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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00 (w poniedziałki BOK, WSO w tym USC oraz Zespół Podatków i Opłat 
Lokalnych do godz. 17:00), we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00.
Dokumenty można złożyć w udostępnionej skrzynce podawczej, a także  
za pośrednictwem platformy ePUAP, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu
Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail p.pernak@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu, e-mail m.lipowczyk@rawicz.eu
Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu
Sekretariat burmistrza/wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64
Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05
Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
- kontakt dla radnych oraz mieszkańców w sprawie wyborów prezydenckich,  
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 519 518 571, 
e-mail biurorady@rawicz.eu
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
- komunikaty do gminnego informatora, obsługa mediów społecznościowych 
i strony internetowej urzędu, sprawy organizacji pozarządowych, info dla orga-
nizatorów wydarzeń
tel. 65 546 76 71, e-mail promocja@rawicz.eu
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
- kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, e-mail inwestor@rawicz.eu
Zgłoszenia
- awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia dróg i chodników, inne uszkodzenia 
na terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, e-mail zgloszenia@rawicz.eu
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417
Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42
Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu
Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie 
zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP, ustalenia numeru porządkowego, 
wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wyłożone do publicznego wglądu, tel. 65 546 54 38, 
Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00
Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew, 
bezdomne zwierzęta - tel. 65 546 54 39
- decyzje środowiskowe - tel. 65 546 54 36
Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40
Biuro Zarządzania Drogami
tel. 65 546 54 19, e-mail a.szymanowska@rawicz.eu
Biuro Inwestycji Kubaturowych
tel. 65 546 54 22, e-mail e.skrzypek@rawicz.eu
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, e-mail fundusze@rawicz.eu
Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67
Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, e-mail podatki@rawicz.eu
- podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, e-mail i.staskowiak@rawicz.eu
Płatności / egzekucje:
- podatki - osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
- podatki - osoby prawne, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa:  
tel. 65 546 54 14
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail ops@rawicz.eu
Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców
tel. 535 519 905
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji 
Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu
Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu
Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, e-mail dk@rawicz.pl, www.dk.rawicz.pl
Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. 65 545 20 04, e-mail biblioteka@rawicz.eu

PRZYDATNE KONTAKTY

PRZEWODNIK PO 
RAWICKIEJ STARÓWCE

DWA NOWE ZNACZKI 
TURYSTYCZNE

Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej wydało kolejną pub-
likację. Tym razem jest 
to „Rawicz. Przewodnik 
po starówce”. Koncepcja 
96-stronicowej książeczki 
spiralowanej nawiązuje 
do przewodnika wydane-
go przez muzeum w 2013 
roku, jednak w nowej od-
słonie. 

Publikacja zawiera szcze-
gółowy opis najciekawszych 
obiektów znajdujących się 
na trasie dwóch szlaków 
spacerowych – wokół ryn-
ku i plant. W stosunku do 
poprzedniego wydania 
nie tylko zaktualizowano 
dane, ale też dodano wiele 
nowych miejsc. Całkowicie 
nowa jest też ikonografia. 
W książeczce zawarto kilka 
reprodukcji rawickich kart 
pocztowych, ale poddanych 
procesom retuszu i kolory-
zacji. Jest to zapowiedź ple-
nerowej wystawy „Rawicz 
– stare pocztówki jak nowe”, 
którą MZR zorganizuje nie-
bawem. 

Przewodnik będzie 
można kupić w cenie 12 
zł w Punkcie Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej. 

/MZR

Od 15 maja br. do trzech dotychczaso-
wych rawickich znaczków turystycznych 
dołączą dwa kolejne z nowymi moty-
wami. 

Na kolekcjonerskich pamiątkach zostały 
uwiecznione zabytki zaproponowane przez 
mieszkańców w ramach sondy społecznej. 
Będą to wizerunki kościoła pw. św. Andrzeja 
Boboli w Rawiczu oraz ratusza w Sarnowie. 

Wraz z ratuszem w Rawiczu, Muzeum Ziemi 
Rawickiej oraz staromiejskim układem urba-
nistycznym Rawicza tworzą kolekcję pięciu 
znaczków możliwych do nabycia podczas 
wizyty turystów na terenie Rawicza. 

Zwiedzanie miejskich zabytków przyjezdni 
będą mogli potwierdzić symbolem ogólnoeu-
ropejskiej akcji dla kolekcjonerów i pasjona-
tów podróży. 

/MZR
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Zapraszamy do współpracy.

GMINA RUSZYŁA Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ 
Pierwsze szczepienia 

w punkcie stworzonym 
przez gminę Rawicz wy-
startowały 6 maja 2021 
roku. Mieszkańcy mogli 
skorzystać z możliwości 
zaszczepiania się w po-
mieszczeniach przy sali gim-
nastycznej w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 4. 

W Rawiczu skompletowano 
kadrę medyczną i zorganizo-
wano przestrzeń pod punkt 
szczepień masowych. Gmi-
na otrzymała szczepionki i 6 
maja rozpoczęła akcję szcze-
pień. 

- Stworzenie punktu nie 
należy do zadań gminy, ale 
postanowiliśmy włączyć się 
w proces szczepień, aby miesz-
kańcy mieli do niego łatwiej-
szy dostęp i abyśmy wszyscy 
szybciej wyszli z tego czarnego 
okresu, którego doświadcza-
my. Kolejnych mieszkańców 
zachęcam do zapisywania 
się na szczepienia w naszym 
punkcie – mówi burmistrz 
Grzegorz Kubik. 

/cib

Muzeum Ziemi Rawickiej za-
prasza na wystawę „Zdzisław 
Beksiński – od fotografii do fo-
tomontażu komputerowego”. 
W muzealnej galerii będzie 
można obejrzeć ponad 60 prac 
ze zbiorów Muzeum Historycz-
nego w Sanoku - czarno-białe 
fotografie z wczesnego okresu 
twórczości artysty, czyli lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych XX 
w., oraz komputerowe fotomon-
taże z dziesięciu ostatnich lat 
jego pracy artystycznej. 

Wystawa w Muzeum Ziemi Ra-
wickiej będzie czynna od 15 maja 
do 26 czerwca 2021. Wstęp wolny. 

/MZR

Zaproszenie

Burmistrz gminy Rawicz Grzegorz 
Kubik otrzymał od PKP PLK odpo-
wiedź w sprawie kontrowersyjnej 
odpowiedzi dotyczącej tego, że prace 
przy inwestycji (budowa wiaduktu 
kolejowego między Rawiczem a Ma-
słowem) opóźniły się o dwa miesiące 
z powodu gminy Rawicz. 

PKP PLK wskazało, że przeprasza 
gminę za zaistniałe nieporozumienie, 
doceniając dotychczasową współ-
pracę. 

Według PKP PLK prace idą obecnie 
zgodnie z harmonogramem i w po-
łowie 2021 roku roboty drogowe 
powinny zostać zakończone.      /cib

PKP PRZEPRASZA 
ZA ZAMIESZANIE

UWAGA!
Szczepienia odbywają 

się w specjalnie wyodręb-
nionych pomieszczeniach 
przy sali gimnastycznej 
w budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Odrębne wej-
ścia prowadzące do punktu 
zapewnią jego oddzielenie 
od części dydaktycznej. 



5/2021 (rok XXVIII)     gazeta@rawicz.eu4

Gmina Rawicz chce wy-
nająć przestrzeń na ryn-
ku z przeznaczeniem na 
prowadzenie w okresie 
wiosenno-letnim ogródka 
wiedeńskiego. Wynajem te-
renu o powierzchni około 
200 mkw. jest możliwy przed 
budynkiem ratusza lub w in-
nej lokalizacji w przestrzeni 
przeznaczonej wyłącznie dla 

ruchu pieszych, co wymaga 
zgody konserwatora zabyt-
ków. Więcej informacji na 
temat przetargu można zna-
leźć na stronie gminy Rawicz.  

Wywoławcza stawka czyn-
szu to 15 groszy za metr kwa-
dratowy za dzień. Według 
założeń oferty funkcjonowa-
nie ogródka obejmuje okres 12 

czerwca – 12 września z moż-
liwością przedłużenia. – Za-
chęcamy osoby zainteresowane 
prowadzeniem ogródka wiedeń-
skiego do udziału w przetargu. 
Mamy świadomość obostrzeń 
związanych z pandemią, ale 
myślę, że warto podjąć próbę, 

nawet gdyby ogródek funkcjo-
nował w rygorze sanitarnym. 
Rynek po przebudowie jest 
atrakcyjnym miejscem do pro-
wadzenia tego typu działalno-
ści – tłumaczy wiceburmistrz 
Rawicza Paweł Szybaj. 

Dodatkowe informacje 
odnośnie przetargu można 
uzyskać w Urzędzie Miej-
skim Gminy Rawicz telefo-
nicznie pod nr 65-546-54-40,  
65-546-54-37 lub na stronie 
internetowej gminy. 

/cib

RYNEK 9 KOLEJNY RAZ POD MŁOTEK 

RAWICKI RYNEK Z OGRÓDKIEM? 

Jedna z najokazalszych ka-
mienic na rawickim rynku po 
raz kolejny idzie pod młotek. 
Gmina Rawicz postanowiła 
zorganizować przetarg na 
sprzedaż nieruchomości 
przy ul. Rynek 9, w której 
skład wchodzą aż trzy bu-
dynki. Cena wywoławcza to 
417 080 zł. Przetarg odbędzie 
się 25 maja 2021 roku. Jedna 
z trzech części kamienicy jest 
pod ochroną konserwatora 
zabytków. 

Budynek frontowy jest wpi-
sany do rejestru zabytków. To 
obiekt trzykondygnacyjny 
z poddaszem użytkowym, 
podpiwniczony, o łącznej po-
wierzchni użytkowej byłych 
pomieszczeń mieszkalnych 435 
mkw. oraz o łącznej powierzch-
ni pomieszczeń przynależnych 
– 151 mkw. Pozostałe dwa 
budynki są przyległe do ulic 
Królowej Jadwigi i Kramar-
skiej. Ich powierzchnia użyt-
kowa po byłych mieszkaniach 
to 267 mkw. i powierzchnia 
przynależna – 76 mkw. Te 
dwa budynki nie są wpisane 
do rejestru zabytków. - Przy-
szłemu nabywcy przydadzą się 
zapewne uzyskane przez nas, 

ogólne wskazania konserwato-
ra określające warunki remon-
tu, głownie części rejestrowej 
– mówi burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik.

Więcej informacji na temat 
warunków przetargu można 

znaleźć na stronie internetowej 
rawickiego urzędu.  - Budynki 
od wielu lat są bardzo zanie-
dbane, a ich stan techniczny 
pozostawia wiele do życzenia. 
Jest to centralne miejsce w mie-
ście, które może pełnić funk-

cje zarówno mieszkalne, jak 
i usługowo-handlowe. Lokali-
zacja i okazałość to największe 
atuty tej nieruchomości, dlatego 
liczę na to, że ktoś zechce na-
być budynki i wykorzystać ich 
olbrzymi potencjał. Rawiczanie 

dobrze wspominają przeszłość 
tej kamienicy, dlatego mam na-
dzieję, że jej przyszłość będzie 
tak samo pozytywna, jak lata 
jej świetności – wskazuje bur-
mistrz. 

/cib

GMINA SZUKA 
CHĘTNYCH
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REMONTY 
DRÓG 
W CENTRUM 
RAWICZA 

INNOWACJE W PRZEDSZKOLU
W Przedszkolu nr 5 „Pod 

Grzybkiem” w Rawiczu na-
uczyciele wprowadzają wie-
le innowacji pedagogicznych 
w życie placówki. Jedną z re-
alizowanych w tym roku 
szkolnym jest innowacja pt. 
„Palcem po mapie”. 

W dzisiejszych czasach 
pisanie do kogoś listów, czy 
wysyłanie pocztówek z pozdro-
wieniami odchodzi w niepa-
mięć. Ludzie dziś wolą napisać 
e-maila, SMS-a, czy wiadomość 
na portalu społecznościowym. 
Chcemy już od najmłodszych 
lat przekazać dzieciom tę cie-
kawą formę komunikowania 
się, jaką jest wysyłanie listów 
i pocztówek, dlatego też zde-
cydowaliśmy się na wysyłanie 
pocztówek pomiędzy przed-
szkolami z całej Polski. Dzięki 
temu dzieci poznały najdalsze 
zakątki Polski, wzbogaciły 
swoją wiedzę na temat swoje-
go kraju, poznały nowe miej-
sca, a także nawiązały kontakt 
z rówieśnikami z innych przed-
szkoli. Wysyłając pocztówki 
promujące nasze miasto Ra-
wicz, dowiedziały się dużo 
o swoim regionie, zapoznały się 
z historią, tradycjami, zwycza-
jami i charakterystyką miejsca 
zamieszkania. Do przedszkoli 

z różnych województw zostały 
wysłane kartki pocztowe oraz 
listy, które zawierały krótką 
notatkę o naszym przedszkolu 
i opis naszej grupy. Pocztówka 
przedstawiała ciekawe miejsca 
w naszym mieście, które war-
to odwiedzić. Z kolei rawickie 
przedszkolaki dostały wiele 
pocztówek od swych rówieś-
ników z odległych miejscowości 

w Polsce. Dzieci z niecierpli-
wością czekały na kolejne po-
cztówki, dopytywały gdzie leży 
dane miasto, co można w nim 
ciekawego zobaczyć. W listach 
i na kartkach prócz wiadomości 
plastycznych, było wiele życzeń, 
pozdrowień i dużo miłych słów. 
Było to dla nas niezwykłe i cie-
kawe doświadczenie.

/Alicja Konat, Paula Pernak

W ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg do Rawicza trafi  
1,3 mln zł. Gmina z tych środków 
przebuduje Wały Jarosława Dąbrow-
skiego i Wały Powstańców Wiel-
kopolskich. Przetarg na realizację 
inwestycji zostanie w najbliższym 
czasie rozstrzygnięty. Po podpisaniu 
umowy z wykonawcą rozpoczną 
się prace. 

Gmina Rawicz od dłuższego czasu 
przygotowywała się do realizacji in-
westycji. W przetargu najniższą ofertę 
złożyła firma NODO sp. z o.o z Leszna, 
która chce zrealizować inwestycję za 
1,9 mln zł. Zakres zadania obejmuje 

budowę dwóch rond stanowiących 
przebudowę istniejących skrzyżowań, 
czyli skrzyżowania ul. Wały Dąbrow-
skiego - P. Przyjemskiego - 3 Maja oraz 
skrzyżowania Wały Powstańców Wiel-
kopolskich- Kamińskiego-17 Stycznia. 

- Na odcinkach dróg łączących oba 
ronda przebudowane zostaną istniejące 
chodniki na ciągi piesze oraz pieszo-
rowerowe. Zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia bitumiczna na ul. Wały 
Powstańców Wielkopolskich. Dodatko-
wo zostaną przebudowane i doświet-
lone istniejące przejścia dla pieszych. 
Prace zostaną przeprowadzone w tym 
roku – tłumaczy zastępca burmistrza 
Rawicza Paweł Szybaj.      /cib
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PRZEBUDOWA ULICY 
SADOWNICZEJ 
W SIERAKOWIE

19 kwietnia br. odbył się 
odbiór końcowy robót bu-
dowlanych realizowanych 
przez firmę „DROGTRANZ 
Sp. z o.o.”. Prace w ulicy 
Sadowniczej polegały na 
przebudowie pozostałego 
odcinka drogi na długości 
ok. 380 metrów.

W granicach istniejącego 
pasa drogowego został wy-

konany ciąg pieszo-jezdny 
z kostki brukowej betono-
wej, usunięto kolizję gazo-
wą, zabezpieczono linie 
kablowe rurami osłono-
wymi oraz ustawiono bra-
kujące oświetlenie uliczne. 
Zakres robót obejmował 
również budowę kanaliza-
cji deszczowej. 

/BZD

Zakończono roboty budowlane polegają-
ce na budowie ronda stanowiącego skrzy-
żowanie ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej oraz 
Alei Spacerowej. Inwestycja została zrea-
lizowana przy współpracy Gminy Rawicz 
z PKP Polskie Koleje S.A. oraz Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.

Zakres prac realizowany przez gminę przy 
udziale ZWiK obejmował przebudowę sieci 
gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitar-
nej oraz sieci elektronicznej i oświetleniowej 
wraz z zabezpieczeniem urządzeń telekomu-
nikacyjnych.

Zgodnie z porozumieniem partnerskim 
prace związane z budową kanalizacji desz-
czowej,  oświetleniem ulicznym oraz roboty 
nawierzchniowe zostały wykonane z ramie-
nia PKP Polskie Koleje S.A. Prace drogowe 
polegały na wykonaniu pierścienia ronda 
z kostki granitowej, chodników z kostki bru-
kowej betonowej, budowy nowych lamp 
oświetleniowych oraz wykonaniu jezdni 
z masy bitumicznej.

W najbliższym czasie zostanie udrożnio-
ny ruch drogowy łączący ulicę Piłsudskiego 
z ulicą Podmiejską. 

/BZD

BUDOWA RONDA 
PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO

Przedsiębiorcy zainteresowani 
wynajmem parteru rawickiego ra-
tusza mogą wziąć udział w nego-
cjacjach. Zaproszenie do udziału 
w postępowaniu skierowane jest 
do podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w zakresie ga-
stronomii o profilu restauracji lub 
kawiarni. Okres najmu ma obejmo-
wać pomieszczenia o metrażu do 309 
mkw. i powierzchnię do 300 mkw. na 
płycie rynku. 

Do dyspozycji przyszłego najemcy 
będzie nie tylko parter ratusza, ale także 
teren zewnętrzny rynku, na którym 
w sezonie letnim ma powstać ogródek 
wiedeński. Postępowanie negocjacyjne 
składa się z trzech etapów. Pierwszy to 
pisemne zgłoszenie udziału w postępo-
waniu. Drugi etap to oględziny i nego-
cjacje w kwestii zakresu i warunków 
najmu. Trzeci dotyczy składania ofert 
i wyboru przez komisję najkorzystniej-
szej. Zdaniem burmistrza taka forma 
postępowania pozwoli na etapie nego-
cjacji poznać szczegółową wizję, co do 
formy przyszłej restauracji lub kawiarni. 

Zgodnie z regulaminem postępowa-
nia negocjacyjnego przyszły najemca 
może otworzyć w ratuszu restaurację 
lub kawiarnię. Dopuszcza się rów-
nież organizację kameralnych przyjęć 
okolicznościowych, ale także małych 
wydarzeń w postaci dancingów, kon-
certów, wystaw czy szkoleń. Umoż-
liwiona zostanie również sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

- Przedmiotem najmu są pomieszcze-
nia o łącznej powierzchni do 309 mkw., 
w tym istniejąca toaleta oraz hol do 
wspólnego korzystania przez najemcę 

i pozostałych użytkowników ratusza – 
wyjaśnia sekretarz rawickiego urzędu 
Elżbieta Pawlak. Styl, w jakim ma zo-
stać zaaranżowana restauracja, musi 

być zaakceptowany przez Konserwa-
tora Zabytków i Gminę Rawicz. Budo-
wa rawickiego ratusza rozpoczęła się 
w 1753 roku i trwała 3 lata. Budynek 

oddano w 1756 roku i należał do ów-
czesnych władz miasta. Architektem 
rawickiego ratusza był Leopold Ostritz. 

/cib

RESTAURACJA LUB KAWIARNIA 
W RATUSZU? 
GMINA ZAPRASZA DO NEGOCJACJI
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

DAWNA STRZELNICA BRACTWA KURKOWEGO
Zabytkowy budynek dawnej 

siedziby rawickiego Bractwa Kur-
kowego – strzeleckiej organizacji 
społecznej utworzonej już w 1642 
roku, zaledwie 4 lata po założeniu 
miasta, przypomina nam o boga-
tej historii stowarzyszenia. Kulty-
wowanie postaw obywatelskich, 
przekazywanie z pokolenia na po-
kolenie tradycji mieszczańskich 
związanych początkowo z samo-
obroną mieszczan – to kilka z wielu 
założeń bractwa. 

Pierwszy właściciel Rawicza - 
Adam Olbracht Przyjma - Przyjem-
ski podarował bractwu, w ramach 
wdzięczności za gotowość bojową 
do obrony miejscowości, ziemię pod 
budowę strzelnicy. Stanął tam drew-
niany barak, który na przestrzeni 
XVII i XVIII wieku wielokrotnie był 
odbudowywany po pożarach i na-
jazdach obcych wojsk. W 1820 roku 
w miejscu strzelnicy z desek posta-
wiono pierwszy murowany gmach, 
gdzie bracia mogli z pełnym rozma-
chem kultywować tradycje. Z czasem 
teren ozdobił park z reprezentacyjną 
fontanną oraz muszlą koncertową. 
Kolejny, jeszcze bardziej okazały, za-
chowany do dziś budynek siedziby 
Bractwa Kurkowego zbudowano we-
dług projektu Carla Klimma w 1903 
roku, na co wskazuje data na fasa-
dzie. Strzelnica, wzniesiona zgodnie 
z założeniami eklektyzmu, pełniła 
rolę miejsca spotkań członków, gdzie 
toczyło się życie towarzyskie i roz-
rywkowe stowarzyszenia. Wraz ze 
stopniowym zanikiem funkcji obron-
nych bractwa w mieście zmieniły się 
funkcje budynku. W XX wieku gmach 
stał się siedzibą Domu Kultury oraz 
Rawickiej Biblioteki Publicznej. 

Obecnie bractwo zajmuje w obiek-
cie symboliczną ilość miejsca w sto-
sunku do dawnych czasów, dysponuje 
także przestrzenią do ćwiczeń sztuki 
strzeleckiej w parku. Stowarzysze-
nie przeistoczyło się w organizację 

o charakterze sportowym, choć 
wielowiekowe tradycje i historia to 
wartości na których do dziś opiera 
swą działalność.

BUDOWA CIĄGU 
PIESZO-JEZDNEGO 
W DĘBNIE POLSKIM

Front budynku Strzelnicy BK w pierw-
szej połowie XX w. (zbiory MZR)

Widok budyn-
ku Strzelnicy BK 

w pierwszej połowie 
XX w. (zbiory MZR)

Biesiada członków Bractwa Kurkowego, ok. 1911 r. (zbiory MZR)

Widok od strony parku, przełom XIX  
i XX w. (zbiory MZR) 

Trwają prace drogowe przy bu-
dowie ciągu pieszo-jezdnego w Dęb-
nie Polskim realizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego przez fir-
mę pn.: „Krzysztof Rogala Usługi 
Sprzętem Budowlanym” z siedzibą 
w Sobiałkowie.

W ulicy Małej wykonano na-
wierzchnię z kostki brukowej be-

tonowej oraz zakończono roboty 
budowlane w zakresie budowy 
oświetlenia ulicznego. Drogę przy 
stadionie, ul. Pelikana utwardzono 
w części kruszywem. Obecnie trwają 
prace nad wykonaniem ciągu pieszo-
jezdnego oraz zjazdów w ulicy Ludo-
wych Zespołów Sportowych z kostki 
brukowej betonowej. 

/BZD
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W życiu każdego z nas rozpoczy-
nają się i kończą różne etapy. Jed-
nym z nich jest edukacja w szkole 
podstawowej. Dziś ją kończycie 
i stajecie przed kolejnymi wybo-
rami. Kim chcę być w przyszłości? 
Jaką szkołę wybiorę? Jak chcę po-
kierować swoją karierą? – to tylko 
kilka z wielu pytań, które warto 
dziś sobie zadać. Odpowiedzi wy-
magają głębokiego zastanowienia, 
rozmowy z bliskim oraz własnej 
analizy możliwości i marzeń. 

Życze Wam dobrych wyborów. 
Zachęcam również do wyboru 
szkół z terenu naszej gminy. Gra-
tuluję zakończenia edukacji na 
poziomie podstawowym w tym 
trudnym czasie pandemii koro-
nawirusa. Mam świadomość, że 
dokończenie nauki w trybie zdal-
nym niosło za sobą wiele niedogodności, w tym ograniczony kontakt 
z nauczycielami, koleżankami i kolegami.

Życzę Wam powodzenia w nadchodzących egzaminach, wiele pomyśl-
ności i dumnego reprezentowania naszej małej Ojczyzny, niezależnie 
od tego, co przyniesie przyszłość. Zawsze pamiętajcie, że pochodzicie 
z Ziemi Rawickiej.

Powodzenia!
Grzegorz Kubik

Burmistrz Gminy Rawicz

Drodzy Ósmoklasiści! 

I Liceum 
Ogólnokształcące

im. Jarosława 
Dąbrowskiego

w Rawiczu

ul. Wały J. Dąbrowskiego 29
63-900 Rawicz

tel./fax. 65 546 44 82
e-mail: lo1@powiatrawicki.pl

www.1lorawicz.pl

I LO w Rawiczu warto wybrać, ponieważ ma nowoczesną bazę dydaktyczną, salę sportową, 
duże boisko z zieloną klasą oraz wielofunkcyjne boisko sportowe.  W ofercie dla ósmokla-
sistów przygotowano 7 profili, na których można rozszerzać  przedmioty maturalne. Drugi 
język obcy  do wyboru to: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki. Uczniowie 
mogą rozwijać swoje zainteresowania i działać w Samorządzie Uczniowskim oraz innych 
organizacjach. W I LO w Rawiczu zawsze dużo się dzieje.

Rekrutacja 2021/2022
Profil  matematyczno-fizyczny  
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, fizyka.
Profil biologiczno–chemiczny
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: j. angielski lub j. niemiecki, biologia, chemia.
Profil humanistyczny  
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski lub j. niemiecki,  j. polski, historia.
Profil dziennikarsko-prawny. Patronat UAM w Poznaniu
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski lub j. niemiecki,  historia, WOS.
Profil  matematyczny
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, biologia.
Profil językowy 
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski, j. niemiecki, geografia.
Klasa mundurowa (kadecka). Patronat AWL we Wrocławiu
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski lub j. niemiecki,  geografia, WOS.

Informacje o ofercie 
edukacyjnej na rok 
szkolny 2021/2022 
można znaleźć na 
stronie internetowej 
szkoły www.1lorawicz.
pl. Znajdują się tam 
prezentacje dotyczą-
ce poszczególnych 
profili, pracy pedagoga, 
doradcy zawodowego, 
działalności Samorządu 
Uczniowskiego, regula-
min rekrutacji, wirtu-
alny spacer po szkole 
oraz filmiki nagrane 
przez uczniów.

Obiekt nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

WSCKZiU 
w Rawiczu

(Rawicki Medyk)

ul. Grota Roweckiego 6 
63-900 Rawicz

tel. 65 545 21 20 
fax 65 545 23 97

www.medyk-rawicz.com.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawi-
czu jest placówką publiczną kształcącą bezpłatnie. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu 
i praktyki zawodowe. Posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe, Centrum 
Multimedialne i Internat. Kształcimy również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
oraz innych kursach umożliwiających zdobycie nowych umiejętności.

Rekrutacja 2021/2022
Technik Masażysta
Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie 
i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.
Technik Usług Kosmetycznych
Udziela porad w zakresie kosmetyki zachowawczej. Wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki     
pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnospraw-
nych. Wspiera i motywuje do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Opiekunka Dziecięca
Sprawuje fachową opiekę nad małymi dziećmi. Pilnuje bezpieczeństwa dziecka i dba o jego 
potrzeby. Organizuje zabawy i zajęcia ruchowe wpływające na prawidłowy rozwój.
Opiekun Medyczny
Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej. Pomaga zaspokajać   
potrzeby psychospołeczne. Asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów.

Dyrekcja, Grono Peda-
gogiczne oraz Słuchacze 
WSCKZiU w Rawiczu 
zapraszają na “Drzwi 
otwarte”, które odbędą 
się 29 maja 2021 r. 
w godz. 10.00 – 17.00. 
W programie pre-
zentacja kierunków 
nauczania i pracow-
ni zawodowych.

Obiekt nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Szkoła 
dysponuje pracownikiem/nauczycielem/ komunikującym się w języku migowym.

Zespół Szkół
im. Jana Pawła II 

w Jutrosinie

ul. Wrocławska 39
63-930 Jutrosin

tel./fax. 65 547 12 12
e-mail: zsoizjutrosin@op.pl

www.zs.jutrosin.eu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie to placówka z wieloletnią tradycją. Kształcimy 
w dwóch typach szkół – Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia. Jesteśmy 
szkołą kameralną, znaną lokalnie, solidnie przygotowujemy do matury, rozwijamy zain-
teresowania. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania, ponadto są świetnymi 
fachowcami w wyuczonych zawodach. Nasza Szkoła jest dobrą inwestycją w przyszłość.

Rekrutacja 2021/2022
Klasa I LO Medyczna. Patronat  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa 
Komeńskiego w Lesznie
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język obcy (możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach mundurowych).
Klasa I LO Humanistyczna (Prawna) 
Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie (możliwość uczestni-
czenia w zajęciach mundurowych).
Klasa I LO Ekonomiczna (Matematyczno-Geograficzna)
Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy, matematyka (możliwość uczestniczenia w za-
jęciach mundurowych).
Branżowa Szkoła I stopnia – szkoła kształci w zawodach wg klasyfikacji zawodów, klasy są 
wielozawodowe (należy wybrać dowolny zawód i znaleźć przedsiębiorcę, który zapewni miejsce 
praktyk). Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, przedmioty zawodowe – w ra-
mach 4-tygodniowych kursów w Centrach Kształcenia Zawodowego. 

Informacje 
o ofercie 
edukacyjnej 
na rok szkol-
ny 2021/2022 
można znaleźć 
na stronie 
internetowej 
szkoły www.
zs.jutrosin.eu

Szkoła jest przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową 
(podjazd na wózki inwalidzkie, toaleta dla osób niepełnosprawnych).
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Materiał udostępniony przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Zespół Szkół 
Przyrodniczo-Technicznych

Centrum 
Kształcenia Ustawicznego

w Bojanowie

ul. Dworcowa 29
63-940 Bojanowo

tel. 65 545 6231
fax. 65 545 6343

www.zsptbojanowo.pl

ZSPT CKU w Bojanowie postaw na zawodowy sukces!
Nasza oferta obejmuje naukę w technikum weterynaryjnym, rolniczym, informatycznym 

i liceum ogólnokształcącym o profilu medycznym oraz branżowej szkole I stopnia. Zapew-
niamy zdobycie wykształcenia, które pozwoli Ci szybko osiągnąć niezależność finansową. 
Pracownie wyposażone w najnowszej generacji sprzęt gwarantują efektywną naukę na wy-
sokim poziomie. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę, umiejętności, praktykę, które pomogą 
Ci osiągnąć sukces. Dołącz do Nas już dzisiaj!

Rekrutacja 2021/2022
Technik informatyk
Montowanie i eksploatacja komputera, urządzeń peryferyjnych, projektowanie i wykonywanie 
lokalnych sieci komputerowych, administrowanie bazami danych, tworzenie stron i aplikacji 
oraz administrowanie nimi. Gwarantowane wysokie zarobki!
Technik weterynarii
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych, czynności pomocnicze w diagnozo-
waniu, profilaktyce oraz leczeniu zwierząt, prowadzenie chowu oraz zabiegi inseminacji. Prawo 
jazdy kat. B. Dla kochających zwierzęta!
Technik rolnik
Kształcenie w technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługa pojazdów, maszyn oraz 
urządzeń rolniczych, zajęcia z uproszczonej rachunkowości i procedur pozyskiwania środków 
z funduszy unijnych. Prawo jazdy kat. T. Zawód z pasją!
Liceum ogólnokształcące o profilu medycznym
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie rozszerzonej biologii, chemii oraz dodatkowych 
zajęć z anatomii, mikrobiologii, genetyki i biochemii. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem 
medycznym oraz kadrą o wysokich kwalifikacjach. Droga do najlepszych uczelni!
Branżowa szkoła I stopnia
W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne, przedmioty zawodowe teoretyczne odbywają 
się w centrach kształcenia zawodowego. Praktyczną naukę zawodu zdobywa się u wybranego 
pracodawcy. Najszybsza droga do niezależności!

Wydarzenia z życia szkoły oraz 
informacje o kierunkach kształcenia 
znajdziesz na www.zsptbojanowo.pl 
i Facebooku. Zapraszamy na tegoroczne 
„Okna otwarte” online. Dołącz do Nas! 
Postaw na zawodowy sukces!

Obiekt jest częściowo dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zespół Szkół
im. Stanisława
 Mikołajczyka

w Miejskiej Górce

ul. Marii Konopnickiej 3
63-910 Miejska Górka

tel./fax. 65 547 41 25
e-mail: sekretariat@zsmg.info

www.zsmg.info

Wybierz rozwój - wybierz ZSMG  – Szkołę Nowych Możliwości!
Co Nas wyróżnia? Bogate zaplecze dydaktyczne: pracownia fizyczna, matematyczna, bio-

logiczna i chemiczna; nowoczesna sala do nauki języków obcych, pracownia informatyczna 
z najnowszej generacji sprzętem komputerowym, biblioteka z czytelnią, nowoczesna hala 
sportowa, salki fitness i cardio, boisko wielofunkcyjne, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, 
kompleks boisk sportowych, skatepark, kort tenisowy, sklepik ze zdrową żywnością ”Pszczół-
ka”. Prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Koło Charytatywne.

Rekrutacja 2021/2022
Profile w Liceum Ogólnokształcącym:
Humanistyczny (j. polski, historia), biologiczno-chemiczny (biologia, chemia), lingwistyczny 
(dwa j. obce), matematyczno-fizyczny (matematyka, fizyka), przyrodniczy (biologia, geografia). 
Języki obce do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański.
Kierunki do wyboru na każdym profilu Liceum Ogólnokształcącego: 
„Prawno-Policyjny”, „Służba Więzienna”, „Służba Pożarnicza”, „e-sport”.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia możliwość bezpłatnej nauki w liceum ogólno-
kształcącym w formie zaocznej. 
Branżowa Szkoła I stopnia
Uczniowie kształcą się w wybranych przez siebie zawodach w klasach wielozawodowych ko-
rzystając z bogatej bazy dydaktyczno-sportowej szkoły.

Tylko w naszej szkole masz 
możliwość spotkać się ze 
służbami mundurowymi 
oraz poznać tajniki ich pracy. 
Przekonać się, czy wybrany 
przez Ciebie zawód, to zawód 
Twoich marzeń. Przekonaj się, 
że nasza szkoła ma wybitnych 
uczniów i absolwentów. 
Oni radzą sobie doskonale  
i nigdzie nie są tylko na 
chwile...  

Obiekt nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zespół Szkół
im. Jana Pawła II

w Rawiczu

ul. Gen. Grota Roweckiego 9F
63-900 Rawicz

tel./fax. 65 546 15 07
e-mail: zss@powiatrawicki.pl

www.zss-rawicz.pl 

Ogromną zaletą szkół specjalnych jest niewielka liczba uczniów w klasie. Nauczyciel ma 
możliwość poznania najmocniejszych i najsłabszych stron swoich uczniów, ich preferencji co 
do sposobów przyswajania wiedzy, ale także problemów prywatnych. Bliskość nauczyciela 
ma działanie terapeutyczne - dziecko może czuć, że jest rozumiane, a nie stanowi jedynie 
jednego z wielu elementów w klasie.

Rekrutacja 2021/2022
Cukiernik
Uczniowie uczą się wybranego zawodu jako młodociani pracownicy. Zajęcia praktyczne odbywają 
w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Nauka przedmiotów teoretycznych odbywa się w szkole.
Stolarz
Uczniowie uczą się wybranego zawodu jako młodociani pracownicy. Zajęcia praktyczne odbywają 
w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Nauka przedmiotów teoretycznych odbywa się w szkole.
Piekarz
Uczniowie uczą się wybranego zawodu jako młodociani pracownicy. Zajęcia praktyczne odbywają 
w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Nauka przedmiotów teoretycznych odbywa się w szkole.
Pozostałe zawody
Uczniowie uczą się wybranego zawodu jako młodociani pracownicy. Zajęcia praktyczne odby-
wają w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Nauka przedmiotów teoretycznych odbywa się 
w formie kursów zawodowych w Centrach Kształcenia Zawodowego.

Rekrutacja 
w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła 
II w Rawiczu 
odbywa się 
przez cały 
rok szkolny. 
Zapraszamy na 
„Drzwi otwarte” 
-  od 4 do 31  
maja 2021 r. 
w godz.  
09.00 – 14.00.

Winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zespół Szkół 
Zawodowych 
im. Stefana 

Bobrowskiego 
w Rawiczu

ul. Gen.J.Hallera 12
63-900 Rawicz

tel. 65 545 30 72
fax. 65 545 22 35

www.zszrawicz.pl

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu to szkoła z 70-letnią tradycją. Posiada bardzo dobrą 
opinię w środowisku lokalnym.  Kształci w zawodach potrzebnych na współczesnym rynku 
pracy.  Posiada przyjazną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Zapewnia atrakcyjne staże 
i praktyki zawodowe. Zapewnia wszechstronny rozwój i możliwość zdobycia doświadczenia 
zawodowego już na etapie nauki.

Rekrutacja 2021/2022
Technik budownictwa
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka.
Technik mechanik. Patronat: Gazomet, RAWAG, FERRPOL
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka.
Technik elektryk
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka.
Technik ekonomista
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka.
Technik handlowiec
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język  angielski.
Technik logistyk
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski.
Technik teleinformatyk
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: informatyka.
Technik usług fryzjerskich - nowy kierunek!
Branżowa Szkoła I Stopnia 
Uczniowie samodzielnie wybierają zawód i odbywają kształcenie ogólne w szkole, zawodowe 
teoretyczne w Centrach Kształcenia zawodowego, a kształcenie zawodowe praktyczne u wy-
branego pracodawcy.

Informacje o ofercie edukacyj-
nej na rok szkolny 2021/2022 
można znaleźć na stronie 
internetowej szkoły 
www.zszrawicz.pl

Budynki szkoły są częściowo 
dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych.
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1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię 
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii 
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt 
spisowy.

3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu 
czytaj pytania i odpowiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na 
kolejną stronę formularza.

5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci 
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. 
Poinformuj je o tym.

7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować 
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które 
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek 
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) 
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie 
zadzwonić w tej sprawie.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Spis trwa do 30 września!

10 porad spisowych dla seniorów

Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 2021 
dotyczy wszystkich  mieszkań-
ców Polski również seniorów. 
Jeśli wśród Państwa bliskich, 
znajomych, sąsiadów są osoby 
starsze, które nie posiadają 
komputera lub mają kłopot 
z obsługą telefonu, pomóżmy 
im bezpiecznie zrealizować 
obowiązek spisowy w najdo-
godniejszej dla nich formie: 
samospisu internetowego 
(w domu lub punkcie spiso-
wym) albo w formie rozmowy 
telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie 
będą mogli samodzielnie spi-
sać się poprzez formularz in-
ternetowy lub telefoniczne 
na infolinii spisowej, zostaną 
spisani przez rachmistrzów te-
lefonicznie. Rachmistrzowie 
telefoniczni rozpoczęli pracę  
4 maja br. i będą dzwonić z nu-
meru: 22 828 88 88 lub 22 279 
99 99. Rachmistrz spisowy ma 
nadany oficjalny identyfikator 
wydany przez Wojewódzkie 
Biuro Spisowe zawierający 
imię i nazwisko, numer, god-
ło, informację o przetwarzaniu 
danych osobowych. Tożsamość 
rachmistrza można sprawdzić 
na infolinii spisowej pod nume-
rem 22 279 99 99, a po 4 maja 
również poprzez dedykowaną 
aplikację dostępną na stronie 
spis.gov.pl.

Z uwagi na panującą pande-
mię koronawirusa, decyzją Ge-
neralnego Komisarza Spisowego 
rachmistrzowie nie będą reali-
zować wywiadów bezpośred-
nich (i odwiedzać respondentów 
w domach) aż do odwołania. 
Osoby, które pukają do drzwi 
i podają się za rachmistrzów są 
oszustami. Prosimy zgłaszać ta-
kie przypadki na policję i upew-
nić się, że nasi bliscy seniorzy 
mają tego świadomość. 

Jeśli seniora spisał współ-
mieszkaniec lub senior spisał 
się sam (np. z czyjąś pomocą 
przez Internet albo poprzez in-
folinię spisową), zrealizował 
tym samym swój obowiązek 
udziału w spisie. Nikt nie ma 
prawa do niego zadzwonić w tej 
sprawie. Takie kontakty mogą 
być próbą wyłudzenia danych. 
Jeśli respondent będzie miał 
uzasadnione wątpliwości co 
do wiarygodności i rzetelności 
kontaktującego się z nim rach-
mistrza spisowego, powinien 
zaistniały incydent niezwłocz-
nie zgłosić na infolinię spisową 
lub do właściwego Biura Spi-
sowego w swoim miejscu za-
mieszkania.

Dane zbierane na potrzeby 
spisu są bezpieczne i nikomu 
nie zostaną przekazane. Osoby 
wykonujące prace spisowe są 
zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Za jej 
niedotrzymanie grożą sank-
cje, w tym kara pozbawienia 
wolności. 

POMÓŻ SENIOROWI 
SPISAĆ SIĘ BEZPIECZNIE
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Nasza historia

Tomasz Musielak

Piotr Paweł Sapieha, najstar-
szy syn Ludwiki Opalińskiej i Jana 
Kazimierza Sapiehy, zapisał się 
w historii jako polityk równie 
temperamentny, jak jego ojciec. 
Szansę na pojawienie się na wiel-
kiej scenie politycznej otrzymał 
jako młody mężczyzna. Wówczas 
to skonfliktowany z królem Au-
gustem II Mocnym Jan Kazimierz 
postanowił udać się z synem do 
Petersburga, na dwór cara Piotra 
I Wielkiego.

Zaręczyny 
na carskim dworze

Jan Kazimierz starannie zaplano-
wał podróż do Petersburga. Jeszcze 
przed wyjazdem nawiązał listowną 
przyjaźń z faworytem cara, Aleksan-
drem Mienszykowem. Przyjacielskim 
relacjom towarzyszyła oczywiście 
wielka polityka. Aby wzmocnić po-
zycję swych rodów, arystokraci po-
stanowili zaaranżować zaręczyny 
swoich dzieci: 20-letniego Piotra 
Pawła z niespełna 9-letnią Marią 
Mienszykówną. I choć oficjalna 
uroczystość z tej okazji odbyła się 
kilka lat później, to już teraz młodzi 
mieli okazję bliżej się poznać; przez 
kolejne miesiące Sapiehowie gości-
li w położonej nad Newą posiadło-
ści Mienszykowa. Tam brali udział 
w wykwintnych balach i pełnych 
przepychu ucztach. Wydarzeniami 
tymi żyła cała rosyjska arystokracja.  

Po kilku miesiącach Sapieho-
wie musieli wrócić do Rawicza, 
ale już 3 lata później znów zawita-
li do Petersburga. W owym czasie 
w mieście zaszły ogromne zmia-

ny. Przede wszystkim zmienił się 
władca – zmarłego Piotra I zastąpiła 
kobieta, Katarzyna I.  Różne plotki 
krążyły po Petersburgu na temat 
carycy oraz jej niezwykle zażyłych 
stosunków z Mienszykowem. Faktem 
jest, że władczyni darzyła magnata 
olbrzymim zaufaniem. W 1726 r. 
postanowiła nawet osobiście ogłosić 
zaręczyny jego córki Marii z Piotrem 
Pawłem Sapiehą.

Było to jedno z najważniejszych 
wydarzeń towarzyskich tamtych 
czasów. Młodzi przez najbliższe dni 
przyjmowali prominentnych gości 
– senatorów, ministrów, oficerów, 
dygnitarzy, ambasadorów państw eu-
ropejskich… W prezencie otrzymali 
dwa domy nad Newą. Długo wyczeki-
wany upominek otrzymał też ojciec 
głównego bohatera uroczystości, Jan 
Kazimierz (pokaźną sumę pieniędzy 
przeznaczył na wyciągnięcie z dłu-
gów swojego ukochanego Rawicza).

Romans 
z Carycą?

Po ojcu Piotr Paweł odziedziczył 
talent do polityki. Kiedy tylko Jan 
Kazimierz wyjechał do Wielkopolski, 
młodzieniec szybko zaczął umacniać 
swoją pozycję wśród rosyjskich elit. 
Dzięki przemyślanym działaniom 
Sapieha błyskawicznie stał się jedną 
z najważniejszych postaci na carskim 
dworze. Niezwykłe relacje łączyły 
go z samą carycą. Przypuszczano, że 
Katarzyna I chce go uczynić księciem 
Kurlandii, a może i nawet nowym 
królem Rzeczypospolitej. Plotkowa-
no, że to zaufanie do Piotra Pawła ma 
głębsze podłoże, niż tylko polityczne, 
a monarchinię łączy z szlachcicem 
płomienny romans.

Czy to właśnie ta namiętność i wy-
nikająca z niej zazdrość była przy-
czyną rozdźwięków między Sapiehą 
a Mienszykowem? Tego nie wiemy. 
Faktem jest, że relacje obu panów 
coraz bardziej się ochładzały. Ofi-
cjalnym tego powodem miały być 
sprzeczne wizje następstwa tronu 

w Rosji. Polityczne przepychanki 
doprowadziły nawet do zerwania 
zaręczyn między Piotrem Pawłem 
i Marią Mienszykówną. Niedoszłą 
Sapieżynę zaręczono z wielkim księ-
ciem Piotrem (a więc przyszłym ca-
rem). Sapiehę zaś zaczęto swatać 
z Zofią, bratanicą carycy i kuzynką 
przyszłego władcy Rosji.

Być może to właśnie te polityczne 
nieporozumienia uratowały Piotra 
Pawła. Wkrótce po śmierci Katarzyny 
I Mienszykowa uznano bowiem za 
winnego zdrady stanu i uwięziono. 
Skonfliktowany z niedoszłym teściem 
Sapieha jeszcze przez jakiś czas mógł 
się cieszyć z wpływów i zaszczytów. 
Wkrótce jednak walki frakcyjne na 
dworze Piotra II zaczęły zagrażać 
i jemu. Nie chcąc podzielić losów 
Mienszykowa, Sapieha sprzedał 
wszystkie petersburskie nierucho-
mości i wraz z żoną wrócił do Polski.

Powrót
do Rzeczypospolitej

Piotr Paweł wracał do kraju jako 
jeden z najbogatszych magnatów 
polsko – litewskich. Jego majątek oraz 
znajomości zdobyte w Rosji sprawi-
ły, że każda ze stron politycznego 
sporu w Rzeczypospolitej chciała 
go mieć po swojej stronie. Sapieha 
dość szybko pogardził ofertami Au-
gusta II, podobnie jak niegdyś jego 
ojciec, spiskujący przeciwko królowi. 
Podczas elekcji poparł Stanisława 
Leszczyńskiego. Kiedy zaś nowym 
władcą został August III, zaczął zwal-
czać stronnictwo króla, zawierając 
sojusze z opozycją antykrólewską.

Czarną kartą w historii właściciela 
Rawicza jest mieszanie w sprawy 
krajowe obcych mocarstw. Sapieha 
z chęcią snuł swoje polityczne plany 
w oparciu o Francuzów, Szwedów czy 
Prusaków. Swoją pomoc (rzecz jasna, 
w zamian za „przysługi”) oferował 
m. in. Fryderykowi II, w przyszłości 
głównemu pomysłodawcy rozbiorów 
Polski. Co ciekawe, Sapieha konse-
kwentnie opowiadał się przeciwko 

związkom z Rosją. I to pomimo zna-
jomościom na petersburskim dworze 
oraz małżeństwu z kuzynką cara.

Związek z Zofią nie był szczęśliwy. 
Piotr Paweł nie kochał żony i nawet 
nie silił się na zachowanie pozorów 
uczucia. Najdobitniej świadczy o tym 
fakt, że kiedy w 1739 r. nieszczęśli-
wa Zofia zmarła, Sapieha nie zdobył 
się na zorganizowanie żonie godne-
go pogrzebu. Ciało kobiety złożono 
z zwykłej, sosnowej trumnie. Nie 
postawiono nad nią ani grobowca, 
ani nawet tablicy upamiętniającej. 
Tym samym Zofia, krewna jedne-
go z najpotężniejszych monarchów 
w ówczesnej Europie, spoczęła w cał-
kowitym zapomnieniu. Para ta do-
czekała się jednego syna, Jana. Na 
marginesie warto wspomnieć, że 
zyskał on sławę jednego z najwięk-
szych rozpustników i zwyrodnialców 
w dziejach Petersburga.

Dziedzic 
Rawicza 

Kiedy w 1730 r. umarł Jan Kazi-
mierz Sapieha, właścicielem Rawicza 
stał się Piotr Paweł. W przeciwień-
stwie do ojca nie miał on jednak 
serca do dbania o interesy miasta. 
Być może wynikało to z burzliwego 
zaangażowania w politykę, a może 
z braku cierpliwości do zarządza-
nia majątkiem.

Po siedmiu latach rządów nad 
miastem, dzieci Jana Kazimierza na 
nowo podzieliły majątek po ojcu. Na 
mocy tych porozumień Rawicz trafił 
w ręce Katarzyny Agnieszki – kolejnej 
barwnej postaci z rodu Sapiehów.

PIOTR PAWEŁ SAPIEHA
– KOCHANEK CARYCY?
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OPOWIADANIE

Był zwykły czwartkowy ranek, kie-
dy moja kochana mama oznajmiła mi, 
przy śniadaniu, iż wybieram się w tym 
roku na wakacje do mojego taty. Moi 
rodzice rozwiedli się, gdy miałam 5 lat, 
nie wiem dokładnie co było główną 
tego przyczyną, ale jestem pewna, że 
bajka o tym, iż nie dochodzili do poro-
zumienia i nie kochali jest zmyślona, 
wiem to, bo widzę to w ich oczach 
za każdym razem, gdy mają ze sobą 
styczność. Niestety nie mogłam na to 
nic poradzić, za każdym razem, kiedy 
chciałam o tym rozmawiać z mamą jak 
i z tatą, mówili to samo: to przeszłość 
i nie powinniśmy do tego wracać”, więc 
w końcu przestałam się tym intereso-
wać, bo szkoda było mojego zachodu. 

Cieszyłam się na spotkanie z tatą, 
jednakże te wakacje chciałam spędzić 
z moimi przyjaciółmi, Margaret oraz 
Nicholasem, w końcu mam 20 lat, nie 
mogę zaprzepaścić moich lat młodości 
na wyszalenie się i imprezy, tylko ze 
względu na ojca, nie obraź się tato 
kocham cię nad życie, ale czasu na 
szalone i głupie pomysły nie zostało mi 
zbyt wiele, więc trzeba zacząć działać.

- Mamo, a może tak zmienić plany 
w tym roku? - skierowałam pytanie, 
do siedzącej przy stole kuchennym ro-
dzicielki.

- Dlaczego kochanie, przecież uwiel-
biasz jeździć do Londynu? - zdziwiony 
wyraz twarzy mamy, nie zdziwił mnie.

- Tak wiem, ale mam 20 lat, chciała-
bym spędzić te wakacje z przyjaciółmi.

- Nie ma mowy, tata szykował się 
na twoje przybycie cały miesiąc. - obu-
rzyła się.

- Jak to cały miesiąc? - co on takiego 
znowu wymyślił? Mój tata jest nie-
obliczalny, ostatnim razem, gdy mia-
łam przyjechać, siedział dwa tygodnie 
w garażu i naprawiał swój stary samo-
chód, żeby wręczyć mi go na powita-
nie, niespodzianka się udała, chociaż 
auto wytrzymało tydzień, bo był to 
stary grat, to i tak liczyła się intencja.

- Tego nie mogę ci powiedzieć, 
ale jestem pewna, że to co zobaczysz 
w Londynie, ci się spodoba.

Teraz bierze mnie na ciekawość, 
cała mama, wie, że jestem bardzo 
ciekawska, kiedyś nawet mówili na 
mnie w domu mały Sherlock, gdyż 
zawsze udawało mi się rozwiązać 
każdą zagadkę na jaką dane mi było 
natrafić. Dla przykładu, gdy miałam 10 
lat w szkole z niewiadomych przyczyn 
zaczęło ginąć jedzenie ze stołówki, 
póki Detektyw Natalie nie weszła do 
akcji, nikt nie dał rady rozwiązać tej 
zagadki. Mi wystarczył tydzień i kilka 
opuszczonych lekcji, miałam potem 
problemy, ale było warto, iż okazało 
się, że naszym rozwiązaniem był kot 
pani woźnej, którego przyprowadzała 
do pracy. Biedak był głodny i skra-
dał się do szkolnej kuchni po małe 
przekąski. Ah to były czasy, czasami 
chciałoby się wrócić do bycia beztro-
skim dzieckiem.

- No i jak, jedziesz? - z rozmyślań 
wyrwał mnie głos mamy.

- Dobra, tylko pod jednym warun-
kiem. Będę mogła zabrać Margaret 
i Nicholasa. Nie mogę jechać z nimi na 
wakacje, to oni pojadą ze mną. 

- Umowa stoi. - zaśmiała się mama 
– zobaczysz to będą twoje niezapo-
mniane wakacje.

Londyn tydzień później
No cóż nie jest to piaszczyste wy-

brzeże na Hawajach, ale najważniej-
sze, że z moimi przyjaciółmi. Czekamy 

właśnie na mojego tatę na lotnisku, ale 
jakoś go nigdzie nie widać.

- No to co drogie Panie i Panowie 
kto jest gotowy na przygodę życia? - 
usłyszeliśmy głos za plecami, nie był 
to nikt inny jak mój kochany ojciec, 
Richard Davies.

- Tata! - rzuciłam się w ramiona, jed-
nej z najważniejszych osób w moim ży-
ciu.

- No już kochanie, bo mnie udusisz 
– zaśmiał się tata, a z nim reszta moich 
towarzyszy, tak już z nim jest, potrafi 
zarazić uśmiechem i swoim humorem 
każdego, nawet największego gbura. 
- A kogo my tu mamy? - puścił mnie 
i zwrócił się ku moim przyjaciołom.

- Pozwól, że przedstawię, Margaret 
Johnson, lat 19 moja przyjaciółka, oraz 
Nicholas Wood, lat 21 mój przyjaciel. - 
wskazałam na każdego po kolei.

- Miło mi was poznać. - uścisnął 
ich dłonie.

- Nam Pana również.
- No to jak już wszyscy się znamy, 

zapraszam do wozu. Czas trochę po-
zwiedzać, bo jak dobrze jestem poin-
formowany, żadne z was, prócz mojej 
córki, nie było w Londynie, czyż nie?

- Dokładnie, ani ja, ani Margaret 
nigdy nie byliśmy, a marzeniem moim 
jest zobaczenie Big Bena. - odpowie-
dział Nicholas.

- A moim zrobienie sobie zdjęcia na 
tle Tower Bridge. - zaśmiała się z fascy-
nacją Margaret.

- No to nie zostało nic innego jak 
spełnić te marzenia. - powiedział tata 
i ruszyliśmy w drogę.

3 godziny później
Po dość długim czasie zwiedzania 

tego przepięknego miasta i wielu zdję-
ciach zrobionych, aby potem wstawić 
je na Facebooka, dotarliśmy do domu.

- Dobra dzieciaki, kolacja i do łóżek, 
jutro czeka nas wielki dzień.

- Jaki wielki dzień? - zaczyna się 
robić ciekawie.

- Mama wspominała, że mam dla 
ciebie niespodziankę, czyż nie? - za-
pytał tata.

- Tak, coś napomknęła. Mów co to. 
- zaczęłam się niecierpliwić z podeks-
cytowania.

- Po tym jak dowiedziałem się, że 
przyjedziesz ze znajomymi udało mi 
się zmienić ją trochę, aby była to nie-
spodzianka dla całej waszej trójki. - 
uśmiechnął się do nas wszystkich.

- Tak? - zapytaliśmy wszyscy w tym 
samym czasie, no super, jakiś głupi 
przyjdzie. Spokojnie to tylko takie po-
wiedzenie.

- Tak, ale tego dowiecie się już jutro, 
więc gasimy światła i dobrej nocy.

Zamknął drzwi i zostaliśmy sami.
 - Jak ja mam iść spać jak z ciekawo-

ści nie usnę – rzekła Margaret.
- Mi to mówisz, jestem najciekawszą 

osobą jaką znacie. - zaśmiałam się.
- No faktycznie. - zgodził się ze 

mną Nicholas.
- Nie dam rady, ja chcę wiedzieć już 

– niecierpliwiła się Margaret.
- No ja też, ale nie da się tego przy-

spieszyć.
- Dziewczyny spokojnie, jutro 

wszystko się wyjaśni, a jak pójdziecie 
spać teraz to jutro przyjdzie w mgnie-
niu oka. Pozwólcie, że oddam się w sidła 
krainy Morfeusza i pójdę spać. - odparł 
Nicholas i odwrócił się do nas tyłem, no 
tak, wieczny śpioch.

- Jejku ja chcę wiedzieć teraz. - cierp-
liwość Margaret jest równa – 100, ona 
zawsze chce wszystko już.

- Nicholas ma rację im szybciej za-
śniesz, tym szybciej się obudzisz i się 
dowiesz, więc dobranoc.

- Dobranoc.
Czas na spanie, przez tatę jest to cięż-

sze niż zazwyczaj, bo jednak z tyłu głowy 
ciekawość nie daje mi spokoju, ale rada 
przyjaciela jest trafna, położyć się i usnąć 
jak najszybciej, to najlepsze wyjście.

Leżałam tak z 15 minut myśląc o tym 
co to będzie, czym będzie ta niespodzian-
ka albo kim? Reszta już pewnie spała, 
a mój mózg wymyślał 50 pomysłów na 
minutę. Jednak zmęczył się po jakimś 
czasie i też już usypiałam, aż nagle:

- Nie no nie mogę spać – rzekła zbyt 
głośno oburzona Margaret.

- To ty nie śpisz? - zapytałam ze zdzi-
wieniem.

- Dziewczyny - wymamrotał obu-
dzony, przez krzyk Margaret, Nicholas. 
- spać.

- No dobrze. - odparłyśmy i po krót-
kiej chwili już każdy spał.

Rano
Wstaliśmy rano bardzo wcześnie, 

nasza ciekawość była główną przyczy-
ną takiej szybkiej pobudki. Zjedliśmy 
śniadanie i ruszyliśmy zobaczyć nie-
spodziankę.

Po dłuższej podróży dotarliśmy do 
miejsca, które bardzo dobrze znałam. 
Była to biblioteka mojej rodziny. Za-
łożona kiedyś przez mojego dziadka 
sławnego Alberta Daviesa. 

- Jesteśmy na miejscu dzieciaki. Wy-
siadać z wozu. - Zaśmiał się mój tata.

- Dlaczego jesteśmy w bibliotece 
panie Davies? - Zapytała zdezoriento-
wana Margaret.

- Wejdziecie do środka to się prze-
konacie.

Nie pozostało nam nic innego jak 
sprawdzić co nas czeka w środku. Wcho-
dząc zauważyliśmy to co zwykle ja wi-
działam będąc tutaj w trakcie każdych 
wakacji, gdy byłam u taty. Jednak mi 
się nie zgadzało.

- Już zauważyłaś różnicę kochanie? 
- Zapytał mnie tata.

Przyjrzałam się dokładnie wszystkim 
pomieszczeniom. 

- Tego pomieszczenia tutaj nie było. 
- Powiedziałam i wskazałam na mały 
gabinet zaraz obok łazienki.

- Masz rację moja droga, szybko 
wchodźcie do środka, chcę już zobaczyć 
wasze miny.

W środku znajdowały się trzy biurka, 
na każdym z nich stała plakietka z na-
szymi imionami. Moje stało na środku 
pomieszczenia, Margaret po prawej, 
a Nicholasa po lewej.

- Ta da! Drodzy państwo od dzisiaj 
przez całe wakacje będziecie spędzać ra-
zem czas pracując u mojego boku. Super 
co nie? - zapytał podekscytowany ojciec.

- Tak! Hura! - Krzyknęliśmy uda-
jąc zadowolenie.

- To ja was zostawiam i powodzenia, 
waszym głównym zadaniem jest przej-
rzeć wszystkie książki przez te 2 mie-
siące i zapisać każdej numer ostatnich 
ją czytających i dorobić nowe rubryki 
na kolejnych czytelników. Wydaje się 
nudne, ale nawet sobie nie wyobraża-
cie jakie to ekscytujące. - Powiedział 
i wyszedł.

- To będą niezapomniane waka-
cje, wierzcie mi. - Przedrzeźniał mnie 
mój przyjaciel.

- To nas urządziłaś. - Dodała Mar-
garet.

- Przestańcie, ważne, że będziemy 
razem, może akurat stanie się coś cie-
kawego.

Mówiąc to nie spodziewałam się, że 
moje słowa będą mieć moc sprawczą.

Stoimy pod biblioteką już drugą 
godzinę. Gdzie ten mój tata, wyszedł 
rano i powiedział, że będzie na miejscu, 
gdy przyjedziemy, a go nadal nie ma. 
Dzwoniłam, pisałam, ale cały czas cisza.

- Mam. - Krzyknął Nicholas znajdując 
klucz od drzwi frontowych pod wy-
cieraczką. No tak zapomniałam o nim.

Mijały godziny, a my ślęcząc nad 
książkami cały czas zastanawialiśmy 
się, gdzie jest mój tata.

- Może on zaginął? - Rzuciła suge-
stią Margaret.

- Ty to masz wyobrażenie młoda. - 
Prychnął Nicholas.

- Na pewno coś mu wypadło i wie-
czorem spotkamy go w domu. - szkoda, 
że nie byłam zbyt pewna swoich słów. 
Miałam nadzieję, że nie będzie powtórki 
z rozrywki. Nigdy nikomu o tym nie mó-
wiłam, ale mój dziadek kiedyś zaginął 
a dokładnie 4 lipca 1992 roku miał wtedy 
40 lat. Pamiętam tą datę, bo wiele razy 
słyszałam ją od babci, często wspomi-
nała te wydarzenia.

Taty nie ma już 3 dzień, zaczynam 
się niepokoić. Jednak nadal czekamy, 
nie poszliśmy na policję, bo oni i tak nic 
nie zdziałają. Byliśmy w trakcie prze-
rabiania półek z książkami o tematyce 
kryminalnej, gdy Margaret znalazła 
ciekawą rzecz.

- Ludzie mam tu coś, ale to nie książ-
ka, znaczy z zewnątrz wygląda jak książ-
ka, ale w środku jest dziennik.

Pokazała nam to i zaczęliśmy prze-
glądać. Nie wierzę w to co widzę, tam są 
artykuły o zaginięciu mojego dziadka, 
dużo notatek zapisanych ręcznie. Wiem 
kogo to pismo. To był dziennik mojego 
taty. Nigdy mi nie mówił, że go szukał. 

- Czy możesz nam to wyjaśnić? - Za-
pytali moi przyjaciele.

Opowiedziałam im całą historię, 
nagle Margaret wstała i podeszła do ka-
lendarza.

- Nie chcę cię niepokoić Natalie, 
ale wiesz, który dzień był jak zaginął 
twój tata?

- Nie, czekaj, dzisiaj jest 7 lipca, czyli 
tata zniknął...

- 4 lipca. - Dopowiedział Nicholas. - Do 
tego twój tata ma 40 lat jak się nie mylę.

- Tak skończył miesiąc temu.
- Czy nie wydaje wam się to dziwne? - 

Zapytała Margaret siadając za biurkiem.
- Wiecie co?
- Co? - Odpowiedzieli.
- Czas rozpocząć śledztwo. Nic innego 

nam nie pozostało.
Po długich poszukiwaniach Nicholas 

natknął się na coś ciekawego.
- Dziewczyny tutaj są ukryte schody.
Mój przyjaciel znalazł tajne przej-

ście do piwnicy, które znajdowało się 
za półką w odległości części biblioteki. 
Zeszliśmy na dół, a to co ujrzeliśmy było 
niewiarygodne. Było tam wiele tablic 
korkowych ze zdjęciami, artykułami 
przypiętymi pinezkami i powiązanymi 
czerwonymi sznurkami. Zaczęliśmy 
przeglądać wszystko z dużą dokład-
nością.

- Te wszystkie zdjęcia, artykuły doty-
czą mojej rodziny, mojego dziadka i jego 
zaginięcia, jego brata, który też zaginął, 
nie wiedziałam o tym, że miał brata.

- Widzisz tą datę? - Wskazał palcem 
Nicholas na dzień i rok pod zdjęciem 
starszego brata mojego dziadka. Był to 
rok 1982 i także 4 lipca, a co najlepsze 
miał on wtedy również 40 lat.

- Robi się coraz ciekawiej. - Stwier-
dziła Margaret.

Przesiedzieliśmy w piwnicy całą noc, 
jednak nic ciekawego nie znaleźliśmy. 
Mieliśmy już wracać do domu, kiedy 
Margaret potknęła się o wystającą płytkę 
na ziemi. Okazało się, że pod nią ukryta 
była koperta, a w niej wiadomość.

Wiadomość od taty
Londyn 3 lipca 2017
Drogie dzieci,
jeśli to czytacie to znaczy, że moje 

najgorsze myśli zostały zrealizowane. 
Jak widzieliście w piwnicy, pracowałem 
latami nad sprawą zaginięcia mojego 
ojca i jego brata. Macie dostęp do wszyst-
kich moich notatek, przyszła kolej na 
was. Rozwiążcie zagadkę i znajdźcie 
mnie zanim będzie za późno.

Powodzenia Richard Davies
- On wiedział. - Tyle zdołałam po-

wiedzieć.
- Myślicie, że damy radę? - Zapyta-

ła Margaret.
- Musimy.

Rozwiązywanie takiej zagadki to nie 
to samo, co szukanie tego kto podbiera 
jedzenie ze stołówki. Szukamy poszlak 
już drugi tydzień. Znaleźliśmy wiele 
ważnych informacji.

Między innymi wiele artykułów o za-
ginięciach, które miały miejsce przez 
te wszystkie lata, ale nie dało nam to 
zbyt dużo.

- Mam coś! - Krzyknęła Margaret. 
- Słuchajcie. Mam tutaj wyniki badań 
twojego dziadka i jego brata i co cie-
kawe u obydwóch wynik jest ten sam. 
Uwaga czytam: „Stwierdzono wrodzoną 
chorobę rozdwojenia jaźni”.

- Czy to możliwe, że twój ojciec też to 
może mieć? - Zaczął Nicholas.

- Jeśli dziadek to miał i jego brat też, 
to wszystko możliwe. A to co? - Zauważy-
łam podobną kartkę do tych co trzymała 
Margaret, leżącą na podłodze. - To wyni-
ki mojego taty, teraz mamy sto procent 
pewności, że on też jest chory.

- Jak dobrze pamiętam rozdwojenie 
jaźni to osobowość wieloraka, człowiek 
może w każdej chwili stać się całkiem in-
nym człowiekiem. - Dodał mój przyjaciel.

- A jeśli rozwiązanie zagadki mamy 
przed nosem, a dokładnie w naszych rę-
kach?

- Co masz na myśli Natalie? 
- Posłuchajcie, wszyscy trzej mają 

stwierdzone rozdwojenie jaźni, mieli 40 
lat, gdy zaginęli, to znaczy, że ta choroba 
ujawnia się właśnie w tym wieku. Wie-
my co się z tym wiąże. Nicholas czy jest 
możliwe, żeby ich osobowość przed 40 
rokiem życia, może być zastąpiona w stu 
procentach, przez nową całkiem inną?

- Tak, jest to możliwe. - Potwierdził 
moje najgorsze oczekiwania, ale to by 
było jedyne logiczne wytłumaczenie 
wszystkich tych wydarzeń.

- Czy myślisz, że twój tata zaginął, bo 
ujawniła się choroba i stał się całkiem 
innym człowiekiem?

- Nie wiem czy to możliwe Margaret, 
ale wszystko na to wskazuje.

- Tak więc zagadka rozwiązana, twój 
tata jest chory i to dlatego zniknął, tak 
samo jak twój dziadek i jego brat. Nie 
takiego rozwiązania oczekiwaliśmy, ale 
najwidoczniej taka jest prawda, tylko 
co teraz?

- Zadałeś dobre pytanie Nicholasie, 
myślę że...

Nie dane było mi dokończyć zda-
nia, bo do biblioteki ktoś wszedł mimo 
tego, że było zamknięte. To co ujrzałam 
w drzwiach, a raczej kogo zszokowało 
nas wszystkich.

- Dziadek?

Aleksandra Olszak (lat 19)
Konkurs literacki „Noc w bibliotece” w kategorii Dorośli

(NIE) ZAPLANOWANE ZAGINIĘCIE
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Ksiądz  Zdzisław Za-
krzewski znany jest przede 
wszystkim jako działacz  nie-
podległościowy w powiecie 
rawickim, będąc tam preze-
sem Rady Ludowej na teren 
powiatu. Jego rola szczegól-
nie się zaznaczyła w czasie 
powstania wielkopolskiego. 
Niemcy mówili  o nim, że był 
„najbardziej fanatycznym 
Polakiem w południowo – 
zachodniej Wielkopolsce”.

Uważano go wtedy w po-
wiecie za postać pierwszopla-
nową. Tamtejsi przywódcy 
powstania zarzucali mu jed-
nak bierność w pierwszej fazie 
ruchu  powstańczego, zbyt-
nią ugodowość z Niemcami 
i nadmierną trwogę przed ich 

potęgą. Nie zezwalał młodym 
przywódcom na  rozpoczęcie 
natarcia na Rawicz. Tłuma-
czył, że chociaż Rawicz zdobę-
dziecie to go nie utrzymacie, 
gdyż jest położony zbyt blisko 
granicy. Wyraził na to zgodę 
dopiero na początku  lutego 
1919 r., gdy Niemcy zdążyli 
się dobrze przygotować do 
odparcia uderzenia. Mimo 
dwukrotnych prób w nocy 
z  3/4 i 5/6 lutego 1919 r. po-
wstańcy miasta nie zdobyli. 
Ks. Zakrzewski napisał książkę 
pt. „Walki o Rawicz”.

Rawicz wrócił jednak do 
Polski w wyniku ustaleń trak-
tatu pokojowego, zawartego 
w Wersalu 28 czerwca 1919 r. 
Niemcy ten traktat, chociaż 
i tak złagodzony w stosunku 
do pierwszej wersji, uznali za 
niesprawiedliwy, grabieżczy 
i zawarty pod przymusem. 
Tereny opanowane przez 
powstańców zostały decyzją  
traktatu oficjalnie włączone 
do odrodzonego państwa pol-
skiego. Natomiast niewielkie 
tereny, których powstańcy nie 
zdołali opanować, też nam 
zostały przyznane, ale miały 
przejść pod administrację pol-
ską po podpisaniu traktatu po-
kojowego przez Niemcy. Stało 
się to dopiero w styczniu 1920 
r., a termin opuszczenia ich 
przez wojsko i władze niemie-

ckie  ustalono na 17 stycznia 
1920 r. Tego też dnia Leszno, 
Rawicz, Bojanowo, Rydzyna, 
Sarnowa wróciły do Polski. 
Ks. Zakrzewski wygłosił na-
stępnego dnia patriotyczno 
– religijne kazanie  w czasie 
mszy polowej dziękczynnej, 
odprawionej na rawickim ryn-
ku.

Zdzisław Zakrzewski uro-
dził się 11 czerwca 1870 r. 
w Kokorzynie powiat Kościan. 
Był synem Władysława, dzie-
dzica Kokorzyna, posła na 
sejm pruski, powstańca 1863 
r. oraz matki Wandy z  Rawi-
czów – Kośnickich. W 1892 r. 
w gimnazjum leszczyńskim 
zdał maturę. Teologię studio-
wał w Poznaniu i Gnieźnie. 
Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1896 r. z rąk arcybi-
skupa Floriana Stablewskiego. 
Pierwsze lata pracy duszpa-
sterskiej odbywał w Śremie 
i Kościanie.

W 1900 r. otrzymał probo-
stwo w Golejewku.  Przyczy-
nił się tu do zbudowania do 
roku 1903 nowego kościoła 
i zaprosił do Golejewka arty-
stę malarza Antoniego Pro-
cajłowicza z Krakowa, który 
wykonał polichromię w no-
wej świątyni. W sąsiednim 
Golejewie założył w 1901 r. 
bank spółdzielczy i był jego 
dyrektorem. Była to czysto 

Nowa usługa umożliwia 
podatnikom dostęp do in-
formacji o dokonanych 
zwrotach z podatków PIT 
i VAT bez konieczności oso-
bistego kontaktu z urzędem 
skarbowym. Usługa jest do-
stępna wyłącznie w serwisie 
e-Urząd Skarbowy na po-
datki.gov.pl. Wielkopolska 
KAS w ramach nadpłaty PIT 
zwróciła już podatnikom po-
nad 876 mln zł.

„Status zwrotu” umożliwia 
przeglądanie informacji o do-
konanych od stycznia 2020 
roku zwrotach z podatków 
PIT i VAT. W przypadku PIT 
w usłudze dostępne są dane 
dotyczące etapu zwrotów 
z wszystkich form opodatko-
wania podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych.

Podatnik może samodziel-
nie uzyskać informację o dacie 
dokonania zwrotu, zaliczeniu 
nadpłaty na inne zobowiąza-
nia podatkowe lub przekaza-
niu jej do innego odbiorcy, co 
może mieć miejsce np. w przy-
padku zajęcia wierzytelności. 
W usłudze znajduje się rów-
nież informacja o sposobie 

dokonania zwrotu i ewentu-
alnie naliczonej kwocie opła-
ty pocztowej (jeżeli zwrot 
realizowany jest przekazem 
pocztowym). W przypadku 
zwrotu z oprocentowaniem 
podatnicy otrzymają też in-
formację o kwocie wypłaco-
nego oprocentowania.

Udostępnienie tych danych 
online sprawia, że podatnik 
nie będzie już musiał osobi-
ście kontaktować się z urzę-
dem skarbowym aby uzyskać 
informacje o statusie swojego 
zwrotu. To kolejne ułatwienie, 
które przyśpiesza załatwianie 
spraw i ogranicza konieczność 
wizyty w urzędzie.

W przypadku złożenia PIT 
elektronicznie urząd skarbowy 
ma czas na przekazanie zwro-
tu maksymalnie do 45 dni. 

W wielkopolskich urzędach 
skarbowych dzieje się to jed-
nak w praktyce dużo szybciej 
– średnio w ciągu 16 dni, są 
jednak miejsca gdzie udaje 
się to już nawet po 9 dniach. 
Dłuższy czas realizacji wynika 
najczęściej ze skomplikowanej 
sytuacji podatnika (np. obcią-
żenia tytułami egzekucyjnymi).

„Łącznie w całej Wielkopol-
sce urzędy skarbowe przeka-
zały już podatnikom ponad 
876 mln zł z tytułu nadpłaty 
w podatku. W samym po-
wiecie rawickim było to ok.  
14 415 114,23 zł mln zł.” 
– mówi naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rawiczu 
Krzysztof Kurzawa.

Od tego roku rolnicy mogą 
składać wnioski o przyznanie 
dopłat bezpośrednich i ob-
szarowych z PROW jedynie 
za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus. Oznacza to, że 
nie są przesyłane do rolników 
papierowe wnioski spersona-
lizowane. Nie ma także moż-
liwości składania oświadczeń 

o braku zmian w stosunku do 
roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posia-
dają komputera lub obawiają 
się, że sami sobie nie poradzą 
z procedurą, mogą liczyć na 
pomoc pracowników ARiMR. 
Wszelkie wątpliwości związa-
ne z wypełnianiem wniosków 
można konsultować dzwoniąc 
pod bezpłatny numer infolinii: 
800 38 00 84 (w dni robocze 
w godz. 7.00 – 19.00 oraz w so-
botę 10.00 – 16.00). W placów-
kach Agencji udostępnione 
zostały również stanowiska 
komputerowe, przy których 
można wypełnić wniosek, 
a eksperci służą wsparciem 
w kwestiach technicznych. 
Ze względu na ograniczenia 
wprowadzone w związku 
z COVID-19, zalecamy, aby 
rolnicy, którzy chcą odwiedzić 
biura powiatowe, umówili się 
telefonicznie na konkretny 
termin. To pozwoli uniknąć 

kolejek i zadbać o bezpieczeń-
stwo beneficjentów i pracow-
ników ARiMR.

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Grzegorz Puda podjął 
decyzję o wydłużeniu do 17 
czerwca 2021 r. termin skła-
dania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie, oraz płatno-
ści obszarowe finansowane 
z PROW (Rolnictwo ekolo-
giczne, działanie Dobrostan 
zwierząt, płatności ONW, Dzia-
łanie rolno-środowiskowo-kli-
matyczne oraz o przyznanie 
premii w ramach działania 
zalesieniowego). Wnioski 
będzie można składać rów-
nież po 17 czerwca tj. do 12 
lipca, z tym że za każdy dzień 
roboczy opóźnienia należna 
kwota płatności zostanie po-
mniejszona o 1% (z wyjątkiem 
przypadków kiedy opóźnie-
nie jest wynikiem działania 
siły wyższej lub wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności). 

/ARiMR

polska placówka w okresie, 
gdy trwała germanizacja  
Wielkopolski. Cenne są jego 
opracowania dotyczące Cze-
stramu – Golejewka i tamtej-
szego kościoła. Pisał prozą 
i wierszem. Posiadał niewąt-
pliwy talent literacki.

W roku 1924 otrzymał pro-
bostwo w Wolsztynie i został 
też dziekanem zbąszyńskim. 
Zapisał się w dziejach Wolszty-
na napisaniem  pracy histo-
rycznej „Z dziejów Wolsztyna 

i okolicy” wydanej w Lesznie 
w 1932 r. oraz odnowieniem 
tamtejszej zabytkowej fary.

Z dniem 1 grudnia 1931 r. 
na własną prośbę został prze-
niesiony do Dolska (powiat 
śremski). Była to jego ostat-
nia placówka duszpasterska. 
Pracowite życie zakończył 
w 1936 r. Pochowany jest na 
cmentarzu w Dolsku. Na po-
grzeb przybyły też delegacje 
z Wolsztyna i Golejewka.

Stanisław Jędraś   
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ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

NICOLA SUTCLIFF
„JESTEM SAUDYJKĄ. 
ŚWIAT OCZAMI KOBIET Z ARABII 
SAUDYJSKIEJ”

ZOFIA STANECKA „BASIA I CHOROWANIE”

Nicola Sutcliff to 
debiutująca pisarka. 
Z zawodu jest lingwist-
ką, ukończyła studia 
na wydziale Modern 
Languages and Eu-
ropean Studies na 
University of Bath, 
a następnie otrzyma-
ła dyplom Freelance 

and Feature Writing 
w London School of 
Journalism. Obecnie 
mieszka w Paryżu.

Jej pierwsza książ-
ka pt. Jestem Saudyjką. 
Świat oczami kobiet 
z Arabii Saudyjskiej to 
literatura faktu, którą 
napisała po czterolet-

nim pobycie w Arabii 
Saudyjskiej. Pisarka 
przez ten okres miała 
bardzo dużo możliwości 
poznania świata arab-
skiego, często widywała 
się i rozmawiała z arab-
skimi kobietami. Poza 
tym miała też kontakt 
z aktywistkami sau-
dyjskimi, które walczą 
o prawa kobiet; pozna-
ła księżniczki i bogate 
kobiety oraz skrajnie 
biedne Arabki czy Be-
duinki mieszkające na 
pustyni. Dzięki tym 
spotkaniom oraz szcze-
rym rozmowom udało 
jej się wyłonić całkiem 
nowy wizerunek kobie-
ty arabskiej. 

Uważam, że książka 
jest naprawdę bardzo 
dobra i warta polecenia 
oraz przeczytania. Jak 
dla mnie jest to pierw-
sza pozycja, która na-
reszcie nie przedstawia 
muzułmańskich kobiet 
jako zniewolonych 
i ograniczonych przez 
wiarę, religię, prawo czy 
rodzinę (np. mężów), 
a wręcz odwrotnie. Ko-
biety te wydają się być 
szczęśliwe i zadowolone 
ze swojego życia, mimo 
tego, że każda z nich 
prowadzi je w inny spo-

sób.  Książka zdecydo-
wanie wyróżnia się na 
tle pozostałych pozycji 
z tego tematu. 

Lektura ta jest odważ-
ną opowieścią, która 
inspiruje i zachwyca. 
Obala ona cały szereg 
stereotypów, ukazuje 
życie codzienne wielu 
kobiet, które wcale nie 
jest takie straszne, jak 
nam się wydaje. Pozna-
jemy ich poglądy reli-
gijne oraz świat jakim, 
się otaczają. Zaczynamy 
rozumieć dokonywane 
przez nie wybory (np. 
zakrywanie twarzy, 
nieprowadzenie samo-
chodu). 

Po przeczytaniu 
książki zdajemy sobie 
sprawę, że kobiety te są 
pod wieloma względami 
podobne do nas. Mają 
marzenia, plany, troski 
i radości. Po prostu uro-
dziły się w innym miej-
scu i tam, gdzie żyją (jak 
każdy z nas) starają się 
wieść dobre i szczęśli-
we życie.

Książka dostępna na 
Platformie Legimi. Dar-
mowe Kody do platfor-
my dostępne co miesiąc 
w Rawickiej Bibliote-
ce Publicznej.

Polecam Kinga Z.

Nie ma zbyt wielu małych 
i większych czytelników, którzy 
nie znaliby serii o Basi, stworzo-
nej przez Zofię Stanecką. Pery-
petie małej Basi i przygody, 
których doświadcza, są 

znane i bliskie każdemu dzie-
cku. Problemy poruszane przez  
autorkę są uniwersalne i ponad-
czasowe. Dzięki nim dziecko 

uczy się i rośnie razem z małą 
bohaterką – Basią. 

Tym razem Basia musi się 
zmierzyć z kłopotem, jakim 
jest chorowanie. W domu 

Basi choruje cala rodzina, 
zaczynając od taty. Jednak tylko 
Basia ląduje w szpitalu z powodu 
swoich dolegliwości. Dzieci do-
wiadują się, jak wygląda przebieg 
choroby, jakie są jej objawy oraz 
poznają domowe sposoby lecze-
nia. Czasami zdarza się, że ból 
staje się nie do zniesienia, nie ma 
się na nic sił, a naturalne metody 
walki z chorobą  zawodzą, trafia 
się do szpitala – jak nasza główna 
bohaterka. Jednak nie należy się 
bać szpitali, bo pracują tutaj spe-
cjaliści, którzy otoczą nas opieką 
i zadbają o to, abyśmy jak naj-

szybciej wrócili do zdrowia. Na 
przykładzie małej Basi autorka 
stara się uświadomić dzieciom, że 
najbliżsi czasami nie mogą czu-
wać przy nas w tych trudnych 
chwilach – cala rodzina Basi leży 
w łóżkach, walcząc z własnymi 
dolegliwościami. Jednak zawsze 
znajdzie się dobry wujek, który 
zatroszczy się o Basię i czuwa 
przy jej szpitalnym łóżku. Baj-
ka uczy dzieci, że nie należy bać 
się choroby i pobytu w szpitalu, 
a panowie i panie w białych far-
tuchach są po to, aby nam pomóc. 
Przedstawiona historia pozwala 
także dzieciom chociaż trochę 
oswoić się z  nowymi emocjami, 
które mogą towarzyszyć niezna-
nym dotąd doświadczeniom. Jest 
to bardzo ciepła opowieść o ko-
chającej się rodzinie, która wspól-
nie przetrwa nawet najgorsze 
chwile. 

Helena Sz.

ANGUS KONSTAM
„ŚWIAT PIRATÓW. 
HISTORIA 
NAJGROŹNIEJSZYCH 
MORSKICH 
ROZBÓJNIKÓW”

Wielu z nas, dziew-
czyny też, zafascynował 
świat piratów, wykreo-
wany przez literaturę 
i przez filmy. Szczegól-
nie pamiętną postacią 
literacką jest Kapitan 
Hak z  Piotrusia Pana, 
autorstwa Barrie, skarb 
pirata Flinta z książki 
Stevensona Wyspa 
skarbów i oczywiście 
kapitan Jack Sparrow, 
fikcyjny bohater, pi-
rat i kapitan statku 
z serii filmów Piraci 
z Karaibów, stworzo-
nej przez Teda Elliota 
i Terry’ego Rossio, re-
welacyjnie grany przez 
Johnny’ego Deppa.

Prezentowana publi-
kacja Angusa Konstama 
Świat piratów. Historia 
najgroźniejszych mor-
skich rozbójników nie 
jest książką przygodo-
wą. To opowieść o histo-
rii morskich rabunków 
i ludziach, którzy tego do-
konywali.

Autor jest szkockim 
pisarzem i historykiem, 
uznawanym za jednego 
z wiodących autorytetów 
w historii piractwa.

W sposób dostępny 
i obrazowy przedstawia 
nam historię piractwa 
od czasów starożyt-
nych po współczesność 
na wodach Afryki, Azji 
i Oceanii. Ukazuje fazę 
rozkwitu i zmierzch tego 

procederu. Dowiadujemy 
się wielu faktów o życiu, 
podróżach, zakładaniu 
nowych portów, o stacza-
nych bitwach. Poznajemy 
postaci mniej i bardziej 
znanych piratów. Wszyst-
ko jest zobrazowane 
mapami, ilustracjami, 
grafikami, okraszone 
licznymi historycznymi 
ciekawostkami, wydane 
w twardej oprawie,  na 
kredowym papierze.

Mnie oczywiście stan-
dardowo  zainteresował  
dział dotyczący piratów 
z Karaibów i ich działa-
nia na przestrzeni XVI-
XVIII wieku. Wreszcie 
dowiedziałam się, dla-
czego ten region stał się 
dla nich tak atrakcyjny, 
dla piratów zwanych też 
korsarzami, bukaniera-
mi, flibustierami - tłuma-
cząc przy okazji, czym ci 
różnili się między sobą 
i dlaczego nazw tych nie 
wolno używać wymien-
nie. Z zainteresowaniem 
czytałam też o piratach 
grasujących na wodach 
mórz azjatyckich, którzy 
cechowali się wyjątko-
wym okrucieństwem. 

Polecam tę pozycję 
z uwagi nie tylko na 
oryginalny temat, ale 
też jako zachętę i inspi-
rację do poznania dzie-
jów świata od zupełnie 
innej strony.

Felicja Konat

18 +

18 +

DLA 
DZIECI
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ
Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu
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FAX
Fax to również 8-latek. Faksiu przez swoją 

nieśmiałość do ludzi przebywa w schroniskach 
od bardzo dawna. W stosunku do ludzi jest 
bardzo łagodnym psem, lecz niesamowicie bo-
jaźliwym. W schronisku powoli uczy się dotyku 
człowieka, który nie krzywdzi a może sprawić 
przyjemność. Pięknie chodzi na smyczy. Nadaje 
się na podwórko, ponieważ w budynkach para-
liżuje go strach. Jest idealnym stróżem, który 
zawsze alarmuje gdy ktoś się zbliża. Najlepszy 
kumpel każdego psa, dlatego preferowane 
miejsce do adopcji to podwórko z innym psem.

CYGAN
Cygan ma ok. 9 miesięcy. Kot bardzo towa-

rzyski, lubi zwracać na siebie uwagę poprzez 
miauczenie. Uwielbia kontakt z ludźmi, no-
szenie na rękach, przytulanie i pieszczoty. 
Świetnie dogaduje się z innymi kotami a także 
z psami, których w ogóle się nie boi. 

PARYS
Parys ma 8 lat. Odebrany interwencyjnie 

z kojca, źle czuje się w zamkniętych pomiesz-
czeniach dlatego preferowane miejsce dla 
niego to podwórko. Parys jest energicznym 
i wesołym pieskiem. Bardzo lubi aportować 
i bawić się piłką. Z psami dogaduje się kiepsko, 
toleruje suki. Nie potrafi chodzić na smyczy. 
Gdy zaufa człowiekowi jest wielkim pieszczo-
chem, uwielbia drapanie po karku i grzbiecie. 



 � 10 maja – 28 maja (poniedziałek-piątek)
Wystawa malarstwa Izabeli Domanieckiej.
Wystawa dostępna od pon. do pt. w godz. 10:00-
18:00.
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu oraz online na 
kanale YouTube DK w Rawiczu

 � 13 maja (czwartek)
19:00 Cykl spotkań z dr Andrzejem Wątorskim 
Wielkie miasta - Brama w ogniu, czyli trzy królestwa 
i dwa serca.
Wykład online dostępny na kanale YouTube DK 
w Rawiczu

 � 15 maja (sobota)
19:00 Performatywne czytanie sztuki Anny 
Burzyńskiej Najwięcej samobójstw zdarza się w nie-
dzielę.
Kooprodukcja Dom kultury w Rawiczu, Teatr Miej-
ski w Lesznie
Czytanie dostępne na kanale YouTube DK w Rawi-
czu

 � 21 maja (piątek)
20:00 Performatywne czytanie sztuki Gustavo 
Ott’a w przekładzie Rubi Birden Twoje pocałunki 
mołotowa.
Muszla koncertowa DK w Rawiczu. Wstęp wolny
Limit publiczności do 50%

 � 22 maja (sobota)
20:00 Koncert z okazji Dnia Matki – w wykonaniu 
Zamoroka Band.
Muszla koncertowa DK w Rawiczu. Wstęp wolny
Limit publiczności do 50%

 � 28 maja (piątek)
18:00 Koncert w ramach światowego dnia walki 
z nowotworem krwi - Artyści przeciwko białaczce.
Koncert dostępny na kanale YouTube DK w Rawi-
czu

 � 29 maja (sobota)
19:00 Premiera spektaklu grupy teatralnej Decem 
Toys Damy i huzary.
Sala widowiskowa DK w Rawiczu
Limit publiczności do 50%

 � 30 maja (niedziela)
od godz. 14:00 Kulturalny Dzień Dziecka - bawmy 
się bezpiecznie.
Park przy DK w Rawiczu

UWAGA: Wydarzenia z udziałem publiczności zależne są od 
aktualnych obostrzeń. W przypadku przełożenia terminu wy-
darzenia, bilety zachowują swoją ważność. Bieżące informacje 
na stronie dk.rawicz.pl oraz na fanpage'u DK Rawicz.

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY


