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Rada Miejska Œmigla na sesji w dniu 25 kwietnia br. na
wnioski: Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego,
Centrum Kultury i grupy mieszkañców, przyzna³a
wyró¿nienia:
„Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel”:
 - prof. Tadeusz Mendel
„Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Œmigiel”:
- prof. Stefan Abt
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Rozmowa z so³tysem wsi
Bronikowo – Ryszardem

Jerzykiem

Proszê nam powiedzieæ kilka s³ów o sobie.
- Mam 51 lat, jestem ¿onaty, mam troje dzieci. Urodzi-
³em siê w Œmiglu, a w Bronikowie mieszkam od 31 lat.

Mam trzy zawody: œlusarz, rolnik, ogrodnik. Obec-
nie prowadzê w³asne gospodarstwo rolne i ogrodnic-
two.
Jest pan nie tylko so³tysem...
- Od 20 lat pe³niê funkcjê prezesa OSP w Bronikowie.

By³em przewodnicz¹cym komitetu budowy œwietli-
cy, w której w³aœnie siê znajdujemy. Lubiê pracowaæ
spo³ecznie, daje mi to satysfakcjê.

So³tysem jestem ju¿ od 12 lat. So³ectwo liczy 525
mieszkañców.
Jak pracuje siê panu z mieszkañcami?
- Jak najlepiej. Spotykamy siê oko³o 5 razy w roku na
zebraniach. Naprawdê w ci¹gu tych 12 lat nie mia³em
problemów w kontaktach z mieszkañcami. Zreszt¹ nie
tylko z mieszkañcami, bardzo dobrze uk³ada siê wspó³-
praca z radnym p. Andrzejem Szkudlarczykiem i wszyst-
kimi organizacjami. Bardzo aktywna jest rada so³ecka.

Jakie s¹ Pana zainteresowania?
- Poza prac¹ w rolnictwie i ogrodnictwie, najbardziej lu-
biê ³owiæ ryby z przyjació³mi.
Co chcia³by pan jeszcze zrobiæ ?
- Martwi mnie to, ¿e m³odzie¿ nie ma tutaj co robiæ.
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Z wizyt¹ we Francji
W dniach od 4 do 8 kwietnia br. na zaproszenie strony

francuskiej w Neufchateau we Francji goœci³a delegacja
polska. Przewodniczy³ jej burmistrz Œmigla - Jerzy Cie-
œla, któremu towarzyszyli: Zdzis³aw ¯aczyk – cz³onek
zarz¹du Rady Miejskiej Œmigla, Eugeniusz Kurasiñski –
dyrektor Centrum Kultury w Œmiglu i Zdzis³aw Moliñ-
ski – kustosz zamku w Rydzynie. Wraz z delegacj¹ na
praktykê do Lotaryngii uda³o siê troje uczniów z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie. Celem tej wizyty

by³o omówienie szczegó³ów wspó³pracy pomiêdzy za-
przyjaŸnionymi gminami w bie¿¹cym roku w dziedzinie
sportu, rekreacji, kultury, szkolnictwa i gospodarki. De-
legacja zawioz³a do Neufchateau wystawê przygotowan¹
przez kustosza zamku w Rydzynie, której tematem by³o
¿ycie i dzia³alnoœæ króla Stanis³awa Leszczyñskiego na
ziemiach polskich, a szczególnie w Wielkopolsce. Go-
spodarze zrewan¿owali siê zamian pokazaniem wielu
bardzo ciekawych miejsc zwi¹zanych z ¿yciem naszego
króla na obczyŸnie. Podczas pobytu poinformowano stro-

nê polsk¹ o tym, ¿e podpisanie wielonarodowej umowy
o partnerstwie pomiêdzy Francj¹ a Niemcami, Portugali¹
i Polsk¹ nast¹pi najprawdodobniej w marcu przysz³ego
roku. Przyczyn¹ przesuniêcia terminu s¹ opóŸnienia w
budowie nowego Centrum Kultury w Neufchateau, spo-
wodowane powodzi¹, która nawiedzi³a tê miejscowoœæ
pod koniec grudnia ubieg³ego roku. Oprócz tego delega-
cji polskiej pokazano doroczn¹ wystawê mebli, stadninê
koni w miejscowoœci Rosières Aux Salines i miêdzyna-
rodowy plener rzeŸbiarski w Neufchateau. Dziêkuj¹c za
goœcinê, burmistrz Œmigla ponowi³ zaproszenie dla gru-
py sportowców francuskich na Miêdzynarodowe Zawo-
dy Sportowe w Œmiglu, malarzy i rzeŸbiarza na Miêdzy-
narodowy Plener Plastyczny, który równie¿ odbêdzie siê
w Œmiglu w ramach Dni Œmigla,  kucharza, który bêdzie
na œwiêcie naszego miasta przygotowywa³ potrawy re-
gionalnej kuchni francuskiej, a tak¿e dla delegacji Mero-
stwa. Redakcja

Fundacja Clive`a Harrisa na proœbê ludzi chorych
ponownie organizuje w Œmiglu spotkanie z uzdrowi-
cielem.

6 czerwca 2002 r. w Centrum Kultury w Œmiglu ul.
Koœciuszki 20, wejœcie C odbêdzie siê spotkanie dla osób
chorych, zw³aszcza cierpi¹cych z powodu chorób nowo-
tworowych i innych ciê¿kich schorzeñ.

Osoby pragn¹ce skorzystaæ z us³ugi uzdrowiciela
proszone s¹ o odebranie bezp³atnych biletów w ponie-
dzia³ek 3 czerwca 2002 r. od godz. 900 w Centrum Kul-
tury - administracja.

Iloœæ biletów jest ograniczona. W zwi¹zku z tym ka¿-
da osoba bêdzie mog³a uzyskaæ tylko jeden bilet. Orga-
nizatorzy prosz¹, by osoby pragn¹ce otrzymaæ bezp³atne
bilety ustawi³y siê w pojedynczej kolejce, co u³atwi i zde-
cydowanie przyœpieszy ich wydawanie. Uzdrawianie jest
bezp³atne.

Œmigielski rzeŸbiarz

25 kwietnia br. w Centrum Kultury w Œmiglu otwarto
wystawê rzeŸb Krzysztofa ¯aka. Artysta, z wykszta³ce-
nia technik rolnik, przygodê ze sztuk¹ rozpocz¹³ ju¿ w la-
tach 80. Do dziœ ca³y wolny czas poœwiêca poszukiwaniu
swojej w³asnej drogi interpretacji rzeczywistoœci. Dlate-
go te¿ interesuj¹ go wszystkie formy rzeŸbiarskie (mi-
niatury, p³askorzeŸby oraz du¿e, pe³ne formy). Jego ulu-
bionym materia³em jest drewno. Swobodnie interpretuje
tradycyjne motywy ludowe, nierzadko wykorzystuj¹c
naturalne kszta³ty materia³u. Wa¿nym elementem w jego
pracach s¹ twarze. RzeŸby Krzysztofa ¯aka by³y ekspo-
nowane na wystawach zbiorowych, organizowanych
przez lokalne œrodki kultury.

Wystawa potrwa do 25 maja br.
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Strajk szkolny 1906/07
w Œmiglu i okolicy

¯egrówko.
Zachowa³o siê du¿o dokumentów dotycz¹cych prze-

biegu strajku w ¯egrówku. Tamtejsza szko³a zosta³a wy-
budowana w 1837 r. Now¹ zbudowano w 1851 roku.
W okresie do 1901 roku szko³¹ kierowa³ Franciszek Wen-
de, który uczy³ w jêzyku niemieckim, a lekcje przeplata³
mow¹ polsk¹. Katechizmu uczono raz w tygodniu w jê-
zyku polskim. Pisaæ i czytaæ w jêzyku polskim dzieci
uczy³y siê pod kierunkiem wikarego w salce katechetycz-
nej w Wilkowie. Ksi¹dz katecheta uczy³ tak¿e pieœni pol-
skich. Zabierano z sob¹ skrycie zeszyty i o³ówki, by dzieci
pisa³y po polsku. Kiedy inspektor przyje¿d¿a³ do szko³y,
rozmawia³ tylko po niemiecku, a kiedy pyta³ na lekcji
dzieci, nauczyciel z ty³u dawa³ znaki, co trzeba mówiæ.
Poniewa¿ germanizacja coraz bardziej siê nasila³a, Pola-
cy postanowili okazaæ bierny opór. Kiedy zaborcy pru-
scy postanowili wprowadziæ w szkole podstawowej ka-
techizm w jêzyku niemieckim, w Wilkowie i ¯egrówku
wybuch³ strajk. Inspiratorem akcji by³ ówczesny wika-
riusz wilkowski ks. Julian Wolniewicz. Nauczycielem od
1901 roku by³ Polak Stanis³aw Michalski, a so³tysem
Antoni Samol. Wspomniany nauczyciel Michalski napi-
sa³ w kronice szkolnej: „Gdy w pierwszym dniu po wa-
kacjach jesiennych przest¹pi³em próg izby szkolnej, po-
zdrowi³y mnie dzieci przez „Niech bêdzie pochwalony
Jezus Chrystus”. Na katedrze le¿a³y wypo¿yczone dzie-
ciom podrêczniki do historii biblijnej ( w jêzyku niemiec-
kim) i oko³o 30 podpisanych przez rodziców kartek na-
stêpuj¹cej treœci: „Dziecku mojemu zabraniam stanow-
czo odmawiaæ modlitwy, katechizmu i historii biblijnej
w jêzyku niemieckim. Proszê uczyæ moje dziecko religii
w jêzyku polskim”. Powiadomiony o tym inspektor szkol-
ny zwo³a³ natychmiast konferencjê w Zieminie, na której
zarz¹dzono m.in. ¿eby dzieci, które przynios³y kartki, od-
dzieliæ od innych i zatrzymywaæ na 2 godziny po nauce
w szkole. Tak te¿ siê sta³o. Skutek by³ taki, ¿e dzieci straj-
kowa³y jeszcze bardziej stanowczo. Podzia³ na dzieci
„dobre” i „z³e” obudzi³ wœród nich ducha solidarnoœci
i odt¹d ¿adne nie chcia³o byæ lepsze od drugiego. Wyli-
czania do jakich nieznoœnych warunków doprowadzi³ tak
zaostrzony stan rzeczy, wolê zaniechaæ. By³ to ciê¿ki, z³y
sen który, dziêki Bogu, min¹³ choæ jego skutki tu i tam
wywo³ywa³y odruchy. Krótko jeszcze wspomnê, ¿e mimo
starañ w³adz i nauczycieli strajk trwa³ do czerwca 1907 r.
Po wrêczeniu wspomnianych kartek strajk stopniowo
zaostrzy³ siê tak daleko, ¿e wiêkszoœæ dzieci podczas na-
uki religii nie odpowiada³a w jêzyku niemieckim, a w cza-
sie modlitwy panowa³o milczenie. Strajkuj¹ce dzieci by³y
karane aresztem, a ich rodzice p³acili kary pieniê¿ne.

Strajk trwa³ ca³y rok. Na skutek na³o¿onych na rodziców
kar i stosowanych wobec dzieci represji zakoñczy³ siê
14.06.1907 roku. W³adze pruskie przys³a³y m.in. do szko-
³y stró¿a, rzekomo dla ochrony nauczyciela. Stró¿, wbrew
woli gminy ̄ egrówko, otrzyma³ od so³tysa wynagrodze-
nie za czas pracy. Ponownie przys³ano stró¿a (wbrew woli
nauczyciela) 20.02.1907 r., a powodem by³o „niewybra-
nie mi³ego cz³owieka do dozoru szkolnego”, jak oœwiad-
czy³ komisarz obwodowy ze Œmigla.

Gmina ¯egrówko wytoczy³a skargê przeciwko pre-
zesowi Rejencji do S¹du w Berlinie w dniu 7.4.1907 r.
S¹d Królewski w Berlinie ju¿ 11.04.1907 r. oddali³ skar-
gê i nakaza³ utrzymanie stró¿a. Komisarz obwodowy
œci¹gn¹³ z kasy gminy nale¿ne pieni¹dze. W koñcu jed-
nak na wniosek nauczyciela komisarz przesta³ przysy³aæ
stró¿a. Nauczyciel, jak sam twierdzi³, by³ w trudnej sytu-
acji, gdy¿ nie chcia³ siê nara¿aæ w³adzy, ale tak¿e chcia³
¿yæ w zgodzie z mieszkañcami. Wspomniana op³ata za
stró¿owanie by³a kar¹ wyznaczon¹ rodzicom, których
dzieci nie przyjê³y niemieckich podrêczników do nauki
religii. Landrat œmigielski zapowiedzia³ 19.12.1906 r., ¿e
stró¿owanie bêdzie tak d³ugo trwa³o, jak d³ugo potrwa
strajk. Ks. prob. Wolniewicz powiadomi³ 30.5.1907 roku
polskiego adwokata Woliñskiego, ¿e so³tys Samol widzia³
mandaty wypisane dla poszczególnych mieszkañców
¯egrówka i radzi³ siê, co w tej sytuacji zrobiæ. Mecenas
sugerowa³, by mandaty zap³aciæ z zastrze¿eniem zwrotu
pieniêdzy. Jak wynika z zachowanych akt, sprawa sporu
s¹dowego zakoñczy³a siê ostatecznie 17.12.1907 roku,
kiedy ks. Wolniwicz zwróci³ siê do mecenasa Woliñskie-
go z pismem: „W imieniu ¯egrówczan donoszê, i¿ nie-
koniecznie ¿ycz¹ sobie apelacji, bo, jak siê jeden wyra-
zi³, „Kruk krukowi oka nie wykole”. Niech pointê tych
wszystkich wydarzeñ stanowi cytat z wiersza Marii Ko-
nopnickiej „O Wrzeœni”, odnosz¹cy siê do wszystkich
strajkuj¹cych dzieci:

„Za ten pacierz w w³asnej mowie,
Co j¹ zdali nam ojcowie,
Co go nas uczy³y matki,
- Prusak mêczy polskie dziatki!”

Jan Pawicki
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie

w Œmiglu
historia i teraŸniejszoœæ

Z przekazów historycznych wiadomo, ¿e dzieje brac-
twa w Œmiglu siêgaj¹ po³owy XVw, a jako datê za³o¿enia
wymienia siê rok 1458. Najstarszym zapisem Ÿród³owym
jest przywilej z 15 czerwca 1636 r. ówczesnego w³aœci-
ciela Œmigla - Przec³awa Leszczyñskiego, uznaj¹cy brac-
two za stra¿ miejsk¹. Dokument ten potwierdzony zosta³
przez kolejnych w³aœcicieli miasta, w tym 16 marca 1750
przez hr. Aleksandra Józefa Su³kowskiego.

Z up³ywem wieków rola bractw ulega³a przekszta³ce-
niom, ³¹cz¹c naukê strzelania z rozrywk¹ i humorem.

Lata zaboru pruskiego nie sprzyja³y rozwojowi bractw,
które, opieraj¹c siê germanizacji, sta³y siê aren¹ walki
o polskoœæ. Tak te¿ by³o w Œmiglu, gdzie skutecznie bro-
niono siê przed obcymi wp³ywami.

Wybuch wojny œwiatowej przyczyni³ siê
do zawieszenia dzia³alnoœci, a odrodzenie siê
bractw nast¹pi³o dopiero po uzyskaniu nie-
podleg³oœci. Wtedy dynamiczn¹ dzia³alnoœæ
rozpoczêto tak¿e w Œmiglu, w pe³ni realizu-
j¹c has³o „Æwicz oko i d³onie w Ojczyzny
obronie”. Obok doskonalenia umiejêtnoœci
strzeleckich organizowano liczne festyny i za-
bawy dla braci i mieszkañców miasta i oko-
licy. Od 1920 r. bractwo wystêpowa³o ju¿ pod
w³asnym sztandarem, a od 1924 r. by³o pe³-
noprawnym cz³onkiem Zjednoczenia Bractw
Strzeleckich RP. Pod wzglêdem liczebnoœci
nale¿a³o do najliczniejszych w Wielkopolsce.

Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ po
raz drugi dzia³alnoœæ bractw, a lata powojen-
ne równie¿ jej nie sprzyja³y. Ówczesne w³a-
dze zosta³y rozwi¹zane, a ich maj¹tki skonfiskowano.
Minê³o pó³ wieku i wydawa³o siê, ¿e tradycja bracka ule-
gnie zapomnieniu. Rzeczywistoœæ okaza³a siê jednak zu-
pe³nie inna i pocz¹wszy od 1989 r. bractwa zaczê³y siê
masowo odradzaæ.

Inicjatorem reaktywowania bractwa w Œmiglu by³ Bro-
nis³aw Krupa, który we wrzeœniu 1991 roku na zebraniu
Cechu Rzemios³ Ró¿nych wyst¹pi³ z tak¹ propozycj¹,
znajduj¹c poparcie 12 - osobowej grupy inicjatywnej.
Grupa zajê³a siê przygotowaniem statutu oraz zwo³a³a
w dniu 11 listopada 1991 r. zebranie za³o¿ycielskie, w któ-
rym uczestniczy³o 22 by³ych i przysz³ych braci. W 1992
roku „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Œmiglu” – bo pod
tak¹ nazw¹ zosta³o zarejestrowane - naby³o osobowoœæ
prawn¹.

Pierwsze walne zebranie reaktywowanego bractwa
odby³o siê 15 marca 1992 r. Dokonano wówczas wyboru

w³adz i mianowano cz³onków honorowych, którymi zo-
stali dawniejsi bracia: Marian Stachowiak, Bruno Kreu-
schner, Bernard Wolnik, Wiktor Kraczewski i Bronis³aw
Krupa. Podczas zebrania mia³ miejsc donios³y moment
przekazania reaktywowanemu bractwu sztandaru
z 1920 r., który przez okres okupacji i lata powojenne
przechowywany by³ przez Mariana Stachowiaka. Aktu
przekazania dokona³ w jego imieniu syn Marek.

Do rozwi¹zania pozosta³ problem siedziby i urz¹dze-
nia strzelnicy. Z dawnego maj¹tku pozosta³a zdewasto-
wana krêgielnia. Obiekt ten w³adze miasta przekaza³y
bractwu, które w³asnymi œrodkami zaadoptowa³o go na
strzelnicê. Podczas otwarcia nowej siedziby nast¹pi³o ko-
lejne wa¿ne wydarzenie w historii

œmigielskich braci – rodzeñstwo, prof. dr hab. Stefan
Abt wraz z siostr¹ mgr Mari¹ Abt, wykonuj¹c testament
ojca, przekaza³o bractwu klejnoty i inne historyczne pa-
mi¹tki. Czes³aw Abt, bêd¹c ostatnim jego prezesem, prze-

chowywa³ je przez lata okupacji.
Najcenniejsze okaza³y siê: klejnot

przechodni królewski (srebrny krzy¿ na
z³otym ³añcuchu, na ogniwach którego
zosta³y wybite daty 1721, 1722 i 1750),
klejnot wêdrowny (srebrny krzy¿ z ³añ-
cuchem z 9 tarcz, z nazwiskami zdobyw-
ców - lata miêdzywojenne), klejnot prze-
chodni ufundowany w 1929 r. przez Lu-
dwika Hoelzera (srebrny krzy¿ na ³añcu-
chu), klejnot Mistrza Kurkowego ufun-
dowany w 1932 r. przez Czes³awa Abta
(srebrny kur na ³añcuchu). Pozosta³e pa-
mi¹tki stanowi¹ puchary z 1933, 1935
i 1936 r. oraz pieczêæ bractwa z oko³o
1930 r.

Dalsze lata dzia³alnoœci to okres for-
mowania siê organizacji i stabilizacji pozycji w mieœcie
i gminie, a tak¿e zaistnienia wœród spo³ecznoœci brackiej
nie tylko w Wielkopolsce ale i w ca³ym kraju.

W 1993 r. w ci¹gu kilku miesiêcy wytrwa³ej pracy i za-
anga¿owania braci powsta³a nowoczesna 50-metrowa
strzelnica napowietrzna. W tym samym roku nast¹pi³o
poœwiêcenie nowego sztandaru. Jest on kopi¹ sztandaru
z 1920 roku, który ze wzglêdu na historyczn¹ wartoœæ
(jest najstarsz¹ z zachowanych pami¹tek tego typu w Pol-
sce), postanowiono chroniæ.

W 1994 przy KBS w Œmiglu powsta³o pierwsze w Pol-
sce Kobiece Stowarzyszenie Strzeleckie, z³o¿one z 17 ¿on
braci œmigielskich.

O aktywnoœci œmigielskiej braci œwiadcz¹ liczne tro-
fea w postaci tarcz strzeleckich, pucharów, medali i na-
gród. Zgromadzone na strzelnicy krytej wygl¹daj¹ impo-
nuj¹co, wzbudzaj¹c zainteresowanie przyby³ych goœci.

M.D.
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PARTNERSKIE SPOTKANIA W MIEŒCIE WIATRAKÓW
DNI ŒMIGLA

24-26 MAJA 2002 R.
P R O G R A M  I M P R E Z Y

24 maja (pi¹tek)
1200 – 1430 – Spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich Aula Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie (prelek-

cje p.Beaty Przybylskiej, pracownika naukowego UAM w Poznaniu i program artystyczny przygotowany przez
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie.)

1600 – powitanie goœci z Francji przed schroniskiem PTSM w Œmiglu
2000 – 2400 – dyskoteka (teren przy wiatrakach)
25 maja (sobota)
800 – II Jarmark Œmigielski (plac targowy)
1300 – przemarsz korowodu przez miasto na stadion
1300 – otwarcie stoisk firmowych – II Jarmark Œmigielski i wystawy plastycznej – Gminny Przegl¹d Kultury (teren

przy wiatrakach)
1345 – oficjalne otwarcie Miêdzynarodowych Rozgrywek Sportowych (stadion)
1400 – otwarcie wystawy plastycznej w ramach Gminnego Przegl¹du Kultury (sala kameralna Centrum Kultury)
1400 – 1830  – Miêdzynarodowe Zawody Sportowe (stadion, sale gimnastyczne SP, Centrum Kultury)
1500 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej po³¹czona z wrêczeniem wyró¿nieñ honorowych: prof. S. Abtowi, prof.

E. Grysowi, prof. T. Mendlowi, prof. K. Przyszczypkowskiemu, dr. S. Grysowi, K. Jasiñskiemu, B. Kuœ (sala
widowiskowa Centrum Kultury)

1700 – oficjalne otwarcie poplenerowych wystaw: malarskiej, rzeŸbiarskiej i fotograficznych oraz spotkanie z auto-
rami prac (sala klubowa Centrum Kultury)

1800 – 1900 – koncert Orkiestry Dêtej OSP w Œmiglu (sala widowiskowa Centrum Kultury)
1800 – 2000 – program artystyczny (teren przy wiatrakach)
2000 – 0100 – zabawa taneczna (teren przy wiatrakach)
26 maja (niedziela) „Dzieñ Kultury Francuskiej”
1300 – 1500 – Gminny Przegl¹d Kultury – teatr, recytacja, literatura, chóry (sala widowiskowa Centrum Kultury)
1500 – 1800 – Gminny Przegl¹d Kultury – muzyka, piosenka, taniec (teren przy wiatrakach)
1600 – prezentacja narodowych kuchni francuskiej i polskiej (hol i sala kinowa Centrum Kultury) po³¹czona z wy-

stêpem Powiatowej M³odzie¿owej Kapeli Dudziarskiej „KoŸlary” z Domu Kultury w Stêszewie
1800 – koncert piosenki i muzyki francuskiej (teren przy wiatrakach)
1900 – 2030 – pokaz mody (sala widowiskowa)
2000 – Dekoracja Króla - Kurkowe Bractwo Strzeleckie (teren przy wiatrakach)
2000 – 2200 – spotkania sportowców francuskich i polskich w klubach sportowych
2000 – 2400 – zabawa taneczna (teren przy wiatrakach)

Pamiêtaj – Ty te¿ mo¿esz
pomóc!

Od marca zesz³ego roku dzia³a na naszym terenie cha-
rytatywne Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie-
¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o nadziei”. Zadaniem i ce-
lem tej organizacji jest przede wszystkim rozwijanie
wszechstronnej opieki nad chorymi dzieæmi i m³odzie¿¹,
pomoc w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji ¿ycio-
wej a tak¿e upowszechnianie spo³ecznego wspomagania
opieki nad nimi.

Stowarzyszenie nie otrzymuje ¿adnych dotacji rz¹do-

wych czy samorz¹dowych. Nie korzysta³o tak¿e dot¹d ze
œrodków przyznawanych przez organizacje pozarz¹dowe.
Sw¹ dzia³alnoœæ prowadzi wy³¹cznie dziêki hojnoœci
szczodrych sponsorów. Ich ofiarnoœæ umo¿liwi³a zareje-
strowanie Stowarzyszenia a tak¿e zorganizowanie dla
podopiecznych ogniska z okazji Dnia Dziecka oraz wie-
czoru op³atkowego, podczas którego œw. Miko³aj wrêczy³
chorym dzieciom gwiazdkowe prezenty.

Ka¿dy, najmniejszy nawet datek przybli¿a urzeczywist-
nianie szlachetnych idei przyœwiecaj¹cych Stowarzysze-
niu, dlatego w czasie trwania Dni Œmigla na ulicach na-

ci¹g dalszy na str. 15

Organizator: Rada Miejska Œmigla
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Niech ¿yj¹ nam!
Owacjami na stoj¹co i wspólnym odœpiewaniem „Sto

lat” zakoñczy³ siê jubileuszowy koncert Orkiestry Dêtej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œmiglu. By³ to pierwszy
z dwóch koncertów zorganizowanych dla uczczenia 25 lat
dzia³alnoœci orkiestry zatytu³owany „Na swojsk¹ nutê”.

Koncert prowadzili Iwona W³och i Marcin Krzywic-
ki, którzy oprócz krótkiej historii orkiestry oraz zapowie-
dzi utworów, przedstawiali kolejno jej cz³onków.

Mi³ym przerywnikiem koncertu sta³ siê równie¿ wspól-
ny wystêp trzech klarnecistek – Anny J¹der, Anny Splis-
gard i Ma³gorzaty W³ochal, które zagra³y utwór Ludwika
van Bethowena.

Niespodziank¹ by³o równie¿, przekazanie batuty
Marcinowi Krzywickiemu, który poprowadzi³ orkiestrê
na czas jednego utworu.

Pan Jan Nowicki – dyrygent i filar orkiestry, mia³ wiêc
wiele powodów do zadowolenia. Na zakoñczenie kon-
certu otrzyma³ wiele gratulacji i kwiatów.

M.D.

II Mini Playback Show
W niedzielne popo³udnie 28 kwietnia br. w sali wido-

wiskowej Centrum Kultury licznie zebrana publicznoœæ
œledzi³a fina³owe zmagania m³odych artystów naszej
gminy. O tym, ¿e impreza ta cieszy siê du¿ym zaintere-
sowaniem, œwiadczy liczba zg³oszonych wykonawców.
W eliminacjach wziê³o udzia³ 150 uczestników. Spoœród
tej grupy do fina³u zakwalifikowa³o siê 94 dzieci. Wyko-
nawcy tegorocznej edycji prezentowali bardzo wysoki
i wyrównany poziom. St¹d jurorzy Aldona Ostrowska,
Alla Szoman-Tomaszewska i Henryk Pella mieli przed
sob¹ nie³atwe zadanie W czasie obrad jury wyst¹pi³y ze-
spo³y „Pryzmat Bis” i „D.J.3M.H” oraz soliœci sekcji wo-
kalnej. Ostatecznie jury wy³oni³o laureatów:
w kategorii wiekowej od 4 do 7 lat
soliœci: wyró¿nienie – Maciej Andrzejewski - Œmigiel,
zespo³y: I miejsce – klasa „O”A - Œmigiel, II miejsce –
klasa „O” – ̄ egrówko i klasa I – ̄ egrówko, III miejsce –
klasa „O”B - Œmigiel,
w kategorii wiekowej od 8 do 12 lat
soliœci: I miejsce – Marta Waligóra – Koszanowo,
II miejsce – Izabela Podleœna – Œmigiel, III miejsce –
Izabela Kreuschner – Œmigiel,
zespo³y: I miejsce – zespó³ ze Starego Bojanowa w sk³a-
dzie Lidia Wiœniewska, Jacek Bia³y, Ewelina Urbañska,
II miejsce – zespó³ z Nowej Wsi w sk³adzie Weronika
Fornalczyk, Weronika Ambro¿a, Marta Ambro¿a, III miej-
sce – zespó³ ze Starego Bojanowa w sk³adzie Sebastian
Grobelny, Jakub Laubach, Dawid Jêsiek, Pawe³ Konat,
w kategorii wiekowej od 13 do 15 lat

soliœci – nie zakwalifikowano do fina³u
zespo³y: I miejsce – zespó³ ze Sp³awia w sk³adzie Maciej
Olejnik, Damian Walachowski, Monika Bajsert, II miej-
sce – zespó³ z Niet¹¿kowa w sk³adzie Karolina Obiega³a,
Kinga Wasielewska, Daria Drgas, Paulina Dworczak,
Anna Dworczak, Miros³awa £upicka, III miejsce – ze-
spó³ ze Œmigla w sk³adzie Ewelina Skorczyk, Urszula
Cieœla, Marta Ciesielska.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez Centrum Kultury oraz  sklep wielobran¿owy „Astra
2” Ma³gorzaty i Jerzego Adamczewskich, sklep przemy-
s³owy Marii ¯urek i Ma³gorzaty Nitschke, przedsiêbior-
stwo us³ugowo – handlowe „Darex” Anny i Dariusza Ja-
kubiaków, kwiaciarniê Lidii Szkudlarek, pawilon handlo-
wy „Romaro” Beaty i Tomasza Bentka. Firma Cadbury -
Wedel dla wszystkich finalistów czekolady. Eliminacje
i fina³ prowadzili uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w Œmiglu Joanna Ratajczak i Mateusz Kuœnierczak.

Barbara Mencel

Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne og³asza konkurs
fotograficzny pt. „Miasto i gmina Œmigiel w starej i no-
wej fotografii”.

Patronat honorowy obj¹³ Burmistrz Œmigla Jerzy Cie-
œla. Patronat medialny objê³y: „Gazeta Koœciañska”,
„ABC”.

Celem konkursu jest ochrona dziedzictwa narodowe-
go, promocja amatorskiej twórczoœci artystycznej, roz-
budzanie zainteresowañ histori¹ miasta i gminy Œmigiel
oraz archiwizacja starych fotografii.

Zadaniem uczestników konkursu jest wyszukanie sta-
rej fotografii dowolnego miejsca z miasta i terenu gminy
Œmigiel i wykonanie nowej fotografii tego samego miej-
sca w tym samym ujêciu. Format i technika wykonania
dowolna.

Szczegó³owy regulamin konkursu znajduje siê u se-
kretarza Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego –
Eugeniusza Kurasiñskiego (tel. 065-518-02-73) i w ga-
blocie Towarzystwa w Œmiglu (ul. Œw. Wita).

Prace konkursowe nale¿y sk³adaæ w administracji Cen-
trum Kultury do dnia 17 maja br., w du¿ej kopercie for-
matu A5, zawieraj¹cej: fotografiê star¹ i now¹ bez podpi-
su autora, krótki opis miejsca przedstawionego na foto-
grafii oraz zaklejon¹ ma³¹ kopertê z nazwiskiem i adre-
sem autora. Zakodowane prace bêd¹ przekazane komisji
konkursowej. Og³oszenie wyników nast¹pi w dniu
25 maja br. Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody.

Sekretarz
Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego

Eugeniusz Kurasiñski

U w a g a !  K o n k u r s !
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Dêby ¯egrowskie
„Z dala na dworzec patrzy d¹b sêdziwy
Drzew patriarcha, kryj¹c w swym ³onie
Minione dzieje i tajemnic dziwy”

Dêby – chyba jedyni ¿yj¹cy œwiadkowie minio-
nych czasów. Te najwiêksze przyci¹gaj¹ uwagê po-
têg¹ i majestatem roz³o¿ystej korony i grubego pnia
o spêkanej korze. Mog¹ dorastaæ 40 m, a do¿y-
waj¹ nawet 1000 lat:

„... stuletni d¹b to jeszcze smarkacz pomiêdzy
dêbami. D¹b roœnie trzysta lat. Drugie trzysta lat
trwa jego wiek dojrza³y. A dopiero trzecie trzysta
lat, to staroœæ...”

W czasach pogañskich S³owianie czcili d¹b nie
tylko jako drzewo œwiête – symbol si³y i trwa³oœci,
uwa¿ano go tak¿e za drzewo owocowe ze wzglê-
du na ¿o³êdzie, które stanowi³y podstawow¹ paszê œwiñ.
St¹d te¿ wielkoœæ i wartoœæ lasu dêbowego okreœlano
liczb¹ œwiñ, jak¹ móg³ wy¿ywiæ (przyjmowano, ¿e na
utuczenie jednego wieprza potrzeba 25 doros³ych dêbów).
W Polsce w stanie dzikim wystêpuj¹ trzy gatunki:
- d¹b szypu³kowy
- d¹b bezszypu³kowy
- d¹b omszony (rzadki)

Dêby rosn¹ w borach mieszanych lub tworz¹ œwietli-
ste d¹browy, uprawiane s¹ te¿ w odmianach ozdobnych
(d¹b czerwony, d¹b korkowy). Drewno tego drzewa jest
ciê¿kie, twarde i odporne na dzia³anie wody (np. drewno
dêbu czarnego wydobywane jest z rzek i szczególnie ce-
nione w meblarstwie: z tego drewna zrobiona jest czêœæ
wyposa¿enia koœcio³a Jana Chrzciciela w Przemêcie).
W Polsce pomnikowe okazy dêbów chronione s¹ prawem
i maj¹ swoje nazwy.

Najstarszym dêbem w Polsce jest 730 letni „Chrobry”
w Piotrowicach (woj. dolnoœl¹skie) o obwodzie 990 cm.
Legenda o „Chrobrym” mówi, ¿e ma ponoæ ponad 1000
lat. Temu drzewu imiê polskiego króla w 1000 roku mia³
nadaæ cesarz Niemiec Otton III wracaj¹cy ze zjazdu

GnieŸnieñskiego. Najwiêk-
szym, licz¹c w obwodzie –
1100 cm, jest d¹b „Jana Ba-
¿yñskiego” w Kadynach
(woj. warmiñsko-mazur-
skie), licz¹cy sobie 670 lat.

Najs³ynniejsze dêby to m.
in. „Bartek” 640 – letni d¹b
we wsi Bartków (woj. œwiê-
tokrzystkie) oraz rogaliñskie
ok. 600 – letnie „Lech”,
Czech” i „Rus” (tu wystêpu-
je najwiêksze skupisko sta-
rych dêbów w Europie).

Na Ziemi Koœciañskiej
najbardziej znany (choæ nie
najwiêkszy – ok. 500 cm
obwodu) jest d¹b „Mickie-

wicza” w Kopaszewie, pod którym jak g³osi legenda
siadywa³ nasz Wieszcz podczas pobytu w Choryni, sk¹d
mia³ zamiar przedostaæ siê na teren Królestwa polskiego
i wzi¹æ udzia³ w Powstaniu Listopadowym.

Zespó³ starych dêbów ¿egrowskich stanowi pozosta-
³oœæ po dawnej d¹-
browie i wart jest
zobaczenia. W la-
sach otaczaj¹cych
¯egrowo roœnie
kilkadziesi¹t dê-
bów o wymiarach
p o m n i k o w y c h .
Najciekawszym
jest d¹b szypu³ko-
wy rosn¹cy na za-
krêcie ze Œmigla do
¯egrowa o obwo-
dzie 825 cm i wy-
sokoœci ok. 25 m,
otoczony zielonym
p³otem /H/. Na
pniu na wysokoœci
ok. 4 m jest zawieszony obraz Matki Boskiej Czêstochow-
skiej. Po drugiej stronie drogi rosn¹ tu¿ obok siebie dwaj
„m³odsi Bracia” /G/ – 560 i 510 cm obwodu i z ok. 22 m
wysok¹ wspóln¹ koron¹. Nieco dalej, na skraju podwó-
rza gospodarczego nadleœnictwa, roœnie d¹b szypu³kowy
/D/ o obwodzie 740 cm i wysokoœci ok. 18m, a naprze-
ciwko piêkny okaz o obwodzie 520 cm i wysokoœci ok.
22 m /C/. W kompleksie dêbów ¿egrowskich roœnie jesz-
cze kilkanaœcie dorodnych dêbów o gruboœci pnia w prze-
dziale od 400 do 450 cm.

Andrzej Weber
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W latach miedzywojennych moi rodzice Zdzis³aw
i Stefania, pochodz¹cy ze wsi lubelskiej, zmuszeni zo-
stali do emigracji za chlebem, do Francji.

Jako jedyny baga¿ ojciec mia³ skrzypce, matka nie-
mowlê, moj¹ najstarsz¹ siostrê Danusiê.

Osiedlili siê w pó³nocnej czêœci Francji, tam gdzie
istnia³a ju¿ liczna kolonia polska.

Ojciec pracowa³ przez prawie 20 lat we francuskich
kopalniach jako górnik do³owy.

Poza Danusi¹, urodzon¹ w Poniatowej, troje nastep-
nych dzieci ujrza³o œwiat³o
dzienne we Francji. Rodzeñ-
stwo i ja chodziliœmy do fran-
cuskiej szko³y.

W domu Mama uczy³a nas
mi³oœci do Polski, pacierza,
wierszy, pieœni i obyczajów
polskich i zmusza³a nas do
g³oœnego czytania jej pol-
skich gazet. Chodziliœmy te¿
raz w tygodniu na polskie
kursy jezyka, historii i geo-
grafii.

Rodzice z wielk¹ nostalgi¹
mówili nam o swoim rodzin-
nym kraju, gdzie, ze wzgle-
dów ekonomicznych, nie
by³o dla nich miejsca, o ich
tu³aczce wœrod obcych. Po
wojnie, w 1946 roku, aktywi-
œci tak zwanego rz¹du lubel-
skiego przyje¿d¿ali do Fran-
cji i nawo³ywali ludzi do po-
wrotu do Polski, gdzie czeka-
no na pracowite rêce wygnañców.

Ojciec, poza górnictwem, zna³ siê na stolarce, wyrób
okien, drzwi, mebli, beczek, taczek, a nawet trumien nie
mia³ dla niego tajemnic.

Zg³osi³ siê wiêc jako stolarz i cieœla i w tym samym
roku jako repatrianci osiedliliœmy siê, tak jak wiele ro-
dzin, w Wa³brzychu, gdzie kopalnie chêtnie przyjmowa-
³y wykwalifikowanych górników. Mówi³o sie o tych lu-
dziach, ¿e to nie Polacy i nie Francuzi, a Polacy z Francji.

We Francji Polacy ogromnie têsknili za swoj¹ ojczyzn¹.
Kiedy przyjechali na Dolny Œlask, gdzie przysz³oœæ by³a
niepewna, nagle wszystko to, co zostawili we Francji, sta³o
siê im drogie. I tak powstala „kolonia francuska” w Wa³-
brzychu.

Rodzice postanowili, ¿e dzieci ich nie bêd¹ pracowa³y
³opatami w kopalni jak krety, chcieli dla nich lepszej przy-
sz³oœci.

Chodzi³am do gimnazjum i liceum handlowego, po-
tem technikum energetycznego, a nastêpnie kszta³ci³am

siê w Krakowie w Centrum
Informacji Naukowo-Tech-
nicznej i Ekonomicznej.
W Polsce pracowa³am 25 lat.
Miêdzy innymi by³am sekre-
tarzem Komisji Oceny Projek-
tów Inwestycyjnych Energe-
tyki, prowadzi³am te¿ Oœro-
dek Informacji Technicznej
i Ekonomicznej w Wa³brzy-
chu, a potem na LubelszczyŸ-
nie. Zak³ad „Predom Eda”
kupi³ licencje we Francji na
sprê¿arki do lodówek, zatrud-
ni³am siê wiêc do t³umaczenia
dokumentacji, norm, opisów
patentowych itd. Otoczona
by³am ¿yczliwymi fachowca-
mi w ró¿nych specjalnoœciach,
co pozwoli³o mi na zdobycie
doœwiadczenia zawodowego.

Wkrótce zdoby³am w Na-
czelnej Organizacji Technicz-
nej w Lublinie uprawnienia

t³umacza i weryfikatora tekstów technicznych. By³am
cz³onkiem Zarz¹du Okregu Stowarzyszenia Elektryków
Polskich i Cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Za-
wodowego Zwi¹zku Metalowców Polskich.

Na halach produkcyjnych, w gabinetach dyrektorskich,
na sympozjach na Uniwersytecie Lubelskim pomaga³am
fachowcom w rozszyfrowaniu ró¿nych tekstów, rozmów.
Uczy³am jêzyka francuskiego m³odzie¿ i doros³ych w Do-
mu Kultury w Poniatowej (40 km od Lublina).

Francuski ³¹cznik... czyli Pani Bronis³awa
Kuœ o sobie

ci¹g dalszy na str. 11
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W latach siedemdziesi¹tych wyjecha³am na sta³e do
Francji, przyjê³am obywatelstwo francuskie i pracowa-
³am w biurach projektów w Pary¿u i okolicy Saint-Etien-
ne. Zajmowa³am sie t³umaczeniem dokumentacji tech-
nicznej dla kablowni w O¿arowie ko³o Warszawy, póŸ-
niej pracowa³am w Oœrodku Informacji Technicznej Me-
talurgii.

Nadal kszta³ci³am siê w dziedzinie informacji technicz-
nej, normalizacyjnej i patentowej.
Muszê przyznaæ, ¿e mia³am szczê-
œcie, bo by³am otoczona ludŸmi ¿ycz-
liwymi, chêtnie dziel¹cymi siê ze
mn¹ swoim doœwiadczeniem zawo-
dowym.

Kiedy w metalurgii francuskiej
zaistnia³a koniecznoœæ kompresji eta-
tów, odesz³am na wczeœniejsz¹
emeryturê.

Zaczê³am zastanawiaæ siê, jak wy-
pe³niæ wolny czas.

W³aœnie wtedy mój syn Piotr, spê-
dzaj¹c urlop w Polsce, w Boszkowie,
pozna³ œliczn¹ pannê, moj¹ przysz³¹
synow¹. Zwiazek tych dwojga m³o-
dych spowodowa³ mój kilkudniowy
pobyt w Polsce. Pozna³am rodzinê
synowej. W ten sposób teœæ mojego
syna - Wojciech Kokornaczyk wraz
z kolegami muzykami przyjecha³
koncertowaæ w Neufchâteau. Polskie
melodie spodoba³y siê Francuzom.
Potem Wojtek zorganizowa³ wyjazd
do Francji dla grupy nauczycieli i dyrektorów polskich
szkó³ rolniczych. Uczestniczy³am aktywnie w tych spo-
tkaniach. Sta³am siê poœrednikiem - t³umaczem miêdzy
Zespo³em Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿kowie i Zak³adem
Szkolenia Nauczycieli Szkó³ Rolniczych w Brwinowie
pod Warszaw¹ a rolnikami - przodownikami okolic
Neufchâteau, Zespo³em Szkó³ Rolniczych w Mirecourt,
Urzêdem Miejskim Neufchâteau i Œmigla a tak¿e Wy-
¿sz¹ Uczelni¹ Rolnicz¹ (ENESAD) w Dijon.

Od prawie 6 lat wielu Polaków odwiedzi³o Neufchâte-
au. By³y wœród nich w³adze Œmigla, uczniowie szko³y
z Niet¹¿kowa na praktykach rolniczych, przedstawiciele
Centrum Kultury, zespo³y Supraphon, Chabry i ¯eñcy
Wielkopolscy, stra¿acy i sportowcy.

Prawie we wszystkich spotkaniach s³u¿ê jako ³¹cznik
miêdzy Polakami i Francuzami.

Francuzi byli tak¿e goszczeni w Œmiglu. To miastecz-
ko odwiedzi³y w³adze Neufchâteau, dyrekcja i m³odzie¿
szko³y rolniczej w Mirecourt, m³odzie¿ uczestnicz¹ca
w organizowanym przez Rafa³a Rosolskiego spotkaniu

„Europa M³odych” oraz przedstawiciele stra¿y po¿arnej,
Domu Kultury Neufchâteau i Stowarzyszenia „Wieczór
na Wsi”. W tym roku Centrum Kultury w Œmiglu zapro-
si³o Francuzów na „Dni Œmigla”. Bêd¹ wiêc malarze, rzeŸ-
biarz w drzewie, sportowcy a nawet studenci jezyka pol-
skiego. M³odzi Francuzi, zachêceni podpisan¹ we wrze-
œniu ubieg³ego roku umow¹ o wspó³pracy Œmigla
i Neufchâteau, chêtnie poznaj¹ jêzyk i kulturê polsk¹,

zwyczaje i kuchniê Polaków.
Moja rola ogranicza siê do pomo-
cy w kontaktach z w³adzami miast
zaprzyjaŸnionych, dyrekcjami
Centrum Kultury obydwu miast,
dyrekcj¹ Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Niet¹¿kowie, a gospoda-
rzami francuskimi, którzy przyj-
muj¹ polsk¹ m³odzie¿ na prakty-
ki rolnicze oraz t³umaczeniem
w czasie wizyt w Polsce i Fran-
cji.

Cieszê siê, ¿e nasz wielki Po-
lak Stanis³aw Leszczyñski, król -
banita, ostatni ksi¹¿ê lotaryñski,
otoczony przez Francuzów wiel-
kim respektem i uznany za dobro-
dzieja Lotaryngii, przyczyni³ siê
do tego, ¿e Neufchâteau i Œmigiel
po³¹czy³y siê w zwiazku, w któ-
rym znalaz³o siê dla mnie skrom-
ne miejsce jako gorliwej t³umacz-
ki i osoby zinteresowanej kultur¹
obydwu krajów. I ju¿ nie zadajê

sobie pytania: kim jestem? Polk¹ - bo rodzice byli Pola-
kami? Francuzk¹, bo tu, we Francji, postanowi³am ¿yæ?
Teraz wiem, ¿e jestem ³¹cznikiem miedzy NAMI Pola-
kami a NAMI Francuzami. Moja dzia³alnoœæ daje mi do-
datkow¹, istotn¹ satysfakcjê,bo po³¹czona jest z mo¿li-
woœci¹ kontaktów z moimi dzieæmi i wnukami. Syn i jego
bliscy ¿yj¹ w Polsce, córka i jej bliscy we Francji.

Jak krótko podsumowaæ moje myœli?
Cieszê siê, ¿e jestem potrzebna, ¿e mam kontakty

z ludŸmi ¿yczliwymi, m³odymi, m¹drymi, NASZYMI.
Oby wspó³praca ŒMIGLA i NEUFCHÂTEAU roz-

wija³a sie i trwa³a.
B Kuœ, Francja

Bronis³awa Kuœ w roli t³umacza

Pani Bronis³awa Kuœ jest jedn¹ z siedmiu osób,
której Rada Miejskia Œmigla w dniu 25 kwietnia
br. przyzna³a honorowe obywatelstwo Miasta
i Gminy Œmigiel.
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Czeœæ !
Witam Was wiosennie, majowo, radoœnie i ... sam ju¿ nie wiem jak jeszcze!
Jestem uœmiechniêty i weso³y, bo widzê jak ³adna pogoda dzia³a na Was. Widzê, jak skaczecie na
skakankach, biegacie za pi³k¹, jeŸdzicie na rowerach – sama radoœæ! Wiem nawet, dlaczego wszy-
scy jesteœmy tacy radoœni. Myœlê, ¿e to sprawka obecnego miesi¹ca, czyli MAJA. Tak, maj to mie-
si¹c, w którym przewa¿nie jest piêkna pogoda, kwitn¹ kwiaty, ptaszki weso³o œpiewaj¹ i ... jest
pewien wspania³y dzieñ. Czy wiecie o jakim dniu myœlê? Rozwi¹¿cie rebus i dowiedzcie siê sami!

                         K=EÑ     KWI=M

Tak! Tak! Odgadliœcie prawid³owo! Wiem, ¿e pamiêtacie o tym œwiêcie, ale chcia³em wam tylko
przypomnieæ, ¿ebyœcie na czas przygotowali laurki, niespodzianki, ¿yczenia. Ojej, w³aœnie chcia-
³em daæ wam kilka rad, co mo¿na zrobiæ z okazji Dnia Matki, ale pomiesza³y siê w mojej ma³ej
g³ówce ró¿nego rodzaju œwiêta i zwyczaje. Napiszcie, proszê, na kartkach tylko to, co robimy z okazji
Dnia Mamy, a inne propozycje pomiñcie.
Z okazji Dnia Matki:

Jestem pewny, ¿e mi pomo¿ecie. To jest jednoczeœnie pierwsza czêœæ konkursu dla Was. Zaraz wam
powiem, co jeszcze musicie zrobiæ, ¿eby wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagrody. Mówi³em Wam, ¿e
MAJ to bardzo weso³y miesi¹c. Lubi te¿, tak jak wy, bawiæ siê w chowanego. Tak, to prawda!
WyobraŸcie sobie, MAJ chowa siê w ró¿nych wyrazach, np. „majonez”, „Majka”. Niekiedy trudno
go znaleŸæ, bo rozdziela swoje litery, np. „Himalaje”
Napiszcie jak najwiêcej wyrazów, w których jest ukryty MAJ. W losowaniu nagrody wezm¹ udzia³
te osoby, które poprawnie wykonaj¹ pierwsze zadanie i napisz¹ najwiêcej wyrazów z ukrytym s³o-
wem „maj”. Rozwi¹zania przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu. Nagrodê za poprawnie
policzone ¿abki w poprzednim numerze naszej gazety otrzymuje Kasia Lisowska kl. II d.

Czeœæ! Wasz Œmiglaczek
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„Bajka o œnie¿nym smoku” (cd)

- Zbli¿ siê – powiedzia³ cicho do bia³ego jaszczurka. –
Czas, byœ otrzyma³ imiê, nie mogê przecie¿ wo³aæ na cie-
bie „ma³y”. Podejrzewam te¿, ¿e potrafisz ju¿ mówiæ, choæ
nie odezwa³eœ siê dot¹d ni jednym s³owem Czy to praw-
da?

Onieœmielony zawadiaka g³oœno prze³kn¹³ œlinê.
- Tak, panie, potrafiê mówiæ ju¿ od roku. – wyszepta³
- Dlaczegó¿ wiêc nie rzek³eœ niczego na sw¹ obronê? –
zdziwi³ siê Shen.
- Inne ma³e smoki nie znaj¹ jeszcze mowy. Ba³em siê, ¿e
jestem odmieñcem i ¿e zostanê wygnany.
- Od dziœ mo¿esz, jak ka¿dy, u¿ywaæ s³ów, by wyraziæ
swe uczucia i pragnienia. Mo¿esz pytaæ i poszukiwaæ
wiedzy. Bêdê ci przewodnikiem i towarzyszem. Nie mu-
sisz ju¿ uciekaæ, by coœ poznaæ i zrozumieæ!
- Tak bêdzie, mój panie! – radoœæ b³yszcza³a w niebie-
skich oczach.
- Dobrze. Teraz wybierzemy ci imiê. Jesteœ cudownie bia-
³y. Mo¿e nazwiemy ciê Irbis – Œnie¿ny Smok?

Shen nie potrzebowa³ odpowiedzi. Widzia³ niek³aman¹
radoœæ w oczach swego goœcia i uœmiech zadowolenia
rozjaœni³ jego oblicze.
- Witaj wiêc, Irbis – Œnie¿ny Smoku, w moim domu. Niech
bêdzie on od tej chwili tak¿e twoim domem! – uroczy-
œcie wyrzek³ prastar¹ smocz¹ formu³ê powitaln¹.

Kilkadziesi¹t nastêpnych lat Shen zapamiêta³, jako
najtrudniejszy okres w swoim wiecznym ¿yciu. Nawet
walka z drapie¿nymi wspó³plemieñcami i ostateczne
opuszczenie Vegi nie sprawi³o mu tyle wysi³ku, ile opie-
ka nad Irbisem. Jego ciekawoœæ i ¿¹dza poznania nie mia³y
równych sobie. Odznacza³ siê te¿ niebywa³ym, jak na spo-
kojne smoki, temperamentem. Wszêdzie by³o go pe³no.
Buszowa³ pod sto³em, w laboratorium, wspina³ siê na pó³-
ki z ksi¹¿kami, próbowa³ samodzielnie mieszaæ czaro-
dziejskie mikstury.

Z ka¿dym rokiem jednak przybywa³o mu powagi i wie-
dzy. Shen nie zdziwi³ siê zbytnio, kiedy pewnego dnia
ujrza³ fruwaj¹ce po pracowni motyle, choæ wysoko w gó-
rach te owady nie wystêpuj¹. To Irbis za pomoc¹ proste-
go zaklêcia przywo³a³ do ¿ycia widziane na rycinie stwo-
rzenia. Czasami, po kolejnym wybryku wychowanka,
zmêczony jaszczur traci³ nadziejê na dope³nienie obiet-
nicy – wtedy skruszony Œnie¿ny Smok p³aka³ i b³aga³
o wybaczenie, przyrzekaj¹c poprawê i wszystko pozosta-
wa³o po staremu.

Shen pokocha³ Irbisa ca³ym sercem, choæ nie przy-
zna³by siê do tego nawet na mêkach, a Irbis uwielbia³
opiekuna tak bardzo, ¿e nawet kary, które ten czasem sto-
sowa³, by³y dla psotnika radoœci¹.

Najwiêkszej radoœci dostarcza³y Œnie¿nemu Smoko-

wi wycieczki, podczas których razem z Shenem zwie-
dza³ planetê. Poznawa³ nowe miejsca, obserwowa³ zwie-
rzêta i ptaki, pluska³ siê w oceanie. Zachwyci³ go œnieg,
zdumia³y pustynie, urzek³y ogromne kaskady wody. By³
urodzonym podró¿nikiem i odkrywc¹.

Pewnej nocy, kiedy zmêczeni kolejnym dniem wypra-
wy siedzieli przy ognisku, Irbis odwa¿y³ siê zadaæ pyta-
nie, które nurtowa³o go od kilku lat:
- Panie, dlaczego na B³êkitnej tylko my, smoki, potrafi-
my myœleæ?

Zaskoczony dojrza³oœci¹ pytania Shen milcza³ chwi-
lê, zastanawiaj¹c siê nad odpowiedzi¹.
- Zostaliœmy stworzeni przez Pana Nieba, a istoty na tej
planecie powsta³y na drodze ewolucji.
- To znaczy, ¿e nigdy nie bêd¹ rozumne? – docieka³ Irbis.
– Widzia³em, jak niektóre z nich zabijaj¹, by jeœæ. Myœlê,
ze gdybym móg³ z nimi porozmawiaæ, ³atwo przekona³-
bym je, aby tak nie robi³y.
 - Mój ma³y marzycielu, dziœ te stworzenia s¹ dla ciebie
niebezpieczne, ale za sto lat to one bêd¹ uciekaæ od cie-
bie. Mo¿e to i dobrze, ¿e nie potrafi¹ myœleæ. Gdyby wie-
dzia³y, jak jesteœmy bezradni pomimo ogromnej sylwetki
i groŸnego wygl¹du, szybko nauczy³yby siê polowaæ na
nas. Myœl¹cy drapie¿ca jest stokroæ niebezpieczniejszy
od tego, który myœleæ nie potrafi.

Zapad³o milczenie. W ciszy rozlega³ siê niekiedy od-
leg³y ryk poszukuj¹cego ³upu tygrysa i bolesny jêk jego
ofiary. Nieprzekonany Irbis myœla³ tymczasem:
- Na pewno zdo³a³bym wyt³umaczyæ zwierzêtom, ¿e je-
dzenie miêsa jest z³e.

Mija³y dziesiêciolecia. Nadszed³ Dzieñ Równonocy –
kiedy na Vedze smoczej spo³ecznoœci przedstawiano nowe
pokolenie jaszczurów. Zgodnie z odwieczn¹ tradycj¹ i te-
raz na g³ównym placu z³otego miasta zgromadzi³y siê
smoki z ca³ej planety. Zjawi³y siê wszystkie bez wyj¹tku,
ciekawe, pierwszego pokolenia urodzonego i wychowa-
nego na B³êkitnej. W samo po³udnie z Pa³acu M¹droœci
wyszli na plac cz³onkowie Rady Starszych, by oficjalnie
przyj¹æ ma³e smoki do wspólnoty. Zgromadzone jaszczury
utworzy³y szpaler prowadz¹cy z placu a¿ do Dzieciñca.
Gdy wszystko by³o gotowe, otworzy³y siê wrota wycho-
walni i w kierunku placu ruszy³ dumny pochód. Na czele
kroczy³ Lao Tze , za nim pozostali czterej opiekunowie,
a dalej maszerowa³y dostojnie ma³e smoki. Orszak za-
myka³ samotny, ale bardzo radosny Irbis.

Pochód zbli¿y³ siê do podwy¿szenia, na którym sta³a
Rada Starszych. Lao Tze sk³oni³ siê i rzek³;
- Nieœmiertelni bracia, oto prowadzimy tu dziœ owoc na-
szej siedem tysiêcy siedemdziesiêcioletniej pracy. Przyj-
mijcie go do naszej spo³ecznoœci!

Katarzyna Kraczewska
(cdn)
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27 marca br.
Oko³o, godz. 1700 do sklepu przy ul. Sienkiewicza

w Œmiglu wesz³o dwóch m³odych mê¿czyzn i kobieta,
którzy pod pozorem zakupów odwrócili uwagê sprzedaw-
czyni i skradli 950 z³ z pó³ki pod lad¹.

2 kwietnia br.
Policjanci z sekcji kryminalnej ustalili sprawcê kra-

dzie¿y w Przysiece Polskiej w dniu 8 stycznia 2000 r..
Okaza³ siê nim 28 - letni mieszkaniec gm. Œmigiel.
Uda³o siê odzyskaæ skradzione
mienie w postaci wzmacniacza,
odtwarzacza CD oraz magneto-
fonu dwukasetowego „Tech-
niks”.

5-6 kwietnia br.
W Œmiglu na ulicy Zdrojo-

wej dokonano kradzie¿y samo-
chodu Mercedes Sprinter kol.
bia³ego, rok prod. 96. Wartoœæ
skradzionego pojazdu oszaco-
wano na 50.000 z³

8 kwietnia br.
W Œmiglu na ulicy Zdrojo-

wej ponownie dokonano kra-
dzie¿y  samochodu Mercedes

Dzia³ka budowlana w Œmiglu 480 m,
0 609 270 126

Sprzedam dzia³kê ogrodniczo – budowlan¹, 0,25 ha
w Œmiglu.

tel. 5 185 754

Matematyka korepetycje, komputerowe przepisywanie
prac, tekstów.

tel. 5 180 671

Sprzedam dachówkê zak³adkow¹ palon¹, 150 m2

tel. 5 180 416 po godz. 1700.

Sprinter koloru bia³ego, rok. prod. 97, o wartoœci 45.000
z³.

14 kwietnia br.
W Wonieœciu zatrzymano 42 - letniego mieszkañca gm.

Œmigiel, który jecha³ rowerem, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym (1,59 promili alkoholu w wydychanym powietrzu).

A p e l

W dniu 2 marca br. w lesie ko³o wsi Sierpowo gm.
Œmigiel znaleziono zw³oki mê¿czyzny. Dotychczasowe
czynnoœci nie doprowadzi³y do ustalenia to¿samoœci de-
nata.

Mê¿czyzna zmar³ bez udzia³u osób trzecich. Na pod-
stawie oglêdzin zewnêtrznych, sekcji oraz badañ antro-
pologicznych czaszki ustalono rysopis: wiek 45-50 lat,
wzrost 181 cm,  waga 65 kg, budowa cia³a œrednia, roz-
miar obuwia 41, w³osy ciemne, szpakowate, rzadkie, lek-
ko faluj¹ce, z ty³u d³u¿sze - zachodz¹ce na szyjê, lekka
³ysina czo³owa z zakolami, w¹sy rzadkie, krótkie, siwe,
nos w¹ski, w górnej szczêce brak uzêbienia, w dolnej licz-
ne ubytki. Znaki szczególne – za ¿ycia z³amany nos. Ubra-
ny by³ w kurtkê koloru ciemnooliwkowego, wewn¹trz
czerwon¹, zapinan¹ na zatrzaski, ¿ó³ty golf z br¹zowymi
paskami przy szyi i na rêkawach, spodnie gabardynowe
koloru czarnego oraz czarne kozaki na rzepy.

Dokonano komputerowej rekonstrukcji przypusz-
czalnego wygl¹du twarzy.

Osoby mog¹ce ustaliæ to¿samoœæ denata prosimy
o kontakt z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Koœcianie
tel. 5 12 70 01.

A p e l

Og³oszenia drobne

Sprzedam otrêby pszenne
tel. 5 189 855, 0 502 305 273
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 3
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poziomo

1. rodzaj odbitki
7. mebel sklepowy
8. wydarzenie ma³ej wagi

10. dop³yw Jeniseju
11. woja¿
13. z³ote lub srebrne
14. serwowany przez barmana
15. retuszuje piosenkê
18. p³ynie z oka

1 2 3 4 5 6

7

8 F 9

10 B 11 12 D

13 G

14 C 15 16 17

18

19 20 21 22 23 K

24

25 I 26 E 27

28

29 J

30 A H

A B C D E F G H I J K

19. lincz
23. ryba morska
24. czêœæ poro¿a jelenia
25. znamiê
26. dykcja
28. nie pisze komedii
29. pod kranem
30. zwolennik bezrz¹du

Pionowo

1. w czerwonym berecie
2. bogactwo Kuwejtu
3. zwierzê domowe
4. filar mostu
5. w³aœciciel cudownej lampy
6. noga raka
8. samolubstwo
9. s¹siad Iranu

12. ... do m³odoœci
13. gospodarz na Podhalu
16. ob¿artuch
17. do rozpalenia ogniska
18. w kolanie
20. œlubowa³a z Klar¹
21. stolica Kanady
22. Ikar, dla Dedala
23. mieæ do czegoœ...
26. taniec
27. „krótka moda”

szego miasta znów pojawi¹ siê kwestuj¹cy w imieniu
chorych dzieci wolontariusze.

Nie odmawiajcie Pañstwo swego wsparcia tak¿e
i w tym roku – mo¿na podzieliæ siê przecie¿ nawet nie-
wielk¹ kwot¹. Wa¿ne by uczynili to wszyscy! Moralny
obowi¹zek opieki nad s³abszymi ci¹¿y na ka¿dym z nas
bez wyj¹tku a mo¿liwoœæ wywi¹zania siê z niego dostar-
cza satysfakcji i wewnêtrznego zadowolenia.

Hojnym ofiarodawcom z góry dziêkujemy za ¿yczli-
woœæ i zrozumienie.

Zarz¹d Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o

nadziei”

ci¹g dalszy ze str. 7

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

----------------------------------
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S p or t
Szachiœci w turniejach

Nie pró¿nowali œmigielscy szachiœci. Rywalizowali
w kilku turniejach, w jednym w Guben w Niemczech.
W dniu 21 marca, w Zb¹szyniu, odby³y siê Dru¿ynowe
Mistrzostwa Wielkopolski Szkó³ Gimnazjalnych. Œmigiel-
ska dru¿yna zajê³a tam 11 miejsce. W jej sk³ad wchodzili
B³a¿ej Kuœnierczak, Pawe³ Judek, Przemys³aw J¹der
i Ma³gosia £upicka.

Nastêpnego dnia w tym samym miejscu odby³y siê
Dru¿ynowe Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych. Tu dru-
¿ynê tworzyli Mariusz Leœniak, Kazimierz Œwitalski,
Micha³ Œwita³a i Agnieszka Adamczak.

W rywalizacji szkó³ podstawowych byliœmy chyba naj-
m³odsz¹ ekip¹. Dlatego zwa¿ywszy, ¿e moim podopiecz-
nym przysz³o zmierzyæ siê z dzieæmi, które graj¹ w sza-
chy znacznie d³u¿ej, uwa¿am, ¿e jest dobry wynik - pod-
sumowa³a turniej Ma³gorzata Adamczak.

W Zb¹szyniu gimnazjaliœci reprezentowali Gimnazjum
w  Œmiglu, a m³odsza grupa œmigielsk¹ Szko³ê Podsta-
wow¹.

W dniach od 5 do 7 kwietnia œmigielanie goœcili w Gu-
ben. Tam odby³ siê turniej miêdzynarodowy, w którym
oprócz Niemców i Polaków uczestniczyli te¿ szachiœci
z Czech. W sumie w tej nadgranicznej miejscowoœci spo-
tka³o siê oko³o dwustu zawodniczek i zawodników.

Rywalizowano w grupach wiekowych. Œmigielanie
zajêli w nich miejsca: Marcin WoŸny 6, Alicja £upicka 1,
Agnieszka Adamczak 16, Marcin Buchwald 3,  Karol
Szwarc 9, Szymon Dro¿d¿yñski 15, Magdalena Judek 2,
Przemys³aw J¹der 6, Kazimierz Œwitalski 9, Micha³ Œwi-
ta³a 20, Mariusz Leœniak 14.

Z kolei w dniach od 19 do 21 kwietnia w Obrze odby-
³y siê pó³fina³y do Indywidualnych Mistrzostw Woje-
wództwa Wielkopolskiego. W imprezie udzia³ wziê³o
dziesiêcioro œmigielan.

Pawe³ Judek zaj¹³ 4 miejsce w grupie do lat 16 lat,
Magdalena Judek 3 w grupie do lat 18, Marcin WoŸny 6
w grupie do lat 18, Agnieszka Adamczak 4 w grupie do
lat 10. Ta czwórka zdo³a³a wywalczyæ awans.

Nie uda³o siê to pozosta³ej szóstce. Tu lokaty by³y na-
stêpuj¹ce: Ma³gorzata £upicka 8, £ukasz Ha³as 17, Ma-
ciej £upicki 9, Cyryl Szudra 10, Kazimierz Œwitalski 15,
Przemys³aw J¹der 17.
W turnieju udzia³ bra³o 170 uczestników. DAS

Pozosta³ niedosyt

NieŸle grali pi³karze Pogoni 1929 Œmigiel w pierwszych
meczach tegorocznych rozgrywek. Nie osi¹gali jednak
takich wyników, na jakie liczyli.
W niedzielê, 17 marca, na wyjeŸdzie zremisowali 3:3 ze
Zjednoczonymi Pudliszki. Bramki zdobyli tu W³odzimierz
Rydlewski, Adam Olejnik i Marek Sowa.

Tydzieñ póŸniej na w³asnym boisku zremisowali z Rol-
nikiem Racot 1:1. Tu gola zdoby³ Adam Olejnik. Kolej-
ny pojedynek czeka³ ich 30 kwietnia z Orkaniem Cho-
rzemin. Tym razem zwyciê¿yli 1:0, a celne trafienie na
swe konto zapisa³ Karol Piotrowiak.

U siebie, sobotê 6 kwietnia, zremisowali z Mas-Ro-
lem Sp³awie 1:1, a gola dla nich zdoby³ £ukasz Ogro-
dowczyk.

W niedzielê, 14 kwietnia, przegrali ze Zniczem Obra
2:3. Bramki strzelili £ukasz Ogrodowczyk i Adam Olej-
nik.

W sobotê, 20 kwietnia, natomiast zremisowali z Polo-
ni¹ Leszno 1:1. Ponownie celnym trafieniem popisa³ siê
tu Adam Olejnik.

Po tych meczach pozosta³ niedosyt. Spodziewaliœmy
siê lepszych wyników, zw³aszcza u siebie - krótko sko-
mentowa³ trener Andrzej Wojciechowski. DAS

Œmigielskie bieganie po raz dzie-
wi¹ty
Ponad szeœciuset przewa¿nie m³odych biegaczy zgro-
madzi³y IX Otwarte Biegi Uliczne w Œmiglu. Impreza
odby³a siê w sobotê, 20 kwietnia.
W punktacji dru¿ynowej szkó³ podstawowych pierwsze
miejsce zajê³a szko³a ze Œmigla, drugie z Czacza, a trze-
cie Przysieki Starej.

Indywidualnie w poszczególnych kategoriach wieko-
wych szkó³ podstawowych zwyciê¿ali. W kategorii klas
II i m³odszych: Aleksandra Stró¿yñska, Sonia Nowak
i Natalia Górna, wszystkie ze Œmigla. Wœród ch³opców
najlepszy by³ œmigielanin Micha³ Ludwiczak. Drugie
miejsce zaj¹³ Dawid £awecki z SP12 Leszno, a trzecie
Bartosz KaŸmierczak te¿ ze Œmigla.

W kategorii klas III Wœród dziewcz¹t najlepsza by³a
Eliza Ratajczak ze Œmigla, druga Anna Ci¹¿kowska z Cza-
cza, a trzecia Marcelina £upicka ze Œmigla. Wœród ch³op-
ców Piotr Wêc³awiak, £ukasz Junik i Tomasz Andrzej-
czak, wszyscy ze Œmigla.

W kategorii klas IV najlepsze okaza³y siê Milena Mrug
z Przysieki Starej oraz Malwina Furmaniak i Krystyna
Urbaniak z Przysieki Starej. Wœród ch³opców zwyciê¿ali
Mateusz Bossy z Przysieki Starej, Wiktor Rejno ze Œmi-
gla i Przemys³aw Skrzypczak ze Œmigla.
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Turniejowe medale

Znakomicie spisali siê w minionych tygodniach m³o-
dzi tenisiœci sto³owi z Czacza i Œmigla, którzy wygry-
wali lub nale¿eli do czo³owych graczy kilku du¿ych
turniejów.
W dniach 16-17 marca w Ciechanowie odby³ siê Fina³
Ogólnopolski o Puchar Przegl¹du Sportowego i PZTS.
Startowa³y tam ¿aczki i ¿acy. Wœród nich znalaz³a siê
Justyna ¯urek, zawodniczka Polonii Arsena³ Œmigiel.
W gronie 48 zawodniczek z ca³ego kraju zajê³a 36 miej-
sce.

W sobotê, 23 marca, w Mi³kowie odby³y siê Indywi-
dualne Mistrzostwa Wielkopolski Gimnazjalistów. Zna-
komicie spisa³ siê Wojciech Waligórski, który wygra³
imprezê. Jego klubowy kolega Dariusz Szymañski wy-
walczy³ medal srebrny. Oczywiœcie obaj pojad¹ na fina³
krajowy.

Z kolei w sobotê, 6 kwietnia, w Rosku odby³y siê In-
dywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Szkó³ Podstawo-
wych. Wœród dziewcz¹t najlepsza okaza³a siê Marta Wa-
ligóra. Tomasz Nawrot wywalczy³ w rywalizacji ch³op-
ców pozycjê drug¹.

W tym samym dniu w Poznaniu przeprowadzono In-
dywidualne Mistrzostwa Wielkopolski M³odziczek i M³o-
dzików. Startowali w nich zawodnicy wy³onieni w trzech
wczeœniejszych turniejach klasyfikacyjnych. Wœród
dziewcz¹t œwietnie spisa³a siê Estera Obiega³a z Orl¹t
Terra Czacz, która zajê³a tam 2 miejsce. Jej klubowa ko-
le¿anka Paulina Maœlak by³a 6. Weronika ¯urek ze Œmi-
gla zajê³a miejsce 7, Justyna ¯urek 10, Ewelina ¯urek
12.

W kategorii klas V-VI najlepszymi zawodniczkami
okaza³y siê Monika Habernik z Bronikowa, Ma³gorzata
Nowak z Czacza i Sandra Mazurek ze Œmigla, a wœród
ch³opców Hubert Jankowski ze Œmigla, Rafa³ £awniczak
z Bronikowa i Rados³aw Bota z Czacza.

W klasyfikacji dru¿ynowej gimnazjów najlepsze oka-
za³o siê Gimnazjum w Œmiglu przed placówkami w Cza-
czu i Starym Bojanowie.

Indywidualnie w rywalizacji dziewcz¹t z klas I i II
wygrywa³y Agnieszka Nowak z Przysieki, Anna Koniecz-
na z Czacza i Anna Gbiorczyk ze Starego Bojano-
wa, a wœród ch³opców Tomasz Zaj¹c z Czacza, Daniel
Grycz z Koœciana i Micha³ Smolarek z Koœciana.

W kategorii III klas wœród gimnazjalistek tryumfowa-
³y œmigielanki Natalia Dolczewska, Juestyna Wandelt
i Anna Michalak, a wœród ch³opców Pawe³ Sroczyñski
ze Starego Bojanowa, £ukasz Skrzypczak ze Œmigla i Bar-
tosz Gbiorczyk ze Œmigla.

W punktacji dru¿ynowej szkó³ œrednich tryumfowa³
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie

Do biegu Open zg³osi³o siê trzydzieœci zawodniczek
i zawodników. Pierwsze miejsce i puchar marsza³ka wo-
jewództwa wielkopolskiego zdoby³ Krzysztof Tumko,
¿o³nierz z leszczyñskiej jednostki. Drugi by³ Andrzej
Œwiêtek z Leszna, a trzeci Krzysztof Bieniek, z “Amato-
ra” Leszno.

W kategorii kobiet wygra³a Agnieszka Golak ze Œremu,
która otrzyma³a puchar starosty koœciañskiego. Druga by³a
Ma³gorzata Nowak z Popowa Starego, a trzecia Karolina
Cwynar z Niet¹¿kowa.

Daniel Majewski z klasy V Szko³y Podstawowej
w Œmiglu wylosowa³ nagrodê-rower.

Impreza by³aby trudna do przeprowadzenia gdyby nie
sponsorzy. Tych na szczêœcie nie brakowa³o. Zawody
sponsorowali: Piekarnia Beaty i Piotra Kaczmarków ze
Œmigla, Przedsiêbiorstwo Przetwórstwa Miêsnego z Prze-
mêtu, Œmigielska Spó³dzielnia Przetwórczo-Handlowa,
Auto Komis “Domaga³a” ze Œmigla i Bojanowa Poznañ-
skiego, Firma Reklamowa Krzysztofa Moszaka ze Œmi-
gla, Przedsiêbiorstwo Handlowe “GIN” Agnieszka i Piotr
Balcer ze Œmigla.

Organizatorzy dziêkuj¹ pracownikom Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu i Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu.

Fundatorami pucharów byli: marsza³ek województwa
wielkoplskiego-Open mê¿czyzn, Marian Kasperski, rad-
ny Wielkopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego-Open Mê¿-
czyzn, starostwa powiatu koœciañskiego-Open kobiet,
przewodnicz¹cy powiatowego SZS-punktacja zespo³owa
szkó³ podstawowych, burmistrz Œmigla-punktacja zespo-
³owa gimnazjów, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla-punktacja zespo³owa szkó³ œrednich. DAS

Spoœród ch³opców najlepiej wypad³ £ukasz Szymañ-
ski z Polonii, który by³ 4. Andrzej Fr¹ckowiak z Czacza
zaj¹³ miejsce 18, S³awomir Kreuschner ze Œmigla 29,
Dawid Obiega³a 31. Estera Obiega³a awansowa³a do pó³-
fina³ów mistrzostw Polski, a £ukasz Szymañski do fina-

ci¹g dalszy na str. 18
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Najlepsi w szkole

Danuta Strzelczyk by³a organizatork¹ Mistrzostw
Szko³y Podstawowej w Œmiglu w Tenisie Sto³owym.
Zabawa odby³a siê we wtorek, 9 kwietnia. Uczestniczy³y
w niej dzieci z klas IV-VI.

Wœród dziewcz¹t wygra³a Marta Waligóra z klasy 6d.
Drugie miejsce przypad³o Weronice ¯urek z klasy 5d,
a trzecie Sandrze Mazurek z klasy 5d.

Wœród ch³opców najlepszy okaza³ siê £ukasz Szymañ-
ski z 6e. Za nim uplasowali siê Tomasz Nawrot z 6b oraz
S³awomir Kreuschner z 5b. DAS

Wygra³y oba zespo³y

Dobrze radzi³y sobie w minionych tygodniach oba ze-
spo³y UKS Grom Czacz. Swe pojedynki wygrywali
zarówno seniorzy jak i trampkarze.
W niedzielê, 24 marca, w Czaczu odby³y siê dwa mecze
towarzyskie. Seniorzy pokonali KS Turew 5:2, trampka-
rze natomiast wygrali ze swymi rówieœnikami z Koko-
rzyna 7:1.

W Wielk¹ Sobotê zorganizowano mecz, w którym
udzia³ bra³y dwie dru¿yny z³o¿one z zawodników z Cza-
cza. Na boisku mo¿na ich by³o zobaczyæ ponad trzydzie-
stu.

W niedzielê, 7 kwietnia, seniorzy Gromu po zaciêtym
meczu pokonali 4:3 Rusiecckich Widziszewo.

Tydzieñ póŸniej rozgrywki ligowe rozpoczêli tramp-
karze. Pokonali u siebie 2:0 lidera rozgrywek Helios Bucz.
Obie bramki zdoby³ lider dru¿yny Tomek Jurga.

W niedzielê, 21 kwietnia, m³odzie¿ z Bucza pokona³a
z kolei Obrê Koœcian 4:3. Koœcianianie wszystkie trzy
bramki zdobyli z rzutów karnych. Znów bohaterem spo-
tkania okaza³ siê Tomek Jurga, który zdoby³ 3 gole.
Czwart¹ bramkê strzeli³ Mateusz Witomski.

I wreszcie po d³ugiej zimowej przerwie pierwszy mecz
ligowy zagrali seniorzy, którzy wyjechali do Czantorii
Goœcieszyn. Mecz by³ bardzo zaciêty i wyrównany. Grom
czêœæ spotkania gra³ w dziesi¹tkê, bowiem w 55 minucie
jeden z zawodników otrzyma³ czerwon¹ kartkê. Wresz-
cie wynik uda³o siê rozstrzygn¹æ w 85 minucie, kiedy
zwyciêskiego gola dla dru¿yny z Czacza zdoby³ Damian
Pieœniak. DAS

³ów, które odbêd¹ siê 25-26 maja w Brzegu Dolnym.
W sobotê, 13 kwietnia, w GnieŸnie odby³y siê Dru¿y-

nowe Mistrzostwa Wielkopolski M³odziczek i M³odzi-
ków. Justyna i Weronika ¯urek wywalczy³y tam srebrny
medal, Paulina Maœlak i Estera Obiega³a zajê³y miejsce
6, a Ewelina ¯urek i Sandra Mazurek 10. W rywalizacji

ch³opców £ukasz Szymañski i S³awomir Kreuschner
wywalczyli miejsce 4, a para z Czacza Andrzej Fr¹cko-
wiak i Dawid Obiega³a 14.

Dzieñ póŸniej równie¿ w GnieŸnie odby³y siê Indywi-
dualne Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów. Wojciech
Waligórski by³ tam 4, Dariusz Szymañski 7, Mateusz
Kuciak 15.

Po kolejnym tygodniu, 20 kwietnia, w Poznaniu prze-
prowadzono Dru¿ynowe Mistrzostwa Wielkopolski Ju-
niorów. Tu œwietnie spisali siê œmigielanie, którzy zwy-
ciê¿yli. Dru¿ynê tworzyli Wojciech Waligórski, Dariusz
Szymañski i Mateusz Kuciak. Sukces tym bardziej by³
warty podkreœlenia, ¿e praktycznie wszyscy ich przeciw-
nicy byli starsi o dwa lata. Œmigielanie wywalczyli awans
do pó³fina³ów Mistrzostw Polski.

Kolejne zmagania czeka³y naszych tenisistów w nie-
dzielê, 21 kwietnia. W Witkowie ko³o Gniezna odby³y

siê wtedy Mistrzostwa Wielkopolski LZS. Wœród junio-
rów wygra³ Dariusz Szymañski, a Wojciech Waligórski
by³ 3. W grupie m³odziczek Estera Obiega³a zajê³a 2 miej-
sce. Kinga Langner wœród kadetek zajê³a pozycje 16-24,
a Pawe³ Zbyrad od 9-12. Powiat koœciañski zaj¹³ dru¿y-
nowo 3 miejsce. DAS
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