżuje pociągiem do Yor-
ku, gdy nagle zdjęta paniką współpasażerka prosi ją 
o pomoc: prześladuje ją obcy mężczyzna. Pada kilka 
strzałów, kobiety w ostatniej chwili salwują się uciecz-
ką. Na następnej stacji sprawcy udaje się umknąć. 
Wkrótce potem dochodzi do ataku na młodą kobietę 
w pobliżu Scarborough. Spada z roweru, zahaczając 
o rozciągnięty w poprzek drogi drut. W jej kierunku 
pada strzał, chybia jednak celu – pocisk pochodzi z 
tego samego pistoletu, z którego strzelano w pocią-
gu. Kate Linville desperacko szuka powiązań między 
obiema ofiarami. Czas nagli, gdyż sprawca nie daje za 
wygraną. W końcu sama Kate wpada w najgroźniejszą 
pułapkę swojego dotychczasowego życia.

W swojej książce „Potem” ekspert w dziedzinie do-
świadczeń z pogranicza śmierci opisuje drogę, która 
doprowadziła go do pewności, że życie po życiu jest 
faktem, a po śmierci ciała świadomość nadal istnieje. 
Podczas gdy świat medyczny ignorował doświadcze-
nia z pogranicza śmierci, lekarz Bruce Greyson pod-
chodził do nich z perspektywy naukowej, by po czter-
dziestu latach badań dojść do wniosku, że śmierć jest 
progiem między dwiema formami świadomości. Nie 
jest końcem, ale przejściem. 

Charakterystyczny góralski typ urody o wyrazistych 
rysach jest coraz rzadszy. Coraz mniej jest kobiet w 
tradycyjnych podhalańskich strojach, coraz mniej 
mężczyzn nosi długie wąsy i brodę, które kiedyś były 
tak typowe dla mieszkańców gór. Bartłomiej Jurecki 
odszukał i sfotografował ostatnich najbardziej charak-
terystycznych górali i góralki, którzy swym urokiem 
tworzą legendę południowej Polski. To nie tylko twa-
rze, na których widać upływ czasu i wpływ surowego 
klimatu miejsca w którym żyją, ale także opowieści ich 
życia. Pozornie proste i nieskomplikowane życiorysy 
składają się na obraz świata który przemija niezauwa-
żony, po cichu, w tle kolorowego, folkloru.

Luty 1987 roku. Studentka wysiadła z pociągu na sta-
cji Poznań Garbary. Miała dojść do oddalonego o ki-
lometr akademika. Nigdy tam nie trafiła. Dziewczyna 
zniknęła bez śladu.
Czerwiec tego roku. W Poznaniu rozpoczynają się 
Międzynarodowe Targi. Do miasta przyjeżdżają go-
ście z całego świata. W hotelu Polonez podczas dan-
cingu na oczach bawiących się ludzi zostaje zastrze-
lona młoda kobieta. Nikt nie widział sprawcy, ale na 
szczęście na sali był zupełnie przypadkowo porucz-
nik Teofil Olkiewicz. Niezwłocznie rozpoczyna śledz-
two i niemal natychmiast znajduje podejrzanego.
W tym samym czasie boss poznańskiego cinkciar-
skiego światka Ryszard Grubiński zasiada do poke-
ra z kilkoma bogatymi znajomymi. Gdy dochodzi do 
ostatecznej rozgrywki a na stole piętrzy się sterta 
banknotów, do pokoju wpadają zamaskowani, uzbro-
jeni ludzie i rabują pieniądze. Nie wiedzą jeszcze z 
kim zadarli, bo Gruby Rychu zawsze wyrównuje swo-
je rachunki. 


