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W pi¹tek, 21 grudnia 2001 r., Oœrodek Pomocy spo-
³ecznej w Œmiglu zorganizowa³ spotkanie wigilijne dla
osób samotnych z gminy Œmigiel. Uroczystoœæ mia³a
miejsce w salce klubowej Centrum Kultury w Œmiglu.
Zaproszenie przyjê³o 20 osób oraz przedstawiciele w³adz
miejskich: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla – Zyg-
munt Konieczny, przewodnicz¹cy Komisji Spraw Spo-
³ecznych – Bogdan Turliñski, sekretarz Œmigla - Wanda
Jakubowska oraz ks. Zygmunt Bartkowiak i dyrektor
Centrum Kultury w Œmiglu Eugeniusz Kurasiñski.

Z wielkim wzruszeniem zebrani dzielili siê op³atkiem

i sk³adali sobie ¿yczenia. Przy dŸwiêkach kolêd spo¿y-
wano tradycyjne wigilijne potrawy – makie³ki, karpia,
kapustê z grzybami, barszcz. Nie zabrak³o równie¿ œwi¹-
tecznych wypieków,przede wszystkim pierników i ma-
kowca.

Dzieci ze œwietlicy socjoterapeutycznej w ¯egrówku
przygotowa³y jase³ka, których sceny przypomnia³y naro-
dziny Dzieci¹tka Jezus. Czas wype³nia³y rozmowy oraz
œpiewanie kolêd.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej sk³ada serdeczne podziê-
kowania wszystkim, którzy udzielili pomocy w przygo-
towaniu spotkania wigilijnego.

Dziêkujemy cukierni pana Micha³a Gruszeckiego oraz
piekarniom pani Danuty Grygier i pañstwa Kaczmarków
za nieodp³atne przekazanie pieczywa, Caritas Parafialnej
przy Parafii Najœwiêtszej Marii Panny w Œmiglu oraz
Centrum Kultury w Œmiglu.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej nie zapomnia³ równie¿
o dzieciach z rodzin ubogich. W ramach pomocy œwi¹-
tecznej przygotowano 220 paczek ze s³odyczami.

Barbara Kuderska

P r z y  w i g i l i j n y m  o p ³ a t k u



styczeñ/2002str. 4 Aktualności Aktualności

plac Joanny D`Arc

4 grudnia 2001 r., na spotkaniu samorz¹du Osiedla nr 3
w Œmiglu nast¹pi³o podsumowanie konkursu „DOM –
MISTER 2001” oraz wrêczenie honorowych wyró¿nieñ.
By³a to druga edycja konkursu, maj¹cego na celu wyró¿-
nienie naj³adniejszych i najbardziej zadbanych posesji.
Komisja konkursowa oceni³a i nagrodzi³a budynki w na-
stêpuj¹cych kategoriach:

a) domy jednorodzinne – starsze w centrum miasta:
– pp. Banasików, ul. Sienkiewicza 17
– p. Bartkowiak, ul. Sienkiewicza 19,
– pp. Olejników, ul. Podgórna 6
– pp. Hoffmanów, ul. Matejki 10
– pp. Hoffmanów, Pl. Wojska 14
– Polskiego 14
– pp. J¹derów, Pl. Wojska Polskiego 14a

b) domy jednorodzinne w ogrodach:
– plebania koœcio³a p.w. N.M.P. Wniebowziêtej, ul.

Farna 15,
– pp. Gabryelów, ul. Fechnera 4
– p. Maracha, ul. Fechnera 2
– pp. Markowiaków, ul. Fechnera 10
– pp. Okoniewskich, ul. Fechnera 14
– pp. Snelów, ul. Pó³nocna 9

– pp. Stachowiaków, ul. Pó³nocna 19
– p. Ziegler, ul. Pó³nocna 21
– pp. Marachów, ul. Skar¿yñskiego 18
– pp. Kieroñskich, ul. Skar¿yñskiego 20
– pp. Schillerów, ul. Skar¿yñskiego 20
– pp. Cieœlów, ul. Skar¿yñskiego 28a
– p. Rajewskiej, ul. Skar¿yñskiego 32
– pp. Kokornaczyków, ul. Konopnickiej 5

c) domy wielorodzinne:
- wspólnoty mieszkaniowej Al. Paderewskiego 26

d) domy ze sklepami:
- pp. Kaczmarków, ul. Mieros³awskiego 5
- pp. Skroba³ów, Pl. Rozstrzelanych 12
- pp. Szulców, ul. Matejki 5
- pp. Ranke, ul. Szkolna 6
e) nieruchomoœci instytucji publicznych:
- koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa Kostki ul. Matejki 7

„ D O M - M I S T E R  2 0 0 1 ”

£¹cznie okolicznoœciowymi dyplomami zosta³o wy-
ró¿nionych 26 nieruchomoœci.

M.D.
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Krwawe wydarzenie w Œmiglu
w 1930 roku

Dzisiaj wiele siê mówi i pisze o licznych kryminal-
nych wydarzeniach, których pod³o¿em jest czêsto chêæ
³atwego i szybkiego wzbogacenia siê, zemsty lub najzwy-
klejsze chuligañstwo. Przyczyn¹ wielu tych wydarzeñ jest
alkohol, czasami narkotyki. Najbardziej przera¿aj¹ce
wypadki, s¹ nag³aœniane przez œrodki masowego przeka-
zu. Pisze siê o tym i mówi w telewizji, radio i prasie. Nie
koñczy siê dyskusja na temat przyczyn, skutków i sposo-
bów zapobiegania przestêpstwom. Spo³eczeñstwo mia³o
i ma prawo broniæ siê i wykorzystuje w tym celu tak¿e
ró¿ne instrumenty prawne, jak choæby przepisy kodeksu
karnego, w którym na pewno w najbli¿szym czasie zo-
stan¹ wprowadzone ostrzejsze represje wobec sprawców
niektórych rodzajów przestêpstw. Oczywiœcie ¿adne re-
presje nie wyeliminuj¹ ca³kowicie chêci pope³niania czy-
nów zabronionych przez prawo, bo przecie¿ ju¿ kilka ty-
siêcy lat temu w kodeksie Hammurabiego przewidywa-
no obciêcie rêki z³odziejowi, a z³odzieje nadal dobrze siê
miewaj¹. Niew¹tpliwie jednak perspektywa kary dzia³a
odstraszaj¹co na czêœæ potencjalnych przestêpców. Spek-
takularne wydarzenie na miarê ca³ego dwudziestolecia
mia³o miejsce w czerwcu 1930 roku. W tym w³aœnie mie-
si¹cu ukaza³ siê nekrolog o nastêpuj¹cej treœci: „Dnia 21.6.
o 1800 zmar³ œmierci¹ tragiczn¹ wskutek rany postrza³o-
wej podczas aresztowania œ.p. Stanis³aw Balcer – przo-
downik PP Posterunku PP Œmigiel, w 40 roku ¿ycia. Po-
grzeb odbêdzie siê w Wolsztynie dnia 24.VI.1930 r. o 4-
tej po po³udniu”. Stanis³aw Balcer pochodzi³ z Siedlca
pow. Wolsztyn. W czasie pogrzebu nad jego grobem prze-
mawia³ ks. Alfons Graszyñski. W jakich okolicznoœciach
zgin¹³ S. Balcer? Do mieszkania miejscowego dyrektora
„Rolnika” p. Bia³kowskiego przyby³ by³y dyrektor Ban-
ku Ludowego w Lesznie p. Olszewski, obwiniany o ró¿-
ne nadu¿ycia finansowe. O pobycie Olszewskiego dowie-
dzia³a siê policja, która ok. 2200 przyby³a do mieszkania
p. Bia³kowskiego, by aresztowaæ obwinionego. W chwili
zatrzymania obwiniony Olszewski zapyta³ przodownika
Balcera, czy mo¿e wejœæ na chwilê do drugiego pokoju.
Policjant, zanim odpowiedzia³, chcia³ dowiedzieæ siê, czy
zatrzymany posiada broñ i ruszy³ z ty³u, by siê o tym
ewentualnie przekonaæ. W tym momencie pad³y trzy strza-
³y. Jeden pocisk ugodzi³ Olszewskiego, drugi policjanta,
a trzecia kula uderzy³a w wisz¹cy na œcianie obraz. Ol-
szewski zosta³ ranny w brzuch i wkrótce, bo oko³o 2215,
zmar³. Natomiast S. Balcer zosta³ ranny w ¿o³¹dek i zmar³
nastêpnego dnia w Koœcianie o godz. 1830, wkrótce po
przeprowadzonej operacji. Jak wstêpnie ustalono, Ol-
szewski chcia³ pope³niæ samobójstwo, a w trakcie sza-

motaniny prawdopodobnie niechc¹cy postrzeli³ policjanta.
Wydarzenie to niew¹tpliwie by³o przedmiotem ró¿no-

rodnych komentarzy wœród spo³ecznoœci œmigielskiej.
Jan Pawicki

Wspomnienie o Stanis³awie
Kêdzierskim.

W zwi¹zku z rocznic¹ Powstania Wielkopolskiego
chcia³abym podzieliæ siê z czytelnikami Witryny Œmigiel-
skiej tym, o czym opowiada³a mi czêsto moja mama Anna
Ma³olepsza z domu Walkowiak. Mia³am kuzyna Stani-
s³awa Kêdzierskiego, urodzonego w 1900 roku. Stani-
s³aw bardzo wczeœnie straci³ rodziców. Moja mama, jako
najbli¿sza jego krewna, zabra³a go do siebie i wychowy-
wa³a razem z czworgiem w³asnych dzieci. W 1918 roku,
kiedy wybuch³o Powstanie Wielkopolskie, Stanis³aw po-
wiedzia³ mojej mamie: „Ciociu (gdy¿ tak j¹ nazywa³),
zaci¹gam siê w szeregi powstañcze i idê walczyæ za wol-
noœæ naszej kochanej ojczyzny.” I poszed³ wraz z innymi
w krwawy bój. Ile¿ radoœci i entuzjazmu bi³o z tych m³o-
dych serc – wspomina³a mama. Przy dŸwiêkach orkie-
stry odprowadza³y ich t³umy ludzi. Wszyscy szczêœliwi,
¿e oswobodz¹ nasz¹ udrêczon¹ ojczyznê i wróc¹, aby
wspólnie cieszyæ siê tak bardzo upragnion¹ od przesz³o
100 lat wolnoœci¹. Niestety, nie ka¿demu by³o dane wró-
ciæ. Walczyli pod Lipnem – tam, po lewej stronie w kie-
runku ze Œmigla do Leszna, na polu sta³ wiatrak – gdzie
toczyli bój z nieprzyjacielem. W pewnej chwili us³yszeli
warkot samolotu. Samolot zni¿y³ swój lot, a oni widz¹c
na jego skrzyd³ach polskie znaki, wybiegli na otwarte pole,
krzycz¹c: „Wolnoœæ! Wolnoœæ!. Niestety, by³ to samolot
niemiecki, który ca³¹ seri¹ poci-
sków z karabinu maszynowego
wszystkich uœmierci³. Kula i na-
szego Stasia nie oszczêdzi³a. Pa-
daj¹c, krzykn¹³: „O Jezu, niech
¿yje Polska!”. By³a to 12.01.1919
roku. Gdy wozy okryte kirem
przywioz³y poleg³ych powstañ-
ców do Œmigla, rozpacz by³a
ogromna. Stanis³awa wraz z po-
leg³ymi kolegami pochowano na
cmentarzu w Œmiglu. Na pomni-
ku napisano: „Bo¿e Ojcze – Bo¿e
Wielki, weŸ krew nasz¹ do kro-
pelki, ale Polsce ¿ycie daj.”

Moja mama w 1938 roku zo-
sta³a odznaczona za Stanis³awa Kêdzierskiego Krzy¿em
Niepodleg³oœci.

Aurelia Nowak
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Nic dwa razy siê nie zdarza.
„Rok po roku marnie leci...” – oj, nieweso³e musia³o

byæ ¿ycie cz³owieka, z którego ust pad³y takie s³owa. By³
nim dziœ zupe³nie nieznany poeta Marceli Ska³kowski.
Owo ma³o optymistyczne spostrze¿enie zawar³ w utwo-
rze, który napisa³ równo w wieku czterdziestu lat. Mo¿e
przeczuwa³, ¿e nigdy nie osi¹gnie wy¿yn s³awy poetyc-
kiej i w ponad nieca³e 160 lat, jakie minê³y od jego œmierci,
nikt z potomnych nie bêdzie ju¿ wiedzia³, kim by³. Mo¿e
tak smutne wersy dyktowa³a mu œwiadomoœæ tego,¿e ra-
czej nie ma szans na znalezienie siê w antologiach poezji
i szkolnych podrêcznikach. (Gdyby móg³ przewidzieæ, ¿e
pewnego dnia, w 155 lat po jego œmierci, w pewnym lo-
kalnym miesiêczniku...)

A mo¿e ¿yciowy b³¹d Marcelego S. tkwi³ po prostu
w braku cierpliwoœci. ̄ ycie zaczyna siê po czterdziestce
– to powszechnie g³oszona teoria. Gdyby wiêc jeszcze
trochê poczeka³, nie spieszy³ siê tak do rozrachunków
z w³asnym losem, byæ mo¿e doszed³by do zgo³a odmien-
nych wniosków. Wtedy pewnie cytat z jego wiersza
brzmia³by: „ Rok po roku piêknie leci...”

Swoj¹ drog¹, to naprawdê zastanawiaj¹ce, dlaczego
tak du¿o mówi siê o urokach ¿ycia po przekroczeniu wie-
ku czterdziestu lat. Wystarczy zajrzeæ do pierwszego
z brzegu czasopisma, a tam sonda¿e, rozmowy, wywiady
z czterdziestolatkami. Ich wypowiedzi, niezale¿nie od pro-
fesji – gwiazda filmowa, sprzedawczyni, biznesmen, po-
lityk – dotycz¹ tego samego. Wszyscy wiêc twierdz¹, ¿e
weszli w najlepszy okres swojego ¿ycia, ¿e dopiero teraz
czuj¹ siê m¹drzy, doœwiadczeni, interesuj¹cy, piêkni, ¿e
rozkwitaj¹, s¹ w pe³ni si³, nigdy nie czuli siê lepiej, jed-
nym s³owem – bajka.

Tymczasem prawie wszystkie oferty pracy poœród licz-
nych warunków zawieraj¹ jeden, który jawnie zaprzecza
powy¿szym stwierdzeniom. Chodzi oczywiœcie o zastrze-
¿enie, i¿ wiek ewentualnego kandydata na proponowane
stanowisko nie mo¿e przekroczyæ 35 lat. Jak zatem po-
godziæ jedno z drugim i w co wierzyæ, w autoreklamê
czterdziestolatków czy s³usznoœæ wymogu pracodawców?
A mo¿e samo ¿ycie stworzy³o tak¹ sytuacjê? Biedny czter-
dziestolatek, œwiadom przemijaj¹cej m³odoœci, czêœciej
bezskutecznie poszukuj¹cy pracy ni¿ chc¹cy j¹ zmieniæ,
po przeczytaniu kilku ofert musi siê dowartoœciowaæ, aby
do reszty nie zw¹tpiæ w siebie, wiêc na przekór wszyst-
kiemu twierdzi, ¿e jest najszczêœliwszym cz³owiekiem
pod s³oñcem.

I o to w³aœnie chodzi, zw³aszcza na pocz¹tku ka¿dego
roku. W porze, która – jakkolwiek tylko umowna – jed-
nak sk³ania do refleksji, spojrzenia wstecz i snucia pla-
nów na przysz³oœæ. Czêsto wtedy, tak jak nieszczêsny
poeta, dochodzimy do ma³o zadawalaj¹cych wniosków
zwi¹zanych z tym, co minê³o, a i przysz³oœæ rysuje siê

w jeszcze ciemniejszych barwach. DŸwigaj¹c na sobie ciê-
¿ar prze¿ytych lat, brniemy w wielk¹ niewiadom¹, bom-
bardowani wizj¹ ³atania dziury bud¿etowej, rosn¹cym
bezrobociem, szerz¹c¹ siê wokó³ agresj¹, wzrastaj¹c¹ licz-
ba napadów, kradzie¿y, morderstw... Brrr, strach myœleæ,
czym jeszcze.

Nie. Na przekór rzeczywistoœci  do³¹czmy do czter-
dziestolatków. Bo przecie¿, niezale¿nie od tego, czy masz
dziesiêæ, dwadzieœcia czy siedemdziesi¹t lat, to jest two-
je ¿ycie, twój czas, twoja szansa. Wiêc zdecydowanie
bardziej na miejscu bêdzie powtórzyæ za Wis³aw¹ Szym-
borsk¹:

„Nic dwa razy siê nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliœmy siê bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choæbyœmy uczniami byli
najtêpszymi w szkole œwiata
nie bêdziemy repetowaæ
¿adnej zimy ani lata. (...)

Czemu ty siê z³a godzino,
z niepotrzebnym  mieszasz lêkiem?
Jesteœ - a wiêc musisz min¹æ.
Miniesz – a wiêc to jest piêkne.”

Hanna Portala
Styczeñ pogodny wró¿y rok p³odny

Styczeñ, January (ang.) Januar (niem.) – polska na-
zwa pierwszego miesi¹ca roku pochodzi od tyk, które
w tym czasie sporz¹dzano. Najwa¿niejszy dzien. to Nowy
Rok, rozpoczynaj¹cy zapusty – dzisiejszy karnawa³.

By³ on czasem zabaw, hulanek i swawoli, kuligów,
spotkañ towarzyskich. W zapustnych rozrywkach du¿¹
rolê odgrywa³y kobiety, na przyk³ad zamê¿ne wprowa-
dza³y do swojego grona zaœlubione w karnawale dziew-
czêta, natomiast panny na wydaniu wkracza³y „na salo-
ny”, aby znaleŸæ mê¿ów.

W naszej kulturze ludowej nie ma odrêbnych tradycji
w³aœciwych tylko wigilii Nowego Roku czy 1 stycznia.
Nowy Rok by³, podobnie jak andrzejki i Wigilia, dniem
wró¿b dotycz¹cych ma³¿eñstwa, pogody i urodzaju.

Ten ostatni próbowano sobie zapewniæ, obwi¹zuj¹c
drzewka owocowe s³om¹, obsypuj¹c siê wzajemnie zbo-
¿em lub grochem, oczekuj¹c ¿yczeñ noworocznych ko-
lêdników – przebierañców. ̄ yczenia sk³adane przez tych
niezwyk³ych goœci mia³y te¿ gwarantowaæ pomyœlnoœæ
w nadchodz¹cym roku, dlatego ominiêcie jakiegoœ do-
mostwa uwa¿ano za z³y znak. Niewielu zatem by³o lu-
dzi, którzy chcieliby naraziæ siê na „z³e wró¿by”, a jeœli
ju¿ ktoœ taki siê znalaz³, móg³ us³yszeæ przyœpiewkê:

A¿eby wam siê nie urodzi³o ani ¿yto, ani pszenica,
Tylko w piecu dzieci kopica!
Na podst. „Encyklopedii tradycji polskich” R.Hryñ-Kuœnierek, Z.Œliwy

opracowa³a H.Portala
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Laureaci eliminacji szkolnych

Urszula Ratajczak

„¯eñcy Wielkopolscy”

Hanna Œleboda

Spotkanie autorskie z Helen¹
Gordziej

Poznañska poetka Helena Gordziej spotka³a siê
13.12.2001 r. w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Œmiglu z licealistami oraz uczniami gimna-
zjum.

Przystêpnie, z du¿¹ doz¹ humoru przybli¿y³a m³odzie-
¿y swoje wiersze a tak¿e opowiedzia³a o swoim ¿yciu.

Autorka zadebiutowa³a w 1979 r. tomikiem poezji
„Odchodz¹ce pejza¿e”. Dot¹d wyda³a dwadzieœcia piêæ
tomików poezji, dwie ksi¹¿ki dla dzieci oraz powieœæ
„£adny pogrzeb”. Poezjê Heleny Gordziej przet³umaczo-
no m.in. na jêzyk grecki, czeski i niemiecki.

Jest laureatk¹ Funduszu Literatury oraz Nagrody im.
Jana Ksprowicza. Za ca³okszta³t twórczoœci otrzyma³a
w 1995 r. nagrodê „Fotel Horacego”. Poezja jej oscyluje
miêdzy przesz³oœci¹ a teraŸniejszoœci¹, miêdzy przemi-
janiem a walk¹ o godn¹ egzystencjê. Tematy do swoich
wierszy czerpie, obserwuj¹c przyrodê, ¿ycie, ludzi. Ko-
cha œwiat, buntuje siê przeciw niesprawiedliwoœciom.

Swoje wiersze czêsto poœwiêca ludziom, których ju¿
nie ma wœród nas:

List do Fryderyka
Pamiêci Fryderyka Chopina
w sto piêædziesi¹t¹ rocznicê œmierci.

Nie mog³am byæ w Pary¿u
wys³uchaæ Requiem Mozarta
w koœciele Saint Madeleine
W domu mój p³acz g³êboki
mia³ pe³ne ujœcie
nie by³o przy mnie domowników
tylko têsknota za Tob¹ którego
nigdy nie spotka³am
Sk¹d taki g³oœny szloch
nostalgia za cz³owiekiem
znanym z opowiadañ (...)

Lhotse
Pamiêci Jerzego Kukuczki

Ch³odna by³a
nieprzystêpna
wiêc poci¹ga³a
wraca³eœ do Niej
przepe³niony ¿¹dz¹
zdobywania
Któregoœ dnia Lhotse
zrozumia³a
¿e nie mo¿e
bez Ciebie siê obejœæ
skalnym zêbem

przegryz³a linê
zaœlubi³a œmia³ka
œniegow¹ obrêcz¹
sta³eœ siê misterium
bieli

S³yszysz
wicher w lodowym ornacie
za uœpione serce
bia³¹ mszê odprawia.

Pani Helena Gordziej przekaza³a bibliotece tomik
„Skazani na mrok” z dedykacj¹: „Bibliotece Publicznej
w Œmiglu – mi³ym czytelnikom z serdecznoœci¹ – H.Gor-
dziej”. Zapraszam do jej lektury.

Id¹ kolêdnicy
Od 15 lat w wigiliê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia harcer-

ki i harcerze ze Œrodowiskowej Dru¿yny Harcerskiej „S³o-
neczna Gromada” z ¯egrówka przebrani za kolêdników
pukaj¹ do domów, œpiewaj¹c:

Przyszliœmy tu do was
Z gwiazd¹ promienist¹.
Zdrowia winszujemy,
K³aniamy siê nisko.

Wœród kolêdników s¹: Maryja z Dzieci¹tkiem, œw.
Józef, anio³ki, diabe³ki, królowie, gwiazdor, turoñ, œmieræ.
Harcerze sk³adaj¹ ¿yczenia i przekazuj¹ rodzinom „œwia-
t³o betlejemskie”. Wychodz¹c, ¿egnaj¹ siê s³owami:

Za kolêdê dziêkujemy,
Zdrowia szczêœcia winszujemy.
Byœcie sobie zdrowi byli,
D³ugo i szczêœliwie ¿yli!
Na ten Nowy Rok,
Na ten Nowy Rok!

W ten sposób nasza dru¿yna stara siê kultywowaæ daw-
ne tradycje ludowe.

Barbara £awniczak
W tekœcie wykorzystano fragmenty scenki Wery Badalskiej „Id¹ z gwiazd¹ kolêdni-
cy”.

(zdjêcie)

D. Hampel
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Najwy¿szym szczytem œwiata jest Mount Everest
(8848m n.p.m.), Europy – Mont Blanc (4807m n.p.m.),
natomiast Polski – Rysy (2499m n.p.m.).

Obszar Ziemi Œmigielskiej le¿y na pograniczu dwóch
mezoregionów geograficznych: Pojezierza Lubuskiego
i Pojezierza Wielkopolskiego. pod wzglêdem ukszta³to-

wania powierzchni s¹ to dwa niewysokie, rozleg³e wznie-
sienia (Wysoczyzna Œmigielska i Wysoczyzna Koœciañ-
ska) rozdzielone wcinaj¹c¹ siê dolin¹ rzeki Samicy, któ-

ra wyp³ywa z jeziora Krzyckiego
i wp³ywa do Po³udniowego Kana³u
Obry.

Na po³udniowo-wschodnim krañ-
cu Ziemi Œmigielskiej znajduj¹ siê
dwa jeziora: Wonieskie, o powierzch-
ni 121 ha i Jezierzyckie, o powierzch-
ni 52 ha – stanowi¹ce obecnie zbior-
nik retencyjny „Wonieœæ”. Komplek-
sy leœne znajduj¹ siê g³ównie na po³u-
dniu i stanowi¹ ok. 13% powierzchni
ca³ej gminy Œmigiel.

Urozmaicona, pagórkowata rzeŸba
terenu ukszta³towana zosta³a w okre-
sie ostatniego na obszarze polski zlo-
dowacenia ba³tyckiego (ok. 12000 lat
temu). Najwy¿sze wzniesienie na te-
renie gminy Œmigiel znajduje siê nie-
daleko Podœmigla (135,4m n.p.m.)
i jest poroœniête lasem, najni¿ej jest
w dolinie rzeki Samicy (65-75m
n.p.m.).

Tak wiêc i my mamy swoj¹ naj-
wy¿sz¹ „górê”, o której warto wie-
dzieæ i któr¹ warto „zdobyæ”. Najwy¿-
szy szczyt Ziemi Œmigielskiej „zdo-
bywaliœmy” z m³odzie¿¹ gimnazjum
i liceum kilkakrotnie w rajdzie pie-
szym i rajdach rowerowych wraz

z opiekunami: Magd¹ Boreck¹ i autorem pomys³u Toma-
szem Fr¹ckowiakiem.

Andrzej Weber

„ C u d z e  c h w a l i c i e ,  s w e g o  n i e
z n a c i e ”
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Zgodnie z zapowiedzi¹ drukujemy w tym numerze
wyniki odpowiedzi na drugie pytanie: „Jak chcia³bym
(-³abym) spêdzaæ wolny czas?”. Jedenaœcie udzielonych
odpowiedzi obrazuj¹ poni¿sze wykresy.

Smutnym zjawiskiem jest fakt, ¿e czytanie ksi¹¿ek
w czasie wolnym znajduje siê dopiero na 8. miejscu w wy-
powiedziach kobiet i na 9. u mê¿czyzn.

Ankietowani twierdzili, ¿e w Centrum Kultury zbyt
ma³o jest koncertów takich zespo³ów jak: „Budka Sufle-
ra”, „Lady Punk”, „Ich troje”, „ONA” czy zespo³ów roc-
kowych. Niestety kwota, któr¹ nasza placówka dysponu-
je na organizacjê wszystkich imprez w 2002 r. starczy³a-
by na pokrycie honorarium za jeden, dwa (w zale¿noœci
od zespo³u) koncerty tych wykonawców.

Mi³oœników rocka mamy przyjemnoœæ zawiadomiæ, ¿e
27.01. br. w sali widowiskowej odbêdzie siê koncert ze-
spo³u ‘HASH” poprzedzony wystêpem zespo³u „Distil-
led” dzia³aj¹cego przy naszym Centrum.

Z ankiet wynika, ¿e w Centrum Kultury jest zbyt ma³o
dyskotek. Tymczasem na dyskotekê andrzejkow¹ organi-
zowan¹ przez nasz¹ instytucjê przysz³y zaledwie 22 oso-
by.

Czêœæ ankietowanych proponuje lekcje tañca w pi¹tki
lub soboty. Wychodz¹c temu zapotrzebowaniu naprzeciw,
proponujemy kurs tañca towarzyskiego, który rozpocz-
nie siê ju¿ 18 stycznia br. Zgodnie z ¿yczeniem zaintere-

Ankieta – czêœæ II.
sowanych zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w pi¹tki.

Próbowaliœmy uruchomiæ sekcjê karate, ale okaza³o
siê, ¿e zg³osi³o siê do niej za ma³o chêtnych, podobnie
jak na dwukrotnie og³aszany kurs jêzyków obcych.

Zgadzamy siê, ¿e przyda³aby siê w Centrum Kultury
kawiarnia, niestety bud¿et przyznany nam przez Radê
Miejsk¹ Œmigla nie pozwala na jej uruchomienie i pro-
wadzenie.

Wœród ankietowanych pojawi³a siê osoba, która do-
maga³a siê czytelni przy bibliotece miejskiej. Zapewne
nigdy nie odwiedzi³a ona tej placówki!

Jeœli chodzi o kino „Centrum”, jesteœmy ca³kowicie
uzale¿nieni od dystrybutora filmów i nie dostaniemy tzw.
„hitów” wczeœniej, ni¿ kina wiêksze od naszego.

W obecnej sytuacji finansowej kraju i gminy, gdy brak
pieniêdzy na podstawowe potrzeby spo³eczne, trudno jest
sprostaæ potrzebom kulturalnym. Robimy co w naszej
mocy, by spe³niæ pañstwa oczekiwania. Niestety, coraz
mniej jest sponsorów, a bud¿et na kulturê stale jest uszczu-
plany.

Mimo tej niekorzystnej sytuacji Centrum Kultury ist-
nieje, pracuje, stara siê pe³niæ statutowe funkcje i nie re-
zygnuje z walki o œrodki na rozszerzenie swojej oferty.

Dziêkujemy wszystkim ankietowanym za przekazane
t¹ drog¹ sugestie, weŸmiemy je pod uwagê.

Eugeniusz Kurasiñski
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Oœrodek to nowy twór w gminie. Jak powsta³, kiedy i
przede wszystkim - dlaczego?

Dotychczas organizacj¹ imprez sportowych zajmowa³a
siê Spo³eczna Rada Sportu. Z kolei Centrum Kultury
w Œmiglu by³o instytucj¹, która zajmowa³a siê stron¹ fi-
nansow¹ tych imprez oraz zarz¹dzaniem obiektami spor-
towo-rekreacyjnymi. Wszystkie te sprawy maj¹ byæ teraz
skupione w Oœrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji. De-
cyzjê o za³o¿eniu oœrodka podjêli radni w czerwcu ubie-
g³ego roku. Po konkursie, dwudziestego grudnia zatwier-
dzono mnie na stanowisko kierownika, a funkcjê tê pe³-
niê oficjalnie od pierwszego stycznia.
Wygra³ pan konkurs. Zapewne ma wiêc pan du¿e do-
œwiadczenie w dzia³alnoœci sportowej?

Uwa¿am, ¿e tak. Ze sportem zwi¹zany by³em prak-
tycznie od zawsze. Przez wiele lat tre-
nowa³em podnoszenie ciê¿arów
w Koœcianie. Swoj¹ przygodê z tym
sportem zakoñczy³em pod koniec lat
siedemdziesi¹tych. Potem krótko pra-
cowa³em w koœciañskim Oœrodku
Sportu i Rekreacji. Ukoñczy³em Aka-
demiê Wychowania Fizycznego
w Poznaniu. Od 1981 roku jestem na-
uczycielem w Szkole Podstawowej
w Œmiglu. Niemal od tego samego
czasu pe³niê funkcjê opiekuna Szkol-
nego Ko³a Krajoznawczo-Turystycz-
nego. W tym czasie dzia³a³em te¿ spo-
³ecznie w koœciañskim PTTK. Jako opiekun ko³a SKKT
wielokrotnie uczestniczy³em z dzieæmi naszej szko³y
w rajdach rowerowych i pieszych. By³em wspó³organi-
zatorem rajdów pieszych, odbywaj¹cych siê pod has³em
Œmigielska Wiosna Turystyczna oraz Œmigielskich Raj-
dów pod Wiatrakami. Na imprezy te zapraszaliœmy miesz-
kañców ca³ego by³ego województwa leszczyñskiego. Wie-
lokrotnie za sw¹ pracê by³em nagradzany. Otrzyma³em
miêdzy innymi Z³ot¹ Odznakê “Zas³u¿ony w pracy PTTK
wœród m³odzie¿y” Nada³ mi j¹ Zarz¹d G³ówny PTTK.
Szkolne ko³o towarzystwa prowadzê do dziœ. Du¿o cza-
su poœwiêcam te¿ na rozwój sportu w naszej gminie. By-
³em cz³onkiem Spo³ecznej Miejsko-Gminnej Rady Spor-
tu od chwili jej powstania. Bra³em udzia³ w praktycznie
wszystkich imprezach organizowanych przez radê. Nale-
¿a³em do Spo³ecznego Komitetu Rozbudowy Obiektów
Sportowych w Mieœcie i Gminie Œmigiel. Ponadto nale-
¿a³em do wspó³za³o¿ycieli Œmigielskiego Stowarzysze-
nia Rozwoju Kultury Fizycznej, Rekreacji i Turystyki
“Wiatraki”

W³aœnie; stowarzyszenie za³o¿ono niedawno. Czêœcio-
wo zajmuje miejsce Rady Sportu, któr¹ rozwi¹zano.
Po co te zmiany i jak po nich ma wygl¹daæ dzia³alnoœæ
Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji?

Stowarzyszenie „Wiatraki”, ma osobowoœæ prawn¹.
Dziêki temu samodzielnie mo¿e staraæ siê o dotacje. Ma
mi te¿ pomagaæ i doradzaæ podczas organizacji imprez.
Do wspó³pracy chcê zreszt¹ zaprosiæ nie tylko jego cz³on-
ków. Jestem przekonany, ¿e pomog¹ mi nauczyciele wy-
chowania fizycznego. Oni zawsze chêtnie w³¹czaj¹ siê
we wszystkie dzia³ania, za co chcia³bym im gor¹co po-
dziêkowaæ. G³ównym zadaniem, jakie mam zamiar zre-
alizowaæ jest rozwój sportu jako masowej rekreacji. Oœro-
dek zajmowaæ siê bêdzie tak¿e wspó³prac¹ z klubami spor-
towymi, przyznawaæ im dotacje. W planach mamy te¿

rozbudowê bazy sportowej w Œmi-
glu. Chcielibyœmy, by przy Domu
Dzia³kowca powsta³ nowoczesny
obiekt sportowy, w którym miêdzy
innymi znajdzie siê hotelik dla spor-
towców i sala narad. Zamierzam do-
koñczyæ budowê  boiska pi³karskie-
go oraz boiska do pi³ki rêcznej na
terenach za stadionem poniewa¿ ten
obiekt jest przeci¹¿ony. W maju
wraz z Centrum Kultury oraz Sto-
warzyszeniem “Wiatraki” planuje-
my zorganizowaæ rewizytê sportow-
ców z Neufchateau. Oczywiœcie bê-

dziemy równie¿ przygotowywaæ sta³e, odbywaj¹ce siê
w Œmiglu od lat imprezy, takie jak minitriathlon.
Plany ambitne, wystarczy jednak œrodków na ich re-
alizacjê?

Niestety, jak wszêdzie problem stanowi¹ pieni¹dze. Na
ten rok na sport z gminy przyznano ich tyle samo, co w ro-
ku ubieg³ym. Uwzglêdniaj¹c inflacjê oraz powstanie no-
wego klubu w Starym Bojanowie, w praktyce oznacza
to, ¿e dzia³acze klubowi otrzymaj¹ mniej pieniêdzy.
W ogóle, ten rok zamierzam poœwiêciæ na rozruch dzia-
³alnoœci. W Oœrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji pra-
cowaæ bêdê na pó³ etatu, nie rezygnuj¹c z pracy w szko-
le. Oprócz mnie nie zatrudniono nikogo nowego. Finan-
se i sprawy administracyjne nale¿eæ bêd¹ na razie do pra-
cowników Centrum Kultury. Tam te¿ bêdê mia³ sw¹ sie-
dzibê. Natomiast w przysz³oœci chcia³bym zatrudniæ oso-
by, które zajm¹ siê administracj¹. To niezbêdne, by oœro-
dek móg³ funkcjonowaæ i sprawnie realizowaæ postawio-
ne przed nim zadania.

Rozmawia³ Damian Szymczak

Rozmowa z Zygmuntem Ratajczakiem, kierownikiem Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.
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Czeœæ Milusiñscy!
Moi drodzy, przygotowa³em dla Was £AMANIE G£OWY W CZAS ZIMOWY!
Rozwi¹¿cie krzy¿ówkê, a poznacie stare polskie przys³owie. Rozwi¹zania napisz-

cie na kartkach i przeœlijcie do Centrum Kultury. Jak zwykle czeka na was nagroda.
¯yczê powodzenia, bo zadanie nie jest naj³atwiejsze!

Do zobaczenia w lutym!
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Postanowienia noworoczne nale¿¹ do tych obietnic,
które bardzo rzadko udaje nam siê spe³niæ. Najczêœciej
obiecujemy sobie, ¿e pozbêdziemy siê z³ych nawyków,
takich jak d³ugie spanie czy objadanie siê,
jednak wszelkie rekordy popularnoœci bije rzucanie
palenia.

Rekordy te dotycz¹ zarówno liczby chêtnych, jak i tych,
którzy znowu przegrali.

Tymczasem istnieje tylko jedna metoda rzucenia pale-
nia. Najprostsza pod s³oñcem. Wiemy, ¿e g³ód papiero-
sowy, tak jak ka¿de inne uzale¿nienie,
jest wynikiem ludzkiej s³aboœci.
Jeœli chcemy skoñczyæ z na³o-
giem raz na zawsze, musi-
my wykorzystaæ w³a-
œnie tê s³aboœæ.

Jak tego doko-
naæ? Najpierw
musisz z³apaæ
grypê, bronchit
albo jakieœ inne
choróbsko, które
zaatakuje twoje
drogi oddechowe
i zniechêci ciê do
papierosów na
kilka dni. Jest
zima, wiêc nie po-
winno byæ z tym
wiêkszych k³opo-
tów, z dzieciñstwa
pewnie pamiêtasz
wiele sposobów. Prze-
spaceruj siê parê razy bez
czapki i szalika po dworze.
Urz¹dŸ z przyjació³mi bitwê na œnie-
¿ki. Ostatecznie skocz w przerêbel. (Tak szlachetny cel
musi wymagaæ poœwiêceñ.) Zdrowiej¹c, chwalebnie po-
stanawiasz daæ p³ucom odpocz¹æ a¿ do, powiedzmy,
pierwszego nastêpnego miesi¹ca albo do walentynek, albo
do pierwszego dnia wiosny.

Nadchodzi wyznaczony dzieñ, a ty zamiast od razu
wróciæ do na³ogu, zaczynasz siê wahaæ, jak to cz³owiek

o s³abej woli. Uznajesz,¿e œwiat siê nie zawali, je¿eli jesz-
cze trochê wyd³u¿ysz termin. Wyznaczasz wiêc kolejny.
Na przyk³ad Wielkanoc albo 1 maja. W tym wstêpnym
okresie nikotynowego celibatu absolutnie nie wolno ci
siê chwaliæ – nawet przed samym sob¹ - ¿e ktoœ tu rzuci³
palenie. Bo przecie¿ nie rzuci³. Masz zamiar ponownie
zacz¹æ paliæ od 1 czerwca – dla uczczenia urodzin Mary-
lin Monroe.

1 czerwca nadchodzi, a ty po prostu nie mo¿esz siê
zdobyæ na to, by wyjœæ po paczkê papierosów. Mówisz
sobie surowo, ¿e zaczniesz, kiedy tylko zechcesz, bo je-

œli siê pali³o przedtem to zawsze mo¿na do tego
powróciæ. Wyznaczasz kolejn¹ datê- 14 lip-

ca, dzieñ zburzenia Bastylii, (kiedyœ
móg³by to byæ 22...)

Czas mija, ty nadal wyko-
rzystujesz swój brak silnej

woli. Wiêkszoœci ludzi
brakuje hartu ducha, by

rzuciæ palenie, a ty nie
masz hartu ducha, by

do niego wróciæ, –
chocia¿ bardzo
tego chcesz!

Metoda, któr¹
opisa³am, nazy-
wa siê metod¹
Waterhause’a.

Keith Waterhause
by³ na³ogowym pa-

laczem. Móg³ bez
mrugniêcia okiem, choæ

nie bez rzê¿enia, „za³atwiæ
20 papierosów rano, kilka fa-

jek po po³udniu i pó³ tuzina cyga-
retek wieczorem”. Tyle, ¿e minê³o ju¿

ponad 25 lat, od kiedy zaci¹gn¹³ siê po raz
ostatni. Ostatni jak dotychczas, powinnam dodaæ. S¹dzi-
cie, ¿e nie móg³by ju¿ zapaliæ? Tylko poczekajcie do wa-
lentynek....

Artyku³ ten dedykujê wszystkim palaczom, którzy t³u-
macz¹ siê brakiem silnej woli w rzuceniu palenia.

A.J
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Zapraszamy do rozwi¹zania niety-
powej krzy¿ówk. W poziome pola
nale¿y wpisaæ popularne  powiedze-
nia. Rozwi¹zaniem jest has³o w wy-
znaczonych polach pionowych, które
nale¿y przys³aæ na kuponie konkur-
sowym na adres redakcji do dnia
31 stycznia br.

Krzy¿ówka z „g³ow¹”
1) byæ m¹drym, rozumnym, radziæ

sobie;
2) móc du¿o wypiæ;
3) schronienie, mieszkanie;
4) rzecz nie do zrealizowania;
5) byæ czyimœ ulubieñcem;
6) nadu¿ywaæ czyjejœ dobroci;
7) Nie martw siê!
8) przyp³aciæ coœ ¿yciem;
9) byæ zarozumia³ym;
10) postêpowaæ wbrew przyjêtym

zwyczajom;
11) buntowaæ siê;
12) byæ roztargnionym, robiæ coœ bez

planu;
13) byæ zaradnym, m¹drym;
14) wymyœliæ coœ, siêgn¹æ do w³a-

snej wiedzy, poradziæ na coœ;
15) papie¿;
16) usilnie przekonywaæ, t³umaczyæ,

wyjaœniaæ;
17) pilnowaæ kogoœ,
18) zamieszanie, bez³adny poœpiech;
19) byæ komuœ ciê¿arem;
20) dach przecieka;
21) nudziæ, mówiæ ci¹gle o tym sa-

mym;
22) k³opotaæ siê czymœ, myœleæ

o czymœ intensywnie;
23) od do³u do góry, ca³kowicie;
24) uchylaæ siê od czegoœ, nie chcieæ

znaæ prawdy;
25) staraæ siê przezwyciê¿yæ prze-

szkodê niemo¿liw¹ do pokonania;
26) osoba obrotna, zaradna.

Kupon konkursowy „WŒ” nr 1
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Nagrodzeni z numeru grudniowego „Witryny Œmigielskiej”:
1. Has³o krzy¿ówki brzmia³o BO¯E  NARODZENIE, nagrodê – komplet

szklanek firmy Luminarc – otrzymuje pani Adela Lipowicz ze Œmigla.
2. Zdjêcie przedstawia³o oczyszczalniê œcieków w Koszanowie, nagrodê

ufundowan¹ przez firmê Cadbury Wedel – naczynie ¿aroodporne – otrzy-
muje pani Urszula Karolczak ze Œmigla.

Gratulujemy. Nagrody do odbioru w redakcji.

------------------------------------

------------------------------------
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Og³oszenia drobne Og³oszenia drobne
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M³ode ma³¿eñstwo zaopiekuje siê starsz¹ osob¹
w zamian za mieszkanie

tel. 0 504 439 156

Fiat 126p, 85 r., przegl¹d, siedzenia lotnicze – sprze-
dam.

tel 5 189 992

Koncert Noworoczny
Niew¹tpliwie tegoroczny koncert nale¿a³ do udanych.

Mimo niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych nie za-
wiod³a publicznoœæ. W niedzielne popo³udnie, 6 stycznia
br., sala widowiskowa Centrum Kultury „pêka³a
w szwach”. A i program by³ bardzo atrakcyjny. Na scenie
wyst¹pili: chór dzieciêcy i ¿eñski „Skowronki” z Pozna-
nia, Bengina Jaskulska – sopran, Ma³gorzata Nowak –
Guzowska i Maria Kaczor – pianino, Alla Tomaszewska
– domra, zespo³y: dzieciêcy „Ichtis” z parafii farnej pod
kierunkiem Justyny Ziegler oraz „Deesis” z parafii œw.
Stanis³awa Kostki, a tak¿e keyboardzistów i wokalno- mu-
zyczny dzia³aj¹ce przy Centrum Kultury pod kierunkiem
Henryka Pelli. Wykonawcy zaprezentowali kolêdy i pa-
stora³ki oraz przeboje muzyki powa¿nej i rozrywkowej.
Na zakoñczenie wszyscy odœpiewali piosenkê „Przeka¿-
my sobie znak pokoju”. Koncert prowadzi³a Agnieszka
Domaga³a.

Gwiazdkowe szachy
W Œmiglu odby³ siê II Gwiazdkowy Turniej Gminny
w Szachach. Wziê³y w nim udzia³ dwadzieœcia dwie
zawodniczki i zawodnicy, podzieleni na grupy wieko-
we.

Organizatorem turnieju by³ Klub Szachowy Wie¿a
Œmigiel. Szachiœci spotkali siê w Centrum Kultury,
27 grudnia. Podzielni byli na grupy wiekowe, w których
oddzielnie rywalizowa³y dziewczynki i ch³opcy w wieku
do 12 lat oraz szachistki i szachiœci starsi.

W grupie dziewczynek, które nie ukoñczy³y dwuna-
stego roku ¿ycia zwyciê¿y³a Agnieszka Adamczak. Dru-
gie miejsce zajê³a Alicja Tomczak, a trzecie Miros³awa
Adamczak. Wœród ich rówieœników najlepszy by³ Ma-
riusz Leœniak. Za nim uplasowali siê Kazimierz Œwital-
ski i Wojciech Tomczak.

W grupach starszych zwyciê¿ali Magdalena Judek,
Ma³gorzata £upicka i Alicja £upicka oraz Robert WoŸ-
ny, Pawe³ Judek i Marcin WoŸny.

Najlepsi gracze otrzymali puchary, nagrody i dyplo-
my. Nagrodê, ufundowan¹ przez Miros³awa Judka, dla
najlepszego gracza ca³ego turnieju otrzyma³ Robert WoŸ-
ny. DAS

Najlepszy w sekcji
W paŸdzierniku hodowcy go³êbi pocztowych z gminy

Œmigiel spotkali siê na podsumowaniu sezonu By³a to
okazja do nagrodzenia najlepszych hodowców. Tytu³ mi-
strza œmigielskiej sekcji w kategorii go³êbi doros³ych
wrêczono Janowi Stró¿yñskiemu. Jeden z jego go³êbi
wygra³ dziesiêæ na czternaœcie lotów zorganizowanych
przez œmigielan. Jan Stró¿yñski otrzyma³ te¿ przechodni
puchar ufundowany przez Bernarda Wolnika dla najlep-
szego hodowcy sekcji. DAS
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S p or t Gra³y Orlêta
Kilka meczy ligowych rozegrali w grudniu zawodni-
cy obu dru¿yn Orl¹t Terra Czacz.

8 grudnia pierwsza dru¿yna podejmowa³a u siebie
Meros Œrem. Niestety, gospodarze przegrali 6:12. Punk-
ty zdobyli dla nich: Marek Maœlak - 3, Krzysztof Garstka
- 2 i Tomasz Wieczorek - 1. W tym samym dniu druga
dru¿yna przegra³a na wyjeŸdzie z takim samym rezulta-
tem z Burz¹ Drzeczkowo. Tu punktowali: Andrzej Fr¹c-
kowiak, Dawid Obiega³a i Patryk Wojtkowiak po - 2.

Równie¿, 15 grudnia Orlêta przegra³y u siebie 0:18
z dru¿yn¹ z Bodzewa.

I wreszcie 15 grudnia, w prze³o¿onym meczu, zawod-
nicy pierwszej dru¿yn z Czacza pokonali u siebie 3:15
Helios Czempiñ. Tu punkty zdobyli Krzysztof Garstka
i Marek Maœlak - po 4,5, Krzysztof Dudziñski - 3,5, To-
masz Furmanowicz - 2,5. DAS

Po sezonie, przed sezonem
Pi¹te miejsce Alberta i dwudzieste szóste Jacka Pelca,
to pozycje, jakie zajêli bracia w ubieg³orocznym sezo-
nie. Mimo to obaj oraz ich ojciec Wojciech nie wspo-
minaj¹ zbyt mile minionego roku. Bracia przez wiele
miesiêcy zmagali siê bowiem z kontuzjami.

Obaj na motocrossie je¿d¿¹ od trzech lat. Startuj¹
w klasie do 80 centymetrów szeœciennych w barwach
Wschowskiego Klubu Motorowego.

Z doœæ du¿ym ju¿ doœwiadczeniem, do sezonu przy-
stêpowali w dobrych nastrojach. Nie ukrywali, ¿e zamie-
rzaj¹ czynnie w³¹czyæ siê do walki o medale mistrzostw
Polski.

Pi³karski grudzieñ
Grudzieñ absolutnie nie sprzyja pi³karzom. Nic wiêc
dziwnego, ¿e gracze œmigielskich dru¿yn w tym czasie
g³ównie odpoczywali. Seniorzy Uczniowskiego Klubu
Sportowego Grom Czacz treningi rozpoczn¹ od 14 stycz-
nia, trampkarze w po³owie lutego. M³odzi gracze treno-
waæ bêd¹ dwa razy w tygodniu, ich starsi koledzy trzy
razy. Ci ostatni przed rozgrywkami, które rozpoczn¹ siê
21 kwietnia, zaplanowali kilka sparingów.

Zawodnicy Klubu Sportowego Mas-Rol Sp³awie tre-
nowali dwa razy w tygodniu do 10 grudnia. Przygotowa-
nia do wiosennych rozgrywek rozpoczn¹ na prze³omie
stycznia i lutego. Trenowaæ bêd¹ równie¿ dwa razy w ty-
godniu. DAS.

Pocz¹tek sezonu zapowiada³, ¿e tak bêdzie zw³aszcza
w przypadku Alberta. Po dwóch rundach zajmowa³ on
drugie miejsce cyklu Grand Prix. Niestety, podczas trze-
ciej eliminacji cyklu powa¿nie pot³uk³ siê Jacek. Nie móg³
wiêc startowaæ w kilku nastêpnych rundach cyklu. Wp³y-
nê³o to te¿ na Alberta. Po wypadku brata doœæ d³ugo nie

móg³ prze³amaæ siê psychicznie, zajmuj¹c w kolejnych
zawodach miejsca, które nie dawa³y mu szans na miejsce
na podium. PóŸniej sam uleg³ kontuzji. Kiedy wróci³, jeŸ-
dzi³ znów tak dobrze jak na pocz¹tku sezonu. Nie mia³
ju¿ jednak szans na odrobienie strat. Ostatecznie zaj¹³
pi¹te miejsce w Polsce. Wynik i tak znakomity, zwa¿yw-
szy, ¿e klasa osiemdziesi¹t nale¿y do najsilniej obsadzo-
nych. Regularnie startuje w niej kilkudziesiêciu zawod-
ników. Swoje umiejêtnoœci Albert potwierdzi³ te¿ w cy-
klu Grand Prix Polskiego Zwi¹zku Motorowego. Zaj¹³
w nim szóste miejsce. Jacek zmagania mistrzostw Polski
zakoñczy³ na pozycji dwudziestej szóstej.

Zajête miejsca ciesz¹, ale nie ukrywam, ¿e pozosta³
po sezonie niedosyt - podsumowa³ ich tegoroczne starty
ojciec, Wojciech Pelec.

Jestem przekonany, ¿e Albert zaj¹³by miejsce na po-
dium. W tym roku bêdzie ju¿ mu znacznie trudniej.

To prawda. Albert, w ubieg³ym roku ukoñczy³ piêtna-
œcie lat. Oznacza to, ¿e w tym sezonie startowaæ ju¿ bê-
dzie musia³ o klasê wy¿ej, do 125 centymetrów szeœcien-
nych. To ju¿ inny poziom i znacznie lepsza konkurencja.

Bracia przygotowuj¹ siê do sezonu bardzo intensyw-
nie. I to przez ca³y czas. Trenuj¹ szeœæ razy w tygodniu.
Si³ownia, sala gimnastyczna, oprócz tego regularnie bie-
gaj¹.

Jaki bêdzie dla nich najbli¿szy rok?
Je¿eli nic nie stanie na przeszkodzie, myœlê, ¿e dobry

– mówi ojciec.
Jacek na pewno ma szansê na walkê o medal mi-

strzostw kraju w osiemdziesi¹tce. Dla Alberta pierwszy
sezon w wy¿szej klasie bêdzie przede wszystkim nauk¹.
Wierzê, ¿e udan¹ i owocn¹. DAS
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Seniorzy na trzecim miejscu
Na trzecim miejscu zakoñczyli jesienn¹ rundê okrê-
gowych rozgrywek pi³karze Pogoni 1912 Œmigiel. Nie-
stety, znacznie s³abiej sz³o juniorom starszym.

Pojedynek na wyjeŸdzie z K³osem Garzym œmigiela-
nie przegrali 0:2. Taki sam wynik pad³ w meczu z Wis³¹
Mróz Borek Wielkopolski. Tym razem jednak zwyciêz-
cami okazali siê pi³karze ze Œmigla. Bramki w tym me-
czu zdobyli Artur Basiura i Adam Olejnik. W wyjazdo-
wym meczu z Brenewi¹ Wijewo zwyciê¿yli 3:1. Wtedy
na listê strzelców dwukrotnie wpisa³ siê Adam Olejnik,
a raz £ukasz Ogrodowczyk. Wreszcie, w ostatnim me-
czu rundy, Pogoñ pokona³a 2:0 Koronê Piaski. Powtór-
nie dwa gole zdoby³ Adam Olejnik.

Ten pi³karz okaza³ siê tak¿e najskuteczniejszym strzel-
cem w œmigielskiej dru¿ynie, zdobywaj¹c w jesiennej
rundzie 6 bramek. Zaraz za nim na liœcie strzelców zna-
leŸli siê Karol Piotrowiak i £ukasz Ogrodowczyk. Obaj
celnie trafiali po 5 razy. Artur Basiura strzeli³ 4 bramki.

Niestety, juniorzy starsi przegrywali ostatnie spotka-

Mistrzowski sezon
Znakomity - tak jednym s³owem okreœliæ mo¿na ubie-

g³oroczny sezon Karola Kopienki. Zawodnik Kobry Jass
Koœcian rozpocz¹³ go wiosn¹ startem w Mistrzostwach
Polski Juniorów, na których wygra³ kategoriê wagow¹ do
dziewiêædziesiêciu kilogramów. Okaza³ siê te¿ najlepszy
w open, powtarzaj¹c tym sukces z poprzedniego roku.
W po³owie czerwca we Francji wywalczy³ tytu³ mistrza
Europy juniorów.

Nastêpn¹ imprez¹ by³y Mistrzostwa Œwiata Juniorów,
które odby³y siê we wrzeœniu w stolicy Bu³garii, Sofii.
Tu Karol Kopienka zdoby³ tytu³ wicemistrza œwiata ju-
niorów w trójboju si³owym, a w tzw. martwym ci¹gu nie
mia³ sobie równych. Do domu powróci³ wiêc ze z³otym
i srebrnym medalem. DAS

nia w lidze wielkopolskiej. Rolbud Pleszew pokona³ ich
4:1, Kania Gostyñ 7:0, Obra Koœcian 3:1, a Ostrowia
Ostrów Wielkopolski 1:0. M³odzi œmigielanie zajêli
w swej lidze ostatnie miejsce.

Cieszy jednak przede wszystkim postawa seniorów,
którzy zajêli znakomite miejsce, zwyciê¿aj¹c wiele wyso-
ko notowanych zespo³ów – mówi Marian Zdziabek, pre-
zes klubu.

To zas³uga wielu osób. Chcia³bym podziêkowaæ cz³on-
kom zarz¹du, wszystkim dzia³aczom, kibicom i sympaty-
kom klubu oraz oczywiœcie zawodnikom, trenerowi senio-
rów Andrzejowi Wojciechowskiemu, kierownikowi dru-
¿yny Edmundowi, Bentke, trenerowi juniorów starszych
Robertowi Plewce oraz kierowikowi tego zespo³u Stani-
s³awowi Kaminiarzowi. Podziêkowania nale¿¹ siê te¿
sponsorom, a szczególnie pomagali nam Pawe³ Kenkel,
w³aœciciel Rosmosis oraz Stanis³aw Snela, w³aœciciel Fir-
my Us³ug Technicznych. Chcia³bym te¿ kibicom pi³ki no¿-
nej oraz wszystkim œmigielanom z³o¿yæ najserdeczniej-
sze ¿yczenia pomyœlnoœci w nowym roku.

DAS

Tenisowe ostatki
Ostatnie mecze ligowe jesiennej kolejki rozegrali
w grudniu tenisiœci sto³owi Polonii Arsena³ Œmigiel.

3 grudnia drugi zespó³ w trzecioligowych rozgrywkach
zagra³ na wyjeŸdzie z Fortun¹ Miros³aw. Mecz zakoñ-
czy³ siê pora¿k¹ Polonistów 10:6. Po 3 punkty zdobyli
Patryk Ratajczak i Wojciech Waligórski. W tym samym
dniu gra³y obie dru¿yny okrêgowe. Czwarty zespó³ w wy-
jazdowym meczu wygra³ ze Spartakusem K¹kolewo 16:2.
Dla zwyciêzców punktowali Marcin Luboñ, Pawe³ Zby-
rad, Tomasz Nawrot po 4,5 oraz Micha³ Bednarczyk 2,5
punkta. Równie¿ tego samego dnia w Rydzynie trzeci
zespó³ Polonii pokona³ drug¹ dru¿ynê Rydzyniaka a¿ 18:0.
Tu punkty zdobywali Ryszard Jokiel, Jan Nowak, Witold
Woœko i Roman Tasiemski po 4,5 punkta.

Nastêpne mecze odby³y siê 9 grudnia. Trzecioligowcy
wygrali na wyjeŸdzie z SKPS S³upca 10:4. Wojciech
Waligórski, Dariusz Szymañski i Patryk Ratajczak wy-
walczyli po 3 punkty, a Piotr Mulczyñski 1. Z kolei trze-
cia dru¿yna Polonii zwyciê¿y³a na wyjeŸdzie PUKS Po-
gorzela 18:0. Tu punkty zdobyli Ryszard Jokiel, Jan No-
wak, Witold Woœko i Roman Tasiemski - po 4,5. I wresz-
cie czwarta dru¿yna rozprawi³a siê z Promieniem Krzy-
wiñ 15:3. Punkty wywalczyli £ukasz Szymañski - 4,5,
Marta Waligóra - 3,5, Tomasz Nawrot - 3,5, Micha³ Bed-
narczyk - 2,5 i Weronika ¯urek - 1.

Ostatnie pojedynki tegorocznych rozgrywek odby³y siê
15 grudnia. Trzecioligowcy zremisowali 9:9 z KS Górni-
kiem K³odawa. Punkty zdobyli Patryk Ratajczak - 4,5,
Mateusz Kuciak - 2,5, Artur Marciniak i £ukasz Szymañ-
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W turniejowych zmaganiach
W ostatnim miesi¹cu ubieg³ego roku zawodniczki i za-
wodnicy z gminy Œmigiel wziêli udzia³ w kilku turnie-
jach. Rywalizowali przede wszystkim w samym Œmi-
glu.

W dniach 1,2 grudnia w Bi³goraju odby³ siê II Ogól-
nopolski Turniej Klasyfikacyjny M³odzików. Startowa³
tam £ukasz Szymañski z Polonii Arsena³ Œmigiel, który
zaj¹³ 27 pozycjê.

Nieco póŸniej, 8 grudnia, w Œmiglu zorganizowano
VI Wielkopolski Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego
dla Dzieci. W zabawie udzia³ wziê³o 99 zawodniczek i za-
wodników, podzielonych na cztery kategorie wiekowe.
Imprezê otworzy³ Marian Kasperski, radny Wielkopol-
skiego Sejmiku Wojewódzkiego.

Najpierw gra³y kadetki, czyli dziewczêta do 15 roku
¿ycia. Najlepsza okaza³a siê Agnieszka Kobuz z LKS
G³uchów. Wyprzedzi³a ona sw¹ klubow¹ kole¿ankê Annê
WoŸniak oraz Iwonê Zawadzk¹ z LZS Bodzewo.

Wœród kadetów najlepszy by³ £ukasz Szymañski. Dru-
gie miejsce zaj¹³ Zbigniew Michalski z Bodzewa, a trze-
cie Mateusz Przyby³ z Rydzyniaka Rydzyna.

Juniorki to zawodniczki, które nie ukoñczy³y osiem-
nastu lat. Zwyciê¿y³a Joanna Skrzypczak z Bodzewa przed
Iwon¹ Zawadzk¹ z tego samego klubu oraz Agnieszk¹
Andrzejewsk¹ z Go³uchowa.

W rywalizacji juniorów najlepsi okazali siê œmigiela-
nie. Wygra³ Wojciech Waligórski przed Dariuszem Szy-
mañskim. Trzeci by³ Mateusz Gimziñski z Juniora Lesz-
no.

Turniej trwa³ w sumie szeœæ godzin. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali s³odycze ufundowane przez firmê Cadbu-
ry-Wedel. Na najlepszych czeka³y ksi¹¿ki od poznañskich
i leszczyñskich ksiêgarni Arsena³. Innym sponsorem by³
Wielkopolski Urz¹d Marsza³kowski, który zafundowa³
najlepszym m³odym zawodnikom koszulki.

ski - po 1. Polonia trzecia równie¿ u siebie wygra³a 17:1
z SK Iskr¹ Osieczna. Punkty osi¹gneli Jan Nowak, Ry-
szard Jokiel, Witold Woœko - po 4,5, Roman Tasiemski -
3,5. Polonia czwarta mia³a graæ z drug¹ dru¿yn¹ Rydzy-
niaka Rydzyna. Na proœbê rydzynian mecz prze³o¿ono.

Myœlê, ¿e jesienne rozgrywki jak i ca³y rok by³ dla te-
nisistów ze Œmigla bardzo udany - mówi Tadeusz Ko-
z³owski, prezes klubu.

To zas³uga zawodników i dzia³aczy, ale te¿ w nie mniej-
szym stopniu sponsorów, sympatyków, s³owem wszystkich
osób, które nas wspiera³y i którym chcia³bym gor¹co po-
dziêkowaæ. Bez nich nie by³oby œmigielskiego tenisa sto-
³owego.

DAS

Kilka dni póŸniej, 14 grudnia, w Œmiglu przeprowa-
dzono Dru¿ynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Sto³o-
wym Gimnazjów. G³ówn¹ organizatork¹ imprezy by³a
Danuta Strzelczyk. Wœród ch³opców zagra³y dwa zespo-
³y ze Œmigla. Lepszy okaza³ siê pierwszy zespó³ w sk³a-
dzie Wojciech Waligórski i Micha³ Bednarczyk. Pokona-
li oni Krzysztofa Marciniaka i Huberta Karolczaka. Naj-
lepsz¹ dru¿yn¹ dziewcz¹t by³a ekipa z Czacza. Gra³y tam
siostry Eliza i Kinga Langner. Drugie miejsce zaj¹³ Œmi-
giel w sk³adzie Ewelina Talarek i Alina Kusiak, a trzecie
Agnieszka Ratajczak i Karolina Micha³owska z Przysie-
ki Starej drugiej.

Po kolejnych kilku dniach, 19 grudnia, odby³ siê fina³
powiatowy rywalizacji. Gra³o w nim piêæ dru¿yn dziew-
cz¹t i szeœæ ch³opców. Wszystkie podzielono na grupy.
W pierwszej grupie dziewcz¹t gra³y Krzywiñ i Koœcian,
a drugiej Oborzyska Stare, Œmigiel i Czacz. Po elimina-
cjach w pierwszym pó³finale Krzywiñ pokona³ 3:0 Czacz,
w drugim œmigielanki zwyciê¿y³y zawodniczki z Gimna-
zjum numer 3 w Koœcianie 3:2. W finale Krzywiñ zwy-
ciê¿y³ Œmigiel 3:0, a w meczu o trzecie miejsce Czacz
Koœcian 3:2. W dru¿ynie z Œmigla gra³y Ewelina Talarek
i Alina Kubiak, a w zespole Czacza Eliza i Kinga Lan-
gner.

Z kolei wœród ch³opców w grupie pierwszej gra³y dwie
dru¿yny ze Œmigla oraz zespó³ z Racotu. W grupie dru-
giej znalaz³ siê Czempiñ, Krzywiñ i Koœcian.

W pierwszym pó³finale Œmigiel I wygra³ 3:1 z Krzy-
winiem, a w drugim Czempiñ pokona³ Racot 3:0. W fi-
nale œmigielanie nie dali szans zawodnikom z Czempina,
zwyciê¿aj¹c 3:0. W finale B Krzywiñ zwyciê¿y³ z Raco-
tem 3:1. W sk³ad pierwszej œmigielskiej dru¿yny weszli
Dariusz Szymañski i Micha³ Bednarczyk. Drug¹ dru¿y-
nê, która ostatecznie zajê³a pi¹t¹ pozycjê, tworzyli Krzysz-
tof Marciniak i Marcin Baranowski. Najlepsze zespo³y
zagraj¹ w fina³ach rejonowych, które odbêd¹ siê w Œmi-
glu 21 lutego.

DAS
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