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ODSZEDŁ ANDRZEJ MIAŁKOWSKI (1937-2020)
– SPOŁECZNIK, DZIAŁACZ SAMORZĄDOWY, REGIONALISTA
Z głębokim smutkiem grono regionalistów
przyjęło informację o śmierci znanego i cenionego w powiecie gostyńskim regionalisty,
mieszkańca Pudliszek – Andrzeja Miałkowskiego. Przez 18 lat był dyrektorem Zakładów
Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Pudliszkach. Od wielu lat działał na rzecz lokalnej
społeczności gminy Krobia, prowadził aktywną działalność w celu upowszechniania
wiedzy o historii ziemi gostyńskiej.
Andrzej Miałkowski urodził się 9 października 1937 roku w Poznaniu. W latach
1939-1940 jako mały chłopiec był więźniem
obozu „Lager Glowna” w Poznaniu, a w 1945
roku został zatrzymany wraz z rodziną przez
Rosjan w Kole, gdzie mieszkał i ukończył
Fotografia pochodzi
szkołę. Po wojnie podjął studia na Akademii
z archiwum Starostwa
Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukończył
Powiatowego w Gostyniu
w 1959 roku. Z wykształcenia był również
magistrem chemii specjalizującym się w tematyce technologii żywienia.
W latach 1960-1997 pracował w ZPOW w Pudliszkach, zajmując stanowiska
kierownicze. Wielokrotnie odznaczany za zasługi w działalności zawodowej
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oraz w pracy społecznej, między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Był działaczem społecznym, członkiem Towarzystwa Kulturalnego
w Krobi oraz założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Chronimy Zabytki
Ziemi Krobskiej”. Pełnił różne funkcję (prezesa, członka zarządu) we władzach Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nie Sami”,
działającego od 1995 roku na terenie powiatu gostyńskiego. Przez dwie kadencje działał jako radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krobi.
W 2012 roku został odznaczony tytułem Zasłużony dla Gminy Krobia, a kilka tygodni przed śmiercią odebrał wyróżnienie Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego.
Andrzej Miałkowski był jednak przede wszystkim pasjonatem historii
regionu. Bez jego wiedzy, zaangażowania i dociekliwości historycznej wiele
materiałów nadal pozostawałoby w archiwach. Przez 60 lat pobytu na ziemi
krobskiej zbierał dokumenty mówiące o historii miejscowego zakładu przetwarzającego owoce i warzywa oraz wsi Pudliszki. Około 500 dokumentów
dotyczących Stanisława Fenrycha przekazał szkole w Pudliszkach, która
przyjęła dawnego właściciela Majętności Pudliszki za patrona. A. Miałkowski od lat starał się przybliżać mieszkańcom powiatu gostyńskiego jego postać. Napisał biografię S. Fenrycha, stawiając czytelnikom tego wybitnego
człowieka za wzór przemysłowca i społecznika, który, będąc właścicielem
zakładu, dbał o podniesienie poziomu życia pracujących w nim ludzi między
innymi poprzez założenie orkiestry, straży pożarnej i biblioteki czy wspieranie szkoły.
A. Miałkowski jest autorem kilkudziesięciu artykułów historycznych,
które zamieszczał przede wszystkim na łamach „Rocznika Gostyńskiego”
oraz pism: „Gleba”, „Sąsiedzi Sąsiadom” i „Gmina Krobia”. Opublikował
także 28 tekstów branżowych w czasopismach „Przemysł Fermentacyjny”
i „Przemysł Spożywczy”. Jest też autorem, współautorem lub redaktorem
ośmiu książek: Zaczęło się od Marcina Pudliszko (Pudliszki 1980), Szkice
z dziejów ziemi krobskiej (pod redakcją A. Miałkowskiego, Poznań 1986),
Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi w latach 1908-1998 (KrobiaLeszno 1998), Krobia i okolice – zarys dziejów (współautor Robert Grupa,
Krobia 2007), Ofiary i zabójcy. Październik 1939 (Krobia 2008), Krobia.
Z kart historii miasta do 1946 roku (Krobia 2015), Stanisław Fenrych (Pudliszki 2016), 100 lat historii Krobi w fotografii (Krobia 2019). Własnym
sumptem na prawach rękopisu wydał cztery zeszyty o przeszłości ziemi
krobskiej. W ostatnich miesiącach życia pracował nad książką, której publikacja przewidziana jest pod koniec bieżącego roku – Dzieje wsi i losy jej
mieszkańców. Fragmenty historii Pudliszek.
Zmarł nagle 3 października 2020 roku. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Krobi.
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