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Clive Harris
w Œmiglu

W kwietniu przyjedzie do naszego
miasta jeden z najs³ynniejszych na
œwiecie uzdrowicieli Clive Harris.

szczegó³y na str. 7

I miejsce Pauliny Raczkowskiej
w eliminacjach do
Konkursu Piosenki

KONIN 2002
(str. 9)

oraz:

wywiady,
krzy¿ówka,
sport
i ....
(zobacz sam)
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21 lutego br. redakcja Witryny Œmigielskiej bra³a udzia³
w sprawozdawczym zebraniu wiejskim w Wonieœciu.
Choæ uczestniczy³o w nim niewielu mieszkañców, by³o
to jedno z bardziej „gor¹cych” zebrañ w jakich uczestni-
czyliœmy. Goœciem mieszkañców by³ tak¿e dzielnicowy
m³. aspirant Bogdan Ró¿añski, który poruszy³ problem
nasilaj¹cych siê kradzie¿y na terenie gminy i uczuli³
mieszkañców na obce osoby obserwuj¹ce wieœ.

Mieszkañcy bez zarzutów przyjêli sprawozdanie fi-
nansowe za rok 2001 oraz plan pracy na 2002 r., w któ-
rym zamieszczono organizacjê Dnia Dziecka, Dnia Se-
niora, do¿ynek wiejskich oraz udzia³ w Turnieju Wsi.
Najwiêksze poruszenie wœród zebranych wywo³a³a spra-
wa zagospodarowania budynku œwietlicy. Z sali pada³y
ró¿ne g³osy:

Budynek otrzymaliœmy za darmo, a mimo to nie mo-
gliœmy go utrzymaæ.

Jezierzyce maj¹ œwietlicê a my? W Skar¿yniu, miej-
scowoœci o wiele mniejszej od naszej, wybudowano now¹
œwietlicê i wieœ j¹ utrzymuje.

Po rezygnacji ajenta prowadz¹cego w œwietlicy kawiar-
niê budynek jest coraz bardziej zniszczony. Coœ trzeba
z tym zrobiæ.

Pada³y ró¿ne propozycje - od zburzenia, remontu,
sprzeda¿y po budowê nowego obiektu. Jedn¹ z propozy-
cji by³o przekazanie œwietlicy OSP – jedynej organizacji
dzia³aj¹cej we wsi. Ostatecznie podjêto decyzjê o zwo³a-
niu zebrania poœwiêconego tylko tej sprawie, na którym
zostanie powo³any spo³eczny komitet odbudowy œwietli-
cy.

Dyskusjê wywo³a³a przedstawiona przez so³tysa proœ-
ba Poczty Polskiej o umieszczenie we wsi skrzynek pocz-
towych. Mieszkañcy kategorycznie sprzeciwili siê temu.
Jak zauwa¿y³ jeden z mieszkañców, poczta pobiera op³a-
ty za dostarczenie przesy³ek do zabudowañ. Poruszono
tak¿e sprawê zakoñczenia renowacji drogi w kierunku
Parska, co utrudnia obecna sytuacja finansowa. Wa¿n¹
spraw¹ dla Wonieœcia jest równie¿ polepszenie jakoœci
wody, czyli wymiana wodoci¹gu. W tej kwestii ka¿dy
z obecnych mia³ inne zdanie. Radna Natalia Bartoszew-
ska przedstawi³a sprawê w³asnoœci hydrofornii i stano-
wisko Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Poza tym poruszy³a bardzo istotn¹ spra-
wê dzikich wysypisk œmieci, prezentuj¹c przy tym mapê
z zaznaczonymi piêcioma du¿ymi nielegalnymi sk³ado-
wiskami œmieci, któr¹ przygotowali uczniowie na kon-
kurs ekologiczny. Natychmiast z sali odezwa³y siê g³osy:

Jakie znaczenie maj¹ jednodniowe akcje?
M³odzie¿ sama wyrzuca œmieci na chodniki. Wystar-

czy popatrzeæ na przystanek autobusowy.

Wywo¿enie œmieci na wysypisko jest zbyt drogie. St¹d nie-
legalne sk³adowiska.

Akcje s¹ po to, by zmieniæ mentalnoœæ ludzi. Mo¿e
nale¿a³oby do ka¿dego domu dostarczyæ kserokopiê
uchwa³, reguluj¹cych kwestiê œmieci, ¿eby nikt nie móg³
wykpiæ siê niewiedz¹, a potem karaæ za ³amanie przepi-
sów i to wysokimi grzywnami – ripostowa³a pani Barto-
szewska.

Pani Ma³gorzata Paw³owska - Górna przedstawi³a pro-
blem dzieci doje¿d¿aj¹cych do szko³y. Podjêto decyzjê
o obni¿eniu krawê¿ników z powodu których autobus
szkolny nie mo¿e podje¿d¿aæ pod wiatê.

Na zakoñczenie zebrania zapytaliœmy mieszkañców
o problemy wsi, bol¹czki mieszkañców i plany.
- Wszyscy zapomnieli o wsi. Tylko miasto siê liczy.
- Bezrobocie to powód wzrostu liczby w³amañ.
- Wszêdzie jest daleko. Dojazdy do pracy i szko³y to tra-
gedia. Dla tych, którzy nie maj¹ w³asnego œrodka loko-
mocji, to horror. Trzeba wyje¿d¿aæ autobusem o 5 30 i staæ
przed zamkniêtym dworcem w Starym Bojanowie. Dla-
czego budynek dworcowy jest zamkniêty od 1700 do 700?
- Prawd¹ jest, ¿e na zebrania wiejskie przychodzi ma³o
ludzi, ale, jeœli trzeba, potrafimy siê zorganizowaæ, np.
przy organizacji Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Turnieju
Wsi.

A plany? Wonieœæ powinien wykorzystywaæ fakt, ¿e
le¿y nad jeziorem i zagospodarowaæ pla¿ê, stworzyæ wa-
runki do rozwoju agroturystyki.

Przygotowa³a: B.M.

Wywiad z so³tysem wsi
Wonieœæ panem Stanis³awem

Olejnikiem.
Prosimy o kilka informacji o sobie.
Mam 42 lata, jestem ¿onaty, mam dwoje dzieci. Z zawo-
du jestem rolnikiem. Prowadzê w³asne gospodarstwo rol-
ne.

Wonieœæ

ci¹g dalszy na str. 14



marzec/2002str. 4 Aktualności Aktualności

plac
Joanny
D`Arc

Powrót œmigielskiej kolejki!
Od 4 lutego br. Œmigielska Kolej Dojazdowa znów

kursuje.
Po kilkumiesiêcznej przerwie zosta³y wznowione kursy

osobowe, a nied³ugo ruszy równie¿ przewóz towarowy
(na razie dzia³a na zasadach komercyjnych). A wszystko
to dziêki temu, ¿e nareszcie uda³o siê dojœæ do porozu-
mienia PKP i Stowarzyszeniu Kolejowych Przewozów
Lokalnych w Kaliszu, które to przejê³o œmigielsk¹ kolej.
Oœmioosobowa
z a ³ o g a –
w chwili obec-
nej – cz³onko-
wie stowarzy-
szenia, z rado-
œci¹ stanê³a na
swoich stano-
wiskach.

Kolej kur-
suje obecnie
na trasie Œnia-
ty – St. Boja-
nowo. Godzi-
ny kursów s¹

dostosowane do przejazdów poci¹gów ze stacji St. Boja-
nowo.

Chyba wszyscy, nawet Ci którzy nie korzystaj¹ z us³ug
œmigielskiej kolejki, darz¹ j¹ szczególnym sentymentem
i ciesz¹ siê, ¿e przetrwa³a. Dobrze, ¿e znaleŸli siê ludzie,
którzy walczyli o ni¹.

W zwi¹zku z wznowionymi kursami kolejki zaleca-
my wzmo¿on¹ ostro¿noœæ na przejazdach kolejowych.

M.D.

GODZINY ODJAZDÓW
ŒMIGIELSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ

ze stacji Œmigiel
Odjazdy do Starego Bojanowa:

515, 650, 733, 910,
1045, 1300, 1416, 1627,
1713

Odjazdy do Œniat:

610, 1137, 1507
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(ci¹g dalszy z numeru 2(238)

W œlad za tym stwierdzeniem wydano szereg aktów
prawnych. Rozporz¹dzenie ministerialne z 16.11.1872
roku wprowadzi³o jêzyk niemiecki jako wyk³adowy przy
nauce religii w gimnazjach katolickich, a zarz¹dzenie
Naczelnego Prezesa Prowincji z 27.10.1873 roku stwier-
dza³o, ¿e jêzyk niemiecki jest jêzykiem wyk³adowym we
wszystkich szko³ach ludowych z wyj¹tkiem nauki religii
i œpiewu koœcielnego. Zarz¹dzenie ministerialne z 1876
roku ograniczy³o wp³yw Koœcio³a na nauczanie religii do
propozycji nowych podrêczników do nauki religii i we-
ryfikacji wiedzy nauczycieli. Reakcja polskiego i niemiec-
kiego Koœcio³a by³a wobec tych posuniêæ jednoznacznie
negatywna. Np. w kwietniu 1873 roku biskup Wroc³awia
g³osi³ publicznie znaczenie nauczania religii w jêzyku
polskim. Niestety, w³adze niemieckie by³y konsekwent-
ne. Okólnik regencji poznañskiej z 9.8.1886 roku naka-
zywa³ eliminacjê jêzyka polskiego na terenach zamiesz-
ka³ych przez niemieckojêzyczn¹ wiêkszoœæ i dwujêzyczn¹
ludnoœæ. 7.1.1887 roku minister Gossler usun¹³ ca³kowi-
cie jêzyk polski ze szkó³ ludowych. Efektem tego by³o
zaprzestanie nauki jêzyka polskiego w 10 szko³ach re-
gencji poznañskiej na poziomie œrednim i 541 szko³ach
ludowych. Odpowiedzi¹ na te dzia³ania by³o 135 mani-
festacji politycznych.  Jednym z ich inspiratorów by³
Kazimierz Ch³apowski. Dalsze restrykcje nast¹pi³y za cza-
sów rz¹dów kanclerza Bülowa i jego ministra Studta.
Zarz¹dzenie w³adz regencji z 1900 roku eliminowa³o ca³-
kowicie naukê religii w jêzyku polskim. W tej sytuacji
dosz³o do pamiêtnych wydarzeñ we Wrzeœni, Mi³os³a-
wiu, Gostyniu, Krobi, Jaraczewie, Zielonej Wsi i Pozna-
niu. W póŸniejszym czasie dochodzi³o tak¿e do spora-
dycznych strajków, które niekiedy koñczy³y siê sukce-
sem, np. w Œmie³owie k. Jarocina. w 1905 roku. Ogromn¹
rolê w podtrzymywaniu patriotycznych nastrojów spe³-
nia³a polska prasa, np. koœciañska „Gazeta Polska”. Po-
dobn¹ rolê mia³y wiece rodzicielskie. Taki te¿ odby³ siê
26.5.1906 r. w Koœcianie. Przyjmuje siê, ¿e pocz¹tek po-
wszechnego strajku szkolnego nast¹pi³ 24.6.1906 roku
w Mi³os³awiu. Szczyt akcji strajkowej mia³ miejsce
13.11.1906 roku, gdy strajkowa³o jednoczeœnie 46 886
uczniów w 760 szko³ach. Liczy siê, ¿e ogó³em strajko-
wa³o 70 tys. dzieci w 950 szko³ach. W³adze pruskie sto-
sowa³y szeroki wachlarz kar. By³ to m.in. areszt poza
normalnymi godzinami lekcyjnymi, grzywna w razie nie-
poddania siê tej karze, przys³anie dodatkowych nauczy-
cieli lub stró¿a, op³acanych przez miejscow¹ ludnoœæ,

Strajk szkolny 1906/07 w Œmiglu i okolicy
zakaz udzia³u w dzia³alnoœci oœwiatowej, cofniêcie dota-
cji bud¿etowej, zatrzymanie w szkole po ukoñczeniu
14 roku ¿ycia, utrata pracy przez rodziców, wydalenie ro-
dzeñstwa strajkuj¹cych dzieci ze szkó³ wy¿szych ni¿ lu-
dowe, odbieranie rodzicom dzieci i kierowanie ich do
oœrodków wychowawczych, budowa ze œrodków gminy
dodatkowych pomieszczeñ lekcyjnych, a tak¿e kara ch³o-
sty stosowana jednak w tym czasie w sposób ograniczo-
ny. W pobliskim Koœcianie strajk czêœciowy rozpocz¹³
siê 23.8.1906 roku, a powszechny 31.8. tego¿ roku. Straj-
kiem objête zosta³y równie¿ inne miejscowoœci powiatu.

Jak przebiega³ strajk w Œmiglu?
- 31.10.1906 r. „Przed rozpoczêciem strajku ch³opcy zgro-
madzili siê na wzgórku poza miastem, gdzie przyrzekli
sobie, ¿e wytrwaj¹ w tym postanowieniu. By³ te¿ miêdzy
dzieæmi polskimi jeden ch³opiec niemiecki, który gor¹co
zachêca³ polskich kolegów do zapa³u, a gro¿¹c piêœci¹
zaklina³ ich, aby dotrzymali przyrzeczenia, ¿e bêd¹ siê
uczyli religii tylko po polsku”.
- 9.11.1906 r. „Zwo³any wiec w sali Meissnera nie odby³
siê, gdy¿ ten odmówi³, ale dzieci zebra³y 16,70 mk i za-
mówi³y dwie msze na intencjê wytrwa³oœci w strajku”.
- 21.11.1906 r. „W Œmiglu strajkuje 200 dzieci. Po odsie-
dzeniu aresztu id¹ do koœcio³a i œpiewaj¹ „Nie opuszczaj
nas”, „Serdeczna Matko” i „Witaj Królowo”.
- 1.12.1906 r. „Królewska Regencja podjê³a decyzjê o za-
trudnieniu 2 dodatkowych nauczycieli od 1.1.1907 roku.
W uzasadnieniu decyzji napisano m. in. „W szkole kato-
lickiej w Œmiglu zatrudnionych jest obecnie 6 nauczycie-
li, którzy nauczaj¹ w 6 klasach, przy 6 izbach i 430 dzie-
ciach. Ostatnio dzieci ze starszych i œrednich klas stawiaj¹
zdecydowany opór katolickiej nauce religii w jêzyku nie-
mieckim, która zosta³a wprowadzona zarz¹dzeniem Urzê-
du Nadzoru. Opór ten jest spowodowany i popierany przez
rodziców. To niepos³uszeñstwo i wywo³ane przez nie os³a-
bienie dyscypliny szkolnej powoduje niezbêdnoœæ, aby
u poszczególnych uczniów katolickich zapobiec dalsze-
mu spustoszeniu normalnych stosunków i wywrzeæ bar-
dziej zdecydowany ni¿ dotychczas wychowawczy wp³yw
i tym samym zmniejszyæ zarówno liczebnoœæ poszcze-
gólnych klas, jak i udzieliæ zwiêkszonej iloœci godzin
uczniom opornym. Reprezentacja gminy szkolnej odrzu-
ci³a to ¿¹danie i zatrudnienie tych nauczycieli musi jak
powy¿ej zostaæ wprowadzone decyzj¹ Urzêdu Nadzoru
Szkolnego”.

Jan Pawicki
(c.d.n.)



marzec/2002str. 6 Felieton Felieton
Dlaczego zaj¹c znosi

wielkanocne jajko i sk¹d wzi¹³
siê œmigus – dyngus?

Ze œwiêtami wielkanocnymi wi¹¿e siê wiele zwycza-
jów i ró¿norodnych obrzêdów wywodz¹cych siê z wie-
rzeñ ludowych. Niezale¿nie jednak od regionu na wiel-
kanocnym stole niepodzielnie królowa³o jajko, z dawien
dawna uwa¿ane za symbol pocz¹tku i Ÿród³o ¿ycia, znak
zmartwychwstania, odrodzenia, powrotu ¿ycia. W mito-
logiach niektórych ludów mo¿na znaleŸæ nawet opowie-
œci o jaju, z którego powsta³ œwiat. Piêknie ozdobione
pisanki, kraszanki, rysowanki, oklejanki mia³y zatem nie-
zwykle istotne znaczenie – uwa¿ano bowiem, ¿e malo-
wanie jaj warunkuje istnienie œwiata. Ich zdobieniem zaj-
mowa³y siê dawniej wy³¹cznie kobiety. Mê¿czyznom nie
wolno by³o przebywaæ w tym czasie w izbie, a jeœli ju¿
któryœ mimowolnie czy przez nieuwagê tam wszed³, na-
le¿a³o odczyniæ urok, jaki móg³ rzuciæ na pisanki i nie
ozdobione jajka: Sól tobie w oczach, kamieñ w zêbach.
Jak ziemia woskowi nie szkodzi, tak twoje oczy niech nie
szkodz¹ pisankom.

W ludowych wierzeniach jajku przypisywano ma-
giczn¹ moc. Mia³o ono leczyæ choroby, odpêdzaæ z³e uro-
ki, chroniæ przed po¿arem, zapewniæ szczêœcie, pomyœl-
noœæ i urodzaj, a tak¿e pomóc w zdobyciu serca wybra-
nej dziewczyny czy ch³opaka. Taczano wiêc jajko po cie-
le chorego, aby dodaæ mu si³ do walki z chorob¹, wk³a-
dano je do wody, w której k¹pano noworodka by zapew-
niæ mu szczêœcie, wreszcie wrzucano w ogieñ, ¿eby uga-
si³o p³omienie. Wydmuszki pisanek k³adziono te¿ pod
drzewami owocowymi, co mia³o chroniæ je przed szkod-
nikami. Swoj¹ symbolikê posiada³ równie¿ zwyczaj ob-
darowywania siê pisankami. Jeœli ch³opcu spodoba³a siê
któraœ z panien, wrêczy³ jej piêknie pomalowane jajko.
Gdy wybranka przyjê³a je i da³a swoje, oznajmi³a tym
samym, ¿e odwzajemnia uczucia. Z pisankami chodzono
tak¿e na cmentarz, gdzie zakopywano je w ziemi albo
toczono po grobach, wyra¿aj¹c w ten sposób pamiêæ
o zmar³ych. Wœród szlachty w XVIII wieku pojawi³ siê
zwyczaj obdarowywania siê jajkami ze z³ota i kamieni
szlachetnych lub czekoladowymi z ukrytym wewn¹trz
pierœcionkiem albo innym kosztownym prezentem.

Zaj¹ca skojarzono z jajkiem wielkanocnym w XVII
wieku. W Polsce pojawi³ siê znacznie póŸniej, bo praw-
dopodobnie dopiero oko³o XX wieku. Ten niepozorny
szaraczek ju¿ w kulturze staro¿ytnej by³ czczony i ota-
czany kultem jako symbol odradzaj¹cej siê przyrody
i p³odnoœci. Wspó³czesnoœæ odebra³a mu znaczenie, dziœ
zaj¹c jest raczej wielkanocnym rekwizytem ni¿ bohate-
rem obrzêdu.

Z drugim dniem Wielkiejnocy zwi¹zany jest nie mniej

znany obyczaj, tzw. œmigus – dyngus. Pierwotnie by³y to
dwa odrêbne obrzêdy. Dyngusowanie mia³o praktyczne
zastosowanie, po prostu przy jego pomocy wymuszano
datki, przede wszystkim jajka. GroŸba przymusowej k¹-
pieli okazywa³a siê ponoæ niezwykle skuteczna. Œmigus
natomiast oznacza³ smaganie, uderzanie palm¹ lub ga-
³¹zk¹, czego ofiarami pada³y najczêœciej dziewczêta.
Z czasem obydwa zwyczaje po³¹czy³y siê w jeden. Lany
poniedzia³ek, ¿artobliwie nazywany niekiedy „dniem œw.
Lejka”, nikomu nie móg³ ujœæ na sucho, chocia¿ najchêt-
niej oblewano urodziwe i lubiane panny. Czêsto œmigus
– dyngus nie koñczy³ siê na polewaniu wod¹. Rozbawio-
ne towarzystwo zaci¹ga³o dziewczynê do rzeki lub sta-
wu, gdzie urz¹dzano jej prawdziw¹ k¹piel. Jeœli w pobli-
¿u nie by³o naturalnych zbiorników wodnych, zabawa
mog³a skoñczyæ siê nawet w... korycie do pojenia byd³a!
W wy¿szych sferach zwyczaj ten przybiera³ nieco ³agod-
niejsz¹ formê, choæ zdarza³o siê, ¿e i tu panowie i dwo-
rzanie polewali siê od stóp do g³ów.

Z dyngusem ³¹czy³a siê tradycja „chodzenie z kur-
kiem”, który odwiedzanym domom mia³ zapewniæ po-
wodzenie i zdrowie. Pocz¹tkowo kurkiem by³ prawdzi-
wy kogut. Przed wyjœciem karmiono go ziarnem nas¹-
czonym spirytusem, dziêki czemu by³ spokojny a na do-
datek g³oœno pia³. PóŸniej ¿ywego koguta zast¹piono gli-
nianym lub upieczonym z ciasta, czasami wycinano go
z drewna. Kogut w wielu kulturach symbolizowa³ S³oñ-
ce, si³y witalne i urodzaj.

Wielkanoc to najradoœniejsze œwiêta – w koœcielnym
roku liturgicznym jak i w kalendarzu obrzêdowym. Po-
cz¹tkowo obchodzono je przez ca³y tydzieñ, nastêpnie
(od 1094 roku) trwa³y trzy dni. W drugiej po³owie XVIII
wieku skrócono czas ich obchodzenia do dwóch dni.
W tradycji polskiej wyró¿niaj¹ siê bogactwem i wielo-
nurtowoœci¹ obrzêdów, co jest wynikiem kilkusetletnie-
go wspó³wystêpowania pierwiastków religijnych i œwiec-
kich.

A oto jak o wielkanocnym obyczaju œwiêconki pisa³
¿artobliwie Julian Ejsmond:

Wielkanocne dziwy

Cz³owiek najbardziej smutny czo³o ma bez chmurki,
kiedy go œwiêconego urzekn¹ powaby...
Staje siê muzykalny - i lubi mazurki...
Staje siê romantyczny i zerka na baby...
Choæby pycha i buta by³y mu ojczyzn¹,
z usposobieniem dumnym i zawadiackim,
decyduje siê g³owê ugi¹æ przed g³owizn¹
albo niesmacznym plackiem paœæ przed smacznym
plackiem.
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Urszula Ratajczak

Regionalny Przegl¹d Widowisk
Jase³kowych i Grup Kolêdniczych

Ju¿ po raz drugi Centrum Kultury by³o gospodarzem
Regionalnego Przegl¹du Widowisk Jase³kowych i Grup
Kolêdniczych. 17.02.br. w sali widowiskowej zaprezen-
towa³o siê 9 zespo³ów: Dzieciêcy z Przedszkola nr 13
w Lesznie, Szko³y Podstawowej z Górki Duchownej,

Wystawa
21.02.br. w sali kameralnej Centrum Kultury otwarto
wystawê malarstwa Violetty Grzelak, mieszkanki Nowej
Wsi. Na spotkanie z autork¹ przyszli zaproszeni goœcie,
przyjaciele, a tak¿e przedstawiciele lokalnych mediów.
Malarstwo by³o pasj¹ pani Violetty od zawsze. Ju¿ w szko-
le œredniej nabra³a pewnoœci do tego, co robi. Po skoñ-
czeniu szko³y mia³a kilka lat przerwy w malowaniu. Do
pasji powróci³a trzy lata temu. Maluje na p³ótnie, g³ów-
nie oleje, choæ zdarza siê, ¿e na drewnie i na butelkach.
Ulubiona tematyka to kwiaty, owoce i pejza¿e. Wystawa
bêdzie czynna do 21.03.br w godz.800 – 1800.

BM

Podziêkowanie
Centrum Kultury w Œmiglu sk³ada serdeczne podziê-

kowanie Panu Ireneuszowi Mielczarkowi i jego synom –
w³aœcicielom Zak³adu Wêdliniarsko – RzeŸnickiego z Ko-
mornik k. Poznania za darowanie kie³basy dla uczestni-
ków Regionalnego Przegl¹du Widowisk Jase³kowych
i Grup Kolêdniczych, który odby³ siê w Œmiglu 17 lute-
go br.

Folklorystyczny „Borkowiacy” z Borku, Teatralno Mu-
zyczny z Bukówca Górnego, dwa ze Szko³y Podstawo-
wej z Goniembic, Regionalny „Go³aszyniacy” z Bojano-
wa, Szko³y Podstawowej z Kaszczoru, Szko³y Podsta-
wowej ze Œmigla. Przegl¹d nie mia³ charakteru konkur-
su, nie przyznawano wiêc miejsc. Mimo to prezentacjom
przygl¹da³o siê dwuosobowe jury, które wysoko oceni³o
tegoroczne prezentacje. Szkoda tylko, ¿e impreza zainte-
resowa³a nielicznych mieszkañców naszego miasta.

B.M.

Clive Harris w Œmiglu
W kwietniu przyjedzie do naszego miasta jeden z naj-
s³ynniejszych na œwiecie uzdrowicieli Clive Harris. Z po-
chodzenia jest on Anglikiem, ale od wielu lat mieszka
w Afryce, gdzie prowadzi klinikê. Ma 57 lat, nie za³o¿y³
rodziny. ̄ yje bardzo skromnie, uzdrawiaj¹c chorych, nie
pobiera op³at. Uwa¿a, ¿e dar, który posiada, nie mo¿e
s³u¿yæ jedynie ludziom zamo¿nym. Oczywiœcie, uczest-
nicy spotkañ z nim, wiedz¹c, ¿e ponosi koszty m.in. wy-
jazdów, dobrowolnie przekazuj¹ datki.
Harris jest znany w Polsce od wielu lat. Od pierwszych
jego wizyt, a by³o to w po³owie lat 70, towarzyszy mu
ogromne zainteresowanie.
- Moje uzdrawianie nie jest oparte na jakichœ psycholo-
gicznych czynnikach, nie jest uzale¿nione od wiary i prze-
konañ religijnych. Dar, jaki mam, jest wyj¹tkowy: wy-
starczy cztery, piêæ sekund i guz u chorego znika. I to nie
jest tak, ¿e mówiê: jesteœ uzdrowiony, to naturalna rzecz

i nic nie mo¿e powstrzymaæ tego uzdrawiania - opowia-
da o swoich cudownych w³aœciwoœciach Clive Harris.

5 kwietnia 2002 r. w godz. 1230 - 1330 w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu ul. Koœciuszki 20, wejœcie C, odbêdzie siê
spotkanie dla osób chorych, zw³aszcza cierpi¹cych z po-
wodu chorób nowotworowych i innych ciê¿kich scho-
rzeñ.
Osoby pragn¹ce skorzystaæ z us³ugi uzdrowiciela pro-
szone s¹ o odebranie bezp³atnych biletów w poniedzia-
³ek 25 marca 2002 r. od godz. 900 w Centrum Kultury -
administracja.
Iloœæ biletów jest ograniczona. W zwi¹zku z tym ka¿da
osoba bêdzie mog³a uzyskaæ tylko jeden bilet. Organiza-
torzy prosz¹, by osoby pragn¹ce otrzymaæ bezp³atne bi-
lety ustawi³y siê w pojedynczej kolejce, co u³atwi i zde-
cydowanie przyspieszy ich wydawanie. Uzdrawianie jest
bezp³atne.
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Zerówka na plusie
12 lutego w Oddziale Zerowym Przedszkola Samorz¹-
dowego w Œmiglu odby³o siê spotkanie dyrekcji, grona
nauczycielskiego i trójek klasowych z przedstawicielami
w³adz – burmistrzem Jerzym Cieœl¹ i radnym Bogdanem
Turliñskim. Spotkanie odby³o siê w mi³ej atmosferze i by-
³o okazj¹ do uhonorowania prê¿nie dzia³aj¹cych trójek
klasowych. Z wp³at na konto Rady Rodziców oraz pie-
niêdzy uzyskanych od sponsorów zosta³y zakupione na
Miko³aja klocki Lego oraz sprzêt dydaktyczny za kwotê
1.590 z³ oraz prezenty na gwiazdkê i aparat fotograficz-
ny. Rada Rodziców nie spoczê³a jednak na laurach
i wspólnie z nauczycielkami zorganizowa³a zabawê kar-
nawa³ow¹, z której dochód zosta³ przeznaczony na za-
kup materaców do æwiczeñ, koców i zabawek.
Dobra wspó³praca miêdzy rad¹ a dyrekcj¹ przedszkola
cieszy i daje nadziejê na dalsze pozytywne zmiany w œmi-
gielskiej zerówce. Przy pomocy sponsorów i radnych ta-
kie problemy jak wymiana przewracaj¹cego siê p³otu czy
rozbiórka budynku po toaletach mo¿e wkrótce zostan¹
rozwi¹zane.

Spotkanie z seniorami
16 stycznia 2002 roku Szko³a Podstawowa w Broniko-
wie zorganizowa³a przy wspó³udziale so³ectwa Broniko-
wo uroczyste spotkanie z 80 seniorami okolicznych wsi.

Spotkanie Jubileuszowe
Prawie miesi¹c temu w Centrum Kultury i Sztuki w Lesz-
nie odby³o siê spotkanie z okazji 25 - lecia istnienia
„Informatora Kulturalnego i Turystycznego Po³udniowo
– Zachodniej Wielkopolski”.

Oprócz osób przez lata tworz¹cych informator w uroczy-
stoœci uczestniczy³y delegacje lokalnych gazet i przed-
stawiciele w³adzy samorz¹dowej Leszna. Pierwszymi
redaktorami byli Halina Sieciñska i Jan G³owinkowski,
obecnie redaktorem naczelnym jest Barbara G³owinkow-
ska. Na obecny charakter periodyku decyduj¹cy wp³yw
maj¹ autorzy drukowanych w nim artyku³ów. Nale¿¹ do
nich: Zbigniew Gryczka, Stanis³aw Jêdraœ, Antoni Ko-
wol – Morcinek, Zdzis³aw Smoluchowski i inni. Spotka-
nie by³o okazj¹ do wyra¿enia gratulacji i ¿yczeñ dla obec-
nej redakcji, ale tak¿e do spotkania wielu ciekawych osób.

W kuluarach spotkali siê przy kawie i ciastku œmigiela-
nie: Witold Omieczyñski, Edward Ignyœ, Ryszard Biber-
stajn i Antoni Kaczmarek oraz przedstawiciel naszej re-
dakcji Eugeniusz Kurasiñski.
Informatorowi ¿yczymy kolejnych jubileuszy, wzrostu
jego nak³adu i du¿ego grona czytelników.

Eugeniusz Kurasiñski

Program artystyczny, który przebiega³ pod has³em „Dzieñ
Babci i Dziadka z Jasiem i Ma³gosi¹”, przygotowali mali
aktorzy z klasy II i III pod kierunkiem nauczycieli Emilii
Ornoch, Ewy Stankowiak i Piotra Filipowicza. Uroczy-
stoœæ up³ynê³a w bardzo mi³ej i ciep³ej atmosferze, a wzru-
szeni goœcie zapowiedzieli ju¿ swój udzia³ w nastêpnym
spotkaniu. J. Marciniak

M.D.
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Zespó³ taneczny DJ3MH

Zespó³ powsta³ we wrzeœniu 2000 r., dzia³a pod patro-
natem Centrum Kultury w Œmiglu. Nazwa zespo³u po-
chodzi od pierwszych liter imion cz³onków grupy, któr¹
tworz¹: Daniel Górczak, Maciej i Jacek Lewandowscy,
Micha³ i Mariusz Weiske oraz Hubert Maækowiak. W re-
pertuarze zespo³u znajduj¹ siê uk³ady taneczne w stylach:
rap, break dance i hip hop, w wiêkszoœci do utworów
D.J.Bobo.
Grupa ma w swoim dorobku kilka wyró¿nieñ:
– w Konkursie Tañca Disco Lipno 2000,
– w rejonowych eliminacjach do Festiwalu Konin – Ko-

œcian 2002,
– na Pokazie Amatorskiej Twórczoœci Artystycznej

w Bia³ej Podlaskiej 2001.

Kontakt: Centrum Kultury,
Œmigiel, ul. T. Koœciuszki nr 20,

tel. 0 (prefiks) 65 518 02 73.

Jeœli chcesz, ucz siê tañczyæ
razem z nami.

Ju¿ drugi miesi¹c trwa nauka tañców towarzyskich na
kursie zorganizowanym przez Centrum Kultury w Œmi-
glu.
Uczestnicy kursu poznali dot¹d kroki i figury tañców:
walc angielski i wiedeñski, fokstrot, disco – fox i cha –
cha oraz tañce integracyjne: country zabawa i modern
rock.

Zajêcia odbywaj¹ siê w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury w ka¿dy pi¹tek, w dwóch grupach: m³odzie¿ - od
godziny 1700, doroœli - od godziny 1900.
Program kursu przewiduje te¿ naukê tanga, samby, rum-
by, jive’a, bluesa, rock and rolla, polki i innych tañców.
Jeœli chcesz do³¹czyæ do nas zg³oœ siê do administracji
Centrum Kultury lub przyjdŸ i zapisz siê bezpoœrednio
przed zajêciami, które prowadzi Eugeniusz Kurasiñski.
Mo¿esz przyjemnie i po¿ytecznie spêdziæ czas oraz po-
znaæ ciekawych ludzi.

Zapraszamy – organizatorzy kursu.

Sukces Pauliny
23 lutego 2002r. w Oœrodku Kultury w Miejskiej Gór-

ce  odby³ siê Konkurs Piosenki KONIN 2002 zorganizo-
wany przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Dzieci
i m³odzie¿  rywalizowa³y miedzy sob¹ w czterech kate-
goriach wiekowych:  7-9 lat, 10-12 , 13-15  oraz powy¿ej
16 lat. W tej ostatniej, najbardziej presti¿owej grupie m³o-
dzie¿owej pierwsze miejsce zajê³a Paulina RACZKOW-
SKA, która jest cz³onkini¹ sekcji wokalnej naszego Cen-
trum Kultury. Instruktorem Pauliny jest Henryk Pella.
Paulina, uczennica œmigielskiego liceum, pierwsz¹ nagro-
dê otrzyma³a za wykonanie piosenki Natalii Kukulskiej
pt. D³oñ. Serdecznie gratulujemy.

(red.)
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Klasztor w Lubiniu

„Bo ten koœció³ w Lubiniu jak nadzieja,
Wznosi siê do nieba wie¿¹ poz³acan¹
Z misternej koronki s³awnych mistrzów,
Jakby modlitwa szeptana do Marii”

W marcu odbêdzie siê kolejny, ju¿ III Bieg Be-
nedyktyñski na trasie Krzywiñ – Lubiñ. Wspólnie
z opiekunem Tomaszem Fr¹ckowiakiem braliœmy
udzia³ w dwóch poprzednich i przygotowujemy siê
do tegorocznego. Start do biegu usytuowany jest
w Krzywiniu, a meta w Lubiniu przy klasztorze. Tra-
sê o d³ugoœci 5 km mo¿na pokonaæ biegn¹c, na rol-
kach lub hulajnodze. Nagrod¹ dla wszystkich uczest-
ników jest certyfikat poœwiadczaj¹cy uczestnictwo
w Biegu Benedyktyñskim potwierdzony podpisem
przeora o.Jana M. Berezy. Udzia³ w imprezie jest
okazj¹ do zwiedzenia i poznania historii klasztoru
O.O. benedyktynów w Lubiniu, gdy¿ po biegu
uczestnicy oprowadzani przez jednego z zakonni-
ków, mog¹ zwiedziæ jeden z najcenniejszych zabyt-
ków Ziemi Koœciañskiej.

Opactwo zakonu benedyktynów w Lubiniu powsta³o
ju¿ w 1070 roku. W XII wieku powsta³o przy klasztorze
skryptorium znane z piêknych, bogato zdobionych rêko-
pisów. Zespó³ klasztorny benedyktynów powsta³ na prze-
³omie XI i XII wieku. Jego zabudowania zlokalizowane
s¹ na wzgórzu, a wie¿a koœcio³a klasztornego widoczna

jest ze wszyst-
kich stron. Pier-
wotnie zbudowa-
niy w stylu ro-
mañskim, zosta³
nastêpnie prze-
budowany na styl
gotycki a póŸniej
b a r o k o w y .
W 1655 roku
opactwo zosta³o
s p u s t o s z o n e
przez Szwedów,
a w 1834 roku na-
stêpuje likwida-
cja klasztoru
przez rz¹d pruski.
Klasztor zwróco-
ny zostaje po-
nownie benedyk-
tynom w 1923

roku. Prace konserwatorskie prowadzone s¹ od kilkudzie-
siêciu lat ze wzglêdu na bogactwo zabytków trwaj¹ po
dzieñ dzisiejszy.

Przed wejœciem g³ównym do koœcio³a klasztornego
roœnie potê¿ny, ponad 300-letni kasztanowiec zwyczajny
o obwodzie 520 cm i wysokoœci ok. 25 m. Obok znajduje
siê ogród opacki o pow. ok.0,3 ha. W parku o pow. 2 ha
rosn¹ piêkne okazy dêbów, lip akacji i kasztanowców.

W pó³nocnej czêœci parku rosn¹ te¿ drzewa owocowe.
Naprzeciwko koœcio³a klasztornego, na s¹siednim

wzgórzu, wznosi siê drugi koœció³ p.w. œw. Leonarda ufun-
dowany przez benedyktynów w XII wieku i rozbudowa-
ny w latach póŸniejszych. Koœció³ otoczony jest cegla-
nym murem pochodz¹cym z koñca XIX wieku.

W okolicy Lubinia na po³udnie od szosy Krzywiñ –

Lubiñ, roœnie grupa dêbów o wymiarach pomnikowych.
Najwiêkszy z nich nazywany jest dêbem œw. Bernarda.
Spod drzewa wyp³ywa Ÿróde³ko, z którym ³¹czy siê le-
genda: „ponoæ Bernard z W¹brzeŸna, zakonnik z Lubli-
na, szed³ niegdyœ z pielgrzymk¹. Zmêczony opar³ siê
o drzewo, a poniewa¿ chcia³o mu siê piæ, uderzy³ lask¹
o ziemiê i wytrysnê³o Ÿród³o”. •róde³ko wyp³ywa do dziœ
i ma ponoæ w³aœciwoœci lecznicze w chorobach oczu.
Wg³êbienie w dêbie uwa¿ane jest za œlad postaci zakon-
nika.

Andrzej Weber
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Od 1 lutego jest Pan dyrektorem Zespo³u Szkó³. Jak
przebiega³a pañska droga zawodowa, zanim obj¹³ Pan
to stanowisko?
– Pierwszy kontakt z oœwiat¹ mia³em w 1983 r., kiedy to
zosta³em zatrudniony jako pracownik administracyjny
w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkó³
w Œmiglu. Od 1 wrzeœnia 1984 r. zmieni³em stanowisko
pracy na nauczyciela bibliotekarza w Szkole Podstawo-
wej w Œmiglu, a po roku zosta³em
zatrudniony w Szkole Podstawo-
wej w Czaczu jako nauczyciel
geografii. W tym samym czasie
podj¹³em studia na UAM w Po-
znaniu – wydzia³ geografia na-
uczycielska. W SP w Czaczu pra-
cowa³em do momentu objêcia
obecnego stanowiska, koñcz¹c
w tym czasie studia podyplomo-
we o kierunku przyroda.
W³aœciwie pracowa³em w prawie
wszystkich szko³ach naszej gmi-
ny. Bêd¹c nauczycielem – biblio-
tekarzem w Œmiglu, prowadzi³em
biblioteki w szko³ach filialnych
w Bronikowie i ̄ egrówku. a z ko-
lei pracuj¹c w Czaczu, dwa lata
uczy³em geografii w SP w Przy-
siece. Kiedyœ ¿artowa³em, ¿e zo-
sta³y tylko dwie szko³y, w których nie by³em zatrudniony
w Wonieœciu i w Starym Bojanowie. Teraz to ju¿ tylko
Wonieœæ.
Jakim zapleczem dysponuje Zespó³ Szkó³ w Starym
Bojanowie?
– Mieœci siê w 5 budynkach: osobno przedszkole, w dru-
gim, tzw. „bia³ym” ucz¹ siê klasy I, w Domu Wiejskim –
kl. II, w tzw. „czerwonym” – kl. III. Poza tym jest jeszcze
budynek, w którym siê znajdujemy, nazywany „budyn-
kiem g³ównym”, gdzie ucz¹ siê klasy IV – VI szko³y pod-
stawowej, I – III gimnazjum i klasa „0”. Ogó³em mamy
464 uczniów i 86 przedszkolaków, jesteœmy wiêc pod
wzglêdem liczby uczniów drug¹ szko³¹ w gminie, po
szkole w Œmiglu.
Nie ukrywam, ¿e nie zd¹¿y³em jeszcze dobrze poznaæ
pracy szko³y i warunków, minê³o zbyt ma³o czasu od
objêcia przeze mnie stanowiska. W sprawy szko³y wpro-
wadza mnie pani El¿bieta Nowak – vicedyrektor, obej-

muj¹ca to stanowisko ju¿ od kilku lat. Chcia³em zazna-
czyæ, ¿e moja propozycja, aby pani Nowak dalej by³a vi-
cedyrektorem, otrzyma³a jednog³oœne poparcie Rady Pe-
dagogicznej. Szko³a w Starym Boajnowie ma dobrze
wyszkolon¹ kadrê. Mamy trzech nauczycieli dyplomo-
wanych, 99% nauczycieli ma wykszta³cenie wy¿sze.
Najpilniejsze potrzeby szko³y?
– Te ju¿ znam. W jednym z budynków dzieci korzystaj¹

z toalet na zewn¹trz, co koniecznie
trzeba zmieniæ. Zanim obj¹³em sta-
nowisko dyrektora wymieniono
czêœæ okien w g³ównym budynku,
pozosta³a druga czêœæ – gdy pada
deszcz, woda wlewa siê do klas.
Chcielibyœmy urz¹dziæ pracowniê
komputerow¹ z prawdziwego zda-
rzenia. Oj, marzy nam siê wiele,
wiele spraw. Bêdê jednak zadowo-
lony, gdy zrealizujemy te najpilniej-
sze.
Mamy te¿ nadziejê, ¿e Zarz¹d
Miejski Œmigla wyrazi zgodê, aby
na cele oœwiatowe przeznaczyæ
Dom Wiejski. Wtedy moglibyœmy
opuœciæ dwa potrzebuj¹ce general-
nego remontu budynki, „bia³y”
i „czerwony”. Rozmieszczenie
szko³y w piêciu obiektach jest na-

prawdê uci¹¿liwe, a ich stan techniczny jest krytyczny.
Jak Pan ocenia stan szkolnictwa po reformie?
– Pozytywnie oceniam wymogi dotycz¹ce wykszta³cenia
nauczycieli. Uwa¿am te¿, ¿e dobrym pomys³em s¹ testy
na zakoñczenie VI klasy i gimnazjum. Reforma uregulo-
wa³a kwestiê wynagrodzeñ nauczycieli i ich awansów,
da³a im mo¿liwoœæ doboru podrêczników i lektur, kolej-
noœci realizacji tematów.
Proszê opowiedzieæ o swojej rodzinie, zainteresowa-
niach...
– Moja ¿ona Danuta jest nauczycielk¹ nauczania pocz¹t-
kowego w Zespole Szkó³ w Czaczu. Mamy dwoje dzieci:
córkê Ma³gorzatê – uczennicê gimnazjum i syna Jasia,
który uczêszcza do III klasy szko³y podstawowej.
Jeœli zaœ chodzi o zainteresowania... lubiê wycieczki kra-
joznawcze. Chêtnie te¿ odpoczywam w domu z rodzin¹.

Dziêkujê Panu za rozmowê.

Wywiad z p. Mariuszem Drótkowskim dyrektorem Zespo³u Szkó³
Samorz¹dowego Gimnazjum, Szko³y Podstawowej i Przedszkola

w Starym Bojanowie.
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Czeœæ, Dzieciaki!
Witam Was prawie wiosennie. Prawie, bo sami widzicie jaka jest pogoda. Trochê zimy, a trochê ju¿ wiosny. Myœlê,
¿e bez ¿alu po¿egnamy zimê i powitamy wiosnê. To po¿egnanie jest zwi¹zane z pewnym obrzêdem. Jakim? Odgad-
nijcie rebus!

........................................  – bogini s³owiañska, by³a symbolem zimy i œmierci. W XIV i XVw, w czwart¹ niedzielê
Wielkiego Postu, na Œl¹sku i w Wielkopolsce niesiono kuk³ê ze s³omy i topiono j¹ w wodzie. W innych regionach

Polski zwyczaj ten nazywano topieniem Dziewanny.
20 marca dzieci ¿egnaj¹ siê z zim¹. Wykonuj¹ s³omian¹ kuk³ê – Marzannê i wrzu-
caj¹ j¹ do wody, œpiewaj¹c przy tym ró¿ne piosenki, na przyk³ad tak¹ jak ta:

Marzanno, Marzanno
Ty zimowa panno

P³yñ sobie do morza
Wróæ do nas za rok!

Niektórzy podpalaj¹ s³omian¹ kuk³ê przed wrzuceniem jej do rzeki, stawu czy
morza.
Odczytajcie has³o z transparentu trzymanego przez dzieci nad brzegiem stawu.
Potrzebne bêdzie do tego ma³e lusterko. Przystawcie je bokiem do kartki i od-
czytajcie zdania.
Czas na og³oszenie zwyciêz-
cy poprzedniego konkursu.
Tym razem moj¹ nagrodê
otrzyma Patrycja B³ocian
z klasy IId ze Szko³y Podsta-

wowej w Œmiglu!
Brawo!!!
Teraz nastêpne zada-
nie dla Was. Œmigla-
czek czasami pisze
szyfrem. Jeœli siê po-
starasz i w miejsca
znaczków wstawcie
odpowiednie litery, to
poznacie treœæ listu.
A mo¿e to nie list?

Rozwi¹zania przeœlij-
cie na adres Centrum
Kultury w Œmiglu.

Do zobaczenia
w kwietniu! Œmigla-
czek
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(cdn)

zaczê³y rosn¹æ z zaskakuj¹c¹ szybkoœci¹. Wszyscy wie-
dzieli, ¿e termin nagli, przyk³adali siê wiêc ochoczo do
pracy.
Niebawem na p³askowy¿u wznosi³o siê dumnie z³ote
miasto. W Pa³acu M¹droœci z³o¿ono kamienn¹ ksiêgê
przepowiedni a Dzieciniec niecierpliwie oczekiwa³ naro-
dzin nowego pokolenia. Smoki ucztowa³y zadowolone,
tylko na czole Yinga czasami pojawia³a siê zmarszczka –
oznaka troski i zadumy.
Kiedy na B³êkitnej rozpoczê³a siê pora deszczowa, z wy-
chowalni dotar³y radosne wieœci. Urodzi³y siê pierwsze
m³ode smoczêta., potem na œwiat przysz³y nastêpne i na-
stêpne – razem siedemdziesi¹t szeœæ wspania³ych maleñ-
kich jaszczurów. By³y wœród nich szafirowe smoki wod-
ne, skrzydlate, br¹zowe niczym ziemia smoki powietrz-
ne oraz zielone, ziej¹ce ogniem smoki ziemi. Starsi wspó³-
bracia oszaleli z radoœci. Jak wspaniale bêdzie za kilka-
dziesi¹t lat bawiæ siê z tymi maluchami, uczyæ je wszyst-
kiego i patrzeæ jak niezwykle szybko siê rozwijaj¹. Smo-
cza spo³ecznoœæ od dawna nie czu³a siê tak zadowolona,
od dawna bowiem nie prze¿ywano narodzin m³odego
pokolenia. Nawet opanowany i ch³odny zazwyczaj Ying
czêsto zagl¹da³ do Dzieciñca i z przyjemnoœci¹ patrzy³
na maluchy wyleguj¹ce siê w koj¹cym, ró¿owym œwie-
tle.
W czasie którejœ z tych wizyt zauwa¿y³ troskê na obliczu
jednego z opiekunów.
- Có¿ ciê niepokoi, Lao Tze? – zapyta³ – Czy dzieci ju¿
spêdzaj¹ ci sen z powiek?
- Panie – odrzek³ stra¿nik – ju¿ wiele dni czekam, by pê-
k³o ostatnie jajo. Daremnie, malec nie œpieszy siê na œwiat.
Jestem pe³en obaw o jego ¿ycie.
- PójdŸmy wiêc i zobaczmy, co go zatrzymuje.
D³ugim korytarzem wêdrowali do pomieszczenia, gdzie
wygrzewa³y siê smocze jaja.
Na najwy¿szej pó³ce, tu¿ przy Ÿródle ciep³a, na miêkkim
pos³aniu z ptasiego puchu drzema³o nowe ¿ycie. Przez
na wpó³przeŸroczyst¹ b³onê dostrzec mo¿na by³o, i¿ po-
rusza siê niechêtnie, œpi¹c w najlepsze.
Ying odwróci³ siê do opiekuna smocz¹t:
- Spójrz, Lao Tze, to maleñstwo jest zupe³nie zdrowe, ale
zbyt leniwe, by samodzielnie rozerwaæ b³onê jaja. Pomó¿
mu!
- Czcigodny Ying, nie odwa¿y³bym siê zrobiæ czegoœ ta-
kiego! Móg³bym go skrzywdziæ!
- Sam wiêc to zrobiê!
Zanim stra¿nik zdo³a³ zaoponowaæ, nieœmiertelny jasz-
czur ostrym szponem rozci¹³ b³onê a zaraz potem cofn¹³
siê zdumiony. Z wnêtrza jaja wy³oni³o siê ma³e smocz¹t-
ko, tak bia³e, jak œnie¿ne czapy, przykrywaj¹ce wynios³e
szczyty gór.

Katarzyna Kraczewska

„Bajka o œnie¿nym smoku” (cd)
Smoki szybko zadomowi³y siê na Vedze. Rozwija³y

swe talenty, zdobywa³y wiedzê i ¿y³y we wzajemnej przy-
jaŸni. Fruwa³y w przestworzach i pluska³y siê w ciep³ych
wodach oceanu, syc¹c swój g³ód soczystymi owocami.
Mija³y setki tysiêcy lat. Rada Starszych cieszy³a siê
¿yciem wiecznym, podarowanym przez Stwórcê. Z Jego
woli gromadzi³a od zarania jaszczurzych dziejów wiedzê
i doœwiadczenie zdobywane przez kolejne pokolenia.
M¹droœæ ta wraz z ofiarowan¹ przez Najwy¿szego ka-
mienn¹ ksiêg¹ przepowiedni by³a skarbem, pilnie strze-
¿onym, choæ dostêpnym ka¿demu.
Pozosta³e smoki by³y d³ugowieczne, niektóre ¿y³y nawet
kilkaset tysiêcy lat. Nie by³y jednak nieœmiertelne. Rzad-
ko te¿ miewa³y potomstwo.
Pewnego razu w pobliskiej konstelacji nast¹pi³ wybuch
supernowej. Kosmiczny py³ przys³oni³ oba s³oñca smo-
czej planety. Zapanowa³y ciemnoœci. Ziemia przesta³a
rodziæ owoce, panowa³ g³ód. Stare smoki zaszy³y siê
w pieczarach i zapad³y w sen, by przetrwaæ. M³odsze nie
chcia³y biernie oczekiwaæ na œmieræ. Postanowi³y poszu-
kaæ innego po¿ywienia.
Kiedy ³agodny blask obu s³oñc rozproszy³ ciemnoœci nad
Veg¹, oczom przebudzonych mieszkañców ukaza³ siê
przera¿aj¹cy widok. Nagie drzewa wyci¹ga³y w niebo
suche konary, w miejscu zielonych ³¹k rozci¹ga³y siê po-
³acie czarnej, martwej ziemi. Na planecie pozosta³o nie-
wiele m³odych jaszczurów. Te, które prze¿y³y, nauczy³y
siê podczas panowania ciemnoœci polowaæ i jeœæ surowe
miêso. Walczy³y i zjada³y siê wzajemnie, aby przetrwaæ.
Radê Starszych przepe³nia³a groza i rozpacz. Oto doro-
bek Cywilizacji Wielkich Jaszczurów leg³ w gruzach.
M¹dre smoki przemieni³y siê w krwio¿ercze i bezmyœlne
bestie.
Rozpoczê³a siê walka o uratowanie nieszczêsnych pobra-
tymców. Wiedza, m¹droœæ, doœwiadczenie i magia osta-
tecznie przezwyciê¿y³y i opanowa³y zwyrodnia³y instynkt.
Niestety, nie uda³o siê go usun¹æ na zawsze. Od tamtych
czasów drzemie w ka¿dym ze smoków. Na szczególne
niebezpieczeñstwo nara¿one s¹ nowo narodzone, nie
ukszta³towane duchowo smoczêta.
Ying zadr¿a³ i otrz¹sn¹³ siê, powracaj¹c do rzeczywisto-
œci. Ujrza³ wpatrzone w siebie czworo niecierpliwych
oczu.
- Mo¿e mylê siê i przepowiednia nie dotyczy materia³u
do budowy miasta – pomyœla³ – przecie¿ wzniesiemy je
w³asnym trudem, a nie za pomoc¹ czarów.
- Przede wszystkim trzeba zadbaæ o dzieci – powiedzia³
g³oœno – Shen, u¿yj swej mocy i niech bêdzie, co ma byæ!
Decyzja Rady Starszych ucieszy³a wielce wspó³plemieñ-
ców. Wystarczy³a jedna magiczna formu³a Shena i ¿ó³ty
metal sta³ siê twardy niczym kryszta³ Vegi. Mury grodu
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Co pana zajmuje oprócz pracy w gospodarstwie?
Przede wszystkim praca spo³eczna, której celem jest do-
bro wsi.
Ilu mieszkañców liczy Wonieœæ?
Oko³o 700.
Od kiedy pe³ni Pan funkcjê so³tysa?
Mija w³aœnie czwarta kadencja.
Co jest pana najwiêkszym sukcesem w czasie trwania
tych czterech kadencji?
Przede wszystkim cieszê siê, ¿e uda³o nam siê po³o¿yæ
chodniki praktycznie w ca³ej wsi oraz uzupe³niæ oœwie-
tlenie.
Co wed³ug pana polepszy³oby warunki ¿ycia mieszkañ-
ców Wonieœcia?
Myœlê, ¿e przede wszystkim mo¿liwoœæ podjêcia pracy,
a tak¿e stworzenie warunków do rozwoju i dzia³alnoœci
kulturalnej. Marzê te¿ o wiêkszym zaanga¿owaniu m³o-

2.02.br. W godz. 1200 – 2100 dokonano w³amania do
mieszkania przy ul. Nowej w Starym Bojanowie. Spraw-
ca dosta³ siê do œrodka, wy³amuj¹c drzwi do piwnicy.
Skrad³ pieni¹dze w kwocie 3.600z³.
3-4.02. br. W godzinach nocnych w Nowej Wsi w³ama-
no siê do wiaty z artyku³ami u¿ywanymi. Dokonano kra-
dzie¿y dwóch telewizorów marki Hitashi oraz wie¿y ste-
reo sk³adaj¹cej siê z magnetofonu dwukasetowego, radia
i adapteru analogowego. Wartoœæ skradzionych przedmio-
tów wynosi³a 1.300 z³. Sprawca zosta³ zatrzymany.
7.02.br. O godzinie 1715 policjanci KPP w Koœcianie
zatrzymali na trasie Czacz – Przysieka rowerzystê. By³
to mieszkaniec gminy Œmigiel, u którego w wydycha-
nym powietrzu stwierdzono 1,13 promila.
8.02.br. W nocy z 7 na 8.08.br. w Czaczu nieznany spraw-
ca dokona³ kradzie¿y dwóch kó³ od wyorywacza bura-
ków, siedzenia do kombajnu oraz wa³ka rozrz¹du mocy
do sieczkarni, o wartoœci 1.500 z³
11.02.br. O godzinie 610 KPP w Koœcianie zosta³a po-
wiadomiona przez dyrektorkê szko³y w Starym Bojano-
wie o w³amaniu do tamtejszego przedszkola. Ustalono,
¿e sprawca wypchn¹³ okno na parterze i po spl¹drowaniu
pomieszczeñ dokona³ kradzie¿y dwóch magnetofonów
Yamaha, odtwarzacza wideo Orion, maszynki elektrycz-
nej dwupalnikowej, kalkulatora oraz artyku³ów spo¿yw-
czych (konserwy, czekolady, mas³o). £¹czna wartoœæ skra-
dzionych przedmiotów wynosi 1.450 z³.
11.02.br. Mieszkaniec Wilkowa Polskiego powiadomi³
KPP w Koœcianie o kradzie¿y portfela z zawartoœci¹: do-

dzie¿y w sprawy wsi.
Na jakie trudnoœci pan napotyka?
To zbyt ma³a frekwencja na zebraniach. Czêœæ mieszkañ-
ców anga¿uje siê, bywa i tak, ¿e wielu potrafi tylko mieæ
pretensje, nic nie robi¹c.
Jak czêsto pan siê spotyka z mieszkañcami?
Z regu³y trzy razy w roku na zebraniach wiejskich, a tak-
¿e podczas organizowanych imprez.
Jak wygl¹da ¿ycie kulturalne na wsi?
Praktycznie skupia siê wokó³ szko³y i OSP. Dlatego mu-
simy jak najszybciej doprowadziæ do stanu u¿ywalnoœci
œwietlicê, uaktywniæ nasz¹ m³odzie¿, w³¹czyæ i zaanga-
¿owaæ j¹ do wspólnej pracy z doros³ymi, aby czuli siê tak
samo mieszkañcami wsi jak doroœli i decydowali o jej
losach.
¯yczymy realizacji tych zamierzeñ.
Dziêkujemy za rozmowê.

M.B. i E.K.

wód osobisty, prawo jazdy, bilon o ³¹cznej wartoœci ok.
10 z³. Zdarzenie mia³o miejsce w barze w Koszanowie.
Sprawca zabra³ zostawiony na stoliku portfel, a nastêp-
nie odjecha³ w kierunku Leszna.
11.02.br. W Koœcianie na pl.Wolnoœci mia³ miejsce wy-
padek drogowy. Mieszkaniec Zdun, kieruj¹cy samocho-
dem Honda wymusi³ pierwszeñstwo na skrzy¿owaniu
i zderzy³ siê z samochodem Peugeot kierowanym przez
29-letniego mieszkañca Œmigla. W wyniku zderzenia rany
t³uczone czo³a odniós³ pasa¿er Peugeot – mieszkaniec
Koœciana.
16.02.br. Oko³o godziny 800 na szosie miêdzy Czaczem
a Poninem, kieruj¹cy samochodem marki Fiat Brava, 19-
letni mieszkaniec Leszna, jad¹c z Leszna do Poznania,
podczas wyprzedzania innych pojazdów zjecha³ na lewy
pas ruchu, a nastêpnie do przydro¿nego rowu. Œmieræ na
miejscu poniós³ kieruj¹cy, natomiast dwóch pasa¿erów,
równie¿ 19-letnich mieszkañców Leszna, dozna³o ogól-
nych pot³uczeñ i wstrz¹œnienia mózgu.
17.02.br. Oko³o godziny 1630 w Starym Bojanowie na
ulicy Szkolnej, policjanci sekcji drogowej KPP w Ko-
œcianie zatrzymali mieszkañca wsi, który jecha³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci (0,88 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu).

U W A G A ! U W A G A ! U W A G A !
Je¿eli zostawiamy posesjê bez nadzoru, stwórzmy pozo-
ry czyjejœ obecnoœci (zaœwiecone œwiat³a, w³¹czony tele-
wizor lub radio). Czasami ju¿ to wystarczy, aby odstra-
szyæ z³odzieja.
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Krzyżówka Krzyżówka

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poziomo
1.grzyb na pniu
4.tobo³ek
8.pohukuje noc¹
9.drañ
10.z grajdo³kami
12.wznoszony na urodzinach
15.szajka
17.np.Erato
18.wywieranie presji groŸb¹
20.dawniej wezwanie do broni
22.dawna moneta srebrna
24.porz¹dek

25.g³os owcy
28.chuligan
30.dodatek do potraw
32.czerwony na polu
34.m¹dry..... po szkodzie
36.chwat, zuch
38.skrawaj¹ca rewolwerówka
40.w œwiecy
42.ocena
43.zbiór map
45.wynalaz³ dynamit
47.do tapet
48.termin
49.przerwa w teatrze
50.czêœæ sp³aty

Pionowo
1.lina przed bark¹
2.przytyk
3.z³ocisty ptak ³owny
4.zrasza czo³o
5.z elektronami

6.styl p³ywackl
7.ma symbol Si
8.metoda
11.beczka na wino
13.amok
14.z balustrad¹
16.szybki bieg konia
19.ozdoba bluzki
21.nad kolanem
23.rolka
26.australijski nielot
27.na rurce irygatora
29.klasztor
31.broñ Wo³odyjowskiego
33.krawêdŸ
35.nie anoda
36.wiedŸma
37.k³uj¹cy ból
39.zni¿ka ceny
41.na zasypki
44.kilka gemów
46.grecka litera

Poprawne has³o krzy¿ówki z „WŒ”
nr 2 brzmia³o: „Powstanie Wielkopol-
skie”
Nagrodê wylosowa³:
p. Tomasz Pieœniak, Œmigiel
Nagroda do odbioru w siedzibie re-
dakcji.

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

---------------------------------------
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S p or t
Grali gimnazjaliœci

W Œmiglu odby³y siê Zawody Rejonowe Gimnazjów
w Tenisie Sto³owym. Bezkonkurencyjni okazali siê tu
gracze ze Œmigla.
Zawody przeprowadzono 21 lutego. Ich organizatork¹
by³a Danuta Strzelczyk. W Œmiglu rywalizowa³y najlep-
sze dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców, wy³onione w elimi-
nacjach powiatowych.

Œmigielsk¹ dru¿ynê tworzyli Wojciech Waligórski
i Dariusz Szymañski. W pierwszym meczu pokonali oni
3:0 zespó³ z K¹kolewa, w drugim równie¿ takim samym
wynikiem dru¿ynê z Kopanicy. Jako mistrzostwie grupy
w finale wygrali 3:1 z Gimnazjum numer 4 w Lesznie.

Oba te zespo³y walczyæ bêd¹ w finale wojewódzkim,
który odbêdzie siê 15 marca w S³upcy ko³o Wrzeœni.
Wœród dziewcz¹t nasz rejon reprezentowaæ bêd¹ równie¿
dwa najlepsze zespo³y wy³onione w Œmiglu. Okaza³y siê
nimi Bodzewo i Krzywiñ. DAS

Mamy mistrzów województwa
Znakomicie spisali siê Tomasz Nawrot i £ukasz Szy-
mañski, zawodnicy Polonii Arsena³ Œmigiel. Zwyciê-
¿yli w Dru¿ynowych Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego w Tenisie Sto³owym Szkó³ Podstawo-
wych.

Mistrzostwa odby³y siê 19 lutego w Wyrzysku ko³o
Pi³y. Walczy³y tam dru¿yny, które zwyciêzy³y w zawo-
dach rejonowych i oczywiœcie wczeœniejszych elimina-
cjach gminnych i powiatowych. Poniewa¿ rejony pokry-
waj¹ siê mniej wiêcej z dawnymi województwami, tym
wiêkszy sukces, bo w Wyrzysku rejon leszczyñski repre-
zentowa³y dwie dru¿yny ze Œmigla. Spoœród podopiecz-
nych Danuty Strzelczyk i Tadeusza Koz³owskiego zna-
komicie wypadli w³aœnie ch³opcy.

W sumie rywalizowa³o tam dwanaœcie dru¿yn. Naj-
pierw podzielono je na grupy eliminacyjne. Œmigielanie
znaleŸli siê w grupie C. Pokonali tam SP 80 Poznañ 3:0
oraz SP Tomis³awice 3:1. Na pierwszym miejscu wyszli
z grupy.

W æwieræfinale pokonali 3:1 SP K³odawa, a w pó³fi-
nale 3:0 SP Bodzewo. W finale spotkali siê ponownie z SP
Tomis³awice i ponownie zwyciê¿yli 3:1. Nowi mistrzo-
wie województwa walczyæ teraz bêd¹ w mistrzostwach
Polski, które odbêd¹ siê w maju. Nie ustalono jeszcze
miejsca, gdzie zostan¹ przeprowadzone.

O pechu mog¹ natomiast mówiæ startuj¹ce w Wyrzy-
sku œmigielanki Weronika ¯urek i Marta Waligóra. Tu
równie¿ najpierw przeprowadzano eliminacje w grupach.

Orlêta kontra Orlêta
W lutym tenisiœci sto³owi Gminnego Ludowego Klu-
bu Sportowego Orlêta Terra Czacz rozegrali tylko je-
den pojedynek ligowy. 17 lutego zmierzy³y siê ze sob¹
pierwszy i drugi zespó³.
Lepsi okazali siê gracze pierwszego sk³adu, którzy wy-
grali 11:7. Dla tej dru¿yny punkty zdobyli: Tomasz Fur-
manowicz 4,5, Krzysztof Garstka 4, Marek Maœlak 2 i Hi-
lary Furmanowicz 0,5. Dla drugiego zespo³u punktowa-
li: Paulina Maœlak i Estera Obiega³a po 2,5 oraz Andrzej
Fr¹ckowiak i Dawid Obiega³a po 1.

Warto odnotowaæ te¿, ¿e 17 lutego w K³odawie ko³o
Konina odby³ siê III Wielkopolski Turniej Klasyfikacyj-
ny Kadetów. Startuj¹cy w imprezie Tomasz Furmanowicz
zaj¹³ 22 miejsce. DAS

Nasze zawodniczki znalaz³y siê w grupie D. W pierw-
szym meczu przegra³y 2:3 z SP8 Gniezno. Wysz³y mimo
to z grupy i w kolejnym meczu gra³y z SP S³awianowo.
Tym razem przegra³y 1:3. Jak siê póŸniej okaza³o, zespó³
z Gniezna zosta³ mistrzem, a S³awianowo wicemistrzem
naszego województwa. Dziewczêta zajê³y ostatecznie
szóst¹ pozycjê. DAS

W tenisowej lidze
Kilka spotkañ ligowych rozegrali w lutym tenisiœci
sto³owi Polonii Arsena³ Œmigiel. Dru¿yny gra³y ze
zmiennym powodzeniem.

Drugoligowcy rozegrali w lutym dwa spotkania, oby-
dwa w niedzielê, 17 lutego i obydwa na wyjeŸdzie. Naj-
pierw walczyli z zespo³em ¯aki Taczanów. Wygrali wy-
soko 8:2. Punkty dla zespo³u zdobyli: Tadeusz Koz³ow-
ski 2,5, Wojciech Waligórski 2, Bart³omiej Glinka 2, Ro-
bert Bartosz 1. Ulegli natomiast zespo³owi Raszkowian-
ka Raszków 4:6. Po dwa punkty wywalczyli tu Tadeusz
Koz³owski i Wojciech Waligórski.

W tym samym dniu trzecioligowcy zwyciê¿yli z He-
liosem II Czempiñ a¿ 10:0. Tu punktowali Patryk Rataj-
czak, Dariusz Szymañski i Mateusz Kuciak po 2,5, Piotr
Mulczyñski 1,5, Artur Marciniak 1.

Wczeœniej, 9 lutego, odby³ siê mecz na szczycie A-
klasy. Na wyjeŸdzie lider rozgrywek Polonia Arsena³ III
pokona³a 10:8 zajmuj¹c¹ drugie miejsce w tabeli dru¿y-
nê Menosa III Œrem. Punkty wywalczyli: Jan Nowak 3,5,
Ryszard Jokiel 2,5, Witold Woœko 2, Roman Tasiemski
2.

17 lutego, zmierzy³y siê ze sob¹ trzecia i czwarta dru-
¿yna Polonii. Zwyciê¿y³ trzeci zespó³ 14:4. Dla zwyciêz-
ców punktowali Witold Woœko i Roman Tasiemski po 4,5,
Ryszard Jokiel 3,5, Jan Nowak 1,5. Z kolei dla Polonii
czwartej punkty wywalczyli: £ukasz Szymañski 2, Pawe³
Zbyrad i Tomasz Nawrot po 1. DAS
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Pogoñ z nowymi w³adzami
W lutym, jak wiêkszoœæ innych dru¿yn, pi³karze Po-
goni 1929 Œmigiel rozegrali kilka spotkañ sparingo-
wych. Do rozgrywek ligowych klub poprowadz¹ ju¿
nowi dzia³acze. Pod koniec lutego minê³a bowiem ko-
lejna trzyletnia kadencja zarz¹du klubu. W zwi¹zku
z tym odby³y siê wybory nowych w³adz.

Pierwszym sparingiem, jaki stoczyli w tym roku œmi-
gielanie, by³ mecz z juniorami Zag³êbia Lubiñ. Zakoñ-
czy³ siê on remisem 3:3, a bramki dla Pogoni zdobyli Artur
Basiura 2 i Pawe³ Szulc. Nastêpnie zawodnicy ze Œmigla
zremisowali 1:1 z Rywalem Kurzagór¹. Tu gola strzeli³
Karol Piotrowiak. W meczu z Kormoranem Œwiêciecho-
wa wygrali 2:1. Po jednym celnym trafieniu na swe kon-
ta wpisali Tomasz Okupski i Przemys³aw Skrzypczak.

Pod koniec lutego wybrano cz³onków zarz¹du klubu
na kolejn¹ kadencjê. Dotychczasowego prezesa Mariana
Zdziabka zast¹pi³ Józef Cieœla. Wiceprezesem do spraw
sportowych pozosta³ Bernard Jagodzik. Równie¿ nadal
swoj¹ funkcjê sprawuje kierownik dru¿yny seniorów
Edmund Bentka. Hieronim Wolsztyñski odpowiadaæ bê-
dzie za bezpieczeñstwo w czasie meczy. Stanis³aw Ka-
miniarz zamierza zaj¹æ siê reaktywowaniem dru¿yny
trampkarzy. Na stanowisku skarbnika pozosta³ Jerzy ̄ ak.
Now¹ osob¹ w zarz¹dzie jest Pawe³ Suszka, który zaj-
mowaæ siê bêdzie sprawami wychowawczymi. Równie¿
nowymi w tym gronie s¹ Jerzy Trojan i Zdzis³aw Wie-
czorek. Pierwszy odpowiadaæ bêdzie za utrzymanie sta-
dionu, drugiemu powierzono funkcjê sekretarza. Trene-
rem zespo³u jest Andrzej Wojciechowski.

Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy ze mn¹ byli
przez te minione trzy lata - powiedzia³ na zakoñczenie
kadencji Marian Zdziabek.

Przede wszystkim zawodnikom, oczywiœcie, kibicom,
sponsorom, innym dzia³aczom, w³odarzom Œmigla
i wszystkim, którzy nas wspierali. Osobom, które teraz po-
prowadz¹ klub, ¿yczê lepszych wyników ni¿ osi¹gane do-
tychczas. DAS

Srebrni tenisiœci
W Poznaniu odby³y siê Mistrzostwa Wielkopolski Se-
niorów w Tenisie Sto³owym. W imprezie nie zabrak³o
zawodników Polonii Arsena³ Œmigiel. Najlepiej z nich
spisali siê Tadeusz Koz³owski i Bart³omiej Glinka, któ-
rzy wywalczyli srebrny medal w deblu.
Oprócz nich w Poznaniu startowa³ jeszcze jeden œmigiel-
ski duet. Patryk Ratajczak i Robert Bartosz, którzy zajêli
trzynast¹ pozycjê.

W grach singlowych z Polonistów najlepiej zaprezen-
towa³ siê Bart³omiej Glinka, który zaj¹³ miejsce 9. O jedn¹
pozycjê gorszy okaza³ siê Tadeusz Koz³owski. Robert

Coraz wiêcej pi³karzy
Luty up³yn¹³ pi³karzom Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Grom Czacz na przygotowaniach do sezonu.
Zagrali kilka spotkañ sparingowych, m³odzicy wziêli
udzia³ w turnieju halowym. Co jednak chyba najwa¿-
niejsze, wci¹¿ roœnie liczba dzieci, które chc¹ w Cza-
czu graæ w pi³kê.
Pi³karze z Czacza trenowali w lutym niemal codziennie.
Na razie w zajêciach, które odbywaj¹ siê w sali gimna-
stycznej, udzia³ bior¹ trampkarze oraz obie dru¿yny se-
niorów.

3 lutego trampkarze brali udzia³ w turnieju pi³karskim
organizowanym przez leszczyñski OZPN. W imprezie,
która odby³a siê w Hali Trapez w Lesznie, udzia³ bra³o
kilkanaœcie dru¿yn reprezentuj¹cych niemal ca³e by³e
województwo leszczyñskie. Niestety, m³odym graczom
z Czacza nie uda³o siê przebrn¹æ eliminacji (na zdjêciu
zawodnicy wraz z trenerem Markiem Sow¹ przed pierw-
szym meczem).

Seniorzy rozegrali trzy sparingi. W sobotê, 10 lutego,
przegrali u siebie 0:3 z K³osem Garzyn. Tydzieñ póŸniej
na wyjeŸdzie ulegli 1:4 Brenewii Wijewo. W niedzielê,
24 lutego, zagrali sparing z Mas-Rolem Sp³awie. Mecz
zakoñczy³ siê zwyciêstwem sp³awian 2:4.

W tym samym dniu czêœæ zawodników Gromu rywa-
lizowa³a w Koœcianie. Odby³y siê tam mistrzostwa po-
wiatu, w których walczy³y dru¿yny wiejskie. Na piêæ ze-
spo³ów Grom zaj¹³ trzeci¹ pozycjê.

Oczywiœcie, sparingi s¹ wa¿ne _ podsumowa³ wystê-
py swych podopiecznych Marek Sowa.

Dla mnie jednak istotniejsze jest co innego. Przez ca³y
czas zapisuj¹ siê do nas m³odzi ch³opcy, którzy chc¹ graæ
w pi³kê. Obecnie jest ich w Gromie niemal trzydziestu.
Jak na klub z tak ma³ej miejscowoœci to naprawdê du¿o.
DAS
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Wielkopolskie eliminacje
W Œmiglu odby³ siê III Wielkopolski Turniej Klasyfi-
kacyjny M³odziczek i M³odzików. Impreza œci¹gnê³a
zawodniczki i zawodników z ca³ego województwa wiel-
kopolskiego. Równie¿ w Œmiglu odby³y siê eliminacje
wielkopolskie ¿aczek i ¿aków.

Turniej odby³ siê 10 lutego w sali Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Jego g³ów-
nymi organizatorami byli Danuta Strzelczyk i Tadeusz
Koz³owski. Rywalizowa³y dzieci, które nie ukoñczy³y
dwunastego roku ¿ycia.
O miano najlepszej ubiega³o siê 28 zawodniczek. Znako-
micie spisa³a siê Estera Obiega³a z GLKS Orlêta Terra
Czacz. Nie mia³a ona w tym dniu konkurentek, wygry-
waj¹c turniej. M³oda zawodniczka z Czacza wyjedzie te-
raz na mistrzostwa Polski. Odbêd¹ siê one 9 i 10 marca
w Bia³ymstoku.

NieŸle spisywa³y siê te¿ inne tenisistki z naszej gmi-
ny. Weronika ¯urek z Polonii Arsena³ Œmigiel by³a 10.
Jej siostry Justyna i Ewelina zajmowa³y odpowiednio 13
oraz 18 miejsce. Na 20 pozycji rywalizacjê zakoñczy³a
Paulina Maœlak z Czacza.

Jeszcze silniejsza by³a rywalizacja wœród ch³opców.
Gra³o ich bowiem a¿ 48. W tak silnej konkurencji œwiet-
nie gra³ £ukasz Szymañski ze Œmigla, który zaj¹³ w tur-
nieju drugie miejsce. Na pozycji 22 sklasyfikowano Da-
wida Obiega³ê z Czacza, S³awomir Kreuschner ze Œmi-

Pierwszy historyczny
Pierwszy historyczny - tylko tak okreœliæ mo¿na tur-
niej tenisa sto³owego, który odby³ siê w dniach 1-3 lu-
tego w Starym Bojanowie. Zabawê zorganizowali dzia-
³acze za³o¿onego niedawno Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego.
W rywalizacji udzia³ wziê³o 65 zawodniczek i zawodni-
ków. Odby³a siê ona w Domu Wiejskim. Najstarszy
uczestnik turnieju mia³ 47 lat, a najm³odszy 9.

Rywalizowano w trzech kategoriach. Wœród dziewcz¹t
i pañ zwyciê¿y³a El¿bieta Malasz, drugie miejsce zajê³a
Gra¿yna Lewandowska, a trzecie Agnieszka Kasprzak.

Wœród ch³opców urodzonych w roku 1985 i m³odszych
najlepszy okaza³ siê B³a¿ej Rzepecki, który wyprzedzi³
£ukasza Lurca i Dominika Mykaja.

Wœród mê¿czyzn najlepsi okazali siê Jacek Kasprzak,
Sebastian Pietrzykowski i Marek Becelewski.

G³ównymi organizatorami zabawy: byli Wies³aw Ka-
sperski, prezes klubu, Tomasz Morasz, wiceprezes i za-
razem proboszcz miejscowej parafii oraz cz³onek zarz¹-
du klubu Pawe³ Górzny. Wchodz¹ oni te¿ w sk³ad rady
so³eckiej wsi, co powoduje, ¿e równolegle z klubem w³a-
œnie rada zorganizowa³a turniej.

Cieszy frekwencja na tych zawodach - mówi Wies³aw
Kasperski.

O to chodzi³o. Bawili siê wy³¹cznie mieszkañcy wsi.
I to bawili bardzo dobrze. Aktywizacja lokalnego œrodo-
wiska to najwa¿niejsze zadanie, jakie na przysz³oœæ po-
stawiliœmy przed sob¹ jako klub. Po prostu tu musi siê
coœ dziaæ, a mieszkañcy nie mog¹ siê nudziæ. DAS

Bartosz by³ 17, a Patryk Ratajczak 26.
Nasi zawodnicy grali te¿ w mixtach, czyli deblach

mieszanych. Tu ³¹czyli siê w pary z zawodniczkami z in-
nych miejscowoœci. Tadeusz Koz³owski gra³ z Mart¹ Za-
radn¹ z Ostrowa Wielkopolskiego. Zajêli 6 miejsce. Bar-
t³omiej Glinka z Mari¹ Marciniak z Poznania sklasyfiko-
wani zostali na pozycji 12. Robert Bartosz z Mari¹ £ydk¹
z Obornik Wielkopolskich zajêli miejsce 14. Na miejscu
15 turniej zakoñczyli Patryk Ratajczak i Anna Œwiniar-
ska z Trzemeszna. DAS

gla by³ 23, Andrzej Fr¹ckowiak z Czacza 32, a Jêdrzej
Skrzypek ze Œmigla 35.

Kilka dni póŸniej, 23 lutego odby³y siê eliminacje
¿aczek i ¿aków. Turniej, zorganizowany przez Poloniê
Arsena³ œmigiel, odbywa³ siê pod patronatem Przegl¹du
Sportowego.

Wœród dziewczynek najlepsza okaza³a siê Estera Obie-
ga³a z Czacza. Trzecie miejsce zajê³a Justyna ¯urek ze
Œmigla, a czwarte jej siostra Weronika. Estera Obiega³a
jako najlepsza zawodniczka turnieju zakwalifikowa³a siê
do turnieju ogólnopolskiego, który odbêdzie siê w dniach
23 i 24 marca w Ciechanowie.

Wœród ch³opców najlepiej z naszej gminy wypad³
Mateusz Skorupiñski ze Œmigla, który by³ 13. B³a¿ej
Hoffmann z Czacza znalaz³ siê w grupie zawodników
kwalifikowanych na pozycjach 9-16. Micha³ Fr¹ckowiak
(Œmigiel) by³ 17, Wojciech Przybylski (Œmigiel) 20, To-
masz Andrzejewski (Œmigiel) 21, Bart³omiej J¹der
(Czacz) 22, Bartosz Urbaniak 23, Tobiasz Korpacki 24,
Marcin Skorupiñski 25 (wszyscy - Œmigiel), Maciej Wi-
tomski 26, Marcin Skrzypczak 27 (obaj Czacz) DAS
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