Pani Maria Teresa Baar – członek honorowy
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu
nie żyje
W imieniu zarządu i członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej
w Wągrowcu, rodzinie Zmarłej, wyrazy żalu i szczerego współczucia
składa
Kinga Babicz - prezes

Pani Maria Baar urodziła się 10 października
1938 r. w Jarocinie. Pedagog, polonistka,
bibliotekarka
z
zawodu.
Publicystka
i regionalistka z zamiłowania. Ukończyła
Liceum Pedagogiczne w Rogoźnie, Studium
Nauczycielskie – filologia polska w Poznaniu
i Wyższe Studium Zawodowe
w dziedzinie
bibliotekoznawstwa w Poznaniu. Ukochała
ojczystą mowę, tradycję i historię. Cechowała
ją wielka kultura osobista i umiłowanie piękna
ojczystego języka. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych
w Józefowicach, Szamocinie, Świnoujściu i Pruścach. Od września 1975 r., przez 21. lat, pracowała
jako kierowniczka Filii, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu, gdzie zainicjowała
organizowanie lekcji bibliotecznych, podczas których przybliżano osoby związane z miastem i jego
okolicami. Przejście na emeryturę pozwoliło pani Marii oddać się z większym zaangażowaniem swej
pasji związanej z popularyzowaniem wiedzy i zachowaniem w pamięci potomnych osób związanych
z jej małą ojczyzną- Wągrowcem, powiatem wągrowieckim i Pałukami.
Maria Baar, jest autorką 14. książek i niezliczonych artykułów w prasie lokalnej, których
tematyka związana jest z historią miasta, okolic i ludzi tu żyjących. Będąc już na emeryturze
organizowała bibliotekę w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu. W latach 90- tych, przez
dziesięć lat, była stałą współpracowniczką „Głosu Wągrowieckiego”, na łamach którego zwracała
uwagę m. in. na wychowanie patriotyczne młodzieży, oraz wkład wielu bezimiennych dotąd
mieszkańców Wągrowca i okolic, w historię regionu i kraju, popularyzując ich sylwetki i działalność.
Przez siedem lat redagowała miesięcznik „Światłość ” , który wydawała parafia pw. bł. Michała
Kozala. Praca ta zaowocowała książką „Wiara pochodnią nadziei”.
Współpracowała z Pałuckim Bankiem Spółdzielczym, o historii którego wydała trzy pozycje.
Jest osobą, która uratowała od zapomnienia postać Piotra Palińskiego (1853- 1950), pedagoga
walczącego z germanizacją, popularyzatora folkloru Pałuk, pisarza- autora m. in. 19 - tomowej

kroniki wydarzeń I Wojny Światowej, autora pierwszej monografii o Wągrowcu, działacza społecznooświatowego, którego twórczość i działalność popierał gorąco Henryk Sienkiewicz, uważając że
umacnia gospodarczą pozycję Polaków, redaktora prasy lokalnej. To dzięki jej zabiegom imię tego
wybitnego Polaka, regionalisty i patrioty otrzymała 27. 10. 1982 r. jedna z ulic w naszym mieście;
22.10.1987 r. Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu, zaś on sam w roku 1988 otrzymał pośmiertnie
Medal Rodła.
To nie jedyny mieszkaniec Wągrowca, któremu poświęciła miesiące wytężonej pracy,
by przybliżyć jego działalność. Jest także autorką biografii Tadeusza Nożyńskiego, Bronisława
Zielińskiego czy ks. Piotra Ratajczaka.
Dzięki swemu zaangażowaniu , na trwałe wpisała się w historię naszego miasta i regionu
Pałuk . Jest postacią rozpoznawalną w mieście i regionie, budzącą szacunek i uznanie. Mimo, iż nie
pochodzi z Wągrowca, mocno wrosła w krajobraz tej ziemi sławiąc jej piękno, wykazując się wielką
kulturą słowa, doceniając wartość ludzkiej pracy w dziedzinie propagowania kultury, przypominając
sylwetki ludzi związanych z regionem. Swe prace kierowała szczególnie do młodzieży. To dla niej
pragnęła zachować w pamięci tych wszystkich , którzy swą mozolną pracą, często nienależycie
docenianą za ich życia, tworzyli naszą małą Ojczyznę.
Pani Maria Baar za swą działalność została uhonorowana Nagrodą Ministra Oświaty w roku
1975, 1980 i 1990. Otrzymała medal „za wybitne zasługi w rozwoju województwa pilskiego”,
„za wybitne osiągnięcia w zakresie Postępu Pedagogicznego”, odznaczenie „Zasłużony Działacz
Kultury”, „Medal Rodła”, „Medal Komisji Edukacji Narodowej” oraz „Złoty Krzyż Zasługi”.
Jest honorowym mieszkańcem miasta Wągrowca, a w październiku 2011 r. otrzymała” Złoty Liść
2011”- Doroczną Honorową Nagrodę „Głosu Wągrowieckiego” przyznawaną ludziom „zwykłym za
ich niezwykłość”, ludziom „przeciętnym za ich nieprzeciętność”.
Jej działalność wpisuje się w misję wspierania inicjatyw indywidualnych na rzecz rozwoju
kultury w Wielkopolsce, integruje mieszkańców regionu wokół wartości kulturowych wpisujących się
do dorobku ogólnopolskiego, rozwija świadomość obywatelską, wyzwala aktywność społeczności
lokalnej.

Pani Maria Baar zmarła w dniu 2 listopada 2016 r. w Jozefowie k./Warszawy.
Jej pogrzeb odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 1300 w Szamocinie.
Cześć Jej pamięci !

