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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.

Przypominamy, że od 6 września 2021 r. obowiązują nowe numery kontaktowe 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Sekretariat Burmistrza - 65 616 49 81
Biuro Obsługi Klienta - 65 616 49 80
Sekretarz Gminy - 65 616 49 88 / 404
Skarbnik Gminy - 65 616 49 86 / 412
Wydział Organizacji i Nadzoru - 65 616 49 88
Naczelnik Wydziału - 65 616 49 88 / 404
Zastępca Naczelnika - 65 616 49 88 / 406
- Działalność gospodarcza - 65 616 49 88 / 447
- Zespół Obsługi Klienta - 65 616 49 88 / 446
- Zespół Kadr i Płac - 65 616 49 88 / 405 / 498
- Biuro Rady Miejskiej - 65 616 49 88 / 407 / 408
- Zespół ds. zakupów, mienia i BHP - 65 616 49 88 / 410
- Inspektor Ochrony Danych - 65 616 49 88 / 406
- Zespół ds. obsługi informatycznej i wdrożeń - 65 616 49 88 / 411
Wydział Finansowo- Budżetowy - 65 616 49 86
Naczelnik Wydziału - 65 616 49 86 / 412
Z-ca Naczelnika Wydziału do spraw budżetu planowania i analiz - 65 616 49 86 / 417
Zespół Budżetu Planowania i Analiz - 65 616 49 86 
- Księgowość i sprawozdania - 65 616 49 86 / 430
- Budżet gminy - 65 616 49 86 / 418
Zespół Finansowo- Księgowy - 65 616 49 86
- Główny księgowy - 65 616 49 86 /431
- Księgowość urzędu - 65 616 49 86 /413
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych - 65 616 49 83
Z-ca Naczelnika Wydziału do spraw Podatków i Opłat Lokalnych - 65 616 49 83 / 455
Podatki i opłaty lokalne - 65 616 49 83 / 420
Podatki - księgowość osoby prawne - 65 616 49 83 / 414
Podatki - księgowość osoby fi zyczne - 65 616 49 83 / 415
Podatek od środków transportowych - 65 616 49 83 / 416
Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju - 65 616 49 84
Naczelnik Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju - 65 616 49 84 / 435
- Zespół Planowania Przestrzennego - 65 616 49 84 / 438
- Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe - 65 616 49 84 / 436
- Ochrona środowiska, wycinka drzew, dotacje - 65 616 49 84 / 439
- Sprzedaż nieruchomości, lokale - 65 616 49 84 / 440
- Dzierżawy i podziały geodezyjne - 65 616 49 84 / 437
Biuro Inwestycji Kubaturowych - 65 616 49 84
- Zgłaszanie awarii oświetlenia - 65 616 49 84 / 426
- Inwestycje Kubaturowe - 65 616 49 84 / 424
- Inwestycje Kubaturowe - 65 616 49 84 / 422
Biuro Zarządzania Drogami - 65 616 49 84
Kierownik Biura Zarządzania Drogami - 65 616 49 84 / 419
Utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego - 65 616 49 84 / 454
Organizacja ruchu drogowego, uzgodnienia - 65 616 49 84 / 427
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - 65 616 49 85
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - 65 616 49 85 / 432
- Przedszkola - 65 616 49 85 / 433
- Szkoły i sprawy społeczne - 65 616 49 85 / 434
Wydział Spraw Obywatelskich - 65 616 49 82
- Naczelnik Wydziału - 65 616 49 82 / 441
- Urząd Stanu Cywilnego - 65 616 49 82 / 403
- Dowody osobiste - 65 616 49 82 / 443
- Ewidencja Ludności - 65 616 49 82 / 442
- Ochrona p-poż., sprawy wojskowe, imprezy masowe, zgromadzenia - 65 616 49 82 / 502
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 
Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 / 425
- Zamówienia publiczne - 65 616 49 87 / 423 /496
- Zarządzanie Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 / 425
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy - 65 616 49 88 / 409
Biuro Prawne - 65 616 49 88 / 497
Biuro Audytu i Kontroli - 65 616 49 88 / 429
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej - 65 616 49 88 / 500 
Biuro Zarządzania Kryzysowego - 65 616 49 88 / 444

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail sekretariat@cusrawicz.pl
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 KONTAKTYPRZYDATNE KONTAKTY

Na rawickim rynku 
z początkiem grudnia od-
słonięto makietę miasta. 
W najbliższych tygodniach 
w pobliżu stanie również 
pomnik niedźwiedzia. 
Zarówno makieta, jak 
i niedźwiedź są ostatnimi 
elementami, które uzupeł-
nią płytę rawickiego rynku 
po rewitalizacji. 

Konkurs na wykonanie 
makiety wygrali Tomasz 
Sachanowicz i Mikołaj Jer-
czyński ze Szczecina. Są 
oni także odpowiedzialni 
za opracowanie dokumen-
tacji, wykonanie i zamon-
towanie makiety starego 
miasta Rawicza zgodnie 
z projektem konkursowym. 
Treść makiety oraz jej układ 

i forma zostały zatwierdzo-
ne przez rawicki urząd po 
konsultacji z rawickimi hi-
storykami, polonistami oraz 
architektami. 

Obecnie trwają ostatnie 
prace związane z wykona-
niem rzeźby niedźwiedzia, 
która w najbliższych tygo-
dniach pojawi się na rawi-
ckim rynku.  /cib

MAKIETA STAREGO 
MIASTA JUŻ NA RYNKU
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Zapraszamy do współpracy.

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
podjął decyzję o zamknię-
ciu sali sportowej w Sie-
rakowie, która została 
oddana do użytku w 2003 
roku. To pokłosie eksper-
tyzy, zgodnie z którą po 
czasie ujawniły się zanie-
dbania powstałe w trakcie 
budowy sali. Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 6 
zaniepokoiły pęknięcia. 

Zgodnie z zaleceniami 
Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Ra-
wiczu, wynikającymi ze wska-
zań z protokołu z okresowej 
kontroli obiektu, zarządca 
obiektu – Dyrektor SP w Sie-
rakowie zlecił wykonanie 
ekspertyzy technicznej dla 
głównych elementów kon-
strukcyjnych hali sportowej 
w Sierakowie. Przeprowadzo-
na ekspertyza wykazała, że:

• Połączenia słupów 
głównych z ryglami zosta-
ły wykonane niezgodnie 
z założeniami w dokumen-
tacji projektowej.

• Projektowane połączenia 
na pierścienie BISTYP zostały 
niepoprawnie wykonane na 
etapie montażu. Pierścienie 
nie zostały wystarczająco 
dociśnięte do gałęzi słupów, 
przez co nie wbiły się całko-
wicie w element drewniany.

• Korozja biologiczna 
drewna w strefach podpo-
rowych słupów spowodowa-
na jest wykonaniem opaski 
wokół budynku z kostki be-
tonowej.

• Korozja biologiczna wy-
wołana wskutek porażenia 
przez owady jest wynikiem 
braku odpowiedniej impre-
gnacji od momentu wybu-
dowania obiektu.

Ekspert dokonujący kon-
troli obiektu uznał stan 
hali za niezadowalający. 
Według niego większość 
uszkodzeń powstała wsku-
tek działania czynników 
atmosferycznych i błędów 
powstałych podczas mon-
tażu konstrukcji. Wpływa 
na to m.in. zastosowanie 
połączeń śrubowych, które 
nie są w stanie przenosić 
obciążeń stałych wystę-
pujących w budynku. 
W ocenie eksperta nośność 
połączeń może być niewy-
starczająca do zachowania 
bezpieczeństwa konstruk-
cji i bezpiecznego użytko-
wania obiektu. 

W związku z koniecznoś-
cią wykonania prac napraw-
czych gmina Rawicz zleci 
opracowanie dokumentacji 
projektowej, na podstawie 
której zostanie wykonany 
remont. 

Dyrektor szkoły w trybie 
natychmiastowym zawiesił 
wszystkie zajęcia odbywa-
jące się w obiekcie. Z kolei 
Inspektor Nadzoru Budow-
lanego wyłączy salę z użyt-
kowania.  /cib

NADZÓR BUDOWLANY ZAMYKA SALĘ NADZÓR BUDOWLANY ZAMYKA SALĘ 
SPORTOWĄ W SIERAKOWIESPORTOWĄ W SIERAKOWIE

STOWARZYSZENIE SPOTKAŃ TWÓRCZYCH STROJOWNIA STOWARZYSZENIE SPOTKAŃ TWÓRCZYCH STROJOWNIA 
Z NAGRODĄ KULTURALNĄ BURMISTRZA GMINY RAWICZ Z NAGRODĄ KULTURALNĄ BURMISTRZA GMINY RAWICZ 
ZA 2021 ROKZA 2021 ROK

Po zasięgnięciu opinii 
Kapituły Nagrody Bur-
mistrz Gminy Rawicz 
Grzegorz Kubik przyznał 
nagrodę za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultu-
ry w wysokości 5 tys. zł 
członkom Stowarzyszenia 
Spotkań Twórczych Stro-
jownia.

Nagroda za osiągnię-
cia w dziedzinie kultury 
o istotnym znaczeniu dla 
gminy Rawicz jest do-
cenieniem działalności 
koncertowej, wydawni-
czej i fonograficznej. We 
wniosku złożonym przez 
Muzeum Ziemi Rawickiej 

znalazła się dotychczaso-
wa działalność stowarzy-
szenia, które od 2017 roku 
działa w formie stowarzy-
szenia zwykłego. Główną 
osią działań Stowarzy-
szenia jest prowadzenie 
zespołu Strefa Niskich 
Ciśnień, którego nagrania 
emitowane były m.in. przez 
Program Trzeci Polskiego 
Radia, do którego zespół 
został zaproszony do au-
dycji na żywo. Niektóre 
utwory znalazły się na pre-
stiżowym wydawnictwie 
„Offensywa 4” kompilowa-
nym przez uznanego dzien-
nikarza radiowej Trójki 
– Piotra Stelmacha. Stowa-
rzyszenie do tej pory zre-

alizowało kilka projektów 
wydawniczych, współtwo-
rzyło z rawickim artystą 
Henrykiem Pawłowskim 
widowiska poetycko – mu-
zyczne i było wydawcą to-
mików poezji. Działalność 
Stowarzyszenia od kilku 
lat wspiera Gmina Rawicz 
dofinansowując niektóre 
projekty kulturalne.

Wręczenie nagrody, choć 
nastąpiło już w gabinecie 
Burmistrza, to planowane 
jest na kolejny raz odkła-
danej z powodu pandemii 
Rawickiej Gali Organizacji 
Pozarządowych, którą or-
ganizatorzy mają nadzieję 
przeprowadzić wiosną tego 
roku.  /mt
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Zegar ulokowany w wie-
ży sarnowskiego ratusza 
wymaga gruntownej re-
nowacji. Czasomierz zo-
stał odłączony z powodu 
problemów z instalacją 
elektryczną oraz stanu 
technicznego samego ze-
gara, jak i wieży. Po wyko-
naniu prac remontowych 
zegar wróci na swoje miej-
sce. Termin jeszcze nie jest 
znany. 

Zakres prac renowacyj-
nych jest spory. Wymienio-
ne muszą zostać łożyska, 
część mechanizmów czy 
naciąg zegara. Konserwa-
cji wymaga także rozrząd, 
stół zegarowy oraz ko-
nieczne jest nowe malowa-
nie. Mechanizm zostanie 
przeniesiony o jedną kon-
dygnację niżej, w miejsce 
które będzie dostępne bez 
wchodzenia po drabinie. 
Po wykonaniu prac zwią-
zanych z mechanizmami 
zegara, planowana jest re-
nowacja tarcz zegarowych, 
ma ona być realizowana 
razem z renowacją wieży 
ratusza. 

- Zegar wymaga grun-
townej renowacji ze wzglę-
du na swój stan. Zakres 
renowacji jest szeroki, ale 
zrobimy wszystko, by przy-
wrócić zegar do pełnego 
funkcjonowania. Ważnym 
celem jest również czeka-
jący od wielu lat remont 
ratusza. Będziemy robili 
wszystko, by zdobyć finan-
sowanie na ten cel jak i na 
rewitalizację starej części 
Sarnowy. Bardzo istotna 
dla  mieszkańców Sarnowy 
jest przebudowa w najbliż-
szych latach rynku i ulic 
w centrum, w tym ulicy 
Kolejowej. W najbliższych 
latach z tego zadania chce-
my się wywiązać w zakre-
sie, na jaki pozwolą nam 
finanse - mówi burmistrz 
gminy Rawicz Grzegorz 
Kubik. 

Po renowacji ratuszowy 
zegar ma zostać jeszcze 
bardziej wyeksponowany 
poprzez jego przeniesie-
nie o jeden poziom niżej. 
 /cib

RATUSZOWY ZEGAR W SARNOWIE RATUSZOWY ZEGAR W SARNOWIE 
TRAFIŁ DO NAPRAWYTRAFIŁ DO NAPRAWY

UDZIAŁ RAWICKIEJUDZIAŁ RAWICKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJBIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W FORUM SOWA W FORUM SOWA 

W dniach 13 – 15 grudnia 
2021 roku reprezentacja 
pracowników Rawickiej 
Biblioteki Publicznej wraz 
z Dyrektorem uczestniczy-
ła w Forum SOWA, które 
odbyło się w siedzibie 
Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. 

„Strefa Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywno-
ści - SOWA” to inicjatywa 
Ministra Edukacji i Nauki. 
Wpisuje się w programy 
realizowane przez Mini-
stra w ramach Społecznej 
Odpowiedzialności Nauki, 
mające na celu populary-
zację i upowszechnianie 
nauki oraz badań nauko-
wych. Promuje idee uczenia 
się opartą na samodzielnym 
poszukiwaniu i odkrywaniu 
– eksperymentowaniu. RBP 
dzięki współpracy z Cen-
trum Nauki Kopernik będzie 
miała okazję stworzyć w Ra-

wiczu taką właśnie strefę. 
W związku z tym kadra 
RBP wzięła udział w cyklu 
szkoleń z przedstawiciela-
mi działów: Promocji i Ko-
munikacji, Obsługi Klienta 
i Zespołem SOWA z CNK. 
Uczestniczono w Warszta-
tach Familijnych, warszta-
tach z prowadzenia Klubu 
Młodego Odkrywcy oraz ES-
ERO (program wspierający 
nauczanie przedmiotów ści-
słych, w tym edukację kos-
miczną).

Wiedza, którą zdobyła re-
prezentacja pracowników 
Rawickiej Biblioteki Pub-
licznej pozwoli z sukcesem 
wdrożyć i zrealizować pro-
gram w rawickiej bibliote-
ce. Dzięki doświadczeniu 
specjalistów i innych pla-
cówek, które mają już oka-
zję prowadzić swoje SOWY 
na wzór małego Centrum 
Nauki Kopernik, udało się 

pozyskać wiele ciekawych 
pomysłów na rozwinięcie 
przez RBP działalności i ka-
dra jest spokojna o to, że po-
doła wyzwaniu.  /RBP

FOT. RADA OSIEDLA SARNOWA
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BLASKI I CIENIE
2021 ROKU 

W rozmowie z Gaze-
tą Rawicką burmistrz 
Grzegorz Kubik ocenia 
ostatni rok w gminie Ra-
wicz i przedstawia plany 
na najbliższe miesiące. 
Burmistrz mówi również 
o swoim zakażeniu koro-
nawirusem. 

Gdy spogląda Pan na mi-
niony rok, co można okre-
ślić mianem największego 
sukcesu i największego 
problemu? 

Grzegorz Kubik: Naj-
większym sukcesem jest 
zakończenie długo oczeki-
wanej przez mieszkańców 
rewitalizacji rynku. Na ten 
projekt mieszkańcy czekali 
latami. Wspólnie z moimi 
współpracownikami dłu-
go pracowaliśmy nad po-
zyskaniem pieniędzy na 
przebudowę. Ostatecznie 
z początkiem 2021 roku od-
daliśmy rynek w ręce miesz-
kańców gminy. Olbrzymim  
sukcesem jest również 
pozyskanie  środków na 
przebudowę rawickiego po-
ligonu. To blisko 20 mln zł 
na stworzenie z tego miejsca 
całkowicie nowej przestrze-
ni. Co nam się z kolei nie 
udało? Nie udało nam się 
zamknąć tematu monitorin-
gu miejskiego. Liczyłem, że 
do końca 2021 roku centrum 
miasta będzie monitorowa-
ne. Ze względów przetargo-
wych monitoring pojawi się 
w 2022 roku. 

 Wspomina Pan o dofi -
nansowaniach. Wydaje się, 
że od kilku lat gmina Rawicz 
pozyskuje znaczne środki 
zewnętrzne. Największe 
projekty powstają właśnie 
z pomocą dofi nansowań. 

GK: Tak, od 2015 roku 
zmieniliśmy politykę do-
tyczącą pozyskiwania 
środków. To pozwala nam 
stawiać na duże inwestycje, 
które poprawiają jakość ży-
cia mieszkańców. Mam na 
myśli choćby przebudowę 
rynku, budynków przy I. Bu-
szy czy Szarych Szeregów, 
przedszkola “Pod Grzyb-
kiem”, sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 4 
i wiele  dróg, np. w Żylicach, 
Wrocławską, Rolniczą czy 
skrzyżowania, które zamie-
niły się w ronda. To wszyst-
ko budujemy przy wsparciu 
zewnętrznym . Teraz do tego 
grona dołączą drogi we-
wnątrz plant czy całościo-
wa przebudowa poligonu. 
Nigdy w skali naszej gminy 
nie było tylu inwestycji o tak 
dużym zakresie. 

Dużo się buduje, a przy 
okazji niektóre inwestycje 
są krytykowane ze wzglę-
du na wykonywane na nich 
poprawki. 

GK: Mam świadomość, 
że jakiekolwiek informacje 
o poprawkach mogą wska-
zywać, że z inwestycjami 
jest coś nie tak. Natomiast 
ja podchodzę do tego ina-

czej. Na etapie odbiorowym 
dokładnie sprawdzamy ja-
kość wykonanych robót i ob-
ligujemy wykonawców do 
usuwania usterek. Zdarza 
się, że poprawki wykonują 
kilkukrotnie. Na przykład na  
rynku zwracaliśmy uwagę 
na jakość wykonania fug 
czy ułożenia kostki, uwa-
gi zgłaszaliśmy do skutku. 
Nasze  inwestycje mają 
przetrwać przez  lata. Do 
odbiorów podchodzimy tak, 
jak każdy z mieszkańców 
podchodzi do jakości budo-
wanego domu czy remon-
towanego mieszkania. Nie 
odpuszczamy. Mieszkaniec 
widzi, że są poprawki, więc 
budzi to negatywne emocje 
i krytykę. My, jako nadzoru-
jący budowę, musimy osiąg-
nąć najlepszy rezultat, aby 
w przyszłości nic nikomu nie 
zawaliło się na głowę. Takie 
odbiory generują konfl ikty 
z wykonawcą lub negatyw-
ne opinie mieszkańców, ale 
odebrane prace muszą być 
wykonane porządnie.   

W takim razie, jak Pan 
ocenia stan sali w Sierako-
wie? Po 20 latach okazu-
je się, że sala nie została 
wykonana zgodnie z pro-
jektem. 

GK: Sala w Sierakowie 
jest najlepszym przykładem 
tego, że należy być skrupu-
latnym przy odbiorach. Ta 
skrupulatność dotyczy nie 
tylko pracowników urzędu 

ale i inspektorów nadzoru. 
Przy obiektach budowla-
nych wady wykonawcze 
ujawniają się często po 
wielu latach, dlatego ważne 
jest żeby wnikliwie oceniać 
jakość prac. W przypadku 
Sierakowa Inspektor Nad-
zoru Budowlanego zdecy-
dował o zamknięciu sali, co 
jest bardzo jednoznacznym 
podsumowaniem tematu. 
Niestety, na naprawę sali 
będziemy musieli prawdo-
podobnie wyłożyć znaczne 
kwoty. 

Jak z perspektywy fi nan-
sowej wygląda przyszły 
rok? Pandemia czy infl a-
cja zapewne mają wpływ 
na stan budżetu. 

GK: To najtrudniejszy 
budżet, który od 2015 roku 
tworzyliśmy. Podwyżki 
cen prądu i gazu, infl acja, 
wzrost najniższych wyna-
grodzeń, zmniejszone do-
chody z powodu pandemii 
i zmiany podatkowe odczu-
wamy bardzo mocno. Sama 
podwyżka cen prądu wynosi 
ok. 70 proc, a gazu jeszcze 
więcej. 

 Czy przełoży się to na 
brak inwestycji? 

GK: Takich obaw nie ma, 
bo mamy zabezpieczone 
środki na kluczowe projekty, 
szczególnie te z dofi nanso-
waniem. Gorzej jest w przy-
padku inwestycji, na które 
musimy wydawać w całości  
własne środki. Potrzeby są 
duże, przede wszystkim 
w temacie budowy dróg. 
Wśród pewnych projektów, 
które będą realizowane, są 
m.in. droga z ul. Piłsudskie-
go do ul. Dworcowej, prze-
budowa drogi powiatowej 
na odcinku od Zawad do 
skrzyżowania z drogą do 
Ugody. Przebudujemy ulice 
po wewnętrznej i zewnętrz-
nej stronie plant. Wśród 
planów jest m.in. budowa 
ronda na skrzyżowaniu 
Wałów Powstańców Wlkp. 
i Targowej oraz przebudo-
wa skrzyżowania ulic Wały 
Poniatowskiego, Grunwal-
dzkiej, Sienkiewicza, w tym 
nowa nawierzchnia jezdni 
i ciągi pieszo-rowerowe. 
W budżecie jest także, np. 
budowa ścieżki rowerowej 
w Masłowie. 

Na koniec zapytamy 
o obawy związane z rozwo-
jem pandemii. Jak wygląda 
sytuacja w gminie Rawicz?

GK: W okresie zimowym 
zakażeń jest sporo, nato-
miast poziom zaszczepie-
nia wygląda podobnie, jak 
w skali całego kraju. Ja za-
szczepiłem się w momen-
cie, gdy szczepiono osoby 
w moim wieku i nie żałuję 
tej decyzji. Dzięki zaszcze-
pieniu przeszedłem korona-
wirusa w miarę delikatnie, 
przebiegał jak przeziębie-
nie. Moja żona, po trzech 
dawkach szczepionki, nie 
zaraziła się ode mnie. Nie-
stety, jeszcze w okresie przed 
szczepionkami z powodu 
koronawirusa zmarły oso-
by z bliskiego otoczenia. 
W mojej ocenie to  podstęp-
ny wirus, którego nie można 
ignorować.  

Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmowa „Gazety Rawickiej”Rozmowa „Gazety Rawickiej”
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NIE BĘDZIE JADŁODZIELNI
PRZY RAWICKIM URZĘDZIE 

Ze względu na wysokie 
koszty gmina Rawicz nie 
będzie realizowała projek-
tu pilotażowego Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
dotyczącego instalacji jad-
łodzielni. Rawicki urząd 
planował przeznaczyć na 
ten cel 23,5 tys. zł, z czego 
16,2 tys. zł to dofi nansowa-
nie. W ramach zapytania 
ofertowego wykonawcy 
proponowali kwoty mię-
dzy 40 a 50 tys. zł. 

Gmina Rawicz otrzyma-
ła wsparcie fi nansowe 16,2 
tys. zł z Urzędu Marszałkow-
skiego na zakup kontene-
ra - jadłodzielni z witryną 
chłodniczą, która miała 
zostać zamontowana przy 
Urzędzie Miejskim w Rawi-
czu. Ideą było dzielenie się 
jedzeniem, które ma ograni-
czony termin przydatności 
do spożycia. Kwota, jaką 
gmina zamierzała przezna-
czyć na zakup urządzenia to 
23,5 tys. zł.

Za pośrednictwem interne-
towej platformy zakupowej 
rawicki urząd dwukrotnie 
skierował zapytanie do po-
tencjalnych wykonawców 
kontenera. Zgłosiła się tylko 
jedna fi rma z Warszawy, któ-
ra zaoferowała cenę niemal 
dwukrotnie wyższą od pla-
nowanej do wydatkowania - 
w pierwszym zapytaniu - 49,2 
tys. zł, natomiast w drugim 
41,3 tys, zł, co spowodowało, 
że ze względu na ograniczo-
ny czas wykonania zlecenia 

- do końca 2021 r. - gmina 
zrezygnowała z dotacji prze-
znaczonej na ten cel. Oprócz 
wydatków w projekcie rawi-
cki urząd musiałaby również 
przeznaczyć dodatkowo oko-
ło 5 tys. złotych na wykona-
nie przyłącza energetycznego 
do jadłodzielni. 

Wielu potencjalnych wy-
konawców informowało 
o rezygnacji z przystąpienia 
do złożenia oferty ze wzglę-
du na brak wystarczającego 
czasu na wykonanie zlece-

nia oraz z uwagi na czas 
oczekiwania na materiały 
lub elementy jadłodzielni, 
np. przeszklone drzwi czy 
płyty warstwowe do wy-
konania ścian obiektu. Dla 
większości wykonawców 
najszybszy możliwy ter-
min wykonania zlecenia to 
I kwartał 2022 roku. Jeśli 
Urząd Marszałkowski ogłosi 
ponownie konkurs "Wiel-
kopolskie Jadłodzielnie", 
gmina rozważy ponowny 
udział w 2022 roku.  /cib

O HISTORII
GARNIZONÓW
W RAWICKIM MUZEUM

Do końca stycznia w Muzeum 
Ziemi Rawickiej można oglądać 
wystawę czasową poświęconą 
dziejom leszczyńskiego i rawi-
ckiego garnizonu wojskowego 
w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Ekspozycja została 
udostępniona przez Archiwum 
Państwowe w Lesznie.

Tematyka wystawy nawiązu-
je do wydarzeń historycznych, 
których setną rocznicę obcho-
dziliśmy w październiku i listo-
padzie 2021 roku. Jesienią 1921 
roku z Gniezna i Krotoszyna do 
Leszna przybyły oddziały 17 Puł-
ku Ułanów Wielkopolskich oraz 55 
Poznańskiego Pułku Piechoty, przy 
czym początkowo dwa bataliony 
piechoty (w latach późniejszych 
jeden) rozmieszczono również 
w poniemieckich koszarach 
w Rawiczu. Od tego momentu aż 
do wybuchu II wojny światowej 
polscy żołnierze byli stale obecni 
w obu miastach i odegrali ważną 
rolę w ich międzywojennej histo-
rii. Wystawa ilustruje organizację 
służby w garnizonach i toczące się 
koszarowe życie w czasie pokoju, 
które kształtowało także „klimat” 
społeczny dwóch miast, nie tylko 
w aspekcie militarnym, ale rów-
nież kulturalnym i gospodarczym. 
W związku z tym, że geneza przed-
stawianych formacji wojskowych 
jest związana z wydarzeniami 
z lat 1918-1920, wystawa wpisuje 
się w aktualne obchody rocznicy 
powstania wielkopolskiego.

- Wystawa 
została opracowana głównie 

w oparciu o zasoby Archiwum 
Państwowego w Lesznie, z któ-
rym od kilku lat nasze muzeum 
współpracuje. Jesienią była pre-
zentowana w Lesznie, natomiast 
obecnie, dzięki uprzejmości Pani 
Dyrektor i pracowników leszczyń-
skiego Archiwum, można oglądać ją 
w Rawiczu – mówi Adriana Miara, 
Dyrektor Muzeum – Dopełnienie 
plansz z reprodukcjami materiałów 
archiwalnych stanowi prezentacja 
eksponatów z naszych muzealnych 
zbiorów, głównie oryginalnych 
fotografi i i militariów, a ponadto 
dokumentów specjalnie udostęp-
nionych przez mieszkańców Rawi-
cza. Jeszcze w styczniu planujemy 
specjalne wydarzenia edukacyjne 
towarzyszące wystawie, ale ich or-
ganizacja będzie uzależniona od 
stanu epidemii. Zachęcamy osoby 
zainteresowane tą tematyką do 
śledzenia informacji i zaproszeń 
w mediach społecznościowych.

Wystawa pt. „17. Pułk Ułanów 
Wielkopolskich i 55. Poznański 
Pułk Piechoty w Lesznie i Rawi-
czu – 18 lat wspólnej historii” 
będzie czynna w rawickim ra-
tuszu do 28 stycznia br., wstęp 
na ekspozycję jest bezpłatny. 
Wystawie towarzyszy bogato 
ilustrowany katalog, który rów-
nież można uzyskać w muzeum.
 /MZR
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolicZ cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

KAMIEŃ BOBROWSKIEGOKAMIEŃ BOBROWSKIEGO
W lesie łaszczyńskim 

pod Rawiczem na zachód 
od wsi Żylice znajduje 
się skryty między drze-
wami kamień pamiątko-
wy. Obiekt usytuowany 
jest w tak trudno do-
stępnym miejscu nie bez 
przyczyny. 

158 lat temu zginął tam 
Stefan Bobrowski – pol-
ski działacz niepodległoś-
ciowy, współorganizator 
powstania styczniowego, 
przewodniczący Komi-

sji Wykonawczej Rządu 
Narodowego, członek 
Tymczasowego Rządu 
Narodowego, naczelnik 
Warszawy. Prowadził 
działalność konspira-
cyjną od 1860 roku, był 
związany ze stronni-
ctwem „czerwonych” 
skupiającym radykalnych 
działaczy demokratycz-
nych w Królestwie Pol-
skim, przeciwstawnym 
konserwatywnemu obo-
zowi „białych”. 12 kwiet-

nia 1863 roku w wieku 
zaledwie 23 lat Bobrow-
ski poniósł śmierć w wy-
niku postrzału będącego 
konsekwencją pojedyn-
ku na pistolety z hrabią 
Adamem Grabowskim. 
Potyczka sprowokowa-
na przez obóz „białych”, 
będącą następstwem 
politycznego sporu, do-
prowadziła do tragicznej 
śmierci Bobrowskiego. 
Mimo, iż jego szanse na 
zwycięstwo były nikłe 

z uwagi  na 
wadę wzro-
ku, honorowo 
podjął wyzwa-
nie przeciwni-
ka. 

Miejsce tego 
z d a r z e n i a 
u p a m i ę t n i a 
p o s t a w i o ny 
w 1963 roku 
pomnik – gra-
nitowy głaz 
n a r z u t o w y 
oraz tablica 
informacyj -
na.  Miejsce 
pamięci o bo-
haterze znaj-
duje się na 
trasie szlaku 
żółtego PTTK.

W związku z trwają-
cym sezonem zimowym 
zwracamy się do Państwa 
z prośbą o reagowanie 
w sytuacjach nagłych, gdy 
osoba zasłabnie na ulicy, 
długo przebywa na mrozie 
lub śpi w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym. 

Pamiętajmy o osobach 
bezdomnych, mieszkają-
cych samotnie. Nie bądź-
my obojętni na los tych, 
którzy w chłodne dni 
poszukują schronienia 
w piwnicach, altanach, czy 
opuszczonych budynkach. 
Okres zimowy jest dla nich 
trudny do przetrwania ze 
względu na złe warunki 
atmosferyczne. Prosimy 
o wrażliwość na potrzeby 
tych osób oraz o podjęcie 

działań mających na celu 
ich ochronę i zapobiega-
nie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną 
uwagę na ludzi starszych 
i chorych, którzy żyją 
w naszym sąsiedztwie 
i nie zawsze radzą sobie 
z ogrzewaniem budynków 
i mieszkań. Zapytajmy, czy 
czegoś nie potrzebują. Po-
móc można w szczególności 
poprzez zgłaszanie miejsc 
przebywania osób bezdom-
nych i innych przypadków, 
w których widoczna jest 
potrzeba udzielenia osobie 
schronienia, odzieży czy cie-
płego posiłku.

W takich sytuacjach mo-
żemy powiadomić:

• Centrum Usług Spo-
łecznych w Rawiczu, ul. 

Gen. Grota-Roweckiego 4a, 
63-900 Rawicz, tel. 65 545 
40 37.

• Komendę Powiatową 
Policji w Rawiczu, ul. Sien-
kiewicza 23, 63-900 Rawicz, 
tel. alarmowy: 997 lub 112.

• Pogotowie ratunkowe,
ul. Generała Grota – Rowe-
ckiego 6, 63-900 Rawicz, tel. 
alarmowy: 999 lub 112.

Pracownicy i funkcjona-
riusze całodobowych służb 
skontaktują się z pracowni-
kami Centrum Usług Spo-
łecznych w Rawiczu, którzy 
ustalą plan pomocy dla oso-
by potrzebującej.

Każda osoba, która za-
słabła na mrozie, wymaga 
pomocy.  /red.

PAMIĘTAJMY O BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, 
STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH

Pamiątka fotografi czna z od-
słonięcia "kamienia Bobrow-
skiego", projekt L. Nowak 
(zbiory MZR)

Fotografi a archiwalna, autor: 
L. Nowak (zbiory MZR)

Fotografi a archiwalna (zbiory MZR)
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JUBILEUSZE
MAŁŻEŃSKIE  

W dniach od 13 do 17 grudnia 2021 roku 
w rawickim ratuszu odbyły się tradycyjne 
spotkania Burmistrza Gminy Rawicz Grze-
gorza Kubika z parami obchodzącymi w 2020 
roku jubileusze pożycia małżeńskiego. Roczne 
opóźnienie było spowodowane pandemią.

Pierwszego dnia na spotkanie przybyły pary, które 
wspólnie przeżyły 60 oraz 65 lat. Kolejne cztery dni 
poświęcone były wizytom jubilatów, którzy mogą 
poszczycić się pięćdziesięcioletnim stażem małżeń-
skim. Podczas uroczystych spotkań zaproszeni go-
ście otrzymali z rąk burmistrza Grzegorza Kubika 
medale państwowe nadane przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.

Wszystkim paromWszystkim parom
serdecznie gratulujemyserdecznie gratulujemy

wielu wspólnie spędzonych lat!wielu wspólnie spędzonych lat!

Janina i Antoni Panek, Ewa i Stanisław Murawka, Maria i Waldemar Pałasz 

Leonarda  i Grzegorz Rapior, Krystyna i Czesław Kaczan, Barbara i Leon Lorek, Stefania i Jan Szulc

Genowefa i Tadeusz Buduj, Maria i Bogdan Karolczak, Gabriela i Tadeusz Kubisiak, Krystyna i Stanisław 
Dziedzic, Halina i Franciszek Węglewscy, Bożena i Bogdan Gruszczak 

Barbara i Antoni Krzyżoszczak, Regina i Eugeniusz Kajak, Urszula i Stanisław Chudzi, Zofi a i Zbigniew 
Banaszkiewicz, Maria i Franciszek Grzelewscy, Maria i Tadeusz Polus
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JUBILEUSZE
MAŁŻEŃSKIE  

W dniach od 13 do 17 grudnia 2021 roku 
w rawickim ratuszu odbyły się tradycyjne 
spotkania Burmistrza Gminy Rawicz Grze-
gorza Kubika z parami obchodzącymi w 2020 
roku jubileusze pożycia małżeńskiego. Roczne 
opóźnienie było spowodowane pandemią.

Pierwszego dnia na spotkanie przybyły pary, które 
wspólnie przeżyły 60 oraz 65 lat. Kolejne cztery dni 
poświęcone były wizytom jubilatów, którzy mogą 
poszczycić się pięćdziesięcioletnim stażem małżeń-
skim. Podczas uroczystych spotkań zaproszeni go-
ście otrzymali z rąk burmistrza Grzegorza Kubika 
medale państwowe nadane przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.

Wszystkim paromWszystkim parom
serdecznie gratulujemyserdecznie gratulujemy

wielu wspólnie spędzonych lat!wielu wspólnie spędzonych lat!

Maria i Kazimierz Świerczyńscy, Czesława i Henryk Szajek, Stefania i Marian Siecla, Weronika i Andrzej 
Machowiak, Maria i Stanisław Giżewscy, Krystyna i Kazimierz Leciejewscy, Dorota i Henryk Maćkowiak

Barbara i Antoni Krzyżoszczak, Regina i Eugeniusz Kajak, Urszula i Stanisław Chudzi, Zofi a i Zbigniew 
Banaszkiewicz, Maria i Franciszek Grzelewscy, Maria i Tadeusz Polus

Krystyna i Józef Szymkowiak, Rozalia i Damian Żyto, Aleksandra i Zenon Rado, Maria i Wiesław Mazurek

Genowefa i Henryk Kapała, Zofi a i Mieczysław Lorek, Urszula i Jan Kupczyk, Grażyna i Ryszard Konop-
niak, Urszula i Wawrzyn Pietrzyk, Helena i Mieczysław Sobkowiak, Gertruda i Tadeusz Malak
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ODSŁONIĘCIE POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO 
DZIAŁACZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ  

Pod koniec roku 1982 
wśród mieszkańców Ra-
wicza rozpowszechniano 
pogłoski, że w specjalnym 
obozie umieszczeni zostali 
szczególnie niebezpieczni 
i zdegenerowani krymina-
liści. Podobne informacje 
przekazywano żołnierzom 
z kompanii, która miała 
ich pilnować. Rzeczywi-
stość była jednak zupełnie 
inna. Pomysłem komuni-
stycznej władzy na spa-
cyfi kowanie najbardziej 
niepokornych działaczy 
„Solidarności” było powo-
łanie ich do wojska, tak 
by pozostając uwięzieni 
w karnych jednostkach nie 
mogli odbudowywać opo-
zycyjnych struktur.

13 grudnia 2021 roku o go-
dzinie 12:00 nastąpiło uro-
czyste odsłonięcie pomnika 
upamiętniającego działaczy 
NSZZ Solidarność, którzy 
zostali poddani represjom 
władz komunistycznych 
w okresie stanu wojennego 
w Wojskowym Obozie In-
ternowania, który w latach 
1982-83 funkcjonował na 
terenie ówczesnej jednostki 
wojskowej w Rawiczu. Po-
mnik powstał z inicjatywy 
oddziału poznańskiego Insty-
tutu Pamięci Narodowej przy 
współpracy z Gminą Rawicz.

Pomnik usytuowany 
został w bezpośrednim 
sąsiedztwie byłego biura 
przepustek (obecnie mieści 
się tam Kuźnia Wiedzy dzia-
łająca przy Centrum Usług 
Społecznych) na ulicy Grota 
Roweckiego obok istniejącego 
już pomnika poświęconego 
żołnierzom zmarłym w ra-
wickim lazarecie podczas 
wojny polsko – bolszewickiej. 
Projekt i koszt postawienia 
pomnika sfi nansował IPN. 
Gmina Rawicz z własnych 
środków wykonała chodnik 
oraz wiosną dokona nowych 
nasadzeń zieleni.

Uroczystość zaszczycił 
swoją obecnością Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Premie-
ra Rady Ministrów, poseł Jan 
Dziedziczak oraz Karol Pa-
bisiak - Przewodniczący Od-
działu Leszczyńskiego NSZZ 
"Solidarność" Regionu Wiel-
kopolska.

Odsłonięcia pomnika do-
konali obok dr Rafała Reczka 
dyrektora poznańskiego od-
działu IPN i Grzegorza Kubi-
ka Burmistrza Gminy Rawicz 
byli internowani w rawickiej 
jednostce działacze Solidar-
ności Tadeusz Wrona, były 
prezydent Częstochowy, 
poseł na Sejm III kadencji, 
a w 2010 roku doradca pre-
zydenta Lecha Kaczyńskie-

go oraz Bogdan Klepas, były 
przewodniczący Zarządu 
Regionu Wielkopolska NSZZ 
Solidarność - internowany 
w WOI w Rawiczu.  /mt

103 lata temu 27 grud-
nia 1918 roku mieszkań-
cy Poznania, a 5 stycznia 
1919 roku mieszkańcy 
ziemi rawickiej chwycili 
za broń i wzniecili powsta-
nie, które w konsekwencji 
przyniosło wolność i nie-
podległość dla Wielko-
polski, a także dla całej 
ziemi rawickiej.

23 listopada 2021 roku 
w historycznym miejscu, 
w dawnym poznańskim 
Hotelu Bazar, z którego 
w grudniu 1918 roku prze-
mawiał Ignacy Jan Paderew-
ski, wzniecając powstańczą 
iskrę, Prezydent RP Andrzej 
Duda podpisał ustawę wpro-
wadzającą nowe święto pań-
stwowe – Narodowy Dzień 
Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. W uza-
sadnieniu jednego z inicja-
torów ustanowienia tego 

dnia świętem państwowym, 
poznańskiego oddziału IPN, 
możemy przeczytać: „Święto 
to, jest pomnikiem naszej 
pamięci i wdzięczności dla 
przodków za walkę i włącze-
nie naszych ziem w granice 
odradzającej się Rzeczpo-
spolitej”.

Rawickie obchody roz-
poczęły się przy obelisku 
poświęconym Powstańcom 
na cmentarzu parafi alnym 
w Rawiczu. Tam po przemó-
wieniu Burmistrza Gminy 
Rawicz i odmówionej modli-
twie przez księdza kanonika 
Wojciecha Prostaka probosz-
cza parafi i pw. Chrystusa 
Króla i Zwiastowania NMP, 
kapelana w Zakładzie Kar-
nym w Rawiczu delegacje 
samorządowe, przedstawi-
ciele instytucji i organizacji 
społecznych złożyły kwiaty. 
Wartę honorową oraz sztan-

dar wystawiło I liceum Ogól-
nokształcącego w Rawiczu.

Bezpośrednio po uroczy-
stościach Starosta Rawicki 
i Burmistrz Gminy Rawicz 
oraz samorządowcy po-
wiatowi i gminni złożyli 
wspólną wiązankę przed 
Pomnikiem Żołnierza Pol-
skiego, a następnie udali 
się na cmentarz parafi alny 
w Zielonej Wsi, aby zapalić 
znicze na grobach powstań-
ców wielkopolskich z hazów. 
 /mt

NARODOWY DZIEŃ
ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
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Tomasz Musielak

Choć dziś czarownice kojarzą 
nam się wyłącznie z baśniami 
i chatką na kurzej stópce, dla 
naszych przodków jawiły się one 
jako całkiem realne zagrożenie. 
Ukazują nam to m. in. dokumenty 
z procesów o czary, toczących się 
przed sądami w wielkopolskich 
miasteczkach. 

„Sąsiada, tego wroga, 
tego gada”

Nazwanie kogoś „czarownicą”, 
szczególnie w drugiej połowie 
XVII wieku, traktowano śmier-
telnie poważnie. Lęk wzbudzało 
już samo postępowanie sądowe; 
„śledczy” sięgali po wszelkie, 
nawet najokrutniejsze sposoby, 
by zmusić podejrzaną do wy-
znania „prawdy” o kontaktach 
z diabłem. Szczególną popular-
nością cieszyło się pławienie, 
czyli podtapianie domniemanej 
czarownicy. W niemal każdej 
miejscowości znajdował się słu-
żący tym celom zbiornik wodny; 
rawicki wymiar sprawiedliwości 
wykorzystywał niewielki staw, 
mieszczący się na granicy Rawi-
cza i Sierakowa. Jeżeli wydobyte 
w ten sposób dowody przekona-
ły sąd, to orzekano złowieszczo 
brzmiący wyrok: czarownica „na 
stos drewn ma być włożona y 
ogniem spalona”. 

Wbrew pozorom nie trzeba 
było specjalnych „starań”, by trafi ć 
przed bezwzględne oblicze wymia-
ru sprawiedliwości. Wystarczyła 
anonimowa plotka, niewinny żart 
czy chęć dokuczenia nielubianemu 
sąsiadowi, by uruchomiona została 
sądowa machina. 

Zarzewiem większości oskar-
żeń o czary były sąsiedzkie kon-
flikty. Nie oznacza to, jednak, że 
jedynie zawiść popychała ludzi 
do donosów. Czasem podejrzenia 
wynikały z prawdziwego lęku 
przed dziwnie zachowującą się 
osobą. Niekiedy motywem było 
poczucie odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo całej wspólno-
ty; brak reakcji mógł w końcu 
sprawić, że występujący prze-
ciwko Bogu grzesznik ściągnie 
nieszczęście na całą gromadę. To 
dlatego należało błyskawicznie 
reagować i pozbyć się delikwen-
ta. W omawianym okresie było 
to o tyle istotne, iż mieszkańcy 
Wielkopolski mieli aż za dużo 
zmartwień: wsie i miasteczka 
wyniszczyły działania wojenne, 
a pogłębiający się kryzys ekono-
miczny potęgował zjawisko ubó-
stwa. Wyczerpane społeczeństwo 
tym bardziej było wyczulone na 
każde, nawet wyłącznie poten-
cjalne, zagrożenie. 

Magia szkodliwa
Jakie niebezpieczeństwa ścią-

gały czarownice na mieszkańców 
wielkopolskich wsi i miasteczek? 
Po pierwsze: krzywdziły zwierzęta 
hodowlane. W jednym z procesów 
o czary świadek użycia czarnej 
magii zeznał, że „przed dwoma 
laty, to jest roku 1670, podczas kier-
maszu pawłowickiego (…) kiedy 
[oskarżona] wodę dolewała (…) 
które ciele napiwszy się tej wody 
zaraz zdechło, a jej cielęciu, które 
tesz z tem cielęciem piło, nic mu 
się złego nie stało”.

Po drugie: stosując magię pogo-
dową. To właśnie ten rodzaj czarów, 
w uzależnionej od kaprysów natury 
społeczności, napawał Wielkopolan 
największym lękiem. Przykładem 
na to jest skarga wniesiona przez 
Jagnę Kaczmarkę przeciwko Mał-
gorzacie Krystkowej. Zgodnie z jej 
brzmieniem, kiedy pozwana po-
prosiła o chleb, Kaczmarka miała 
jej powiedzieć „lepiej żebyś Pana 
Boga prosiła o deszcz. Na to jej to 
dziewcze odpowiedziało: uczynię 
ja deszcz, tylko mi chleba dajcie 
i dała jej chleb, po tym to dziew-
cze poczęło bić rękoma w ławkę 
wedle pieca i za tym biciem albo 
pukaniem miast to deszcz albi raczy 
wicher wielki powstał”. Połączenie 
niewinnego żartu oraz nagłej ano-
malii pogodowej wystarczyły, by 
młodziutka Małgorzata posądzona 
została o czary. 

Schadzki z diabłem
Dla przeciętnego mieszkańca 

XVII-wiecznej Wielkopolski kwe-
stia stosowania magii szkodliwej 

miała największe znaczenie. Ina-
czej rzecz się miała z wymiarem 
sprawiedliwości, dla którego 
pierwszoplanową rolę odgrywały 
ewentualne konszachty podejrza-
nej z diabłem. Dlatego też, choć 
skargi mieszkańców dotyczyły wy-
łącznie szkodliwej działalności, 
podczas samego procesu domi-
nował motyw satanizmu. Oskar-
żone szybko przyznawały się do 
relacji z czartem – wystarczyły 
odpowiednio zadawane pytania 
dopełnione torturami, by „czarow-
nice” szczegółowo relacjonowały 
przebieg sabatu. 

Sędziów interesowało m. in. to, 
w jaki sposób diabeł przeniknął do 
wspólnoty. I tak Katarzyna Kryst-
kowa zeznała, że kontakt z czar-
tem nawiązała, kiedy „przed lat 
siedem Regina Szachowa z Ką-
kolewa (…) iskając w głowę [ją] 
zadrapała, za którym to zadrapa-
niem krew jej sączyła z tej głowy, 
a w ten czas jej diabła zadała”. 
Wezwana przed oblicze sądu Re-
gina Szachowa, przyznała się do 
nauczania czarów innych kobiet. 
Sztuki tej „nauczyła jej (…) Dorota 
w Kąkolewie w folwarku, która 
przyprowadziła jej młodzieńca 
Kubę (..), którego od niej przyjęła 
i służyć mu obiecała”. 

Wspominany w powyższych 
zeznaniach młodzieniec był 
nie kim innym, jak samym dia-
błem. Procesy o czary pokazu-
ją bowiem, że „nawiedzający” 
Wielkopolskę wysłannicy piekieł 
nie przybierali skomplikowanych 
mian, a swojskie, doskonale znane 
imiona, jak Jasiek czy Kuba. 

Miejscem sabatu było najbar-
dziej znane w okolicy wznie-
sienie, niezależnie od regionu 
nazywane Łysą Górą. W Rawiczu 
mianem tym określano zwykle 
pagórek w okolicach szpitala. 
Przesłuchiwane kobiety wska-
zywały, że sabat odbywał się 
w czwartek, który to w całej 
Europie uważany był za dzień 
czartowskich bankietów.

„Jedzą, piją, lulki palą”
Różne były sposoby dostawania 

się na Łysą Górę. Jedna z przesłu-
chiwanych przed sądem ponie-
ckim kobiet zeznała, że „kominem 
wylatywała z macochą na Łysą 
Górę. Smarowały się maścią żółtą, 
której kupił w prezencie Jasiek 
jej”. Po inną z niewiast Jasiek przy-
jeżdżał pod dom „na wozie na ko-
niach czarnych”. Czasem jechała 
ona na bankiet sama, wykorzystu-
jąc czerwonego konia gospodarza, 
u którego doiła krowy. Większość 
domniemanych czarownic udawa-
ła się jednak na sabat w towarzy-
stwie diabłów, w karecie. Różny 
był ubiór czarciej kompanii: raz 
składał się on z „czarnych szat 
starych”, innym razem z „pasów 
złotych i butów czerwonych”.

Diabelska biesiada – zdaniem 
przesłuchiwanych – miała rozpo-
czynać się od złożenia hołdu „star-
szemu”. Następnie nadchodził czas 
właściwej uczty, wypełnionej  jedze-
niem, piciem i tańcami. Szczegóły 
znamy dzięki zeznaniom Katarzyny 
Krystkowej z Ponieca, która opi-
sywała, że „tam [na Łysej Górze] 
jadły mięsa, kaszę, groch, kapustę 
i inne potrawy, piły piwo. Po tym 
bankiecie tańcowały. Muzyka była 
takowa, jedna na skrzypcach inna 
na fl etach”. Podczas sabatu docho-
dziło również do intymnych zbliżeń 
z diabłami. Przykładowo „Baśka 
Wielgoszka sypiała tam z tym Jaś-
kiem (…). I obłapiał ją często i cało-
wał i płodził sprawę nieczystą pod 
płotem. Po tym wziła z nim ślub”. 

***
Zamieszczone w tekście cytaty 

pochodzą z akt procesu, który odbył 
się przed sądem ponieckim w 1672 
r. O czary podejrzewano wówczas 
m. in. mieszkanki Łaszczyna.

RAWICKIE NIEZWYKŁOŚCI
CZAROWNICE I PAKT Z DIABŁEM
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Odkąd nauczyłem się do-
brze czytać, czytanie stało 
się moją pasją. Czytałem, co-
kolwiek wpadło mi w ręce. 
Jednak nie miałem wówczas 
bogatego wyboru. Często 
były to porady rolnicze, więc 
wiedziałem na przykład, 
ile przed posianiem żyta 
na hektar gleby czwartej 
klasy potrzeba wysiać NPK 
(składniki nawozów mine-
ralnych: azot, fosfor, potas) 
oraz, że na kwaśnych gle-
bach rośnie skrzyp polny 
i potrzebne jest wapnowa-
nie takich gleb, żeby plo-
ny były wyższe. Pewnego 
razu ojciec okazyjnie nabył 
w mieście poradnik wetery-
narza. Niezwłocznie go prze-
studiowałem. Zapamiętałem 
chociażby taką ciekawostkę, 
że krowie, kiedy jest wzdę-
ta, należy przebić bok, żeby 
ją uratować. Poznałem też, 
jak należy przy podkuwa-
niu wbijać hufnale w kopyto, 
aby nie zranić konia. Wiele 
porad zaczerpniętych z ksią-
żek znakomicie przydaje się 
w życiu codziennym. W ten 
sposób można uniknąć wielu 
niepotrzebnych błędów.

W szkole podstawowej 
w nagrodę za namiętne 
czytanie miałem przywilej 
wypożyczania książek, które 
w szkolnej bibliotece były 
w pojedynczych egzempla-
rzach i nikt inny wypoży-
czać ich nie mógł. Czułem 
się niezwykle dumny z tego 
powodu. Miałem wówczas 
kolegę, który był synem li-
stonosza. Od niego dosta-
łem dwukrotnie „Płomyk” 
(było takie czasopismo dla 
młodzieży, uważam, że zna-
komite). Z jednego numeru 
nauczyłem się wiązania wę-
złów żeglarskich, z drugiego 
– jak wiązać krawat w dwóch 
wariantach. Od tamtej pory 
wiążę krawat w rękach, do-
piero potem zakładam. Na-
tomiast w wakacje prułem 
rowerem po żwirówce ze 
dwa kilometry do gminnej 
biblioteki. Na spokojne czy-
tanie książek latem miałem 
dwie fantastyczne lokaliza-
cje. Jedną z nich była kryjów-
ka w zaroślach samosiejek 
klonów i śliwek, natomiast 
druga – bardziej ekskluzyw-
na – znajdowała się pod roz-
łożystym krzakiem jaśminu. 
Przy ćwierkaniu wróbli i za-
pachu kwiatów czytało się 
znakomicie. Gminna biblio-
teka nie była jednak szcze-
gólnie zasobna i podczas 
kolejnych wakacji nowości 
się wyczerpały.

W szkole średniej wytro-
piłem, że uczniowie poma-
gający przy wypożyczaniu 
książek mają nieograniczo-
ny dostęp do księgozbioru. 
Na przerwach czytałem 
dzieła Słowackiego ku zdu-
mieniu kolegów. Za pomoc 
w internatowej świetlicy 
otrzymałem mały słownik 
języka polskiego. Cóż to była 
za radość. W internacie mia-
łem śmiesznego kolegę, któ-
ry przed snem okładał się 
książką po głowie. Podobno 
tak wiedza lepiej wchodziła 
mu do głowy.

Na studiach szybko odna-
lazłem studencką bibliote-
kę beletrystyczną, która nie 
miała jednak zbyt bogate-
go zasobu jak na akademię 
przystało, ale i tak omal nie 
wyleciałem ze studiów, bo 
zamiast chodzić na nużące 
wykłady i uczyć się cierpli-
wie kierunkowych przed-
miotów, beztrosko czytałem 
sobie książki. Miałem też 
inny powód. Chciałem w ten 
sposób zabić zawód miłosny.

W akademiku mieszka-
łem w jednym pokoju z dużo 
starszym studentem, który 
należał do grona wiecznych 
studentów i nie kwapił się 
z ukończeniem studiów. 
Miał on niezdrowy nawyk 
pożyczania drobnych sum 
pieniędzy od znajomych. 
Początkowo szybciej lub 
później zwracał pożyczone 
pieniądze. Raz pożyczył ode 
mnie pięć złotych i za nic nie 
mogłem od niego wydębić 
zwrotu długu. Jak na studen-
ta to była wówczas pokaźna 
sumka. Nie mogłem nad taką 
stratą przejść do porządku 
dziennego. Nękałem go za-
tem nieustannie, jednakże 
ciągle bez rezultatu. Nie 
mogłem także siłą wymóc 
wywiązania się z pożyczki, 
bo postury był niedźwiedzio-
watej. Sytuacja nawet nie 
patowa. Byłem bowiem na 
straconej pozycji. Zanosiło 
się na utratę części mojego 
i tak skromnego budżetu. 
Dni upływały i miesiące. 
Mój niesłowny współlokator 
dysponował cennym na owe 
czasy eksponatem, jakim był 
słownik wyrazów obcych. 
Słownik służył mu głównie 
do zaczerpnięcia nowych 
słów i zwrotów, żeby popi-
sywać się przy podrywaniu 
kolejnych dziewczyn.

Niezależnie od rozbu-
dzonej pasji czytania byłem 
również krzyżówkowym 
maniakiem, toteż nie ukry-
wam, że słownik wyrazów 

obcych był obiektem mo-
jego pożądania, przydałby 
się w moich, nie zawsze 
uwieńczonych sukcesem, 
zmaganiach z krzyżówkami. 
Daremnie szukałem podob-
nego skarbu w księgarniach 
i antykwariacie. Rzecz zwy-
czajnie nieosiągalna. Mo-
głem jedynie pomarzyć.

Pewnego razu, kiedy 
znów główkowałem nad 
sposobem wydębienia pie-
niędzy od upartego dłuż-
nika, ni z tego, ni z owego, 
przyszedł mi do głowy sza-
tański pomysł. Dopilnowa-
łem, kiedy słownik leżał 
pozostawiony bez opieki, 
zgarnąłem go i schowałem 
tak sprytnie, że mój dłużnik 
nie miał szans go odnaleźć. 
Po jakimś czasie zorientował 
się, że nie ma słownika, po-
nieważ bardzo go potrzebo-
wał, aby podwyższyć swoje 
kwalifi kacje podrywacza. 
Po bezskutecznych poszuki-
waniach zwrócił się wresz-
cie do mnie, czy nie wiem 
przypadkiem, gdzie może 
być słownik. Ja mu na to, 
że przypadkiem wiem do-
skonale, ale dostanie słow-
nik, jak odda mi pieniądze. 
Pienił się mocno, że to nie 
jest w porządku, że słow-
nik jest dużo cenniejszy, 
że on pieniądze na pewno 
odda. Chętnie przyznawa-
łem mu rację, że słownik 
jest oczywiście cenniejszy, 
jednocześnie byłem uparty 
niczym przysłowiowy osioł. 
Kolejność ma być taka. Naj-
pierw odda pieniądze, zaś 
potem dostanie słownik. Ro-
bił wielokrotne podchody 
jak do cnotliwej panienki, 
nieustannie zapewniał go-
rąco, że pieniądze w przy-
szłym tygodniu odda i na 
tym pozostawało. On swo-
je, ja twardo swoje. Nie ma 
problemu. Sytuacja klarow-
na. Oddasz pieniądze, od-
dam słownik. Co jakiś czas 
powracał do tematu z tym 
samym skutkiem. Ponieważ 
do oddania pieniędzy za nic 
w świecie się nie kwapił, ja 
przezornie nie kwapiłem się 
z oddaniem słownika. Nie 
ukrywam, że cały czas mia-
łem wtedy cichą nadzieję, że 
wyższa wartość słownika od 
długu wywrze wreszcie pre-
sję na nieugiętym dłużniku.

Ostatecznie pieniędzy 
nigdy mi nie oddał, a ja 
tym sposobem stałem się 
szczęśliwym posiadaczem 
słownika wyrazów obcych.

To była najlepsza trans-
akcja w moim życiu.
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TRANSAKCJATRANSAKCJA
Tadeusz Charmuszko; wyróżnienie w konkursie literackim „Szczypta optymizmu”

 z okazji Nocy Bibliotek z Rawicką Biblioteką Publiczną w kategorii: Dorośli.
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Na listach postano-
wień noworocznych nie 
może zabraknąć czytel-
niczych wyzwań. Mamy 
dla Was zadanie :-)

To wyzwanie zdecy-
dowanie mobilizuje do 
częstszego sięgania po 
książki, lecz pamiętaj-
cie: nic na siłę. Wasze 
wyzwanie musi być re-
alne, uwzględniać Wasze 
możliwości: ile czasu je-
steście w stanie poświęcić 
na czytanie, jak szybko 
czytacie i czy macie pod 
ręką odpowiednią książ-
kę.

Wyzwanie polega na 
tym, aby od początku do 
końca roku kalendarzo-
wego 2022 przeczytać 
co najmniej 52 książki. 
Liczba ta jest nieprzy-
padkowa, bowiem 52 to 
przeciętna liczba tygodni 
w roku. Oznacza to, iż aby 

sprostać wyzwaniu, jego 
uczestnik musi przeczy-
tać średnio jeden tytuł 
tygodniowo. Grubość 
książki oraz jej charakter 
nie ma znaczenia, gdyż 
głównym przesłaniem 
akcji jest "poszerzanie 
swoich horyzontów oraz 
rozwój", co każdy może 
rozumieć na swój włas-
ny sposób.

• Kto się odważy?

• Zapraszamy do nas po 
odbiór karty.

• Wydrukuj sobie kartę 
z naszej strony.

• Zaproś swoje dzieci 
do zabawy.

Karty do pobrania na 
stronie biblioteki www.
rbp.rawicz.pl

WYZWANIE 
CZYTELNICZE
DLA DZIECI I DOROSŁYCH
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Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej przygo-
towało kolejne rozwiązania 
z myślą o wsparciu rodzin. 
Rozwiązaniami tymi są: 
rodzinny kapitał opiekuń-
czy oraz dofi nansowanie 
obniżenia opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dzien-
nego opiekuna. Pieniądze 
z dofi nansowania trafi ą bez-
pośrednio do podmiotu pro-
wadzącego instytucję opieki.

Dofi nansowanie do pobytu 
dziecka w instytucji opieki dla 
dzieci do lat 3 – żłobku, klubie 
dziecięcym czy u dziennego 
opiekuna – wprowadza usta-
wa o rodzinnym kapitale opie-
kuńczym. Wniosek o ustalenie 
prawa do dofi nansowania bę-
dzie można złożyć dopiero od 
1 kwietnia 2022 r.

Wsparcie otrzymają: dzie-
ci pierwsze i jedyne w rodzi-
nie; dzieci pierwsze z rodzin, 
w których kolejne dziecko jest 
objęte rodzinnym kapitałem 
opiekuńczym; dzieci w wieku 
przed ukończeniem 12. mie-
siąca życia i po ukończeniu 
36. miesiąca życia.

Dofi nansowanie przysłu-
giwać będzie w wysokości 
400 zł miesięcznie, nie więcej 
jednak niż wysokość opłaty 
ponoszonej przez rodzica za 
pobyt dziecka. Przez opłatę 
za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dzien-
nego opiekuna rozumie się 

miesięczny koszt ponoszony 
przez rodzica za pobyt dziecka 
w tych instytucjach z uwzględ-
nieniem przyznanych zniżek. 
Do opłaty nie wlicza się kosz-
tów wyżywienia.

Choć ta forma wsparcia 
będzie obowiązywać od 1 
kwietnia 2022 r., to rodzi-
ce – zarówno ci ubiegający 
się o objęcie dziecka opieką 
w instytucji opieki, jak i ci, 
których dzieci już chodzą do 
żłobka czy klubu dziecięcego, 
już teraz powinni dopełnić 
kilku formalności.

Podmioty prowadzące in-
stytucje opieki dla dzieci do 
lat 3 będą zobowiązane co 
miesiąc do przekazywania 
do systemu Rejestr Żłobków 
informacji o dzieciach uczęsz-
czających do instytucji opieki 
oraz ich rodzicach. Dane te 
są potrzebne do przyznania 
dofi nansowania przez ZUS. 
Nie będą one jednak publicz-
nie ujawniane.

Aby otrzymać wsparcie już 
teraz należy przedstawić roz-
szerzone dane dzieci i rodzi-

ców w formie oświadczenia. 
Rodzic jest zobowiązany przed-
stawić m.in: imię, nazwisko, 
datę urodzenia oraz numer 
PESEL dziecka, a w przypadku, 
gdy nie nadano numeru PE-
SEL – numer i serię dokumentu 
potwierdzającego tożsamość.

Ponadto, rodzic jest zobo-
wiązany przedstawić: imiona, 
nazwiska, daty urodzenia oraz 
numery PESEL rodziców, a w 
przypadku, gdy nie nadano 
numeru PESEL – numer i serię 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. Dotychczas daty 
urodzenia podawano, gdy 
nie nadano numeru PESEL. 
Rodzic jest zobowiązany do 
podania także adresu poczty 
elektronicznej i numeru tele-
fonu (dotychczas ich podanie 
było fakultatywne).

Szczegółowe zasady znaj-
dują się na gminnej stronie 
internetowej: www.rawicz.
pl/2022/01/informacja-o-
-dofi nansowaniu-obnizenia-
-oplaty-za-pobyt-dziecka-w-
-zlobku-klubie-dzieciecym-
-lub-u-dziennego-opiekuna/

DOFINANSOWANIE 
POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU  

Ignacy Busza urodził się 30 
stycznia 1880 r. w Pogorzeli po-
wiat Koźmin. Był synem Onufrego 
Buszy i Marianny z Andrzejew-
skich. Do szkoły powszechnej 
uczęszczał w Pogorzeli, a w Kcyni 
ukończył Seminarium Nauczy-
cielskie. 

Pierwszą posadę nauczycielską 
otrzymał w Głogowie powiat Kro-
toszyn,  później w Rogożewie koło 
Jutrosina. Stąd został powołany do 
armii niemieckiej na okres I wojny 
światowej. Powrócił z niej do szko-
ły w Rogożewie, będąc w randze 
sierżanta. Nawiązał tu kontakt z Po-
wiatową Radą Ludową i w końcu 
października 1918 r. został wybra-
ny zastępcą komisarza Straży Lu-
dowej na powiat rawicki. Ponieważ 
komisarz Władysław Sczaniecki 
wyjechał do Poznania, gdzie zatrzy-
mano go przy Dowództwie Głów-
nym, cały ciężar organizowania sił 
zbrojnych spadł na barki Ignacego 
Buszy. W ostatnich dniach grudnia 
wyjechał do Poznania na szkolenie 
i wrócił 4 stycznia 1919 r. W dniach 

5 i 6 stycznia 1919 r. objechał cały 
powiat rawicki, zachęcając byłych 
żołnierzy do wstępowania w szeregi 
Straży Ludowej. 8 stycznia 1919 r. 
na zebraniu konstytucyjnym człon-
ków Straży Ludowej w Miejskiej 
Górce wybrano go komendantem 
powiatowym. Już od 10 stycznia 
rozpoczął formowanie I pułku pie-
choty na powiat rawicki.

Za niefortunną należy uważać 
decyzję o odwołaniu Buszy z funk-
cji komendanta, a powierzenie jej 
Alfonsowi Brezie, gdyż Breza oka-
zał się przywódcą nieudolnym. Bu-
sza był jego zastępcą. Po odwołaniu 
Brezy i objęciu funkcji komendanta 
przez Adolfa Kuczewskiego, Ignacy 
Busza stał się współorganizatorem 
11 pułku Strzelców Wielkopolskich. 
W 1919 r. mianowano go podpo-
rucznikiem. We wrześniu 1919 r. 
opuścił rejon Miejskiej Górki i peł-
nił służbę w okolicy Wieruszowa, 
Sulmierzyc i Kępna. W ostatniej 
dekadzie stycznia 1920 r. udał się 
z 11 pułkiem Strzelców Wielko-
polskich na front wschodni w re-

jon miasta Lida. 5 lutego 1920 r. 
pułk ten przemianowano na 69 
pułk piechoty. W związku z wiel-
ką ofensywą czerwonoarmistów 
pułk cofał się aż pod Warszawę, ale 
w drugiej połowie sierpnia 1920 r. 
uczestniczył w zwycięskiej kontr-
ofensywie. W czasie ataku na My-
szyniec Busza został ciężko ranny 
i zmarł w szpitalu w Ostrołęce dnia 
27 sierpnia 1920 r. Przed śmiercią 
był awansowany do stopnia kapi-
tana, a pośmiertnie odznaczono 
go Krzyżem Virtuti Militari V Kla-
sy oraz Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami. 

Prochy Ignacego Buszy spoczy-
wają na rawickim cmentarzu. Ra-
wicz i Miejska Górka uczciły jego 
pamięć nazwami ulic.

Stanisław Jędraś

Korzystano z różnych źródeł, m.in. 
1. Walerian Sobisiak pt.  Dzieje 

Ziemi Rawickiej.  Poznań 1967. 
2. Ziemia Rawicka – zarys dziejów 

(opracowanie zbiorowe pod redakcją 
Stanisława Sierpowskiego), Poznań 
– Rawicz 2004. 

3. Bohdan  Urbankowski pt. Józef 
Piłsudski do Polaków. Myśli, mowy 
i rozkazy. Kraków 2017. 

IGNACY BUSZA – BOHATERSKI POWSTANIEC 
I UCZESTNIK WOJNY Z BOLSZEWIKAMI W 1920 R.  

Od wtorku 11 stycznia 
w urzędach skarbowych 
działają dyżury podatkowe 
o Polskim Ładzie. Informa-
cje można uzyskać telefo-
nicznie lub osobiście, po 
wcześniejszym umówieniu 
wizyty w urzędzie.

W dni robocze, w go-
dzinach od 8.00 do 19.00 
pracownicy urzędów skar-
bowych udzielają informa-
cji o nowych rozwiązaniach 
podatkowych zawartych 
w Polskim Ładzie. 

- Informację można uzyskać 
kontaktując się telefonicznie 
lub osobiście z urzędem skar-
bowym – mówi Małgorzata 
Spychała-Szuszczyńska rzecz-
nik prasowy Izby Administra-
cji Skarbowej w Poznaniu. 
Oprócz ogólnopolskich info-
linii:
• Polskiego Ładu - 22 765 64 64,
• Krajowej Informacji Skarbo-
wej – 801 055 055 (z telefonów 
stacjonarnych) lub 22 330 03 30 
(z telefonów komórkowych),

w wielkopolskich urzędach 
skarbowych uruchomione 
zostały specjalne infolinie do-
tyczące zmian podatkowych 
wprowadzonych w ramach 
Polskiego Ładu. Numery tele-
fonów są dostępne w zakładce 
„Kontakt” na podstronach po-
szczególnych urzędów w ser-
wisie www.wielkopolskie.kas.
gov.pl. 

Również system rezerwa-
cji wizyt dostępny na stronie 
wizyta.podatki.gov.pl został 
rozbudowany o nową tema-
tykę. Od 11 stycznia można 
w nim rezerwować wizyty do-
tyczące zmian podatkowych 
wprowadzonych w ramach 
Polskiego Ładu.

DYŻURY W URZĘDACH 
SKARBOWYCH W ZAKRESIE 
POLSKIEGO ŁADU
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

REBECCA SERLE
„MOJA LISTA GOŚCI”

Rebecca Serle jest amerykańską 
autorką powieści obyczajowych, która 
tym razem zaprasza czytelnika na 
niecodzienną kolację.

Przy stole siedzi były narzeczony 
trzydziestoletniej Sabriny, jej przyja-
ciółka, ojciec, profesor z czasów studen-
ckich oraz Audrey Hepburn. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 
są to jedynie surrealistyczne wyobra-
żenia bohaterki. Osoby przebywające 
na urodzinowym poczęstunku to te, 
które jubilatka wpisała kiedyś na listę 
pięciu osób żywych lub martwych, z któ-
rymi chciałaby zjeść kolację. Wieczór 
ten jest idealną okazją do rozmowy 
z nimi, dokładnej analizy i rozliczenia 
się z przeszłością

Autorka napisała historię Sabriny 
w sposób wyjątkowy, odróżniający się 
od schematu typowych obyczajówek. 
To opowieść o miłości i trudnych pożeg-
naniach. Uważam, że Moja lista gości
pokazuje prawdziwe oblicza życia oraz 
uświadamia nam nieodwracalność wy-
darzeń. Sprawia, że zaczynamy myśleć 
o własnej przeszłości i własnych nie-
rozwiązanych dotychczas sprawach.

Ja mam już swoją listę gości, a Ty 
kogo chciałbyś zaprosić na wymarzo-
ną kolację?

  Polecam Kamila O.

Wszystko zaczyna się w maleń-
kiej wsi na Lubelszczyźnie, gdzie 
wiara w zabobony jest tak samo 
obecna w życiu mieszkańców, 
jak i wiara w Boga. Cała książka 
podzielona jest na części, w któ-
rych czas przeskakuje o kilka lub 
kilkanaście lat w przód  i zawsze 
jest to okres około Świąt Bożego 
Narodzenia. Niezwykle ciekawe 
dla mnie okazały się opisy sta-
rych obyczajów, przesądów czy 
też opisy świątecznych potraw.

Mniej więcej w 1893 r. młodzi 
Cieszakowie przeprowadzają się do 
Warszawy, a czytelnik wraz z nimi 
odkrywa życie w wielkim mieście 
z całymi jego urokami, jak i bo-
lączkami tj. podziały społeczne czy 
bieda. Ta książka przeniesie was do 
innego świata i panującej wtedy 
codzienności. Zadziwi całą gamą 
odmienności, wierzeń, obrzędów 
i rytuałów, gdzie każdy przeżywa 
swoje własne małe cuda. 

Ta historia jest jak balsam dla 
duszy i serca – spokojna, kojąca. To 
przejmująca i emocjonująca opo-
wieść o sile rodziny, marzeniach 
i nadziei, która na długo pozostaje 
w pamięci. 

 Polecam  Aurelia M.

MARIA PASZYŃSKA  
„CUDA CODZIENNOŚCI”

MAX CZORNYJ 
„CÓRKA NAZISTY”

Książka autorstwa Maxa Czornyja to ko-
lejna pozycja w dorobku autora, tym razem 
jednak pisarz postawił na zupełnie inny niż 
dotychczas klimat utworu. Córka nazisty
utrzymana jest w konwencji psychologiczno-
-obyczajowej oraz historycznej. Poruszony 
został w niej bowiem temat Holocaustu. To 
powieść o bolesnych wspomnieniach okresu 
II Wojny Światowej.

Greta Rott, kobieta w podeszłym wieku, 
zmagająca się z chorobą Alzheimera, prze-
konana jest, że przez swoje pochodzenie 
nosi w sobie gen zła. Wspomina o swoim 
ojcu, którym był oficer SS – Martin Rott, 
a którego winy stara się odpokutować na 
wszystkie możliwe sposoby po dzień dzi-
siejszy. Z chorobą i bolesną przeszłością, 
kobiecie pomaga uporać się jej terapeutka 
– Alicja. Pewnego dnia na ręce staruszki tra-
fia tajemniczy pamiętnik. Pamiętnik, który 
ma jej pomóc odnaleźć się w otaczającej ją 
rzeczywistości. Za jego sprawą poznajemy 
Annę i jej matkę, które lata temu padły 
ofiarą wojennych okrucieństw. Czy dzię-
ki ich historii Greta osiągnie upragniony 
wewnętrzny spokój? Czy wybaczy ojcu? 
A może samej sobie? 

Córka nazisty to powieść o dramacie, któ-
ry dotknął nie tylko Polaków czy Żydów, 
o pokutowaniu za grzechy ojców i piętnie, 
jakie ciąży na potomkach zbrodniarzy wojen-
nych. Książka porusza jakże ważne tematy 
przemijania, choroby, wojny czy dylema-
tów moralnych.

 Polecam Klaudia K.
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FAGO
FAGO to samiec w wieku ok. 

1.5 roku. Fago wraz z innym pie-
skiem został przerzucony przez 
płot schroniska. Fago jest pięk-
nym i łagodnym psem, jednak 
bardzo nieśmiałym w stosunku 
do ludzi. Bardzo dobrze czuje 
się w towarzystwie innych psów, 
naśladuje je i dzięki temu nabie-
ra większego zaufania do ludzi. 
Nie potrafi  chodzić na smyczy, 
dlatego idealnie sprawdziłby 
się jako stróż podwórka. 

KUBA
KUBA to samiec w wieku 

ok. 2 lat. Pies jest wulkanem 
energii. Wystarczy się do niego 
odezwać a Kuba już podskakuje 
z radości i merda ogonkiem. 
Pięknie dogaduje się z psami 
i z każdym chce się bawić, ale 
nie jest nachalny. Chodzi na 
smyczy choć bez niej też trzy-
ma się blisko człowieka. Ideal-
ny pies zarówno do domu jak 
i na podwórko.

BUREK
BUREK to samiec w wieku 

ok. 3 lat. Znaleziony na stacji 
kolejowej, gdzie biegał po to-
rach. Bardzo przyjazny do ludzi 
i najchętniej nie odstępowałby 
człowieka na krok. Uwielbia 
aportowanie i zabawy piłecz-
ką. Dogaduje się z suczkami, 
jednak nie z każdym pieskiem.  
Potrafi  chodzić na smyczy. Od-
najdzie się zarówno w domu jak 
i na podwórku.

KUBUNIA
KUBUNIA to kotka w wieku 

ok. 7 miesięcy. Kotka trafi ła do 
schroniska w bardzo złym sta-
nie. Znaleziono ją na działkach, 
zmarzniętą i konającą. Po dłu-
gotrwałym leczeniu stała się 
zdrowym i pełnym sił kotem. 
Jest niesamowicie towarzyska, 
lubi pieszczoty i noszenie na 
rękach. Bardzo dobrze doga-
duje się z innymi kotami i lubi 
zabawy w ganianego oraz łapa-
nie myszki.

MAX CZORNYJ 
„CÓRKA NAZISTY”
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 18-20 stycznia (wtorek-czwartek)
10:00 - 14:00 i 16:00 - 20:00 – Warszta-
ty dla młodzieży od 15. Roku życia
Gra aktorska w masce
Udział bezpłatny
Zapisy telefoniczne 65 546 76 36
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 

 21 stycznia (piątek)
18:00  – Wernisaż wystawy Justyny 
Miklasiewicz
Karuzela Wenecka – Dekompletacja
Wstęp wolny 
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu 

 22 stycznia (sobota)
19:00  – Operetka w wykonaniu Teatru 
Muzycznego Arte Creatura
Wesoła Wdówka 
Bilety 40/50 zł na stronie www.bilety24.pl

 23 stycznia (niedziela)
16:00 – Spektakl lalkowy dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Barnaby
Baśń o piecuchu najwspanialszym na 
świecie
Bilety 10 zł na stronie www.bilety24.pl
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 25 stycznia (wtorek)
10:00 - 11:30 – grupa wiekowa
(7-10 lat)
12:00 - 13:30 – grupa wiekowa
(11-16 lat)
Warsztaty ceramiczne cz. II
Udział bezpłatny
Zapisy telefoniczne 65 546 76 36 

 28 stycznia (piątek)
17:00 – Karnawałowe spotkanie inte-
gracyjne dla seniorów
Zapisy telefoniczne 500 774 841 
Miejsce: Centrum Usług Społecznych 
w Rawiczu

 30 stycznia (niedziela)
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

INFORMUJEMY   PROPONUJEMY    ZAPRASZAMY


