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- JAK SIĘ ZMIENI?- JAK SIĘ ZMIENI?  

Gmina Rawicz pracuje nad zago-
spodarowaniem terenu pomiędzy 
ulicami Piłsudskiego a Dworcową po 
dawnych ogródkach działkowych. 
Obecnie został wykonany projekt 
funkcjonalno-użytkowy, który za-
kłada wstępne rozwiązania. 44 s. 5
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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 fizyczne - 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

Przedstawiamy Państwu 
pierwszą mieszkankę gmi-
ny Rawicz, urodzoną w 2022 
roku. 2 stycznia w trzebni-
ckim szpitalu przyszła na 
świat Olivia Nma Anosike, 
córka Martyny i Michaela. 

2 lutego z rodziną spotkał 
się burmistrz Grzegorz Ku-
bik. Pogratulował rodzicom 
ślicznej pociechy i wręczył 
rodzinie rawickiego misia 
wraz z drobnymi upomin-
kami. 

Przyłączamy się do skła-
danych życzeń. Rodzicom 
przesyłamy serdeczne 
gratulacje, a całej rodzi-
nie życzymy zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności. 

 /red

WITAJ WŚRÓD NAS
Pierwsza rawiczanka w 2022 roku  Pierwsza rawiczanka w 2022 roku  
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Zapraszamy do współpracy.

Rawicki urząd przyjmu-
je wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego. Wypłata 
zwrotu podatku akcyzo-
wego nastąpi w terminie 
od 1 do 30 kwietnia 2022 r. 
i będzie wynosiła 1 zł za 1 
litr zakupionego oleju na-
pędowego.

W związku z obecną sy-
tuacją epidemiologiczną 
mającą wpływ na organi-
zację pracy Urzędu Miej-
skiego wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego będą 
przyjmowane od 1 lutego 
do 28 lutego br. po wcześ-
niejszej rejestracji telefo-
nicznej. Rejestracji można 
dokonywać w dniach od 
poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy urzę-
du pod numerem telefonu  
65 616 49 88 wew. 447. Limit 

zakupu oleju napędowego 
na 1 ha użytków rolnych 
wynosi 110 litrów, a dla  
1 dużej jednostki przelicze-
niowej bydła - 40 litrów.

Aby otrzymać zwrot po-
datku akcyzowego, należy 
złożyć wniosek, dołączając 
do niego: faktury VAT oleju 
napędowego zakupione-
go w okresie od 1 sierpnia 
2021 r. do 31 stycznia 2022 
r., oświadczenie o pomocy 
publicznej i zaświadczenie 
z ARiMR o średniej rocznej 
liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła 
w 2021 roku. 

Wnioski oraz oświadcze-
nia dostępne są na stronie 
internetowej bip.rawicz.pl 
w zakładce podatki i opłaty 
lokalne lub w Biurze Obsługi 
Klienta. /red

MOŻNA OTRZYMAĆ ZWROT MOŻNA OTRZYMAĆ ZWROT 
ZA PODATEK AKCYZOWYZA PODATEK AKCYZOWY      

INTERNET Z HOTSPOTÓW INTERNET Z HOTSPOTÓW 
W CENTRUM RAWICZA W CENTRUM RAWICZA 
JUŻ DOSTĘPNYJUŻ DOSTĘPNY  

Mieszkańcy mogą korzy-
stać z darmowego miejskie-
go Internetu w centrum 
Rawicza. Gmina stworzyła 
sieć 12 hotspotów, która 
obejmuje obszar rynku 
i budynku Muzeum Ziemi 
Rawickiej oraz Domu Kul-
tury, znajdującego się obok 
placu zabaw i przy muszli 
koncertowej. 

Jak rozlokowane są 
hotspoty? Na rynku jest 6 
urządzeń, w tym 2 w ratuszu 
i 4 zewnętrzne. Na terenie 
parku przy Domu Kultury 
pojawiły się 4 hotspoty – 
po 2 sztuki na placu zabaw 
i na budynku skierowane na  
muszlę koncertową. Kolejne 
2 urządzenia zamontowane 
wewnątrz Domu Kultury – 
jeden w sali widowiskowej, 
drugi w sali plastycznej. 
Przepustowość sieci jest na 
poziomie 30 Mb/s. 

-  Dziś  korzystamy 
z Internetu niemal wszę-
dzie. Wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
i stworzyliśmy w centrum 
dwa obszary Wi-Fi, czyli ry-

nek i teren Domu Kultury. Ko-
lejne elementy infrastruktury 
informatycznej to monitoring 
rynku i czujniki powietrza - 
wyjaśnia burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik. 

Aby skorzystać z dostępu 
do sieci, wystarczy znaleźć 

sieć o nazwie WIF4EU pod-
łączyć się i zaakceptować 
regulamin. Sieć nie jest za-
bezpieczona hasłem. Opła-
ta miesięczna jaką Gmina 
Rawicz ponosi za te miejsca 
dostępu to 200 zł brutto.

  /cib

Komunikat  Komunikat  

Prosimy wszystkie 
pary z terenu Gminy 
Rawicz, które w 2022 
roku obchodzą 50-le-
cie pożycia małżeń-
s k i e g o  o  ko n t a k t 
z Urzędem Stanu Cy-
wilnego w Rawiczu.

Każdego roku, chcąc 
uhonorować  wie le 
wspólnie spędzonych 
lat, organizowane są 
spotkania Burmistrza 
Gminy Rawicz Grze-
gorza Kubika z Jubila-
tami, podczas których 
wręczane są Medale 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyzna-

wane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Medale te stano-
wią szczególne wyrazy 
uznania za trwałość 
więzi małżeńskich osób, 
które przeżyły wspól-
nie 50 lat, dlatego ser-
decznie zachęcamy do 
zgłoszenia obchodzo-
nego jubileuszu.

Jubilaci mogą dokonać 
zgłoszenia telefonicznie 
65 616 49 82 wew. 441, 
500 776 417, poprzez  
e-mail usc@rawicz.eu 
lub osobiście w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Ra-
wiczu.

  /red

ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE 
JUBILEUSZU JUBILEUSZU 

50-LECIA 50-LECIA 
POŻYCIA POŻYCIA 

MAŁŻEŃSKIEGOMAŁŻEŃSKIEGO  
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Na rawickim rynku po-
jawiła się nowa rzeźba, 
która uatrakcyjniła prze-
strzeń odnowionego głów-
nego miejskiego placu. Na 
północnej części rynku, 
przed fontanną, została 
ulokowana figura niedź-
wiedzia wraz z dwoma 
mniejszymi niedźwiad-
kami. Oficjalnego odsło-
nięcia rzeźby dokonały 
dzieci z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 
w obecności burmistrza 
Grzegorza Kubika. Odbyło 
się to w piątek 4 lutego br.  

Zgodnie z pierwotnym 
pomysłem na konkurs nie-
dźwiedź miał być odwzo-
rowaniem herbu, jednak 
podczas konkursu wyłonio-
no inną pracę. Komisja kon-
kursowa uznała, że warto 
zaprezentować niedźwie-
dzia, który jest otwarty na 
kontakt z mieszkańcami - 
można przy nim robić sobie 
zdjęcia, ma jedną kiwają-
cą łapkę i jest skierowany 
w stronę osób przechodzą-
cych z jednego na drugi 
deptak. 

Posąg waży 361 kg i został 
wykonany z brązu, podob-
nie jak znajdująca się obok 
makieta miasta. To ostatni 
element, który pojawił się 
na płycie rynku w ramach 
jego rewitalizacji. 

Rzeźbę wykonał Dariusz 
Sagan, artysta z Głogowa. 
Z kolei płyta granitowa, na 
której stanął niedźwiedź, 
została wykonana i zainsta-
lowana przez lokalną firmę 
Strong-Bud.  /cib

NIEDŹWIEDŹ NOWĄ WIZYTÓWKĄ NIEDŹWIEDŹ NOWĄ WIZYTÓWKĄ 
RAWICKIEGO CENTRUM RAWICKIEGO CENTRUM 

DO WAKACJI RAWICKI RYNEK DO WAKACJI RAWICKI RYNEK 
Z MONITORINGIEMZ MONITORINGIEM      

Wrocławska firma Neo 
Technik zaprojektuje i wy-
kona system monitorin-
gu na rawickim rynku. 
Inwestycja ma kosztować 
270 tys. zł. Obecnie firma 
pracuje nad projektem, 
który zostanie przedsta-
wiony gminie Rawicz na 
przełomie lutego i mar-
ca.  Montaż kamer ma się 
zakończyć na przełomie 
maja i czerwca br. 

Projekt zawierać będzie 
liczbę i rodzaj kamer oraz 
ich ulokowanie. Do nagrań 
z monitoringu dostęp bę-
dzie miała rawicka policja. 
Budowa monitoringu rynku 
to tylko jeden z elementów 
z całości projektu Human 
Smart City, w ramach które-
go gmina Rawicz pozyskała 
środki finansowe. 

Oprócz monitoringu, któ-
ry ma być gotowy do wa-
kacji, jeszcze w tym roku 
zamontowane zostaną 
czujniki powietrza oraz in-
teligentne oświetlenie, czyli 
zestaw sterowników, które 
będą regulowały oświetlenie 
uliczne na ulicach 3 Maja 
i Grunwaldzkiej. 

Zadanie jest realizowane 
w ramach projektu „Pilo-
tażowe wdrożenie inteli-
gentnych i innowacyjnych 
rozwiązań Human Smart 
City dla miasta Rawicza 
z uwzględnieniem założeń 
Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Rawicz” 
realizowany w ramach 
konkursu „Human Smart 
Cities. Inteligentne miasta 
współtworzone przez miesz-
kańców”.  /cib



2/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu 5

TEREN PRZY PKP ZMIENI OBLICZE? TEREN PRZY PKP ZMIENI OBLICZE? 
Gmina Rawicz pracuje 

nad zagospodarowaniem 
terenu pomiędzy ulicami 
Piłsudskiego a Dworcową 
po dawnych ogródkach 
działkowych. Obecnie 
został wykonany projekt 
funkcjonalno-użytkowy, 
który zakłada wstępne 
rozwiązania. Na terenie 
ma powstać nowoczesne 
przedszkole, mieszkania 
na wynajem z opcją wyku-
pu, a w pobliżu teren zie-
lony i miejsca parkingowe 
wzdłuż ulicy Dworcowej 
na terenach należących 
obecnie do PKP.   

Burmistrz Grzegorz Kubik 
zaprezentował projekt rawi-
ckim radnym. W północnej 
części działki zaplanowa-
no budynek przedszkola 
składający się z 12 oddzia-
łów (po 25 dzieci). Od po-
łudniowej strony budynku 
znajdzie się przedszkolny 
plac zabaw. W centralnej 
i południowej części działki 
zaprojektowano zabudowę 
mieszkaniową, w skład której 
wchodzi pięć budynków wie-
lorodzinnych (trzy budynki 
pięciokondygnacyjne i dwa 
czterokondygnacyjne). Gmi-
na planuje zbudować tam 
budynki komunalne i w ra-
mach społecznej inicjatywy 
mieszkaniowej SIM. Między 
centralną, a północną częścią 
terenu zaprojektowano drogę 
przejazdową, zapewniającą 
dodatkowe miejsca parkin-
gowe. W południowej części 
inwestycji zaprojektowano 
plac zabaw dla całego zespołu 
budynków wielorodzinnych.

Przedszkole 
to priorytet 

Dlaczego gmina chce wy-
budować nowe przedszkole? 
Wynika to z konieczności 
stworzenia nowego obiek-

tu ze względu na zły stan 
techniczny przedszkola nr 
1 i 6. - Jedynka wpisana do 
rejestru zabytków wymaga 
drogiego kapitalnego remon-
tu, a szóstka jest w tak złym 
stanie, że wymaga rozebra-
nia i wybudowania na nowo. 
Zamknięcie przedszkoli na 
prawie rok remontu lub dwa 
lata budowy jest niemożliwe 
– wyjaśnia burmistrz Grze-
gorz Kubik. Jak zaznacza, 
pierwotnie zakładał budowę 
przy PKP żłobka, jednak ze 
względu na stan przedszkoli 
mają one priorytet, a żło-
bek mógłby być ulokowany 
w innym miejscu. Gmina na 
budowę przedszkola chce 
pozyskać dofinansowanie. 
– W przypadku przedszkola 
„Pod Grzybkiem” uzyskali-
śmy kilkumilionowe dofi-
nansowanie i zmieniliśmy 
stary obiekt w nowoczesne 
przedszkole. Tam jednak 

prace dostosowawcze były 
prostsze do wykonania – do-
daje burmistrz. 

Mieszkania 
na wynajem

Na pozostałej części działki 
przy PKP gmina planuje bu-
dowę mieszkań na wynajem 
o umiarkowanym czynszu 
z opcją wykupu. Pierwotnie 
miał być tam realizowany 
program Mieszkanie Plus, 
jednak rządowy projekt 
upadł. Gmina przystąpiła 
więc do społecznej inicja-
tywy mieszkaniowej (SIM). 
Jej zadaniem jest budowa 
mieszkań przeznaczonych 
dla osób, których sytuacja 
finansowa jest na tyle do-
bra, że nie mogą otrzymać 
mieszkania komunalnego, 
ale są np. zbyt młodzi, żeby 
otrzymać kredyt mieszkanio-
wy. Na terenie mają pojawić 
się również budynki komu-

nalne. - Chcemy zabezpieczyć 
potrzeby mieszkaniowe osób 
młodych, jak i tych, którzy 
z różnych przyczyn mają 
ograniczone możliwości fi-
nansowe i starają się o miesz-
kania komunalne - mówi 
burmistrz Grzegorz Kubik.

Park i parkingi  
Burmistrz wskazuje, że 

poza przedszkolem i miesz-
kaniami znajdzie się miejsce 
na zagospodarowanie tere-
nu zielonego, które miałoby 
się stać przestrzenią wypo-
czynkową dla mieszkańców. 
Dodatkowy park nie został 
ujęty w planie funkcjonal-
nym, bo jego lokalizacja jest 
planowana po prawej stro-
nie obecnej alejki spacero-
wej, idąc od ul. Piłsudskiego 
do dworca kolejowego.

Gmina chce również 
stworzyć nowe miejsca 
parkingowe wzdłuż ulicy 

Dworcowej na obecnych te-
renach należących do PKP. 
– Dziś to teren zupełnie nie-
zagospodarowany, dlatego 
prowadzimy rozmowy z PKP 
o przejęciu ulicy i gruntów 
w celu budowy tam parkin-
gów. To najlepsze miejsca dla 
podróżnych PKP, którzy będą 
chcieli zostawić samochody 
przed podróżą pociągiem – 
dodaje burmistrz.

Razem powierzchnia te-
renu po byłych ogródkach 
działkowych ma ok. 16,1 tys. 
m kw. Wstępnie przedszkole 
wraz z placem zabaw mia-
łoby mieć ok. 2 tys. m kw., 
budynki mieszkalne ok. 2,5 
tys. m kw., a zieleń niska na 
tym terenie to ok. 9 tys. m. 
kw. Są to obecnie szacunko-
we wartości, które mogą ulec 
zmianie w procesie projekto-
wym.  /cib
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RZĄD I SAMORZĄD ZAROBIĄ WIĘCEJ. 
JAK WZROSŁY ICH PENSJE?  

Podobnie jak w całej 
Polsce, rady  powiatu 
i gmin w powiecie rawi-
ckim podjęły uchwały 
dotyczące podwyższenia 
wynagrodzeń starosty, 
burmistrzów i wójta. To 
wynik przyjętych przez 
Sejm RP ustaw o podwyż-
kach wynagrodzeń dla 
osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska 
państwowe i samorzą-
dowe. 

Nowe regulacje zakłada-
ją m.in. wzrost o 40 proc. 
wynagrodzenia prezydenta 
RP, który po zmianach za-

robi ok. 28 tys. zł brutto. 
Z kolei prezydent podpisał 
rozporządzenie, na pod-
stawie którego premier 
oraz marszałkowie Sejmu 
i Senatu otrzymują mie-
sięcznie 20,5 tys. zł. Posło-
wie zarobią ponad 12 tys. 
zł. oraz wzrosną ich diety 
o ok. 2 tys. zł. 

Sejmowa ustawa spowo-
dowała, że więcej zarobią 
samorządowcy - starosto-
wie, prezydenci miast, bur-
mistrzowie i wójtowie, ale 
także radni. Po zmianach 
wymienieni samorządowcy 
zarobią od około 15 do 20 
tys. zł brutto. 

Jak do podwyżki wyna-
grodzeń odnosi się bur-
mistrz Rawicza? 

- O moim wynagrodzeniu 
decydują radni. Nie mam 
i nie chcę mieć wpływu na 
jego wysokość. Według mnie 
obecnie to nie jest dobry 
czas, aby podwyższać wyna-
grodzenia tylko niektórym 
osobom. Te podwyżki wy-
musiła ustawa. W związku 
ze zmniejszonymi wpływa-
mi z podatków, rosnącymi 
cenami prądu, gazu czy 
usług remontowych, sytu-
acja finansowa gmin w całej 
Polsce jest nie najlepsza. 
To powoduje, że w wielu 

samorządach, podwyżek 
podążających za inflacją 
nie otrzymują  pracowni-
cy. Uważam, że wzrosty 
wynagrodzeń wszystkich 
pracowników w samorzą-
dzie powinny być ustawo-
wo uregulowane, jak ma to 
miejsce, np. w przypadku 
nauczycieli - wyjaśnia bur-
mistrz.  

Po zmianach ustawowych 
samorządowcy w powiecie 
rawickim zarobią netto 
pomiędzy 9 a 11,9 tys. zł. 
Wyższe o kilkaset złotych 
diety otrzymali też radni 
oraz przewodniczący rad 
osiedli i sołtysi.  /cib

VI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 
IM. ROMANA DWORAKA – RAWICZ 2022 

Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej oraz Dom Kultury 
w Rawiczu zapraszają 
do udziału w VI edycji 
Konkursu Twórczości 
Plastycznej im. Romana 
Dworaka – Rawicz 2022. 
Konkurs odbędzie się pod 
honorowym patronatem 
Starosty Rawickiego oraz 
Burmistrza Gminy Ra-

wicz. Jego podsumowanie 
tradycyjnie zaplanowano 
jako jedno z wydarzeń 
Nocy Muzeów. 

Zasady udziału: 
• w konkursie mogą 

uczestniczyć osoby peł-
noletnie, zamieszkałe 
w powiecie rawickim bądź 
pochodzące z tego regionu 

lub związane z działalnoś-
cią instytucji kultury po-
wiatu rawickiego, 

• na konkurs należy 
składać prace wykonane 
w następujących techni-
kach: rysunek, grafika, ma-
larstwo, rzeźba, fotografia, 
wideo-art oraz w techni-
kach autorskich (maksy-
malnie do trzech prac), 

• zgłoszone mogą zostać 
prace autorskie, nienagra-
dzane dotychczas w kon-
kursach artystycznych, 
a także niebędące kopiami 
istniejących dzieł sztuki, 

• termin dostarczenia 
prac: 14 kwietnia 2022 r., 
miejsce: Muzeum Ziemi 
Rawickiej, Rynek 1, 63-900 
Rawicz, formalności: wy-

pełniona Karta Zgłoszenia 
wraz z oświadczeniami. 

Podobnie, jak w latach 
ubiegłych konkurs ma na celu 
promocję dorobku artystycz-
nego twórców związanych 
z ziemią rawicką, a także pro-
pagowanie wartości lokalnej 
kultury i poszukiwanie wśród 
mieszkańców indywidualno-
ści twórczych.  /MZR

Do tej pory 
burmistrz 
Rawicza Grzegorz 
Kubik, w wyniku 
obniżenia przez 
Sejm w 2018 roku 
pensji o 20 proc, 
„na rękę” 
otrzymywał  
6,1 tys. zł.
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Rawicz przyłączył się do 
akcji „Pamiętamy o Powstań-
cach Wielkopolskich”. Blisko 
100 zniczy zostanie zapalo-
nych na grobach Powstańców 
Wielkopolskich na cmenta-
rzach w gminie Rawicz.

W akcję włączył się Bur-
mistrz Gminy Rawicz Grze-
gorz Kubik, który odebrał 
w czwartek 10 lutego znicze 
od żołnierzy z 12 Brygady 
Wojsk Obrony Terytorialnej, 
a także Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej, dzięki któremu możliwe 
było zlokalizowanie grobów 
powstańczych na terenie gmi-
ny Rawicz, w szczególności tych 
które nie mają prawnych opie-
kunów. Akcja zakończyła się 16 
lutego, w dzień zakończenia po-

wstańczego zrywu na grobach 
powstańców z Zielonej Wsi.

Na stronach poznańskie-
go oddziału IPN można prze-
czytać, że:

„Z okazji ustanowienia 
dnia 27 grudnia Narodowym 
Dniem Zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego, w 103. 
rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, Instytut Pa-
mięci Narodowej, Urząd Mia-
sta Poznania, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918/1919 oraz 
12 Brygada Wojsk Obrony 
Terytorialnej postanowiły 
przy współpracy Muzeum 
Broni Pancernej w Pozna-
niu upamiętnić Powstańców 
Wielkopolskich symbolicz-

nymi zniczami na grobach. 
W okresie od rocznicy wybu-
chu Powstania 27 grudnia do 
rocznicy porozumienia w Tre-
wirze kończącego zwycięskie 
Powstanie - 16 lutego, znicze 
będą zapalane na mogiłach 
poległych oraz weteranów. 
Łącznie zapalonych zostanie 
około 10 000 zniczy.

Dzięki zaangażowaniu 
żołnierzy z 12 Wielkopol-
skiej Brygady Obrony Tery-
torialnej, której patronem 
jest pierwszy dowódca Po-
wstania gen. Stanisław Ta-
czak, zostaną one postawione 
na mogiłach powstańczych 
w najdalszych zakątkach 
Wielkopolski" (źródło www.
poznan.ipn.gov.pl).  /mt

PAMIĘTAMY O POWSTAŃCACH WIELKOPOLSKICHPAMIĘTAMY O POWSTAŃCACH WIELKOPOLSKICH

Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolicZ cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

KAMIENICA RYNEK 17KAMIENICA RYNEK 17
Powstała w 1909 roku 

czterokondygnacyjna, na-
rożnikowa kamienica znaj-
dująca się przy wschodniej 
pierzei rynku w Rawiczu 
to dziś główna siedziba 
władz powiatowych. 

Reprezentacyjny odre-
staurowany gmach z datą 
budowy umieszczoną na 
frontonie miał dawniej zgoła 
inne niż obecnie przezna-
czenie. Budynek przez lata 
funkcjonował jako „Hotel Ad-
ler” z charakterystycznym, 

widocznym na archiwalnych 
zdjęciach oraz kartach pocz-
towych, napisem na fasadzie. 
W 1920 roku, po włączeniu 
Rawicza do granic kraju, 
spolszczono nazwę obiektu 
na „Pod Orłem”. 

Od zakończenia II wojny 
światowej funkcje kamieni-
cy wielokrotnie zmieniały 
się – służyła jako siedziba 
różnych instytucji i urzę-
dów, a od 1999 roku nie-
zmiennie mieści się w niej 
Starostwo Powiatowe.

Południowo-wschodni narożnik rynku w Rawiczu, początek 
XX wieku. Widok na Hotel Adler. Reprodukcja karty 

pocztowej ze zbiorów MZR

Widok na wschodnią pierzeję rynku w Rawiczu, początek XX wieku.  
Reprodukcja karty pocztowej ze zbiorów MZR

Widok na południowo-
wschodni narożnik rynku, 

czasy PRL. Fotografia ze 
zbiorów MZR

Widok na kamienicę 
Rynek 17, czasy PRL. 

Fotografia ze zbiorów MZR
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WYNIKI I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT WYNIKI I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Lp Nazwa zakresu Oferent Nazwa własna zadania Przyznana 
dotacja

1

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka Sarnowa Rozwój piłki nożnej w Sarnowie 30 000,00

2 Rawicki Klub Sportowy BOCK Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego na terenie gminy Rawicz 28 000,00

3 Sporty Walki Rawicz Działalność klubu bokserskiego w ramach upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz  
współzawodnictwa sportowego

17 000,00

4 MUKS Kadet Rawicz Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie lekkoatletyka 45 000,00

5 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pelikan Dębno 
Polskie

Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim 20 000,00

6 Uczniowski Klub Sportowy Szóstka Rawicz Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo i siatkówki 30 000,00

7 Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz Działania zmierzające do rozwoju koszykówki na terenie gminy oraz organizacja znaczących imprez 
sportowych

85 000,00

8 Rawicki Klub Karate Surem Szkolenie zawodników w karate olimpijskim WKF 20 000,00

9 Akademia Taekwon-do IN NAE Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez treningi Taekwon-do 20 000,00

10 Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej - sekcja w Rawiczu 2 000,00

11 Rawicki Uczniowski Klub Sportowy KORONA-
-RAWBUD Rawicz

Wspieranie dyscypliny szachy na terenie gminy Rawicz 9 000,00

12 KS Warta Poznań Przygotowanie do startów w Mistrzostwach Polski w pływaniu 4 000,00

13 Klub Piłkarski Rawia Rawicz Rozwój piłki nożnej na terenie Rawicza oraz organizacja meczów i turniejów na terenie Rawicza 80 000,00

14 Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego Wsparcie działań Rawickiego Towarzystwa Tenisa Ziemnego w 2022 roku 4 000,00

15 Rada Miejsko - Gminna  Zrzeszenia LZS Wspieranie organizowania zajęć rekreacyjnych oraz realizacja sportu masowego na terenach 
wiejskich gminy Rawicz

21 000,00

16 Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik Rawicz Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie pływanie 50 000,00

17 Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Rawicz Rozwój i popularyzacja futsalu na terenie gminy Rawicz 7 000,00

18 Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Raso-
wych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza

Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa ozdobnego oraz promocja polskich ras ginących 3 000,00    

19 Turystyka i krajoznawstwo Oddział PTTK RAWICZ Organizacja rajdów oraz konserwacja szlaków turystycznych 4 000,00

20

Pomoc społeczna, działalność 
na rzecz osób z niepełno-
sprawnością i seniorów

Rawicki Bank Żywności przy parafii Chrystusa Króla 
i N.M.P

Udzielanie pomocy żywnościowej dla osób i rodzin w trudnej sytuacji 12 000,00

21 Stowarzyszenie "Z Nadzieją w Przyszłość" Organizacja turnusu rehabilitacyjnego Ustronie Morskie - plaża, słońce i my 4 000,00    

22 Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej  "Pomocna 
Dłoń" w Rawiczu

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja wyjazdu integracyjnego 4 000,00    

23 Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej  "Pomocna 
Dłoń" w Rawiczu

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – organizacja wyjazdu integracyjnego 4 000,00    

24 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Organizacja zajęć edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych i sportowych dla słuchaczy Rawickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

15 000,00    

25 Oddział PTTK RAWICZ Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wycieczka rowerowa seniorów 1 000,00    

26

Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Stowarzyszenie Spotkań Twórczych STROJOWNIA Wydanie tomiku „Orcio”, zorganizowanie wystawy grafik oraz koncertu 4 500,00

27 Stowarzyszenie Retro Moto Rawicz Zlot i Wystawa Pojazdów Zabytkowych 7 000,00    

28 Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" 
w Szymanowie

Hazacka Akademia Wisieloków 20 000,00

29 Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz Wzbogacanie życia kulturalnego Gminy Rawicz 9 000,00

30 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RAWICZA XV Konferencja "Rawicz Kocham Moje Miasto" 800,00

31 Stowarzyszenie "Światło" Wydanie książki publikacji „Autoportret wewnętrzny Piotr Adamczyk Witold Adamczyk” 4 000,00

32 Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska Uchwycone w czasie 6 500,00

33 Fundacja Dudziarz.eu - Wielkopolskie Kapele 
Dudziarskie

Wiwatowisko 2.2 10 000,00    

34 Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami

Stowarzyszenie "POMAGA.MY" Pomaga.MY-WAM.Obcokrajowcom 31 500,00    

35 Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych 
Rawicz.pl

Wymiana partnerska w roku jubileuszowym miasta Attendorn 11 000,00    

623 300,00

PONADPONAD

600 000 ZŁ600 000 ZŁ
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHDLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Gminy Rawicz prze-
każe 623 300 zł organizacjom 
pozarządowym na realizację 
zadań publicznych zgłoszonych 
w I edycji otwartego konkur-
su ofert.

Łącznie z przekazanych środ-
ków będzie realizowanych 35 
zadań w różnych zakresach 
działalności pożytku publicz-
nego przez 33 organizacje poza-
rządowe. W najbliższym czasie 
zostanie ogłoszona II edycja kon-
kursu, na którą z budżetu Gminy 
Rawicz będzie zabezpieczona 
kwota blisko 180 000 zł.  /mt
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W galerii Muzeum Ziemi 
Rawickiej ponownie zagoś-
ciła sztuka współczesna. 
Na początku lutego od-
był się wernisaż wystawy 
malarstwa Witolda oraz 
Piotra Adamczyków, za-
tytułowanej „Autoportret 
wewnętrzny”. 

Zbiór abstrakcyjnych 
prac jest pokłosiem pro-
jektu artystycznego re-
alizowanego przez duet 
artystów plastyków, po-
legającego na malowa-
niu wspólnych obrazów. 
Taka forma artystycznej 
ekspresji jest efektem od-
krywania psychologicznej 
i artystycznej tożsamości 
dwóch indywidualnych 
twórców, będących jedno-
cześnie braćmi bliźniaka-
mi. W trakcie wernisażu 
Autorzy wyjaśnili publicz-
ności znaczenie unikato-
wej koncepcji: 

- Projekt „Autoportret 
wewnętrzny” jest kontynu-
acją poprzedniego wspól-
nego cyklu „Podobieństwa 

i różnice, różnice i podo-
bieństwa”, eksponowane-
go w dziewięciu galeriach, 
w ośmiu miastach w Pol-
sce na przełomie 2017/18 
r., rezultatem którego  było 
dojście do koncepcji malo-
wania jednego – wspólnego 

obrazu, będącego odpowied-
nikiem dojścia do naszej 
tożsamości – jako bliźnia-
ków jednojajowych (stąd je-
den obraz). Wnętrza galerii, 
w których zaprezentujemy 
nasze prace, będą nie tylko 
odpowiednikiem naszych 

przeżyć w czasie tworzenia, 
lecz również naszego wspól-
nego wnętrza, w którym 
znajdowaliśmy się będąc 
jeszcze na początku naszej 
egzystencji. Jest to jakby 
jeszcze głębsze wejście 
w nasz jednorodny świat, 

a zarazem bliższe dojście 
do naszego – mojego i brata 
istnienia. O ile poprzedni 
nasz projekt artystyczny był 
prezentacją moich, brata 
i naszych wspólnych prac, 
o tyle w „Autoportrecie we-
wnętrznym” prezentowane 
są tylko nasze wspólne pra-
ce na rzecz rezygnacji z ego. 

Witold Adamczyk i Piotr 
Adamczyk ukończyli studia 
na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Łodzi. Dotychczas 
obaj uczestniczyli w kil-
kudziesięciu krajowych 
i  międzynarodowych 
wystawach sztuki współ-
czesnej, w tym indywidual-
nych. Uprawiają malarstwo 
symboliczno-abstrakcyjne 
(Witold Adamczyk) i „nie-
przedstawiające” (Piotr 
Adamczyk). Wystawę „Auto-
portret wewnętrzny” obej-
rzeli już mieszkańcy Śremu 
i Wałbrzycha. Do 25 lutego 
br. będzie prezentowana 
w Muzeum Ziemi Rawickiej. 
 /MZR

„AUTOPORTRET WEWNĘTRZNY” W MUZEALNEJ GALERII „AUTOPORTRET WEWNĘTRZNY” W MUZEALNEJ GALERII 
- WYSTAWA PRAC WITOLDA I PIOTRA ADAMCZYKÓW- WYSTAWA PRAC WITOLDA I PIOTRA ADAMCZYKÓW

„RAWICZ PRZEDSTAWIA SIĘ” 
W MIEŚCIE PARTNERSKIM ATTENDORN 
- PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA MUZEALNA

Od 23 stycznia miesz-
kańcy miasta partner-
skiego Attendorn mogą 
zwiedzać wystawę do-
kumentującą historię 
Rawicza. Ekspozycja pt. 
„Rawicz przedstawia się” 
(niem. „Rawicz stellt sich 
vor”) jest prezentowana 
w miejscowym muzeum 
regionalnym - Südsauer-
landmuseum w Attendorn. 
Cały projekt wystawienni-
czy to jeden z elementów 
nawiązanej w 2019 roku 
współpracy Muzeum Ziemi 
Rawickiej z niemieckim 
partnerem. 

Wystawa składa się 
z dwóch zasadniczych 
części: 27 plansz ekspo-
zycyjnych z reprodukcja-
mi portretów dawnych 
właścicieli Rawicza, map, 
pocztówek, fotografii, histo-
rycznych i współczesnych 
panoram miasta, archiwal-
nych dokumentów wraz 
z opisami oraz zbioru kil-
kudziesięciu oryginalnych 
eksponatów wypożyczo-
nych z rawickiej kolekcji 

muzealnej. Są wśród nich 
obrazy, monety, zabytkowa 
tarcza bractwa kurkowego, 
muzealia ilustrujące dzieje 
rawickich cechów rzemieśl-
niczych, a ponadto prototyp 
makiety układu urbani-
stycznego starego miasta. 
Zaprezentowano również 
znaleziska archeologiczne 
odkryte podczas zakończo-
nej w 2020 roku rewitaliza-
cji rynku w Rawiczu. Ten 
temat zamyka ekspozycję. 

Prezentacja wystawy wpi-
suje się w tegoroczne ob-
chody jubileuszu 800-lecia 
Attendorn. Rawicka ekspo-
zycja w Attendorn będzie 
czynna do marca. Kolejnym 
partnerskim projektem Mu-
zeum Ziemi Rawickiej i Süd-
sauerlandmuseum będzie 
wystawa dokumentująca 
historię Attendorn, którą 
w pierwszym kwartale 2023 
roku obejrzą rawiczanie. 

 /MZR
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ROK 2021 Z RAWICKIM NIEDŹWIADKIEM, 
DUDZIARZAMI I FOTOGRAFIĄ 
- PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ 

Gminne instytucje kul-
tury od wielu miesięcy 
stoją w obliczu rozmai-
tych wyzwań związanych 
z prowadzeniem działal-
ności w stanie pandemii, 
a tym samym w stale zmie-
niających się warunkach 
korzystania mieszkańców 
i turystów z oferty kultural-
nej. Pomimo okresowych 
ograniczeń w 2021 roku 
Muzeum Ziemi Rawickiej 
zwiedziło ok. 5 tysięcy osób. 
Ponadto dużym zaintere-
sowaniem publiczności 
cieszyły się wydarzenia 
plenerowe, w tym m.in. 
wystawy prezentowane 
w otwartej przestrzeni 
zrewitalizowanego rynku. 

- Możliwość organizacji 
wystaw plenerowych, za-
równo artystycznych, jak 
i historycznych, jest dla nas 
ważna, nie tylko w dobie pan-
demii, gdy wstęp do muzeum 
bywa z konieczności ogra-
niczony. Poprzez ekspozycje 
w przestrzeni wyszliśmy do 
publiczności, realizujemy kon-
cepcję „muzeum otwartego” 
i promujemy w atrakcyjnej 
formie lokalne dziedzictwo 
kulturowe, nasze zbiory oraz 
osiągnięcia artystyczne – pod-
kreśla Adriana Miara, Dyrek-
tor Muzeum. W 2021 roku 
na rynku zaprezentowano 
ekspozycje: „Rawicz. Stare 
pocztówki jak nowe”, „Ka-
pela Rawickich Dudziarzy”, 
„Rawicz w dwudziestoleciu 
międzywojennym”, „Rytm 
miasta” (poplenerowa wy-
stawa fotografii) oraz „Wyko-
paliska na rawickim rynku” 
(dokumentacja przebiegu 
i efektów prac badawczych 
prowadzonych w trakcie re-
witalizacji rynku). Pokłosiem 
wystawy „Rawicz. Stare po-
cztówki jak nowe” był pro-
jekt wydawniczy – publikacja 
zestawu poddanych cyfro-
wej koloryzacji rawickich 
pocztówek z przełomu XIX 
i XX wieku, pochodzących ze 
zbiorów archiwalnych Muze-
um. Wydane karty pocztowe 
można obecnie kupić jako 
jedną z regionalnych pa-
miątek. Kolejna publikacja, 
której wydawcą było w 2021 
roku Muzeum, to wznowio-
ne i uzupełnione wydanie 
przewodnika turystyczne-
go „Rawicz. Przewodnik po 
starówce” autorstwa Henry-
ka Pawłowskiego, z opisem 
najważniejszych rawickich 
zabytków oraz trasy tury-
stycznej dookoła plant. 

Wystawy plenerowe to 
tylko jedna z form muzeal-
nych działań zrealizowanych 
w minionym roku. Tradycyj-
nie dużą publiczność zgroma-
dziła majowa Noc Muzeów, 
podczas której została otwar-
ta ekspozycja czasowa „Zdzi-
sław Beksiński. Od fotografii 
do fotomontażu komputero-
wego”. W kolejnych miesią-
cach w muzealnej galerii 
swoje prace zaprezentowali 
artyści: Helena Szczypko, Ja-
cek Boczar, Filip Kołat i Syl-
wia Erbert-Hoja. 

Muzealna oferta edukacyj-
na została wzbogacona przez 
nową publikację – pakiet 
„Z niedźwiadkiem na tropach 
historii”, złożony z bogato 
ilustrowanego przewodni-
ka turystycznego dla dzieci, 
„zeszytu zabaw i zagadek”, 
questu krajoznawczego oraz 
kolorowego planu Rawicza 
z oznakowaniem zabytków. 
Z myślą o dzieciach – małych 
turystach odwiedzających 
Rawicz oraz uczniach szkół 
podstawowych i uczestnikach 
lekcji muzealnych – została 
opracowana krótka trasa 
spacerowa po mieście. W ra-

mach promocji pa-
kietu pracownicy 
Muzeum zorgani-
zowali kilkanaście 
spacerów tema-
tycznych dla grup 
szkolnych oraz 
uczestników mię-
dzypokoleniowych 
spotkań muzeal-
nych i warszta-
tów wakacyjnych 
(cykle „Rodzinne 
Muzeum” „Muze-
alny lipiec” i „Mu-
zealny sierpień”). 
Ogółem w zajęciach 
odbywających się 
w ramach programu eduka-
cji „Nasza historia – nasza 
tożsamość” – w formie lekcji 
muzealnych, spacerów, wy-
kładów online dla młodzie-
ży – uczestniczyło od maja 
do listopada 2021 roku 931 
uczniów. Program został 
nagrodzony przez kapitułę 
konkursu „Izabella” Funda-
cji Muzeów Wielkopolskich, 
w kategorii edukacja. Nagro-
dę wręczył Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
podczas uroczystej gali we 
wrześniu 2021 r. 

We wrześniu w ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa 
odbył się kolejny Rawicki 
Jarmark Historyczny, zorga-
nizowany przez Muzeum we 
współpracy z Gminą Rawicz 
i Fundacją Dudziarz.eu. Tym 
razem motywem przewodnim 
wydarzenia była wielkopolska 
muzyka kapel ludowych oraz 
regionalne tradycje kulinarne. 
Na scenie wystąpiły gwiaz-
dy: polsko-ukraiński zespół 
DAGADANA, Kapela ze Wsi 
Warszawa – laureat nagro-
dy Fryderyki oraz Ania Ruso-
wicz. Zwieńczeniem imprezy 

był gościnny występ Zespołu 
Folklorystycznego „Wielko-
polanie”. 

- Rawicki Jarmark Historycz-
ny już trwale wpisał się do ka-
lendarza lokalnych wydarzeń 
kulturalnych i gromadzi co 
roku dużą publiczność. Sukces 
nie tylko tego wydarzenia jest 
oparty na dobrej współpracy 
naszego Muzeum z innymi 
gminnymi instytucjami, stowa-
rzyszeniami, a także twórcami. 
Mamy nadzieję, że te współ-
działania w 2022 roku będą 
równie kreatywne i owocne – 
podsumowuje Adriana Miara. 

Rok 2021 w Muzeum Zie-
mi Rawickiej to także czas 
rozwijania współpracy mię-
dzynarodowej z instytucjami 
kultury w mieście partner-
skim Attendorn w Niem-
czech. Przez całe drugie 
półrocze trwały przygotowa-
nia do prezentacji w Südsau-
erlandmuseum w Attendorn 
pierwszej wystawy tema-
tycznej współorganizowa-
nej przez obydwie placówki 
muzealne – dokumentującej 
historię Rawicza od lokacji 
w 1638 roku do współczes-
ności.  /MZR
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Nasza historiaNasza historia

Tomasz Musielak

Diabły i upiory, czarownice 
i magowie. Jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu mieszkańcy Wielkopol-
ski wierzyli, że ich sąsiedztwo 
zamieszkują istoty o nadprzy-
rodzonych mocach. Część tych 
stworzeń kryło się w pobliskich 
wodach, czekając na nieostroż-
nych wędrowców…

Bagna, mokradła 
i rozlewiska

Choć Orla, Dąbrocznia czy 
Masłówka nie należą do grona 
wielkich rzek, to w przeszłości po-
trafiły przysporzyć mieszkańcom 
ziemi rawickiej nie lada proble-
mów. Szczególnie kapryśna była 
Orla, której wartki nurt każdej 
wiosny wylewał na pola, łąki i lasy, 
tworząc rozległe rozlewiska i odci-
nając od świata położone w pobliżu 
miejscowości, m.in. Zieloną Wieś 
z Wydawami czy Jutrosin. 

Niebezpieczne i trudne do prze-
bycia mokradła powstawały tak-
że i bez udziału rzek. Za przykład 
może służyć Rawicz; pomimo braku 
w pobliżu cieku wodnego, na po-
łudnie od plant, aż po samo Dęb-
no Polskie, ciągnęły się obszerne 
tereny podmokłe (na marginesie 
warto zauważyć, że właśnie od nich 
pochodzi potoczna nazwa „żuławy”, 
jaką określa się osiedla Sienkiewi-
cza). Wody było tu na tyle dużo, że 
sprowadzano ją aż do rawickiego 
więzienia, w celu napełnienia zbior-
ników hodowlanych. 

Mieszkańcy ziemi rawickiej z nie-
pokojem obserwowali mokradła 
i rozlewiska. Obawiali się oni nie 
tylko niszczycielskich powodzi czy 
nieprzewidywalnych bagien, ale 
i czającego się wśród wód zła. We-
dług podań ludowych, porastające 
tereny podmokłe wierzby stanowiły 
ulubioną kryjówkę diabła. Same 
rzeki i bagna były zaś zamieszkiwa-
ne przez jeszcze straszniejsze istoty.

Zło czające się  
w rzekach

Według wierzeń naszych przod-
ków, pobrzeża rzek, stawów i roz-
lewisk zamieszkiwały śmiertelnie 
niebezpieczne demony, określane 
mianem topielców. Stwory te prze-
ważnie wyobrażano sobie jako 
zniekształconych ludzi, pokrytych 
łuskami oraz z błoną między pal-
cami. Już sama nazwa podpowiada 
nam, kim tak właściwie były te bu-
dzące przerażenie postaci – to osoby 
(przeważnie nieochrzczone dzieci), 
które poniosły śmierć poprzez uto-
nięcie. Niemogące pogodzić się ze 
swym losem demony skrywały się 
nieopodal kładek czy mostków, by 
„w wolnych chwilach” wciągnąć nie-
roztropnych wędrowców w głębinę.

W przeciwieństwie do budzącego 
odrazę swym wyglądem topielca, zu-
pełnie inaczej wyglądała jego „żeńska 
wersja” – topielica. Upiorzycę wyob-
rażano sobie jako niezwykle atrakcyj-
ną kobietę, wabiącą swymi nagimi 
wdziękami młodych mężczyzn. Da-
jący się uwieść jej pięknem chłopcy 
kończyli swój żywot na dnie wody…

Topielcy i topielice były niezwykle 
wyczulone na wszelkie zniewagi. 
Obrazić je mogło już samo nieodpo-
wiednie potraktowanie zbiornika 
wodnego, w którym zamieszkiwały. 
To dlatego, kiedy tylko ktoś splunął 
lub oddał mocz do wody, od razu 
atakowały. Ofiarą demonów padały 
również te osoby, które odważyły się 
wejść do rzeki lub stawu przed nadej-
ściem obchodów nocy świętojańskiej. 
Stąd w wierzeniach ludu wielkopol-
skiego utrwaliło się przekonanie, że 
kąpiel w zbiornikach wodnych przed 
tą datą grozi śmiercią. Czasem bez-
pieczeństwo można było od topielca 
zwyczajnie kupić. Wiele osób, chcąc 
przedostać się przez most czy bród, 
wrzucało do wody ofiarę, mającą 
zapewnić przychylność demona. 

Światełka znad bagien
Zupełnie inną naturę posiadały 

związane z bagnami i mokradłami 
demony zwane błędnymi ognikami. 
Nie straszyły one swoją odrażającą 
powłoką, gdyż tak właściwie w ogó-

le jej nie posiadały. Nie atakowały 
znienacka strudzonych wędrow-
ców, lecz zwodniczo ich kusiły. 

Błędne ogniki były duchami. 
Cichutkimi i tajemniczymi, przy-
ciągającymi swoim blaskiem do 
miejsc, w które w normalnych 
okolicznościach nikt by się nie 
zbliżył. Ci, którzy cudem oparli 
się iluzjom błędnych ogników lub 
wyswobodzili się z bagna opowia-
dali później, że duch wyglądał jak 
płomyk z ludzką twarzą lub postać 
trzymająca latarnię. Kiedy tylko 
zwabił on swoją ofiarę, rozpływał 
się bez śladu. 

Dziś wiemy, że „błędne ogniki” 
istniały naprawdę. Nie były to jed-
nak niebezpieczne duszki, a efekt 
samozapłonu bagiennych gazów, 
wydobywających się z butwiejące-
go drewna. Nasi przodkowie nie 
mieli jednak takiej wiedzy, dlatego 
wierzyli, że ogniki to pokutują-
ce za grzechy dusze tych, którzy 
szczególnie szkodzili wsi, jak np. 
zachłanni karczmarze (dolewający 
wody do wódki) czy okrutni 
ziemianie. Najliczniejszą gru-
pę wśród demonów stanowiły 
jednak dusze geodetów, w XIX 
w. często przechadzających się 
po wielkopolskich wsiach, by 
rozgraniczać nadania ziemi. 
Skomplikowany i niezrozumiały 
system mierniczy budził nieufność 

mieszkańców wiosek; czuli się oni 
oszukiwani przez bezdusznych 
urzędników. Pomimo tego chłopi 
szanowali geodetów za wykształce-
nie i kulturę; szacunek ten „przele-
wano” następnie na błędne ogniki, 
do których zwracano się w tak, 
jak do człowieka wykształconego.

Nie wszystkie demony próbo-
wały wyprowadzić na manowce 
każdego wędrowca próbującego 
przedrzeć się przez bagna. Były 
też i takie, które pomagały znaleźć 
w nocy drogę do domu czy wska-
zywały ukryte skarby.

Zbójecki haracz
Dawni mieszkańcy Wielkopol-

ski nie tylko wierzyli w istnienie 
topielców i błędnych ogników; oni 
byli wręcz pewni ich obecności nie-
opodal wsi, pól czy rzek. Dowodem 
bliskości demonów miały być liczne 
opowieści, jakie przekazywali sobie 
sąsiedzi czy krewni. Jedno z takich 
podań znamy dzięki niestrudzone-
mu Józefowi Miedzińskiemu.

Historia ta dotyczy szczególnie 
złośliwego topielca, który swoje 
siedliszcze posiadał nad Orlą, nie-
opodal Jutrosina. Stwór atakował 
każdego, kto ośmielił się przekro-
czyć w nocy most nad rzeką bez 
uiszczenia 3 groszy opłaty. Aby więc 
się zabezpieczyć, każdy podążający 
tym szlakiem po zachodzie słońca 
uiszczał „haracz topielczy”, wrzu-
cając do wody trzy monety. 

Nikt nie śmiał sprzeciwić się 
zbójeckim zasadom narzuconym 
przez demona. Aż do czasu prze-
prawy przez Orlę proboszcza z So-
białkowa. Powracający z Jutrosina 
duchowny, pomimo napomnień 
woźnicy, nie uiścił wymaganego 
przez topielca haraczu. Złośliwy 
demon nie mógł tego puścić płazem; 
gdy wędrowcy docierali do drugie-
go mostu, cały powóz wraz z końmi 
wpadł do głębokiego, wypełnionego 
wodą dołu. Biednemu kapłanowi 
oraz jego woźnicy nie pozostawało 
nic innego, jak rozpaczliwe woła-
nie o pomoc. Kto wie, być może 
i zamarzliby na tym zimnym, 
ciemnym, pokrytym wiosennymi 
roztopami terenie. Na szczęście 
wezwanie w porę usłyszeli miesz-
kańcy Jutrosina, którzy pospieszyli  
z odsieczą.  

RAWICKIE NIEZWYKŁOŚCI
DEMONY RZEK I BAGIEN
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Karolina jak zwykle na 
przerwie obiadowej siedzia-
ła ze swoją przyjaciółką Jolą. 
Był to akurat jeden z tych 
rzadko spotykanych dni, 
kiedy wszystko wydawało 
się idealne. Pogoda sprzy-
jała, nie było kartkówek ani 
sprawdzianów i nawet ci 
zazwyczaj bardzo surowi 
nauczyciele wydawali się 
jacyś milsi. Jednak nie każ-
dy widział to w taki sposób, 
nie szesnastoletnia Karolina. 
Była ona urodzoną pesy-
mistką i w dodatku bardzo 
zamkniętą w sobie osobą. 
Oprócz Jolki nie miała ni-
kogo, gdyż prawie każdy 
uważał ją za zbyt poważną 
i z brakiem humoru. Za to 
jej przyjaciółka nadrabiała 
pozytywnym myśleniem za 
dwie osoby. Uzupełniały się 
w stu procentach, przez co 
były papużkami nierozłącz-
kami.

Jolka w tamtym momen-
cie mówiła coś o planach na 
weekend, jednak Karolina 
jedząc swój obiad rozmy-
ślała nad zbliżającymi się 
sprawdzianami i innymi 
rzeczami do zrobienia. To 
nie jest tak, że nudziło ją słu-
chanie, gdy jej przyjaciółka 
mówiła, po prostu dziewczy-
na ekscytowała się balem, 
który miał się odbyć w szko-
le, podczas gdy Karolina nie 
była już taka chętna, aby się 
tam wybrać. Jolka właśnie 
wspominała o atrakcjach, 
które miały się znaleźć na 
zbliżającym się wydarzeniu, 
gdy Karolinie się coś przy-
pomniało.

- Jolka! - zawołała nasto-
latka z przejęciem. - Błagam 
powiedz mi, że styczeń jest 
dopiero za miesiąc, a nie za 
niecałe dwa tygodnie!

- A ty znowu o tym kon-
kursie myślisz, przecież nie 
da się być lepiej przygoto-
wanym niż już jesteś. Dasz 
radę, musisz tylko się uspo-
koić i przestać się tym tak 
martwić! Jestem pewna, że 
ci się uda, a teraz jest czas, 
aby pomyśleć o balu i zaba-
wie, która nas na nim czeka. 
Już masz jakąś sukienkę? - 
zaczęła Jola.

- Nie mam głowy do żad-
nych sukienek, zresztą i tak 
nikt mnie nie zaprosił i nie 
będzie osoby, która to zro-
bi. A nawet jeśli miałabym 
z kim iść, i tak pewnie bym 
się tam dobrze nie bawiła 
i zdarzyło by się każde nie-
szczęście, jakie mogło się 
komukolwiek, kiedykol-
wiek wydarzyć!

- Oj dramatyzujesz… A co 
z tym chłopakiem z bibliote-
ki, przecież nie raz ze sobą 
rozmawiacie, na pewno cię 
zaprosi! - podekscytowała 
się przyjaciółka.

- Jak możesz być taka 
pewna? Przecież Darek nie 
ma żadnego powodu, aby 
zaprosić kogoś takiego jak 
ja. My nawet nie rozma-
wiamy, tylko on czasem się 
spyta co czytam. Poza tym 
ja na serio muszę się uczyć 
na konkurs - ciągnęła już 
całkowicie zrezygnowa-
na Karolina.

- A może on właśnie tak 
próbuje do ciebie dotrzeć, 
no wiesz w końcu prak-
tycznie codziennie widać 
cię z jakąś książką, a on chy-
ba też dużo czyta. A to, że 
rozmowa wam się nie klei, 
może być spowodowane 
twoim brakiem zaintere-
sowania. Jestem pewna, 
że gdybyś okazała trochę 
więcej uwagi do rozmowy 
z nim, już dawno byłabyś za-
proszona.

- Ale ja nie umiem z nikim 
prowadzić w miarę zrozu-
miałego dialogu poza tobą! 
W dodatku uważam, że 
przesadzasz, on po prostu 
nie wie co czytać i szuka 
polecenia książek. Dlacze-
go ktokolwiek byłby mną 
zainteresowany? Jestem 
przecież beznadziejna.

- Czemu widzisz wszyst-
ko w złym świetle? Jesteś 
wspaniałą osobą i mówię ci 
to szczerze, jako twoja przy-
jaciółka. Po prostu musisz 
zacząć zauważać te drob-
ne szczegóły, które teraz ci 
umykają. Spójrz na przykład 
jaki piękny dzisiaj dzień, aż 
chce się żyć!

- Jak dla mnie jest za go-
rąco - mruknęła Karolina.

- No właśnie o tym mówię! 
Proszę cię, jeśli będziesz tak 
całe życie pesymistką, to ni-
gdy nie będziesz szczęśli-
wa, zawsze będzie coś, co 
ci się nie będzie podobać. 
Spróbuj chociaż jeden dzień 
myśleć pozytywnie i cieszyć 
się z małych rzeczy. Zoba-
czysz, że wtedy się lepiej 
żyje, a jeśli nie, dam ci z tym 
balem spokój.

- No dobra, niech ci bę-
dzie, nie zaszkodzi mi spró-
bować, ale na twoim miejscu 
bym się nie ekscytowała - 
obiecała nastolatka.

Do końca dnia dziewczy-
ny nie wspominały o roz-
mowie, która miała miejsce, 
jednak Karolina cały czas 
o niej myślała. Poszła spać 
z myślą o tym co ją spotka 
następnego dnia. Nie wie-
działa czego się spodziewać 
i trochę się tego obawiała, 
jednak dotrzyma obietni-

cy – pomyślała, - przynaj-
mniej spróbuje.

Następnego ranka, gdy 
się przebudziła już chciała 
narzekać na wczesną go-
dzinę, kiedy przypomniała 
sobie o wczorajszym dniu. 
Zamiast tak znanej jej już 
frazy w głowie, pomyślała, 
że przynajmniej nie zaspa-
ła i nie spóźni się do szko-
ły. Gdy umyła się i ubrała, 
poszła zjeść śniadanie. Za-
uważyła brak płatków, ale 
znowu się skarciła w du-
chu i uznała to za okazję 
do przygotowania bardziej 
wytwornego dania. Tak więc 
po zjedzeniu naleśników na-
stolatka udała się na auto-
bus. Gdy przyjechał znalazła 
sobie miejsce i zaczęła słu-
chać muzyki. Kiedy znalazła 
się w budynku szkoły oka-
zało się, że nie miała dwóch 
pierwszych lekcji, zamiast 
zezłoszczenia się, że mogła 
dłużej pospać wzięła to jako 
okazję do poczytania w bi-
bliotece. Jak tylko się tam 
pojawiła zauważyła Darka. 
Przypomniała sobie słowa 
Jolki i podeszła do niego.

- Cześć Darek, tak się za-
stanawiałam, co ostatnio 
czytałeś, bo chciałabym 
coś wypożyczyć, a nie mam 
zielonego pojęcia co - zaczę-
ła nieśmiało.

- O hej! Nie spodziewa-
łem się ciebie o tej porze 
- odpowiedział trochę za-
skoczony, ale ucieszony 
chłopak. - Jasne, mogę ci 
polecić kilka tytułów, a tak 
przy okazji przeczytałem tą 
książkę, o której mi ostatnio 
powiedziałaś. Jest świetna, 
naprawdę masz gust.

Dziewczyna postanowiła 
wejść głębiej w konwersację 
więc odparła:

- Dzięki, skoro przeczyta-
łeś tą książkę, to co uważasz 
o Teresie, bo ja ją uwiel-
biam, a wiem, że zdania 
o niej są różne…

Mimo obaw Karoliny 
konwersacja potoczyła się 
bardzo łatwo i przyjemnie. 
Nawet nie zauważyła kiedy 
minęły ich całe dwie wol-
ne godziny i musieli iść na 
lekcje, ale umówili się na 
przerwę obiadową, aby po-
dzielić się jeszcze wieloma 
poglądami na temat książek 
i postaci.

Ku zaskoczeniu dziewczy-
ny nie mogła się doczekać 
kolejnej debaty z Darkiem. 
Podzieliła się swoimi wra-
żeniami Jolce, która akurat 
weszła do klasy i usiadła 
obok niej.

- To wspaniale! - odparła 
zachwycona przyjaciółka. - 
Mówiłam ci, że on cię lubi.

- A co jeśli – już miała 
zacząć swoje wątpliwości, 
ale się opamiętała – mam 
nadzieję, wiesz... na serio 
świetnie nam się rozmawia-
ło i liczę na to, że w trakcie 
obiadu też tak będzie.

- Na pewno tak będzie, nie 
masz się co martwić. A poza 
tym, muszę cię pochwalić, 
ponieważ do tej pory nie 
narzekałaś tak jak zwykle. 
Widać Darek wywołał u cie-
bie uśmiech do końca dnia.

- Możliwe, że jest mi jakoś 
łatwiej, ale zobaczymy jak 
to będzie.

Lekcje mijały, a Karolina 
odliczała minuty do przerwy. 
Wreszcie, gdy zadzwonił 
dzwonek pobiegła do sto-
łówki. Zamiast usiąść na jej 
zwyczajowym miejscu obok 
Jolki odnalazła wzrokiem 
Darka i się do niego dosiadła. 
Tym razem również się nie 
zawiodła i spędziła bardzo 
przyjemnie czas. Umówili 
się żeby iść po lekcjach ra-
zem do biblioteki. Karolina 
chciała się trochę pouczyć, 
a chłopak zaoferował jej 
swoją pomoc. Dziewczyna 
przygotowywała się do kon-
kursu z języka angielskiego, 
więc mieli okazję aby trochę 
poćwiczyć ten język razem. 
Omawiali również lektury, 
które musiała przeczytać, 
ale na tym się nie skończy-
ło. Zaczęli mówić o kulturze 
brytyjskiej i ku zdziwieniu 
okazało się, że mają jeszcze 
więcej wspólnych tematów 
do rozmowy.

Karolina po całym popo-
łudniu spędzonym z kolegą 
wracała do domu w sko-
wronkach. Jakoś wszystko 
wydawało jej się weselsze. 
Oczywiście, zdarzyło jej się 
na coś marudzić, ale była 
to ogromna różnica w po-
równaniu do wcześniejszego 
dnia. Cały czas odnajdywa-
ła jakieś pozytywne rzeczy 
w otoczeniu i czuła się głu-
pio, że wcześniej była taka 
ślepa. Przyznała rację Jolce, 
szukając zalet, a nie wad 
żyło jej się lepiej. Postano-
wiła to ciągnąć dalej.

Przez następne dni prze-
rwy obiadowe i popołudnia 
spędzała z Darkiem. Jola na 
widok ich dwóch razem była 
tak uradowana, że nie da-
wała z tym spokoju Karo-
linie i mówiła, że chłopak 
na pewno zaprosi ją na bal. 
Tak się właśnie stało. Gdy 
w czwartek byli w bibliotece 

widać było, że Darkowi coś 
się cisnęło na język. W koń-
cu wykrztusił:

- Karolina… od dłuższego 
czasu zastanawiałem się… 
- powiedział zestresowany. 
- Bo wiesz... w sobotę jest 
ten bal bożonarodzeniowy… 
i wiem, że to tak na ostatnią 
chwilę, ale może chciałabyś 
ze mną iść?

Dziewczynę zatkało, nie 
myślała, że on na serio ją za-
prosi.

- Jasne – odparła.
Na jego twarzy było wi-

dać ulgę.
- Przyjść po ciebie, czy wo-

lisz spotkać się już na miej-
scu?

- Przyjdę na salę z Jolką 
i tam się spotkamy.

Następnego dnia przyja-
ciółki udały się po lekcjach 
na zakupy, Jola też potrze-
bowała sukienki.

- Nie poznaję cię! - powie-
działa Jola. - Normalnie na 
zakupach zawsze, gdy mia-
łaś problem ze znalezieniem 
rozmiaru byłaś obrażona 
na cały świat. A teraz mam 
przed sobą zupełnie inne-
go człowieka!

- Dalej mnie to denerwuje, 
ale znajdę jakąś. W końcu 
tu jest tyle innych sukie-
nek, a nawet jak nie znajdę 
w tym sklepie, to w innym.

- O patrz! Ta jest ładna - 
zawołała Jolka wskazując 
zieloną sukienkę. - Ten kolor 
będzie podkreślał twoje oczy 
i patrz, jest rozmiar L, czyli 
powinna ci pasować.

- No faktycznie, przymie-
rzę ją.

Dziewczynom udało się 
kupić sukienki, Karolina 
miała zieloną, wskazaną 
przez przyjaciółkę, a Jolka 
kupiła fioletową.

Przygotowania odbywały 
się w domu Joli, gdyż było 
stamtąd bliżej do szkoły. 
Wymalowane i przebrane 
dziewczęta udały się na salę 
gimnastyczną. Była ona tak 
pięknie przystrojona, że za-
pierało dech w piersiach. Na 
miejscu czekali już chłopacy. 
Gdy Darek zobaczył swoją 
partnerkę, nie mógł odwró-
cić od niej wzroku.

- Pięknie wyglądasz – po-
wiedział jak zahipnotyzo-
wany.

- Dziękuję, ty też świetnie 
– odpowiedziała zawstydzo-
na Karolina.

- Mogę prosić do tańca?
- Jasne, chodźmy - odparła 

podając mu rękę.
Tańcząc dużo rozmawiali, 

aż w końcu po chwili namy-
słu chłopak zaczął:

- Wiesz, od długiego czasu 
próbowałem do ciebie zaga-
dać, ale ty zawsze wydawa-
łaś się niezainteresowana. 

 cd. str. 13

OPOWIADANIEOPOWIADANIE

SZCZYPTA OPTYMIZMUSZCZYPTA OPTYMIZMU
Katarzyna Majchrzak (lat 14) SP Sierakowo; wyróżnienie w konkursie literackim 
„Szczypta optymizmu” podczas Nocy Bibliotek 2021 z Rawicką Biblioteką Publiczną
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cd. ze str. 12

Myślałem, że masz chło-
paka, czy coś… Zastanawiam 
się, skąd ta zmiana? Słysza-
łem plotki, że jesteś strasznie 
poważna oraz, że nie da się 
z tobą pośmiać i porozma-
wiać. Ale przekonałem się na 
własnej skórze, że to wszyst-
ko nie jest prawdą.

- Te plotki nie były kłam-
stwem – zaczęła. - Jeszcze 
tydzień temu byłam pew-
na, że nawet tu nie przyjdę, 
nie chodziło mi tylko o brak 
partnera, ale również o to, 
że myślałam, iż nie będę się 
tu w ogóle bawić. A znasz 
Jolkę, jak ona to usłyszała, to 
stwierdziła, że nastał koniec 
mojego pesymizmu – mó-
wiąc przewróciła oczami. 
- Miałam zacząć myśleć op-
tymistycznie, przynajmniej 
próbować – ciągnęła dalej. 
- Stwierdziłam, że teraz nie 
mam wymówki, dla której 
miałabym bać się z tobą 
rozmawiać, więc tak to się 
zaczęło. Jak widać nawet 
szczypta optymizmu może 

zdziałać cuda, bo właśnie 
jestem tu i z tobą tańczę za-
miast użalać się nad sobą, że 
nic mi się nie uda i uczyć się 
na konkurs.

- Tego się nie spodziewa-
łem - odpowiedział lekko za-
skoczony.

- Ale tak było, Jolka 
wszystko zaczęła, ale to 
głównie ty miałeś wpływ 
na moja zmianę.

- Jeśli chcesz mogę ci po-
móc się przygotować z tego 
konkursu. Chociaż wiem, że 
dasz sobie radę.

- Dzięki.
Po balu Karolina i Da-

rek byli już oficjalnie parą. 
Dziewczyna miała jeden 
z najbardziej udanych wie-
czorów w jej życiu. Gdy 
wróciła do domu od razu 
zadzwoniła do przyjaciół-
ki, aby opowiedzieć jej co 
się wydarzyło, jak ją odpro-
wadził, pocałował itd. Jolka 
oczywiście była podekscyto-
wana i chciała wszystkich 
szczegółów. Rozmawiały tak 
bardzo długo, kiedy przyja-
ciółka powiedziała:

- Widać, że w końcu jesteś 
szczęśliwa i wierzysz w sie-
bie. Nawet nie wiesz jak się 
z tego powodu cieszę!

- A ty jak zwykle miałaś 
rację. Optymizm pomaga 
w życiu. Zawsze myślałam, 
że jesteś taka naiwna, że ci 
się wydaje, iż wszystko jest 
takie kolorowe i piękne. Jed-
nak to ja byłam ślepa cały 
ten czas. Może, nie wszystko 
jest takie idealne, ale znowu, 
nie wszystko jest takie bez-
nadziejne, jak uważałam...

Przez następny tydzień 
Darek pomagał Karolinie 
przygotować się do konkur-
su. Dziewczyna cieszyła się 
chwilą i nie marnowała cza-
su na martwienie się, że jej 
się nie uda itd. Zaoszczędzi-
ła sobie tym nerwów, gdyż 
okazało się, że faktycznie 
nie było czym się martwić, 
ponieważ udało jej się zostać 
laureatką, z czego była bar-
dzo dumna. W końcu była 
szczęśliwa, a to wszystko 
dzięki przyjaciółce, chłopa-
kowi z biblioteki i szczyp-
cie optymizmu.

Trwał okres pożniwny 1974 r. 
i rolnicy myśleli jak zorganizować 
dożynki. W Urzędzie Gminy Sie-
rakowo (powiat rawicki) trwała 
narada nad organizacją dożynek 
gminnych. Naczelnikiem gminy 
był wówczas pan Zdzisław Mać-
kowiak. Ustalono, że wsią – go-
spodarzem tych dożynek – będzie 
podrawickie  Szymanowo. Am-
bitni rolnicy Szymanowa chcieli 
pokazać, że nie tylko w pracach 
na polu są dobrzy, ale  w kulturze 
też umieją zabłysnąć. Postanowio-
no zorganizować zespół wokal-
no – taneczny. Rolnicy dokonali 
mądrego wyboru, bo poprosili 
kierowniczkę szkoły, panią Annę 
Brzeskot, która się na tym znała, 
aby pokierowała pracą. Oczywi-
ście, nie odmówiła.  

Zaczęły się gorączkowe przy-
gotowania. Zorganizowano 6 par 
tanecznych, 5 chórzystów, akorde-
onistę. Razem  18 osób, a kierowni-
ctwo objęła pni Anna Brzeskot. Jeśli 
chodzi o stroje, to bardzo pomoc-
ne było Koło Gospodyń Wiejskich, 
które sprawiło nowe fartuchy i za-
kupiło sporo białej koronki. Chór  
i tancerze ćwiczyli każdego dnia. 
W czasie ćwiczeń ktoś krzyknął: 
„Jak nazwiemy nasz zespół?”. Ktoś 
inny zawołał: Nazwijmy się Wisie-
loki”. I tak już pozostało. Przygo-
towaniem głównego wieńca zajął 

się Franciszek Brzeskot, mąż pani 
Anny. W części artystycznej nawią-
zano do  mikroregionu Chazaków.  
Nadszedł  dzień 5 września - dzień 
dożynek. Do Szymanowa przyby-
ło mnóstwo gości. Zgromadzili się 
wszyscy u sołtysa Szczepana Niedź-
wieckiego i stąd ruszył barwny po-
chód ku łące Stefana Maćkowiaka. 
Pochód otwierała orkiestra, a tuż 
za nią z bochenkiem dożynkowego 
chleba kroczyła poważnie Helena 
Niedźwiecka, przewodnicząca Koła 

Gospodyń. Dalszą część pochodu 
tworzył Zespół  „Wisieloki”, wy-
różniający się barwnymi strojami. 
Władzom gminnym i gościom prze-
wodniczył Zdzisław Maćkowiak, 
a potem szli licznie zebrani miesz-
kańcy Szymanowa i okolicy. Na łące 
Stefana Maćkowiaka rozpoczęło się 
barwne widowisko dożynkowe. Ze-
spół Wisieloki wystąpił  z bogatym 
programem artystycznym. Kiedy  
się oni tego nauczyli? Anna Brze-
skot ucząc w szkole w Szymano-

wie, w czasie zajęć pozalekcyjnych 
i część lekcji wychowania fizyczne-
go, przeznaczała na naukę tańców 
wielkopolskich. Wydawało się, że 
po opuszczeniu szkoły wszystko 
się urwało. Nie urwało się, lecz 
wytworzył się doskonały grunt 
do dalszej pracy w tym zakresie.                                   
Po  zakończeniu  dożynek  zespół  
przekształcił się trwałe przedsię-
wzięcie kulturalne i odnosił suk-
cesy, a największy 8 lipca 1978 r. 
w Przytocznej koło Wrocławia. Było 
to na Ogólnopolskim  Przeglądzie  
Twórczości  Kulturalnej Wsi. Zespół 
Wisieloki zajął pierwsze miejsce 
w kraju. Główną nagrodę wręczył 
wybitny etnograf dr Józef Burszta. 

Były następne osiągnięcia, jednak 
pierwszy zespół przestał występo-
wać. Nadszedł czas dla młodzieży, 
który nadal rozsławia Szymanowo. 
Tu trzeba przypomnieć, że zespo-
łem młodych od kilku lat intere-
sowała się pani Grażyna Konopka 
i czyni to nadal, z dobrym skutkiem. 
Jest mieszkanką Szymanowa i lubi 
kulturę mieszkańców znad rzeki 
Orli (Chazoki).  

  Stanisław Jędraś

Korzystano z książki Stanisława 
Jędrasia  „O Chazach i Chazakach”.

JAK POWSTAŁ ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-TANECZNY 

WISIELOKI Z SZYMANOWA?  

Od końca stycznia, urzę-
dy skarbowe pracują w nor-
malnych godzinach. Po 
godzinach pracy urzędów 
informacje z zakresu Pol-
skiego Ładu można uzyskać 
pod numerem 61 858 34 34. 
Infolinia działa od ponie-
działku do piątku do 19.00.

Na wizytę w urzędzie skar-
bowym dotyczącą zmian po-
datkowych wprowadzonych 
w Polskim Ładzie można się 
umówić, korzystając z usługi 
rezerwacji na stronie wizyta.
podatki.gov.pl. Urzędy otwarte 
są w poniedziałki od 8.00 do 
18.00, a od wtorku do piątku 
– w godz. 8.00-15.00. Dodatko-
wo pracownicy urzędów są 
dostępni również w ramach 
dyżurów telefonicznych (z za-
kresu Polskiego Ładu) po za-
mknięciu urzędu do godz. 
19:00. 

- Wielkopolskie urzędy 
skarbowe uruchomiły w tym 
zakresie wspólną infolinię. 

Jest ona dostępna pod nu-
merem telefonu 61 858 34 34 
– mówi rzecznik prasowy 
Izby Administracji Skarbo-
wej w Poznaniu, Małgorzata 
Spychała-Szuszczyńska.

Informacje na temat zmian 
przepisów podatkowych 
wprowadzanych przez pro-
gram Polski Ład można uzy-
skać również, dzwoniąc na 
infolinię Krajowej Informacji 
Skarbowej (KIS) w godz. 8:00-
18:00 pod numerami:
• 801 055 055 (dla połączeń 
z telefonów stacjonarnych)
• 22 330 03 30 (dla połączeń 
z telefonów komórkowych)
• +48 22 330 03 30 (dla połą-
czeń z zagranicy).

ZMIANY W DYŻURACH  
W ZAKRESIE POLSKIEGO ŁADU 
W URZĘDACH SKARBOWYCH

FOT. ZESPÓŁ REGIONALNY „WISIELOKI”

OPOWIADANIE cd.OPOWIADANIE cd.
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

TOMASZ BONEK
„CHEMIA ŚMIERCI”

Tomasz Bonek, dzienni-
karz, który w trakcie swojego 
śledztwa odkrywa przeraża-
jące karty wojennej historii. 
Zapomniany obóz na Dolnym 
Śląsku. Nieludzkie ekspery-
menty na więźniach. Broń, 
która mogła odmienić losy 
wojny. O tym wszystkim 
przeczytamy w książce Che-
mia śmierci.

W pierwszej części książki 
dowiadujemy się o niemalże 
przypadkowym odkryciu tru-
jącej substancji, która miała 
pierwotnie zwiększyć wydaj-

ność upraw i chronić zboże. 
Następnie poznajemy losy 
fabryki. W niewielkiej miej-
scowości Dyhernfurth na Dol-
nym Śląsku powstaje zakład 
przemysłowy, w którym Niem-
cy rozpoczynają produkcję 
śmiercionośnej broni. Broni, 
która użyta na froncie może 
przechylić szalę zwycięstwa na 
korzyść Hitlera. Drugą część 
autor poświęcił historiom sa-
mych więźniów. Poznajemy 
codzienne zmagania robot-
ników, ich niewolniczą pracę, 
wieczny głód i strach oraz he-
roiczną walkę o przetrwanie. 
Ostatnia część dotyczy kary, 
jaka dosięgła zbiegłych zbrod-
niarzy wojennych, ich proce-
sów za bestialskie zbrodnie.

Chemia śmierci to książka 
trudna i bolesna. Przypomina 
o okrucieństwie, o moralno-
ści, o ponurej historii, ale także 
o tym, do czego prowadzi ślepa 
nienawiść wobec drugiego czło-
wieka. I o tym, że nie można 
zapominać co się wydarzyło, 
ale należy pamiętać, by drugi 
raz nie dopuścić do podobnego 
dramatu milionów ludzi.

  Polecam Kamila O.

Rok 1942. Czternasto-
letnia Emilia Śląska zo-
staje przygarnięta przez 
bezdzietne małżeństwo 
i pod nowym imieniem 
i nazwiskiem- Elżbieta 
Rabinek- ukrywa się 
w Warszawie. Elżbieta 
zaprzyjaźnia się z są-
siadką Sarą, która jest 
pielęgniarką i pomaga 
Żydom mieszkającym 
w Gettcie. 

Pewnego dnia Elżbie-
ta zostaje "zatrudniana" 
jako pomoc dla Sary 
przy porządkowaniu 
dokumentów. Jednak 
zamysł ich współpracy 
jest inny, dziewczynka 

razem z Sarą chodzi do getta i podejmuje próby ratowania 
żydowskich dzieci. Podczas jednej z wypraw poznaje Romana 
Górkę i zakochuje się w nim. Czy ich miłość w tych trudnych 
czasach ma szansę na przetrwanie?

Sierota z Warszawy to bardzo ciekawa i wciągająca lektura. 
Przedstawia Warszawę owładniętą wojną i okrucieństwem 
w najczystszej postaci, ale z perspektywy dzieci i młodych 
ludzi, którzy dopiero wkraczają w świat dorosłych. Stawia 
ważne pytania o to, jak zachowujemy się w obliczu zagro-
żenia i czy nadal jesteśmy wierni swoim wartością. I co naj-
ważniejsze – mówi czytelnikowi, by nigdy nie tracił nadziei.

Bardzo dobra powieść, godna uwagi, chwili zamyślenia. Dla 
każdego. Mnie się bardzo podobała.

 Polecam  Aurelia M.

KELLY RIMMER  
„SIEROTA Z WARSZAWY”

MONIKA WASILEWSKA
MONIKA SZUBRYCHT
„JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM  
DOROSŁYM BEZ SZCZĘŚLIWEGO 
DZIECIŃSTWA”

Każdy pragnie szczęś-
cia, każdy chciałby 
umieć pożegnać wszyst-
kie niezałatwione spra-
wy z przeszłości i zacząć 
żyć pełnią życia. Może 
to właśnie ten poradnik 
pomoże uczynić ku temu 
pierwszy krok?

Książka została napi-
sana w formie wywiadu. 
W rozmowie dziennikarki 
z psycholożką i psycho-
terapeutką Moniką Wa-
silewską poruszane są 
kwestie naszego dzieciń-
stwa, przeszłości, toksycz-
nych związków i wpływu 
tych czynników na to, ja-
kimi ludźmi jesteśmy dziś. 
Tematy rozmów krążą 
głównie wokół proble-
mu parentyfikacji.

Wszystko to zosta-
ło stworzone w bardzo 
przystępnej dla czytelnika 
formie. Jak być szczęśli-
wym dorosłym... jest prak-
tycznym przewodnikiem 
przede wszystkim dla 
tych, którzy chcieliby za-
cząć żyć po swojemu, a nie 
przez całe życie spełniać 
oczekiwania innych. Je-
śli czujemy, że cały czas 
poświęcamy się czemuś 
własnym kosztem, czy 
brak nam asertywności, 
to ta książka może okazać 
się pomocna.

Przeczytamy w niej 
również o tym, co jest 
ważne w wychowywa-
niu własnych dzieci oraz 
o tym jak budować z nimi 
zdrowe relacje.

Dorosłość oferuje nam 
niezależność i możliwość 
decydowania o sobie, ale 
musimy nauczyć się z tej 
możliwości korzystać. 
W związku z tym pamię-
tajmy, że „możemy osiąg-
nąć szczęście, nawet jeśli 
nikt nam nie pokazał, jak 
ono wygląda”. Zachęcam 
do przeczytania tej cieka-
wej książkowej pozycji.

Polecam Kamila O.
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KUBA
KUBA to samiec w wieku ok. 

2 lat. Kuba jest wiecznie zado-
wolonym psem, to istny wulkan 
energii. Wystarczy się do niego 
odezwać a Kuba już podskakuje 
z radości i merda ogonkiem. 
Pięknie dogaduje się z innymi 
psami, z każdym chce się bawić 
lecz nie jest nachalny. Chodzi na 
smyczy, lecz bez niej też trzy-
ma się blisko człowieka. Ideal-
ny pies zarówno do domu jak 
i na podwórko.

ODYN
ODYN to samiec w wieku ok. 

1.5 roku. Został odebrany in-
terwencyjnie. Odyn jest dużym 
dzieckiem, które jest bardzo ła-
godnie i przyjaźnie nastawione 
do człowieka bez żadnych obja-
wów agresji. Potrafi chodzić na 
smyczy, szybko uczy się komend 
i jest posłuszny. Idealnie spełnia 
kryteria predyspozycji rasy czyli 
stróżowanie. Przed adopcją wy-
magana jest wizyta przed adop-
cyjna u potencjalnego kandydata 
na właściciela.

WENUS
WENUS to suczka w wieku ok. 

2-3 lat. Piękna, kochana i niezwy-
kle łagodna. Bardzo potrzebuje 
bliskości człowieka. W nowych 
sytuacjach jest nieśmiała. Gdy 
trafiła do schroniska, źle czuła się 
w pomieszczeniach, ale szybko się 
przyzwyczaiła. Świetnie dogaduje 
się z innymi psami a także z ko-
tami, które poprzez jej łagodne 
nastawienie akceptują również 
ją. Potrafi chodzić na smyczy. Jest 
zmarzluchem, dlatego preferujemy 
adopcję do mieszkania lub domu.

RYJEK
RYJEK to samiec w wieku ok. 3 

lat. Znaleziony w lesie niedaleko 
Rawicza, skrajnie wycieńczony 
i wychudzony. Aktualnie nabrał 
energii i przybrał na wadze. Ry-
jek jest bardzo wesołym i łagod-
nym psiakiem, który uwielbia 
towarzystwo człowieka. Z więk-
szością psów dogaduje się bar-
dzo dobrze, lecz nie lubi dzielić 
się z nimi jedzeniem. Bardzo 
ładnie chodzi na smyczy. Nadaje 
się zarówno do ciepłej budy jak 
i do domu.
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 � 4–25 lutego (piątek – piątek)
18:00-19:30 Wystawa malarstwa 
Piotra i Witolda Adamczyka
Autoportret wewnętrzny 
Wstęp wolny
Muzeum Ziemi Rawickiej
18:17 Wystawa malarstwa
Łukowiak w zbiorach  
kolekcjonerów 
Wstęp wolny
Galeria Sala Piecowa

 � 18 lutego (piątek)
20:00 Koncert zespołu Sunday 
Morning 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 � 19 lutego (sobota)
19:00 Koncert Karnawałowe 
dźwięki
Poznańscy artyści w utworach  
musicalowych i operetkowych 
Bilety w cenie 20 zł / 30 zł  
do nabycia na stronie www.bilety24.pl
oraz w dniu koncertu 

 � 20 lutego (niedziela)
12:00 Spektakl ekologiczny dla 
dzieci Teatru Pana O 
Na tropie króla Juliana –  
Madagaskar Pana O. 
Bilety w cenie 25 zł do nabycia  
na stronie www.bilety24.pl

 � 24 lutego (czwartek)
18:00 Wykład online z cyklu  
Wielcy Kompozytorzy 
Chopin i Szok
Wykład dostępny na kanale  
YouTube DK w Rawiczu  

 � 27 lutego (niedziela)
17:00 Spektakl Wąsik
Bilety w cenie 70 zł do nabycia  
na stronie www.bilety24.pl 
oraz w dniu spektaklu 

4INFORMUJEMY   4PROPONUJEMY    4ZAPRASZAMY


