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Informacja Urzêdu Miejskiego Œmigla
dotycz¹ca powszechnej wymiany

dowodów osobistych

Ju¿ wkrótce dowody osobiste starego typu (tzw. ksi¹¿eczkowe) strac¹ swoj¹ wa¿noœæ, bowiem z dniem 31 grudnia 2007
roku mija ostateczny termin sk³adania wniosków o ich wymianê.

W zwi¹zku z tym wszyscy, którzy nie wymienili tego dokumentu powinni zrobiæ to jak najszybciej, poniewa¿ bez wa¿nego
dowodu osobistego nie bêdzie mo¿na miêdzy innymi:

- za³atwiæ formalnoœci w urzêdach
- odebraæ listu poleconego na poczcie
- odebraæ renty i emerytury
- wzi¹æ kredytu bankowego
- sprzedaæ lub kupiæ mieszkanie, itp.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego prosimy sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim Œmigla, pokój nr 11 w godzinach pracy
Urzêdu to jest:
w poniedzia³ki w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do pi¹tku w godzinach: 7.00-15.00

Pocz¹wszy od dnia 10 wrzeœnia 2007 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane bêd¹ dodatko-
wo w ka¿dy poniedzia³ek od godziny 16.00- 18.00

W paŸdziernikowej sesji uczestniczy-
³o trzynastu radnych z piêtnastoosobo-
wego sk³adu Rady Miejskiej.
Podjêto dziewiêæ uchwa³, w tym trzy do-
tycz¹ce miejscowych podatków. W sto-
sunku do obecnego w 2008 roku wzrosn¹
œrednio o 4% stawki podatku od nieru-
chomoœci i od œrodków transportowych
(szczegó³owy wykaz stawek zosta³ za-
mieszczony na stronie BIP). Radni obni-
¿yli ponadto podstawê obliczania podat-
ku rolnego, (jest ni¹ œrednia cena skupu
¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2007 r.)
z kwoty 58,29 z³ do 44 z³. Zmiany nast¹-
pi¹ równie¿ w podziale inkasa z op³aty
targowej. Do tej pory 80% przychodów
z targowiska wp³ywa³o do ZGKiM, a po-
zosta³a czêœæ do bud¿etu gminy. Po zmia-

XVI sesja Rady Miejskiej

nie w kasie zak³adu pozostanie tylko 20%.
Radni ponadto wyrazili wolê wspó³pracy
z lokaln¹ grup¹ dzia³ania, a tym samym
przyst¹pienia do Stowarzyszenia
„Obrzañska Tradycja”. Okreœlili równie¿
zasady wspó³pracy samorz¹du z organi-

W gminie Œmigiel podczas minionych
wyborów parlamentarnych do urn wy-
borczych uda³o siê prawie 50 procent
osób uprawnionych do g³osowania. Fre-
kwencja wynios³a dok³adnie 46,9 %. Naj-
wiêksze poparcie, bo a¿ 41,85 % g³osów,
otrzyma³a Platforma Obywatelska (lista
nr 8), 25,96 % g³osów mia³a lista nr 6 –
Prawo i Sprawiedliwoœæ, 13,7 % lista nr
20 – Lewica i Demokraci, 11,51 % Polskie
Stronnictwo Ludowe (lista nr 10), 4,27 %
Samoobrona (lista nr 15), nastêpnie Pol-
ska Partia Pracy 1,53 % (lista nr 2) i naj-
mniejsze poparcie otrzyma³a lista nr 3 –
1,17 % – Liga Polskich Rodzin.
Œmigiel po raz pierwszy w historii ma
senatora. Jest ni¹ rodowita œmigielanka,

Ma³gorzata Adamczak. Kandydatka wy-
startowa³a z Komitetu Wyborczego Plat-
formy Obywatelskiej, zdobywaj¹c w na-
szej gminie najwiêksz¹ liczbê g³osów –
2 946, co stanowi 47,95% wszystkich od-
danych na kandydatów do Senatu. Pani
Ma³gorzata do tej pory by³a radn¹ Sej-
miku Wielkopolskiego, ale mieszkañcy
gminy znaj¹ j¹ g³ównie z dzia³alnoœci na
rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o
Nadziei”, którego jest prezesem.
Pani senator gratulujemy wygranej!

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

S e n a t o r  z e  Œ m i g l a

zacjami pozarz¹dowymi na 2008 rok.
Uchwa³a w tej sprawie dotyczy g³ównie
zasad finansowania tych organizacji, któ-
re od nowego roku, aby uzyskaæ dotacje,
bêd¹ musia³y sk³adaæ swoje wnioski na
og³aszane przez burmistrza konkursy.
Poddany pod g³osowanie na sesji zosta³
równie¿, wyró¿niony przez Fundacjê
Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajowe
Biuro Przeciwdzia³ania Narkomanii,
Gminny Program Przeciwdzia³ania Nar-
komanii na lata 2008-2013, który rada
przyjê³a jednomyœlnie.
Radni wprowadzili tak¿e kilka zmian do
bie¿¹cego bud¿etu gminy oraz wyznaczy-
li na 2008 rok limit 5 licencji dla taksó-
wek osobowych.
Kolejne obrady zaplanowane zosta³y na
29 listopada.

tekst i fot. A. Kasperska
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Dwie wa¿ne uchwa³y podjêli 26 paŸ-
dziernika na XIV sesji radni M³odzie¿o-
wej Rady Miejskiej Œmigla. Pierwsza
dotyczy³a skrócenia o dwa miesi¹ce
obecnej kadencji, która trwaæ bêdzie po
zmianie do 31 grudnia br. Druga powo-
³uje Gminn¹ Komisjê Wyborcz¹ do prze-
prowadzenia wyborów do nastêpnej M³o-
dzie¿owej Rady.
Ustêpuj¹cy radni, zgodnie z ordynacj¹
wyborcz¹, wy³onili spoœród siebie sze-
œcioosobowy zespó³ odpowiedzialny za
prawid³owe przygotowanie i przeprowa-
dzenie przysz³ych wyborów.

Skrócona kadencja

Uczestnicz¹cy w sesji goœcie burmistrz
Wiktor Snela, jego zastêpca Wies³awa

Poleszak-Kraczewska oraz Stanis³aw
Pawlak, zastêpca przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej przypomnieli o istotnych
dla spo³ecznoœci lokalnych inicjatywach
w dziedzinie sportu i rekreacji oraz pra-
cy na rzecz osób niepe³nosprawnych, po-
dejmowanych przez M³odzie¿ow¹ Radê
Miejsk¹, a tak¿e z³o¿yli radnym podziê-
kowania za dzia³alnoœæ wspieraj¹c¹ roz-
wój idei samorz¹dowych wœród m³ode-
go pokolenia. Wszyscy m³odzi radni
otrzymali na pami¹tkê pe³nienia manda-
tu albumy o Polsce.

WPK
fot. WPK

Kilka lat temu, przygotowuj¹c wyjazd
grupy polskiej m³odzie¿y na Europejskie
Spotkanie M³odych, które odbywa³o siê
we francuskim mieœcie Neufchateau, po-
prosi³em o pomoc re¿ysera Teatru 112
w Koœcianie Janusza Dodota, przed laty
zwi¹zanego ze œmigielskim Centrum
Kultury. Przygotowana wówczas przez
niego inscenizacja teatralna zosta³a en-
tuzjastycznie przyjêta przez m³odzie¿
z kilku europejskich krajów. Spektakl by³
nietypowym przedstawieniem, bowiem
aktorzy nic nie mówili, a ich grê wspa-
niale uzupe³nia³a muzyka i odpowiednie
rekwizyty. Przez kilka kolejnych lat, sto-
suj¹c tak¹ formê teatralnej edukacji,
uczyliœmy m³odych Europejczyków na-
szej historii, co spotyka³o siê z olbrzymim
zainteresowaniem z ich strony i spowo-
dowa³o, ¿e postanowi³em poprosiæ Janu-
sza Dodota, by pomóg³ mi wykorzystaæ

teatr w edukacji historycznej naszej m³o-
dzie¿y .W realizacji przygody z teatrem
historycznym pomaga nam od kilku lat
nauczyciel muzyki i katecheta Piotr Fili-
powicz, który pasjonuje siê równie¿ hi-
stori¹. Trzy lata temu powsta³ du¿y pro-
jekt teatralny poœwiêcony Solidarnoœci,
przygotowany na proœbê w³adz powiatu
koœciañskiego w 25. rocznicê powstania
NSZZ Solidarnoœæ. Rok temu mieszkañ-
cy naszej gminy mieli mo¿noœæ obejrze-

nia spektaklu o ofiarach stanu wojenne-
go, w 25. rocznicê jego wprowadzenia.
W bie¿¹cym roku na Œwiêto Niepodleg³o-
œci przygotowaliœmy widowisko histo-
ryczne poœwiêcone Polakom pomordo-
wanym przez zbrodniczy re¿im sowiec-
ki w Katyniu, wœród których s¹ równie¿
mieszkañcy Ziemi Œmigielskiej.
Podobnie jak w poprzednich widowi-
skach scenariusz i re¿yseria to dzie³o
Janusza Dodota, opraw¹ muzyczn¹ zaj¹³
siê Piotr Filipowicz, a wzbogacaj¹cy wy-
miar artystyczny spektaklu film nakrê-
ci³ Micha³ Kaczmarek, w sfinansowaniu
filmu pomóg³ nam burmistrz Œmigla Wik-
tor Snela. Wystêpuj¹cy w przedstawieniu
m³odzi aktorzy to uczniowie œmigielskie-
go liceum - Katarzyna Wojtkowiak, Pau-
lina Wiœniewska, Monika Domaga³a, sio-
stry Anna i Martyna Pohl, Anita Weinert,
Aurelia Kasiñska, Sandra Stanek, To-
masz Pieprzyk, Bartosz Zawal, Dagma-
ra Józefiak, Danuta Kaminiarz, Marta
Biegañska. Na szczególne podkreœlenie
zas³uguje gra najm³odszej aktorki, dzie-
wiêcioletniej Magdaleny Krajewskiej
z Koœciana, która zagra³a w spektaklu,
zmagaj¹c siê z silnym przeziêbieniem.
Piêknym œpiewem zachwyci³a widzów
Izabela Drobnik, równie¿ uczennica œmi-
gielskiego liceum. Obs³ugê techniczn¹
widowiska zabezpiecza³ licealista Krzysz-
tof Skoracki. Nale¿y dodaæ, ¿e realizacja
tego spektaklu nast¹pi³a w ramach pro-
jektu edukacyjnego opracowanego przez
Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne,
Liceum w Œmiglu,  przy pomocy Moniki
Ka³ek, pracownika Dzia³u Promocji Urzê-
du Gminy w Œmiglu. W ramach projektu
uzyskano z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej fundusze na sfinansowanie kosz-
tów przygotowania widowiska, dofinan-
sowanie wyjazdu 58 maturzystów Liceum
w Œmiglu do kina w Poznaniu na projek-

Katyñ - epitafium pamiêci pomordowanych Polaków

cjê filmu Andrzeja Wajdy pt. „Katyñ” oraz
na przygotowanie okolicznoœciowej wy-
stawy ukazuj¹cej zbrodniê katyñsk¹, któ-
ra by³a eksponowana w holu œmigielskie-
go Centrum Kultury, wspó³organizatora
naszego patriotycznego przedsiêwziêcia.
Widowisko, które poprzedzi³a prelekcja
pracownika naukowego IPN w Poznaniu
Bartosza Kuœwika, po³¹czona z pokazem
slajdów, obejrza³o ponad 200 gimnazjali-
stów ze Starego Bojanowa, Czacza, Bro-
nikowa, Œmigla oraz œmigielscy licealiœci
i trzy klasy z ZSP w Niet¹¿kowie. Pod-
czas wystêpu dla licznie przyby³ych
mieszkañców naszej gminy, którzy po
spektaklu nie kryli ³ez wzruszenia, pano-
wa³a podnios³a atmosfera. Pe³ni uznania
dla mistrzowskiej re¿yserii Janusza Do-
dota i piêknej muzyki Piotra Filipowicza
byli nie tylko starsi widzowie ale równie¿,
co nas szczególnie ucieszy³o, m³odzie¿,
która nie wstydzi³a siê mówiæ o swoim
wzruszeniu.
Pragnê podziêkowaæ wszystkim osobom,
które pomog³y w przygotowaniu tego-
rocznych obchodów Œwiêta Niepodleg³o-
œci, a szczególnie dyrektor koœciañskie-
go muzeum Magdalenie Lajszner oraz
Kazimierzowi Kiciñskiemu i Piotrowi
Wasilewskiemu.

Nauczyciel historii w LO w Œmiglu
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Od 29 wrzeœnia w œwietlicy wiejskiej
w Sp³awiu funkcjonuj¹ dwa stanowiska
komputerowe pod³¹czone do Internetu.
Zakup komputerów, drukarki i progra-
mów edukacyjnych oraz wykonanie kra-
ty zabezpieczaj¹cej sfinansowano ze
œrodków przekazanych Radzie So³eckiej
wsi Sp³awie przez Fundacjê na Rzecz
Rozwoju Wsi „Polska Wieœ 2000” im.
Macieja Rataja w ramach PROGRAMU
WSPIERANIA INICJATYW OBYWA-
TELSKICH NA RZECZ WSI I TERE-
NÓW WIEJSKICH na realizacjê projek-
tu pt. „Komputerowa biblioteka w œwie-

Komputerowa biblioteka w œwietlicy

26 paŸdziernika, póŸnym wieczorem,
w Bibliotece Publicznej w Œmiglu zosta-
³a po raz drugi otwarta wystawa malar-
ska Arkadiusza Cypriana, niepe³nospraw-
nego malarza z Jezierzyc Koœcielnych.
Arkadiusz Cyprian jest niepe³nosprawny
od 15 lat. Latem 1992 roku skoczy³ na
g³owê do wody w ¿wirowni ko³o Wroc³a-
wia, gdzie spêdza³ wakacje u kuzyna.
Uderzenie prawym ramieniem i g³ow¹
w pieñ drzewa le¿¹cego na dnie spowo-
dowa³o, ¿e Arkadiusz swoje ¿ycie spêdzi
na wózku inwalidzkim. W 1995 roku oj-
ciec zapisa³ go na warsztaty w Koœcianie
– to tam nauczy³ siê podstaw malarstwa,
co przerodzi³o siê z biegiem czasu w pa-
sjê. Malarstwo sta³o siê dla niego sposo-
bem na ¿ycie, oderwaniem od szarej rze-

Wystawa malarska Arkadiusza Cypriana

Od paŸdziernika tego roku raz w ty-
godniu w godzinach popo³udniowych
dzieci i m³odzie¿ z Broñska spotykaj¹ siê
w sali wiejskiej, by podszkoliæ swe umie-
jêtnoœci taneczne. Kurs organizowany
jest przez Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
w Broñsku i Nowym Bia³czu, a finanso-
wany przez PROGRAM WSPIERANIA
INICJATYW OBYWATELSKICH NA
RZECZ WSI I TERENÓW WIEJSKICH
ze œrodków Europejskiego Funduszu
i Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany
przez Fundacjê na Rzecz Rozwoju Wsi

Edukacja poprzez kultywowanie starych tañców

tlicy” oraz dziêki pomoc Urzêdu Miej-
skiego w Œmiglu.
Komputery s³u¿yæ maj¹ wszystkim miesz-
kañcom wioski, w szczególnoœci dzieciom
ze œwietlicy socjoterapeutycznej, do celów
edukacyjnych, tj. pisania referatów, posze-
rzania wiedzy przedmiotowej i pozapro-
gramowej, nauki jêzyków obcych, szuka-
nia informacji praktycznych (aktów praw-
nych , informacji o szko³ach, uczelniach,
kursach) oraz redagowania podañ, CV
i og³oszeñ o imprezach i akcjach dla spo-
³ecznoœci lokalnej.
Korzystanie ze stanowisk komputero-

wych jest bezp³atne, odp³atnoœæ dotyczy
jedynie wydruków. Cz³onkowie rady so-
³eckiej zapraszaj¹ wszystkich chêtnych
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 1800

do 2100.
tekst i foto Monika Ka³ek

czywistoœci. Tworz¹c, zapomina o swo-
jej niepe³nosprawnoœci. Jest szczêœliwy
dziêki temu, co robi i co mo¿e przekazaæ
innym przez swoj¹ sztukê. Pocz¹tki nie
by³y ³atwe, poniewa¿ Arkadiusz musia³
znaleŸæ odpowiedni¹ pozycjê do malowa-
nia – k³adzie siê na boku, na stoliku obok

³ó¿ka ma ustawione farby, paletê, s³o-
iczek z terpentyn¹ i olejem lnianym, na
taborecie le¿y blejtram, pêdzel k³adzie
miêdzy kciuk i zgiêty palec wskazuj¹cy,
nadgarstek usztywnia opask¹, a maluje,
wprawiaj¹c w rêkê ruch si³¹ ³okcia, bi-
cepsa i ramienia.
Warto obejrzeæ wystawê, gdy¿ podejmo-
wane przez Arkadiusza Cypriana moty-
wy to piêkne pejza¿e wiejskie, martwa
natura, bukiety kwiatów, a tak¿e ostatnio
pejza¿e nadmorskie. Artyœcie nie chodzi
o fotograficzn¹ wiernoœæ, raczej o oddanie
wra¿enia danego miejsca, np. wnêtrza lasu,
zachodu s³oñca nad morzem. Bardzo czê-
sto miejsca przez niego malowane powstaj¹
w wyobraŸni, poniewa¿ niepe³nospraw-
noœæ ogranicza mo¿liwoœci tworzenia
z natury.

Joanna Sz³apka

„Polska Wieœ 2000” im. Macieja Rataja.
Pomys³ okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê,
poniewa¿ cieszy siê sporym zaintereso-
waniem dzieci i m³odzie¿y. Uczestnicy
pod okiem instruktora Izabeli Raupis sta-
wiaj¹ pierwsze kroki taneczne.
Poziom edukacji oferowanej m³odzie¿y
wiejskiej ma zasadnicze znaczenie dla jej
szans w przysz³oœci, a szko³y wiejskie
maj¹ ograniczone mo¿liwoœci co do re-
alizacji tej funkcji. Dzieciom wiejskim
szczególnie potrzebne s¹ starannie do-
brane dzia³ania edukacyjne, spo³eczne
i kulturalne, daj¹ce mo¿liwoœæ nadrobie-
nia zaniedbañ œrodowiskowych i kultu-
rowych. M³ody cz³owiek mieszkaj¹cy na
wsi, który doje¿d¿a do szko³y, musi umie-
jêtnie gospodarowaæ czasem, aby pogo-
dziæ naukê, spotkania z rówieœnikami
oraz pomoc rodzicom w gospodarstwie.
Niekiedy nie starcza mu czasu czy pie-
niêdzy, aby rozwijaæ indywidualne zain-
teresowania i uzdolnienia. Udzia³ w zajê-
ciach zorganizowanych w miejscu za-

mieszkania to jedyna mo¿liwoœæ zdoby-
wania dodatkowej wiedzy i umiejêtnoœci
z zakresu technik tanecznych, bez stra-
ty czasu na dojazdy. Kurs jest szans¹ nie
tylko na poprawienie w³asnych umiejêt-
noœci w zakresie tañca, ale równie¿ na
pokonywanie barier typu „ja tego nie
potrafiê”. Niema³e znaczenie ma integra-
cja grupy. Nauka tañca to równie¿ oka-
zja do kszta³cenia umiejêtnoœci wspó³pra-
cy w parze i zespole, kontaktowania siê
z ludŸmi oraz wzmocnienie gotowoœci do
podejmowania i rozwijania twórczej po-
stawy.
Program obejmuje naukê tañców stan-
dardowych (walc angielski, fokstrot,
walc wiedeñski, tango, quickstep), laty-
noamerykañskich (samba, rumba, cha-
cha, jive, salsa), a poza tym blues, rock
and roll, polka, tañce ludowe, zabawy
i nowoœci taneczne.

Tekst i foto Anna Wojciechowska –
wiceprzewodnicz¹ca ZMW w Broñsku

i Nowym Bia³czu
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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, we wspó³pracy z Krajowym Biurem
Przeciwdzia³ania Narkomanii, w 2006

Narkomanii mówi¹ NIE!
roku rozpoczê³a realizacjê projektu
„Wsparcie regionalnych spo³ecznoœci
w zapobieganiu narkomanii na poziomie
lokalnym” adresowanego do gminnych
samorz¹dów oraz spo³ecznoœci lokal-
nych. Celem projektu by³a pomoc admi-
nistracji samorz¹dowej w budowaniu
gminnych projektów przeciwdzia³ania
narkomanii przy zaanga¿owaniu spo³ecz-
noœci lokalnej i zbudowaniu szerokiej
koalicji, z³o¿onej ze wszystkich g³ównych
partnerów spo³ecznych, do podejmowa-
nia dzia³añ zapobiegaj¹cych zjawisku
narkomanii. W programie wziê³y udzia³

zespo³y z 780 gmin, (oko³o 2500 osób),
z tego tylko 300 gmin nades³a³o na kon-
kurs programy.
Projekt zosta³ uroczyœcie podsumowany
i zakoñczony w czasie ogólnopolskiej
konferencji, która odby³a siê 2 paŸdzier-
nika w Warszawie w Muzeum Kolekcji
im. Jana Paw³a II (Galeria Porczyñ-
skich).Wœród 19 przedstawicieli gmin
z Wielkopolski statuetkê – wyró¿nienie,
odebra³a w imieniu jednostki samorz¹-
dowej Urzêdu Miejskiego Œmigla pe³no-
mocnik burmistrza d/s uzale¿nieñ Geno-
wefa £¹czna.

G£

Spe³ni³y siê oczekiwania mieszkañ-
ców Parska – powsta³a tam œwietlica wiej-
ska.
Samorz¹dowcy zdecydowali o zakupie na
ten cel jednopokojowego mieszkania
w Parsku, które wyremontowano dziêki
œrodkom finansowym z Urzêdu Miejskie-
go w Œmiglu. Wiele prac przy adaptacji
pomieszczeñ wykonali spo³ecznie miesz-
kañcy wsi z so³tysem Ryszardem Olejni-
kiem i Rad¹ So³eck¹, zyskuj¹c tym sa-

Mamy kolejn¹ œwietlicê
mym lokal, w którym odt¹d ¿ywiej toczyæ
siê bêdzie wspólne ¿ycie wsi.
Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali
w obecnoœci zastêpcy przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Œmigla Stanis³awa Paw-
laka i skarbnika Danuty Marciniak oraz
mieszkañców Parska – Bogdan Turliñ-
ski, radny Rady Miejskiej i Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, zastêpca burmi-
strza Œmigla.

tekst i fot. WPK

Po raz pierwszy w Przedszkolu Samo-
rz¹dowym w Œmiglu odby³o siê pasowa-
nie na przedszkolaka. Uroczystoœæ, któ-
ra odby³a siê 12 paŸdziernika, zainicjo-
wa³y nauczycielki: El¿bieta Ki¹ca, Kata-
rzyna Szul i Justyna Spalona.
Z tej okazji do przedszkola zaproszeni
zostali goœcie: zastêpca burmistrza Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska oraz przed-
stawiciele Rady Rodziców. Pasowania
ka¿dego dziecka dokona³a dyrektor pla-
cówki Kamila Grocka, a na dowód zosta-
nia „prawdziwym” przedszkolakiem ka¿-
de dziecko dosta³o medal. Nie zabrak³o
krótkiego programu artystycznego za-
koñczonego wspólnym odœpiewaniem

Pasowanie ma przedszkolaka

hymnu przedszkola „Jestem sobie przed-
szkolaczek”.
Pasowanie na przedszkolaka by³o okazj¹
do z³o¿enia ¿yczeñ wszystkim pracowni-
kom przedszkola z okazji Dnia Edukacji

Narodowej.
Wies³awa Poleszak-Kraczewska wrêczy-
³a dzieciom torbê cukierków, natomiast
dyrektor przedszkola na tê okazjê zaku-
pi³a dla ka¿dej grupy zabawki dydaktycz-
ne, dziêki którym nasi przedszkolacy
bêd¹ lepiej siê rozwijaæ i poznawaæ œwiat.
Na zakoñczenie uroczystoœci dzieci
otrzyma³y „cukierek obfitoœci”, a panie
kucharki przygotowa³y pyszne desery.
Wszystkim osobom zaanga¿owanym
w przygotowanie tej uroczystoœci dyrek-
tor Przedszkola Samorz¹dowego w Œmi-
glu Kamila Grocka serdecznie dziêkuje.

M.D.
fot. archiwum przedszkola

Spo³ecznoœæ Zespo³u Szkó³ w Broni-
kowie uczestniczy³a w pasowaniu na
ucznia klasy I szko³y podstawowej i gim-
nazjum. Uroczystoœæ odby³a siê 6 paŸ-
dziernika w Soko³owicach. Towarzyszy-
³y jej gry i zabawy przygotowane przez
uczniów klasy II gimnazjum. Wiele rado-
œci sprawi³o dzieciom i m³odzie¿y piecze-
nie kie³basek. Najprzyjemniejszy jednak

Pasowanie w Soko³owicach
okaza³ siê moment pasowania, poniewa¿
oprócz przyrzeczenia uczniowie musieli
wykazaæ siê tak¿e ró¿nymi umiejêtno-
œciami. Na znak przyjêcia do wspólnoty
szkolnej otrzymali pami¹tkowe koszulki.
W zorganizowaniu imprezy pomagali:
„FKS” Spó³ka z.o.o p. R. Kozaka, piekar-
nia p. D. Grygier i Rada Rodziców.

Adam S., fot. archiwum szko³y



listopad/20078

Rada So³ecka Nowej Wsi zaprosi³a
mieszkañców swojej miejscowoœci na
„Przygodê z jêzykiem angielskim”. Dla
grupy 15 doros³ych osób, które w trak-
cie edukacji szkolnej nie mia³y mo¿liwo-
œci nauki jêzyka angielskiego, zorganizo-
wano w pomieszczeniach œwietlicy wiej-
skiej zajêcia pozwalaj¹ce na opanowanie
jêzyka na poziomie podstawowym.
Kurs obejmuje ³¹cznie 28 godzin lekcyj-

„Przygoda z jêzykiem angielskim”
nych oraz zakup podrêczników. Ca³oœæ
w kwocie 5.970,00 z³ finansowana jest ze
œrodków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Wsi Polskiej przyznanych przez
Fundacjê na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska
Wieœ 2000” im. Macieja Rataja w ramach
PROGRAMU WSPIERANIA INICJA-
TYW OBYWATELSKICH NA RZECZ
WSI I TERENÓW WIEJSKICH. tekst i foto Anna Wieczorek

– so³tys Nowej Wsi

Wyj¹tkowy charakter mia³a uroczy-
stoœæ, zorganizowana 18 paŸdziernika
w sali im. Witolda Celichowskiego –
pierwszego wojewody poznañskiego
w odrodzonej Polsce. Zgromadzi³a ona
bowiem osoby, które swoj¹ codzienn¹
prac¹, zaanga¿owaniem i poœwiêceniem
zas³u¿y³y na szacunek i uznanie. Blisko
czterdziestu Wielkopolan otrzyma³o dziœ
odznaczenia pañstwowe – Z³ote, Srebr-
ne i Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi. Wojewoda
wielkopolski Tadeusz Dziuba wrêczy³
tak¿e nadane przez ministra obrony na-
rodowej medale „Za zas³ugi dla obron-
noœci kraju” oraz „Za ofiarnoœæ i odwa-
gê”.
Wœród odznaczonych Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi znaleŸli siê miedzy innymi

Wyj¹tkowa uroczystoœæ
uczestnicy Poznañskiego Czerwca. Pre-
zydent RP Lech Kaczyñski przyzna³ je
Kazimierzowi Rzakowskiemu i Tade-
uszowi Mateli – kombatantom oraz dzia-
³aczom Zwi¹zku Powstañców Poznañ-
skiego Czerwca 1956 r. Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi, za dzia³alnoœæ spo³eczn¹, osobiœcie
odebra³ tak¿e Gustaw Elbl z Towarzy-
stwa Mi³oœników Kalisza i Ligii Obrony
Kraju. Wojewoda wrêczy³ tak¿e to wyso-
kie odznaczenie Zdzis³awowi Drostowi,
cz³onkowi Kolegium w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu, aktywnemu
dzia³aczowi NSZZ „Solidarnoœæ” w Lesz-
nie, udzielaj¹cemu siê w organizacjach
i stowarzyszeniach na rzecz pomocy oso-
bom chorym. Jedn¹ z osób odznaczo-
nych medalem „Za ofiarnoœæ i odwagê”

by³ Kazimierz Twardowski dzia³aj¹cy
w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Koby-
linie. Od 1975 roku pe³ni wzorowo funk-
cjê komendanta Miejsko-Gminnego OSP.
W lutym br. zorganizowa³ akcjê walki
z niebezpiecznym ulatnianiem siê gazu,
ratuj¹c ¿ycie ponad dwudziestu miesz-
kañcom Kobylina.
Wœród odznaczonych znaleŸli siê rów-
nie¿ œmigielanie. Br¹zowy Krzy¿ zas³ugi
otrzymali: Grzegorz Dolczewski (prezes
Spó³ki Meblomax w Œmiglu oraz dzia³acz
spo³eczny, wspieraj¹cy finansowo jed-
nostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Œmiglu i w Koœcianie) i Piotr Kaczma-
rek (w³aœciciel Zak³adu Piekarniczego
w Œmiglu, wspó³organizator zawodów
sportowo-po¿arniczych w powiecie ko-
œciañskim).

M.D.

Dzieciêcy Zespó³ „Z³ote Wrota” i Ze-
spó³ Tañca Ludowego „Rosyjski Kadryl”
z Sankt Petersburga zatañczy³y dla
uczniów Szko³y Podstawowej w Œmiglu
i mieszkañców Starego Bojanowa.
Zespo³y przyjecha³y w po³owie wrzeœnia
na odbywaj¹ce siê w Lesznie Miêdzyna-
rodowe Dni Muzyki i Folkloru. Goœciny
obu zespo³om udzieli³ Zespó³ Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”. W pierw-
szy dzieñ zaprezentowa³y siê uczniom
Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Sala by³a
wype³niona do ostatniego miejsca. Arty-
œci z Rosji zebrali ogromne brawa i w „na-
grodê” pojechali na P³ywalniê „Akwawit”.
K¹piel bardzo siê przyda³a, gdy¿ tego

Wspó³praca z zespo³ami z Rosji
dnia jeszcze trzy razy koncertowali na
festiwalu w Lesznie. Drugi dzieñ przezna-
czony by³ wy³¹cznie dla „¯eñców”.
Wspólnie z nasz¹ m³odzie¿¹ goœcie
z Sankt Petersburga zwiedzili Poznañ,
a wieczorem zatañczyli dla mieszkañców
Starego Bojanowa. W sali wiejskiej od-
by³a siê tak¿e wspólna dyskoteka, pod-
czas której bawiono siê do pó³nocy.
Choæ zespo³y z Rosji przebywa³y zaled-
wie parê dni, nawi¹zano wiele przyjaŸni.
Obie grupy z Rosji by³y bardzo zró¿ni-
cowane wiekowo, ale nie powodowa³o to
¿adnej przeszkody w nawi¹zywaniu kon-
taktów. Polacy i Rosjanie mieli tyle sobie
do powiedzenia, ¿e cztery noce to zbyt
ma³o, by zd¹¿yli o wszystkim porozma-
wiaæ. Podczas po¿egnania nie zabrak³o
³ez i s³ów „do zobaczenia”, gdy¿ w przy-
sz³ym roku „¯eñcy Wielkopolscy” pojad¹
z rewizyt¹ do Sankt Petersburga.
Dziêkujê rodzinom tancerzy (Adam-
czewscy, Maciejczak, Marciniak, Stanko-
wiak ze Œmigla; Kowalscy i Budziñscy
z Niet¹¿kowa; Szczerbal i Bosy z Roba-
czyny; Kuciak, Zalesiñscy, Jarzêbowscy

ze Starego Bojanowa, J¹der i Skroba³a
z Czacza, Kupka z ̄ egrówka, Andrzejew-
scy z Nowej Wsi, rodziny Teresy i Doro-
ty Foremskich z Koœciana), które udzie-
li³y zespo³om z Rosji goœciny w swoich
domach. Serdecznie dziêkujê Stefanowi
Jaworskiemu – dyrektorowi szko³y
w Niet¹¿kowie za pomoc w przygotowa-
niu posi³ków, Wies³awowi Kasperskiemu
– so³tysowi Starego Bojanowa za organi-
zacjê koncertu w Starym Bojanowie, Do-
rocie Zalesiñskiej i tancerzom zespo³u za
opiekê nad grupami, Tadeuszowi Pa-
prockiemu – prezesowi leszczyñskiego
oddzia³u PZChiO za umo¿liwienie kon-
taktu z zespo³ami z Sankt Petersburga.

Rafa³ Rosolski
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Charbielin po³o¿ony jest oko³o 10 km
na p³d.-zachód od Œmigla. Nazwa miej-
scowoœci wywodzi siê od imienia osad-
nika Charbiel lub Carbel. W przesz³oœci
s³owo chorbi oznacza³o cz³owieka dziel-
nego. Podobnie jak nazwy innych miej-
scowoœci, równie¿ nazwa Charbielina
zmienia³a siê wielokrotnie. W 1286 roku
brzmia³a Charbielino, w 1399 roku Cha-
belin, w 1401 Charbalino, w 1422 roku
Charbyelino, w 1431 Charbolino i dopie-
ro w 1775 roku wystêpuje nazwa Char-
bielin. Warto nadmieniæ, ¿e w aktach
gruntowych z XIX wieku spotkaæ mo¿na
nazwê Harbelino. Jednym z pierwszych
w³aœcicieli Charbielina by³ Piotr Juno-
szyc, który zmar³ w po³owie XIII wieku.
Jego syn Bogusz podarowa³ majêtnoœæ
klasztorowi benedyktyñskiemu w Lubi-
niu. Darowiznê tê starali siê uniewa¿niæ
synowie darczyñcy, t.j. Krzysztof i Kry-
styn, oraz bratankowie. Przemys³aw II
orzek³, ¿e darowizna zosta³a dokonana
legalnie i w zwi¹zku z tym wystêpuj¹cy
z roszczeniami mieli zakaz dalszego do-

chodzenia swoich rzekomych praw do
maj¹tku. Z r¹k benedyktynów Charbie-
lin dosta³ siê we w³adanie stolnika po-
znañskiego Przebys³awa Borka z Bren-
na (1432-1487), a po nim jego bratanka
Andrzeja Gry¿yñskiego, po którym sche-
dê przejêli synowie Andrzej i Jan. Nastêp-
nym w³aœcicielem Charbielina zosta³
Piotr £odzia Opaliñski i dalej jego syn –
tak¿e Piotr, który w 1520 roku przekaza³
dobra bratu Maciejowi. Po Macieju w³a-
œcicielem Charbielina zosta³ jego syn,
genera³ wielkopolski Andrzej Opaliñski.
Zmar³ on w 1593 roku. We w³adaniu ro-
dziny Opaliñskich Charbielin by³ prawie
do koñca XVII wieku, kiedy to dosta³ siê
w rêce Andrzeja £odzi Szo³drskiego,
kasztelana biechowskiego, a nastêpnie
jego syna Ludwika (1720-1749), wnuka
W³adys³awa i prawnuka Jakuba Szo³dr-
skiego, który sprzeda³ go Józefowi Dryi
Ch³apowskiemu, staroœcie koœciañskie-
mu, a ten ju¿ po dwóch latach sprzeda³
Charbielin Urszuli z Bolerzów Borzêc-
kiej. Ostatnim w³aœcicielem by³ zmar³y

12 i 13 paŸdziernika w Samorz¹do-
wym Gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Œmiglu obchodzono tradycyjne ju¿ uro-
czystoœci.
W pi¹tek by³y to obchody Dnia Edukacji
Narodowej, w zwi¹zku z którymi gimna-
zjaliœci przygotowali przedstawienie
„Dziady anno domini 2007 – czyli kosz-
marny sen znêkanego nauczyciela”. Na-
uczyciele, pracownicy szko³y i delegacje
uczniów mogli zatem obejrzeæ „Dziady”
w nowej konwencji – teksty, postacie oraz
scenografia mia³y charakter kabaretowy.
Szczególne wra¿enie na widzach zrobi³y
„duchy” niesfornych uczniów – lenia,
wagarowicza i modnisi. Chór „nauczycie-
li” oraz „Guœlarz” skutecznie wypêdzali
„szkoln¹ zarazê”.
13 paŸdziernika by³ uroczystym dniem
dla uczniów, zw³aszcza klas pierwszych
szko³y podstawowej i gimnazjum. Rozpo-
czê³o go œlubowanie 69 dzieci – najm³od-
szych uczniów szko³y. Uroczystoœæ

Z dziejów Charbielina

Uroczyste dni w œmigielskiej szkole

Pod takim tytu³em rozpoczê³y siê
30 paŸdziernika warsztaty biblioteczne
w Szkole Podstawowej w ̄ egrówku. Jest
to ju¿ drugi projekt edukacyjny organi-
zowany przez tutejsz¹ szko³ê i Bibliote-
kê Publiczn¹ Miasta i Gminy w Œmiglu.
Pierwsze spotkanie obejmowa³o tematy-
kê jesienn¹. Prowadzi³a je bibliotekarka
Barbara Mencel. Uczniowie wys³uchali

Cztery pory roku w literaturze dla dzieci.

w 1808 roku Stanis³aw £ada Zab³ocki.
W Charbielinie znajduje siê koœció³ p.w.
Wniebowziêcia N.M.P i st¹d co roku
w po³owie sierpnia odbywa siê tutaj od-
pust. Koœció³ by³ w tym miejscu wznie-
siony ju¿ prawdopodobnie w XIII wieku,
a pleban wymieniony w dokumencie
z 1304 roku. W zwi¹zku ze zniszczeniem
koœcio³a w wyniku po¿aru, parafia zosta-
³a przeniesiona do D³u¿yny. Obecny ko-
œció³ zosta³ zbudowany w 1887 roku po
kolejnym po¿arze. Wewn¹trz znajduje siê
wczesnobarokowa rzeŸba Wniebowziê-
cia N.M.P. Pochodzi z okresu 1650-1660
i jest polichromowana. W o³tarzu tym
znajduj¹ siê tak¿e rzeŸby œ.œ. Stanis³awa
bpa, Miko³aja oraz Doroty i Barbary.
Pod koniec XIX wieku w Charbielinie
by³o 16 domów, w których mieszka³o 116
osób, w tym 21 analfabetów. Spis po-
wszechny przeprowadzony juz w II RP
wykaza³, ¿e 30.9.1921 roku by³o ju¿ 20
domów, zamieszka³ych przez 161 osób.
Dziesiêæ lat póŸniej kolejny spis wykaza³,
¿e 9 grudnia 1931 roku liczba domów nie
zmieni³a siê, ale liczba mieszkañców
zmala³a do 130 osób.

„A jednak Œmigielaczek przyszed³ do
szko³y…” powi¹zano z tradycjami i histo-
ri¹ miasta. W tym niezwyk³ym dla „pierw-
szaków” dniu towarzyszyli im dyrektor
szko³y Marzena Kowalczyk, burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jan Józefczak, radni, ro-
dzice i nauczyciele. Z okazji œwiêta wy-
dano te¿ okolicznoœciow¹ gazetkê ze
zdjêciami dzieci i wywiadami „ Jednora-
zowiec Pierwszoklasisty”.
Nieco póŸniej odby³o siê kolejne paso-
wanie – 102 uczniów klas pierwszych
gimnazjum. Gimnazjaliœci musieli naj-
pierw pomyœlnie przejœæ kilka prób, aby
móc przyst¹piæ do uroczystego œlubowa-
nia. Po czêœci oficjalnej ca³a spo³ecznoœæ
gimnazjum wraz z nauczycielami i goœæ-
mi – przedstawicielami Rady Rodziców
obejrza³a program przygotowany przez
najstarszych kolegów oraz wystêpy ze-
spo³ów „Pryzmat-Bis” i „¯eñcy Wielko-
polscy”.

W klasach IV, V i VI szko³y podstawowej
odby³y siê tego dnia wybory superch³o-
paka i superdziewczyny. ¯eby otrzymaæ
taki tytu³, nale¿a³o zwyciê¿yæ we wcale
nie³atwych konkurencjach, na przyk³ad
tañcu towarzyskim, wyœcigu z jajkiem, za-
wodach w dmuchaniu balonów, zjedze-
niu ciep³ego loda… bez pomocy r¹k.
Uroczystoœciom towarzyszy³y dobre hu-
mory i zabawa, bo mimo ¿e w szkole naj-
wa¿niejsza jest nauka, nie powinno w niej
zabrakn¹æ równie¿ takich dni.

Hanna Portala, fot. archiwum szko³y

wierszy o jesieni, dziêki czemu nie by³o
problemu z udzielaniem odpowiedzi na
zadawane pytania. Dzieci bardzo chêtnie
uczestniczy³y w zajêciach. Przy muzyce
malowa³y „leniwe” ósemki, z których
póŸniej powstawa³y przeró¿ne wiewiór-
ki, a na du¿ym arkuszu papieru kreœli³y
czarnymi i br¹zowymi kredkami spirale
– by³y to pnie drzew i konary. Ka¿da gru-

pa dzieci mia³a za zadanie stworzyæ je-
sienne drzewa, np. jab³oñ, œliwê, kaszta-
nowiec, jarzêbinê oraz drzewo, którego
liœcie zawiera³y podstawowe barwy jesie-
ni. Dzieci, przydzielaj¹c sobie w grupie
poszczególne zadania, (klejenie, wycina-
nie, zaginanie listek z kolorowych kó³ek)
szybko wykona³y przepiêkne prace, któ-
re pos³u¿¹ jako dekoracje klas.

Joanna Sz³apka

Jan Pawicki
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Uczniowie naszych placówek oœwia-
towych ca³y ubieg³y rok szkolny zbierali
u¿ywane baterie i akumulatory ma³oga-
barytowe w ramach III edycji konkursu
„B¹dŸ przyjacielem œrodowiska” wspó³-
organizowanego corocznie przez Miejski
Zak³ad Oczyszczania w Lesznie i burmi-
strza Œmigla.
Oficjalne rozstrzygniêcie konkursu i wrê-
czenie nagród oraz dyplomów odby³o siê
26 paŸdziernika w œmigielskim Centrum
Kultury. Najwa¿niejszym kryterium oce-
ny by³a waga zebranych baterii w przeli-
czeniu na jednego ucznia. Rekordzist¹
wœród szkó³ macierzystych okaza³a siê
szko³a w Starej Przysiece Drugiej, która
³¹cznie zebra³a 129 kg, co daje wynik
0,39815 kg na osobê. Nagrod¹ dla szko-
³y by³ cyfrowy aparat fotograficzny o war-
toœci 600 z³.
Uczniowie z Bronikowa zebrali 33, 3 kg,
co da³o œredni¹ 0,24485 kg, a tym samym
II miejsce oraz nagrodê w postaci gitary
klasycznej o wartoœci 500 z³. Trzecie
miejsce „uzbiera³a” szko³a w Starym Bo-

5 listopada, przed po³udniem, Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Œmigiel
zarezerwowana by³a  wy³¹cznie dla mi-
lusiñskich z oddzia³ów „0” w Œmiglu.
Tego dnia najm³odsi czytelnicy spotkali
siê z „baœniow¹” pisark¹ Wiolett¹ Pia-
seck¹. Autorka przywita³a dzieci w prze-
braniu wró¿ki, która widnieje na ok³ad-
kach jej ksi¹¿ek. Zwiewna sukienka, spi-
czasty kapelusz i z³ote pantofelki wró¿ki
Wioletty zrobi³y niezwyk³e wra¿enie na
dzieciach. Przesympatyczna wró¿ka bar-
dzo szybko nawi¹za³a z nimi kontakt, cie-
kawie opowiada³a o pracy pisarza, w bar-
dzo przystêpny sposób wyjawi³a, sk¹d
bierze pomys³y na now¹ bajkê, co jej po-
maga, a co przeszkadza w pisaniu. Opo-
wiada³a tak¿e o swoich spotkaniach au-
torskich z dzieæmi, jakie seriale ogl¹da,
co lubi jeœæ. I jak to z dzieæmi bywa – s¹
przecie¿ bardzo szczere w swoich wypo-

S z k o ³ y  p r z y j a z n e  œ r o d o w i s k u

W  z a c z a r o w a n y m  k r ê g u  b a œ n i  i  b a j e k .

janowie. Na jednego ucznia przypad³o
0,16893 kg, a na ca³¹ placówkê ³¹cznie
69,6 kg. Nagrod¹ dla szko³y by³ zestaw
kina domowego o wartoœci 400 z³. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali dyplomy za
udzia³ w konkursie. Œmigielska szko³a
zebra³a 27 kg (0,02733 kg na ucznia),
a szko³a w Czaczu 26,5 kg (0,08413 kg
na ucznia).
Dla placówek filialnych organizatorzy
przewidzieli odrêbn¹ klasyfikacjê. Dzie-
ci ze szko³y w ¯egrówku uzbiera³y 46,2
kg, co daje rewelacyjny wynik 1,77692
kg na ucznia, a tym samym miejsce
pierwsze w tej kategorii i nagrodê w po-
staci radiomagnetofonu z CD o wartoœci
300 z³. Drugie miejsce zajê³a szko³a
w Wonieœciu. Tu ka¿dy uczeñ zebra³
0,69512 kg – razem 28,5 kg. Do Wonie-
œcia jako nagroda trafi³y klocki, uk³adan-
ki oraz gry planszowe o ³¹cznej wartoœci
200 z³. Nagrody dla wszystkich zwyciêz-
ców ufundowa³ burmistrz Œmigla.
Specjalnie na tê okazjê dzieci ze szko³y
w ¯egrówku i Bronikowie przygotowa³y

przedstawienia. By³ pokaz strojów uszy-
tych z materia³ów nadaj¹cych siê do od-
zysku, a tak¿e widowisko obrazuj¹ce
konsekwencje zanieczyszczania œrodowi-
ska. Uczniowie z szko³y w Starej Przy-
siece Drugiej przygotowali prezentacje
multimedialne, uwzglêdniaj¹c uczestnic-
two w konkursie dot. oszczêdzania ener-
gii, segregacji odpadów oraz dzia³añ na
rzecz ekologii podejmowanych przez
szko³ê.
Organizatorzy ju¿ dziœ zachêcaj¹ do
udzia³u w IV edycji konkursu.

tekst A. Kasperska, fot. M. Kowalczyk

wiedziach – dowiedzia³a siê o ich upodo-
baniach kulinarnych, domowych zwie-
rz¹tkach i ulubionych serialach filmo-
wych. O dziwo, ulubionymi serialami
dzieci okaza³y siê „M jak mi³oœæ”, „Bar-
wy szczêœcia” i „Skazany na œmieræ”.
Autorka przyjecha³a do Œmigla z Elbl¹-
ga. Zadebiutowa³a w 1999 roku ksi¹¿k¹
„Zaczarowana kraina bajek”. PóŸniej po-
jawi³y siê nastêpne – „Zaczarowane b¹-
belki”, „Bajki na dobranoc”, „Dwie Ma³-
gosie”, „Bajka o królewnie”, „Szeœæ
¿yczeñ Natalki” itp. Baœnie Wioletty Pia-
seckiej zachwycaj¹ prostot¹ i zrêcznoœci¹
stylu. Dla niej samej ¿yciowymi warto-
œciami, które wyra¿a w swoich utworach,
s¹ mi³oœæ, praca oraz wiara w drugiego
cz³owieka i samego siebie. Jej utwory s¹
ciekawe, gdy¿ sami bohaterowie bajek
s¹ postaci autentycznymi. Klimat twór-
czoœci bajkopisarki najlepiej odda³o

przedstawienie kukie³kowe w wykonaniu
autorki pt. „O piekarczyku, królewnie
i pieczeniu chleba”. Przedstawienie to
mia³o w³aœnie swoj¹ premierê w Œmiglu.
Pisarka przekaza³a w nim dzieciom wia-
rê w moc w³asnych zdolnoœci i realizacji
marzeñ. Po spotkaniu dzieci ustawi³y siê
w d³ugiej kolejce, aby przekazaæ pisarce
– wró¿ce swoje marzenia.
Spotkanie w Œmiglu odby³o siê dziêki
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
która w ca³oœci je sfinansowa³a.. Tych,
którzy chcieliby poznaæ baœnie Wioletty
Piaseckiej, zapraszam serdecznie do na-
szej placówki, gdzie czekaj¹ na czytelni-
ków przepiêknie wydane ksi¹¿ki autorki
wraz z jej autografem.

Barbara Mencel
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Tegoroczny VI Przegl¹d Piosenki
Chrzeœcijañskiej w Œmiglu ró¿ni³ siê nie-
co od poprzednich, a to za spraw¹ zmian
w regulaminie i podzia³u na kategorie.
W tym roku zespo³y i grupy wokalne
zosta³y podzielone i oceniane nie tylko
ze wzglêdu na wiek, ale te¿ na rodzaj to-
warzysz¹cej im muzyki – by³y wiêc to
zespo³y œpiewaj¹ce do akompaniamentu
z p³yt CD oraz takie, które muzykê two-
rzy³y „na ¿ywo”.
Ju¿ od godziny 1100 jury w sk³adzie Ma-
rzena Osiewicz, Krzysztof Kubiak i ks.
Jaros³aw Olejniczak rozpoczê³o przes³u-
chania konkursowe. Do przegl¹du zg³o-
si³o siê 67 solistów i zespo³ów z naszego
regionu (m.in. Czempiñ, Leszno, Poznañ,
Grodzisk, Pi³a, Perzów k. Kêpna).
O godz. 1900 rozpocz¹³ siê Koncert Lau-
reatów. Jury wytypowa³o tylko niektó-
rych nagrodzonych wykonawców. Kon-
cert rozpoczê³a œmigielanka – Ania To-
maszewska piosenk¹ „Bo¿e, pe³en w nie-
bie chwa³y”, wyst¹pi³ równie¿ m.in. ze-
spó³ „Credo” z Rawicza, „Barkê” zaœpie-
wa³ Zespó³ „Eksperyment”, natomiast
wszystkich rozbawi³a niezwykle ¿ywio³o-
wa Alicja Sikorska piosenk¹ „Jezu, ufam
tobie”. Po koncercie nast¹pi³o g³oszenie
wyników i wrêczenie nagród. Wyniki
odczyta³ juror Krzysztof Kubiak, który
postanowi³ równie¿ ufundowaæ trzy na-
grody finansowe. Nagrody (DVD, radio-
magnetofony, odtwarzacze MP3) wrêczy-
li wicestarosta powiatu koœciañskiego
Edward Strzymiñski, wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Powiatu Koœciañskiego Ryszard
Fornalik, ks Tadeusz Fo³czyñski – jeden
z patronów honorowych przegl¹du, wi-
ceburmistrz Œmigla Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Stanis³aw Pawlak.
Organizatorem imprezy by³o Centrum
Kultury w Œmiglu, natomiast patronat
honorowy nad przegl¹dem obj¹³ ks. ka-
nonik Zygmunt Bartkowiak – proboszcz
parafii p.w. NMP Wniebowziêtej w Œmi-

glu i ks. dziekan Tadeusz Fo³czyñski –
proboszcz parafii p.w. œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu
Patronem medialnym imprezy by³a Ga-
zeta „ABC” i Radio „ELKA”
Przegl¹d zosta³ dofinansowany z dotacji
Starostwa Powiatowego w Koœcianie.

WYNIKI
VI PRZEGL¥DU PIOSENKI

CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
„CARMEN DEO”
ŒMIGIEL 2007

Kategoria - soliœci 7-10 lat
I miejsce ex aequo
– Irmina Siniecka, Krzemieniewo, „Ona
powiedzia³a tak”
– Anna Tomaszewska, Œmigiel, „Bo¿e,
pe³en w niebie chwa³y”
II miejsce
– Joanna Nowacka, Œmigiel, „Jezu, ja Ci
dziêkujê”
III miejsce ex aequo
– Alicja Sikorska, Krzemieniewo, „Jezu,
ufam tobie”
– Angelika Œpitalak, Lubinia, „Ca³y œwiat
jest pe³ny”

Kategoria - soliœci 11-15 lat
I miejsce ex aequo
– Jakub Peœla, Chwa³kowo, „Poza czas”
– Zuzanna Grze¿ó³ka, Perzów, „Stru-
mieñ”
II miejsce ex aequo
– Halina Kaczmarek, W³oszakowice,
„Chcê podziêkowaæ, Panie, Ci”
– Natalia Stachecka, Poznañ, „Nie ma
w nikim innym”
III miejsce ex aequo
– Julita Tran, Grodzisk Wlkp, „Panie, któ-
ry patrzysz”
– Magdalena Kasperska, Bronikowo,
„Narysujê dla Ciebie anio³ka”

Kategoria - soliœci 16 i wiêcej lat
I miejsce – Sonia £awniczak, Poznañ,
„Nagi siê urodzi³em”

II miejsce – Michalina Talaœka, Pi³a, „Pie-
czêæ”
III miejsce – Joanna Janicka, Sompolno,
„T³umy serc”

Kategoria – zespo³y 7-15 (podk³ad
CD)
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Zespó³ Eksper yment,
Perzów, „Barka”
III miejsce – Trio wokalne, Stara Przy-
sieka Druga, „Emanuel”

Kategoria – zespo³y 16 i wiêcej lat
(podk³ad CD)
- brak wystêpuj¹cych

Kategoria – zespo³y 7-15 (akompa-
niament)
I miejsce – Tutti Santi, Kórnik, „Mój Je-
zus”

Kategoria – zespo³y 16 i wiêcej lat
(akompaniament)
I miejsce – Credo, Rawicz, „W cieniu
twoich r¹k”
II miejsce ex aequo
– Zespó³ Parafii œw. Ducha, Koœcian, „Za
mn¹ chodŸ”
– Duet wokalny, Leszno, „Panno Psze-
niczna”
III miejsce – Dabar, Leszno, „Twoja mi-
³oœæ”

M.D.

C a r m e n  D e o  d o  r a z  s z ó s t y

Duet Wonieœæ Ania Tomaszewska Jakub Peœla

Zespo³ Credo
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Na dalmackich tropach Melchiora Wañkowicza

Grzegorz NowakLokrum – przeklêty raj na Adriatyku
Wysepka jest rezer watem

przyrody, za³o¿onym w 1964
roku. Wystêpuje tu konglomerat
roœlinnoœci, typowy dla obszaru
œródziemnomorskiego. Na po-
wierzchni oko³o 2 hektarów, opi-
sano ponad 400 gatunków roœlin.
Takiemu stanowi rzeczy sprzyja
uk³ad pogodowy, charakteryzu-
j¹cy siê œrednimi, rocznymi
wskaŸnikami: temperatur¹ oscy-
luj¹c¹ wokó³ plus 16 °C, sum¹
opadów przekraczaj¹c¹ 1300
mm i 2584 godzinami s³onecznej
ekspozycji (ponad 300 dni w ro-
ku)! Dlatego w tutejszym ogro-
dzie botanicznym (bêd¹cym od
1959 roku kontynuacj¹ ogrodu, za³o¿o-
nego jeszcze przez arcyksiêcia Maksy-
miliana Habsburga) mo¿liwe jest utrzy-
mywanie unikalnej kolekcji egzotycz-
nych roœlin, pochodz¹cych z ca³ego œwia-
ta, m.in.: ze œrodkowego Chile, po³udnio-
wo-wschodniej Australii, œrodkowej i po-
³udniowej Kalifornii oraz wybrze¿a Po³u-
dniowej Afryki. Funkcjonuje tu Instytut
Oceanograficzny i Rybo³ówstwa oraz
Muzeum Przyrodnicze, a jedn¹ z wiêk-
szych atrakcji jest s³ynne Mrtvo more
(Morze Martwe) – g³êbokie na prawie
10 metrów, s³one jeziorko. W jego pobli-
¿u rozlokowany jest pradawny kompleks
klasztoru benedyktynów, siêgaj¹cego
swym rodowodem pocz¹tków XI stule-
cia.

„[…] L¹dujemy na Lokrum, wyspie,
któr¹ musia³ widzieæ Böcklin. Jako¿ dzie-
je jej s¹ tajemnicze. Osiedlili siê na niej
benedyktyni w XI stuleciu i w³adali wysp¹
bez przeszkód do 1802 roku. W tym roku
nowinki rewolucji francuskiej dosz³y i do
Dalmacji. Kazano mnichom siê wynosiæ.
Benedyktyni urz¹dzili wko³o wyspy pochód
¿a³obny z czarnymi œwiecami, trzymany-
mi p³omieniem w dó³. Rzucono na gwa³ci-
cieli najstraszliwsz¹ kl¹twê. Na nich i na
tych, co bêd¹ w³adali wysp¹ po wsze czasy.

Kl¹twa dzia³a³a. W kilka lat z³y los
przyszed³ na arystokracjê dubrownick¹,
która rz¹dzi³a mikroskopijn¹ republik¹
przez tyle wieków, k³aniaj¹c siê na dwie
strony to Wenecji, to Turkom, p³ac¹c, oku-
puj¹c siê i œl¹c okrêty w œwiat po coraz
nowe z³oto. Nad miastem zawis³ fort dŸwi-
gniêty z rozkazu Napoleona. Dumni oli-
garchowie zebrali siê na pó³wyspie Lapud
i œlubowali nie mieæ potomstwa, by nie
wzrasta³o na niewolników. Arystokracja
dubrownicka wymar³a i tak pomsta mni-

chów dosiêg³a krzywdzicieli w pierwszym
pokoleniu.” – komentuje wizytê na wyspie
w 1936 roku mistrz Wañkowicz.

I ja nie mam w¹tpliwoœci, ¿e wyspê
nawiedziæ musia³ Arnold Böcklin, popu-
larny XIX-wieczny malarz symbolista.
Kiedy przygl¹dam siê jego obrazom:
„Willa przy brzegu” czy „Prometeusz”,
a przede wszystkim „Wyspie umar³ych”,
nieodparcie nasuwa siê przekonanie, ¿e
inspiracj¹ do nich musia³a byæ artystycz-
na wizja Lokrum. Mityczne (i mistyczne)
w¹tki utrzymane s¹ w scenerii wyspy,
utworzonej z masywnych ska³ bia³o-¿ó³-
tego wapienia, wynurzaj¹cych siê wprost
z b³êkitu morza i malowniczych, antycz-
nych willi w otoczeniu cyprysów i pinii…

Tak teraz, w pe³nym œwietle s³onecz-
nym, jawi nam siê Lokrum, której zarys
wyraŸnie widaæ na trawersie „Visibaby”.
Pó³nocno-wschodni skraj wyspy to ¿ywa
reminiscencja obrazów Böcklina. Linia
niedostêpnych, wapiennych klifów prze-
chodzi niezauwa¿enie w pas egzotycznej
roœlinnoœci, wœród której dominuj¹ cy-
prysy, pinie, laury oraz liczne odmiany
oliwek i drzew cytrusowych. W morzu
wiecznej zieleni widoczne s¹ tylko dachy
budynków muzeum, francuskiego fortu
na szczycie najwy¿szego wniesienia
i klasztoru benedyktynów, za³o¿onego na
wyspie jeszcze w 1023 roku. Legenda
g³osi, i¿ sta³o siê to w podziêce za urato-
wanie miasta z wielkiego po¿aru, który
mia³ wybuchn¹æ w Dubrowniku w³aœnie
w dniu œw. Benedykta.

Wyspa przeklêta, czyli Habsburgowie
i Ryszard Lwie Serce w opa³ach

Skutki owej benedyktyñskiej kl¹twy
s¹ w Dubrowniku powszechnie znane
i szeroko komentowane. To jedna z naj-

popularniejszych legend tego
miasta. Do eksmisji zakonni-
ków dosz³o w 1802 roku na
polecenie francuskiego gene-
ra³a, który nakazaæ zamkn¹æ
klasztor, a ich samych wy-
gnaæ z wyspy. Mnisi, przera-
¿eni i przygnêbieni ca³¹ sytu-
acj¹, pod presj¹ przedstawi-
cieli trzech miejscowych ary-
stokratycznych rodów: Goz-
ze, Pozza i Sorgo zdecydowali
siê opuœciæ Lokrum. Jednak
ostatniej nocy obeszli j¹ trzy-
krotnie w ponurej procesji,
ceremonialnie powtarzaj¹c
surowe s³owa strasznej ana-

temy: „Przeklêty niech bêdzie na wieki ten,
kto za¿¹da Lokrum dla swojej osobistej
przyjemnoœci!” O brzasku ostatni zakon-
nicy wsiedli do ³odzi i odp³ynêli z wyspy,
nie ogl¹daj¹c siê nawet za siebie. Œlubo-
wali sobie, ¿e nigdy ju¿ tu nie powróc¹.

Na³o¿ona kl¹twa szybko zaczê³a funk-
cjonowaæ. Jej pierwsz¹ ofiar¹ padli du-
browniccy dostojnicy, naciskaj¹cy na za-
konników, aby ci porzucili klasztor.
Wszyscy zmarli w krótkim odstêpie cza-
su od opisanych wydarzeñ. Ju¿ po upad-
ku Napoleona Bonaparte w³aœcicielem
Lokrum zosta³ niezwykle bogaty, miej-
scowy armator morski nazwiskiem To-
masevic. Szybko sta³ siê bankrutem i mu-
sia³ sprzedaæ wyspê. Nowym nabywc¹
zosta³ sam arcyksi¹¿ê Maksymilian
Habsburg, m³odszy brat austrowêgier-
skiego cesarza Franciszka Józefa I.
W 1859 roku, zauroczony piêknem dal-
mackiej wysepki, zdecydowa³ siê kupiæ
j¹ i zamieniæ w letni¹ rezydencjê. W tym
celu zaadoptowa³ budynki benedyktyñ-
skiego klasztoru z XI wieku, którego ro-
mantyczne mury nosi³y œlady uszkodzeñ
po wielkim trzêsieniu ziemi, jeszcze
z 1667 roku. Maksymilian przeistoczy³
ju¿ i tak piêkn¹ wyspê w istny raj na zie-
mi. Wytyczy³ alejki komunikacyjne, ob-
sadzi³ j¹ cyprysami, aloesami, oleandra-
mi, drzewkami pomarañczowymi i cytry-
nowymi, liliami, ró¿ami oraz najprzeró¿-
niejszymi innymi, równie egzotycznymi
roœlinami. Sprowadzi³ nawet waniliê i fi-
gowce z Indii. Zasiedli³ stadami barw-
nych kanarków, papug i pawi. Przebywa³
tu ca³ymi miesi¹cami, z dala od europej-
skich skandali i dworskich intryg, za¿y-
waj¹c ze swoj¹ ¿on¹ Charlott¹ najszczê-
œliwszych chwil w ich ma³¿eñstwie. Idyl-
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la nie trwa³a d³ugo. Arcyksi¹¿ê-roman-
tyk, skuszony propozycjami Napole-
ona III, zgodzi³ siê w 1864 roku zostaæ
marionetkowym cesarzem Meksyku.

„[…] Dzieje tej wyprawy po z³ote runo
meksykañskie arcyksi¹¿êcej pary nadaj¹
siê do u³o¿enia najsensacyjniejszego scena-
riusza. […] 14 kwietnia 1864 r. salwy ar-
tylerii i owacje tysi¹cznej publicznoœci
grzmia³y na czeœæ cesarza Maksymiliana
i m³odziutkiej jego ma³¿onki, córki króla
Belgów […] […], kiedy wchodzi³ w Trie-
œcie na austriacki statek „Novara”. M³o-
da para z lekkim sercem pod¹¿a³a na pod-
bój swego meksykañskiego pañstwa.” – tak
opisuje te wydarzenia w 1927 roku Wañ-
kowicz w swojej pierwszej ksi¹¿ce-repor-
ta¿u, w³aœnie z podró¿y do Meksyku.

Trzy lata póŸniej „cesarskie” panowa-
nie m³odego Habsburga obali³o wielkie
powstanie ludowe pod wodz¹ Juareza:
„[…] Z resztkami wojsk swoich schroni³
siê do twierdzy Queretaro Maksymilian.
Ostatnie pu³ki francuskie opuœci³y Meksyk
16 marca 1867 r. Przy nieszczêœliwym ce-
sarzu zosta³o trochê wiernych jeszcze wojsk
meksykañskich i trzy legie: ochotnicza fran-
cuska, belgijska i austriacka. W tej ostat-
niej zw³aszcza du¿o by³o Polaków, a jeden
z nich, Niklewicz, zostawi³ dwutomowe
wspomnienia.” Kolejny polski w¹tek we-
d³ug wañkowiczowskiej konstatacji.

Sk¹din¹d wiadomo (znów za nieoce-
nionym Melchiorem, tym razem w try-
logii „W œlady Kolumba”), i¿ Konrad Ni-
klewicz w owym obszernym pamiêtniku
(1864-1867) pt. „Wspomnienia z Meksy-
ku”, stawia rewolucyjn¹ wrêcz tezê o od-
kryciu kontynentu amerykañskiego, na
d³ugo przed Krzysztofem Kolumbem,
przez… naszego rodaka, niejakiego Cho-
lewê. Swoje przekonanie opiera na zna-
lezionej w Meksyku kamiennej tablicy,
z inskrypcj¹ w jêzyku polskim (sic!), któ-
ra „[…] wed³ug znawców, mog³a mieæ od
lat 800 do1000.” I konkluduje zaraz: „[…]
A wiêc na cztery wieki przed zdobyciem
Meksyku jacyœ Polacy zb³¹kali siê w te stro-
ny, a któ¿ mo¿e zaprzeczyæ, ¿e nie oni to
w³aœnie byli tutaj pierwszymi przedstawi-
cielami nauki Chrystusa”. Có¿ tu wiêcej
dodaæ…

Maksymilian ginie, rozstrzelany
przez powstañców 19 czerwca 1867 roku.
Wañkowicz, który zwiedza³ twierdzê
w latach 20-tych ubieg³ego wieku, zosta-
wia nam relacjê z tego miejsca: „[…]
O tym Miramare [inna rezydencja Mak-
symiliana po drugiej stronie Adriatyku,
nieopodal Triestu we W³oszech] pocz¹-

³em myœleæ po raz pierwszy na antypodach,
kiedy czerwonoskóry Indianin oprowadzi³
mnie po Queretaro w Meksyku i œci¹gaj¹c
okrutnym uœmiechem w¹skie wargi poka-
zywa³ miejsce, na którym by³ rozstrzelany
cesarz meksykañski”. Zw³oki Maksymilia-
na wróci³y do Europy na pok³adzie tego
samego okrêtu, którym parê lat wcze-
œniej wyprawia³ siê za ocean. Ostatni etap
tej podró¿y wiód³ adriatyckim szlakiem
„Batorego” – do Triestu.

Osierocon¹ wyspê znów wystawiono
na sprzeda¿. Jednak przed d³ugi czas nie
znalaz³ siê ¿aden chêtny, pomimo, i¿ pro-
ponowana cena by³a œmiesznie niska.
Wreszcie nabywa j¹, wywodz¹ca siê
z Wenecji, bogata rodzina Dujmovic z Po-
ljicy, szczyc¹ca siê, ponoæ ksi¹¿êcym,
tytu³em „conte de Polisa”. Jeszcze w tym
samym roku spotyka ich finansowa ka-
tastrofa a Lokrum ponownie trafia na
aukcjê. Szczêœliwym kupcem jest tym
razem nadworny adwokat cesarza Fran-
ciszka Józefa, doktor prawa, ciesz¹cy siê
du¿ym autorytetem u dworu i jeszcze
wiêkszymi sukcesami zawodowymi, nie-
jaki mecenas Jakopovic z Budapesztu.
Wkrótce wychodzi jednak na jaw, i¿ u¿y-
wa³ on swojego tytu³u ca³kiem nielegal-
nie, a jego dyplom zosta³ sfa³szowany.
W rzeczywistoœci nie by³ nawet prawni-
kiem, tylko... mêskim fryzjerem! Wybu-
cha olbrzymi skandal w Wiedniu i w Bu-
dapeszcie. Maj¹tek mecenasa czêœciowo
skonfiskowano, a on sam znalaz³ siê na
marginesie ¿ycia spo³ecznego i wkrótce
zmar³. Nowym dziedzicem wyspy zosta-
je jego bratanek, m³ody oficer w pu³ku
huzarów. W czasie morskiej przeprawy
z Dubrownika na wyspê zrywa siê nagle
silny wiatr i przewraca ³ódŸ. Jakopovic
junior tonie w wodach Adriatyku.

Wyspa wraca w rêce cesarskiej rodzi-
ny Habsburgów. Wówczas to Lokrum
upodoba³ sobie jedyny syn Franciszka
Józefa i spadkobierca tronu austrowê-
gierskiego, arcyksi¹¿ê Rudolf. Przywióz³
tutaj nawet, na jakiœ czas, swoj¹ ¿onê Ste-
faniê, z któr¹ pozostawa³ w faktycznej
separacji. Wkrótce jednak Rudolf wdaje
siê w tragiczny romans z piêkn¹ baro-
nówn¹ Mari¹ Vetsera i oboje pope³niaj¹
samobójstwo (1887) w myœliwskim za-
meczku Mayerling. Kulisy tego wydarze-
nia nigdy nie zosta³y wyjaœnione, a spra-
wa odbi³a siê g³oœnym echem w ca³ej
Europie.

Jego matka, cesarzowa El¿bieta, s³yn-
na „Sissi”, zadecydowa³a wówczas, i¿ ro-
dzina cesarska pozbêdzie siê fatalnej
wyspy definitywnie. Podczas pobytu na
Corfu zaproponowa³a tamtejszym bene-

dyktynom zwrot wyspy, w nadziei odwró-
cenia rzuconej kl¹twy. Zakonnicy pozo-
stali jednak wierni œlubom swoich daw-
nych wspó³braci, którzy przysiêgli nigdy
wiêcej nie powróciæ na wyspê i odrzucili
ofertê wiedeñskiego dworu. Habsburgo-
wie, w obawie utraty ¿ycia przez kolej-
nego cz³onka rodziny, ofiarowali pieni¹-
dze dubrownickim dominikanom, aby
mieli œrodki finansowe na zakup wyspy.
Podobno postawili jednak warunek, i¿
w ka¿dej chwili bêd¹ mogli odkupiæ od
nich Lokrum. Operacja nie dosz³a do
skutku, a kilka lat póŸniej wnuczka cesa-
rza, ksiê¿niczka Elizabeth Windisch-
gratz, córka Rudolfa i spadkobierczyni
austrowêgierskiego tronu, sta³a siê ko-
lejn¹ w³aœcicielk¹ wyspy.

Kl¹twa dzia³a dalej. Cesarzowa „Sis-
si”, po powocie z Korfu do Genewy
w 1898 roku, zostaje zamordowana przez
w³oskiego anarchistê Lucceniego; po-
dobno przez pomy³kê. Ksiê¿niczka Win-
dischgratz (ta z Lokrum) strzela w noc-
nym klubie w Pradze do jakiegoœ tance-
rza, który mia³ byæ... kochankiem jej
mê¿a i na mocy wyroku s¹dowego zosta-
je pozbawiona prawa do dziedziczenia
tronu. Arcyksi¹¿ê Franciszek Ferdy-
nand, kolejny cesarski sukcesor, zostaje
zamordowany wraz z ¿on¹ w Sarajewie,
w czerwcu 1914. Fakt ten staje siê bez-
poœredni¹ przyczyn¹ wybuchu I wojny
œw. W roku 1916 umiera Franciszek Jó-
zef I. Jego nastêpca – Karol I Habsburg,
dwa lata póŸniej traci cesarsk¹ koronê
i zostaje przez pañstwa zwyciêskiej En-
tanty zes³any na Maderê, gdzie wkrótce
umiera na zapalenie p³uc. Ostatni w³ad-
ca Austro-Wêgier ma jednak wiêcej
szczêœcia, ni¿ jego pozostali krewniacy.
Wszczêty w 1949 roku w Rzymie proces
beatyfikacyjny, wynosi go, za spraw¹ pa-
pie¿a Jana Paw³a II, na o³tarze koœcielne
w 2004 roku.

Przytoczone tu przypadki dzia³ania
kl¹twy z Lokrum nie wyczerpuj¹ tematu
i dotycz¹ jedynie osób publicznie zna-
nych. Zarówno tradycja ustna jak i du-
brownickie archiwa odnotowa³y szereg
niewyjaœnionych spraw, œciœle zwi¹za-
nych z wysp¹. Drugie tyle utworzy³a ludz-
ka fantazja, przypisuj¹ca kl¹twie szereg
wydarzeñ zwi¹zanych z dzia³aniem si³
natury; gwa³townych sztormów, trzêsieñ
ziemi itp. Tak przynajmniej twierdzi
w swej ksi¹¿ce „Dubrovnik - between hi-
story and legend” wytrawny znawca tych
problemów, dubrowniczanin Marko Mar-
garitoni.
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14 listopada br. na drogi naszego re-
gionu wyjecha³y oflagowane ci¹gniki. By³
to protest, który mia³ zwróciæ uwagê na
skandalicznie niskie ceny skupu trzody
chlewnej.
Udzia³ w tym proteœcie zg³osili rolnicy
z powiatów: leszczyñskiego, koœciañskie-
go, gostyñskiego, rawickiego i jarociñ-
skiego. Kolumny ci¹gników porusza³y
siê po drogach krajowych i powiatowych

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu poszukuje kuchenkê gazow¹ dla matki samotnie wychowuj¹cej siódemkê dzieci
oraz telewizor dla starszej, samotnej osoby.
Osoby chc¹ce pomóc, prosimy o kontakt z Oœrodkiem pomocy Spo³ecznej w Œmiglu, tel. (065) 5-180-969.

W drug¹ rocznicê œmierci Papie-
¿a Polaka, 2 kwietnia br. mieszkañcy
kamienicy przy ulicy Leszczyñskiej
11 w Œmiglu, posadzili na skwerze
przed budynkiem d¹b dedykowany
pamiêci Jana Paw³a II. Na kamieniu
wkopanym obok drzewka widnieje
tablica z napisem: – D¹b „Lolek” Ja-
nowi Paw³owi II 2.04.2007 r.
Niestety drzewko nie doczeka kolej-
nej rocznicy œmierci Papie¿a. 14 listo-
pada br. mieszkañcy kamienicy ujrze-

Protest rolników

Proœba o pomoc

Wyj¹tkowy akt wandalizmu
li przygnêbiaj¹cy widok – d¹b „Lolek”
z³amany w pó³.
Z³amanie tego drzewka to nie tylko
akt wandalizmu ale równie¿ zbez-
czeszczenie pamiêci autorytetu mo-
ralnego Polaków – jakim by³ Papie¿
J. Pawe³ II i kompletny brak szacun-
ku dla uczuæ, jakimi wzglêdem nie-
go kierowali siê fundatorzy dêbu. Je-
œli ktoœ widzia³ sprawcê lub sprawców
ma obowi¹zek moralny zg³osiæ to do
odpowiedzialnych s³u¿b.

E. Kurasiñski

naszego regionu. Jedna z takich kolumn
wyjecha³a z Czacza .
Protest na drogach trwa³ od 1000 do 1200.
Uczestnicy protestu zapewniaj¹, ¿e nie
mia³ on ¿adnego podtekstu politycznego
by³ jedynie wynikiem tragicznej sytuacji
na rynku trzody chlewnej. Przy wysokich
cenach pasz i zbó¿ cena skupu ¿ywca jest
zdecydowanie poni¿ej op³acalnoœci.

M.D.

Sam Wañkowicz, jeszcze w 1936 roku,
spotykaj¹c siê na miejscu z t¹ ¿yw¹ le-
gend¹, pisa³: „[…] Potem ktokolwiek b¹dŸ
w³ada³ wysp¹, popada³ w nieszczêœcia. Tak
¿e kiedy Dalmacja po upadku Habsbur-
gów, ostatnich w³adców Lokrum, dosta³a
siê rz¹dowi jugos³owiañskiemu, nie by³o
amatora, ani cz³owieka, ani urzêdu, któ-
ry by chcia³ obj¹æ smutne dziedzictwo.
Wreszcie udano siê po rozum do g³owy i od-
dano wyspê tym, których z³y urok siê nie
chwyta – dzieciom. Na wyspie mieœci siê
zak³ad ochroniarski i przedszkole. Po fan-
tastycznych zatoczkach, gdzie morze wbie-
ga chy³kiem przez sobie wiadome groty
i prze³êcze i zmieniaj¹c kolor zasila œró-
dwyspowe jeziorka – pluszcz¹ siê ma³e, we-
solutkie, wydo³eczkowane cia³ka.”

Mo¿e to i prawda, ¿e tym sprytnym
manewrem zniesiono wreszcie dzia³anie
benedyktyñskiej kl¹twy. Jednak sprawa
Lokrum nie jest taka prosta, na co wska-
zuj¹ przypadki jej fatum w czasach znacz-
nie wczeœniejszych, ni¿ wydarzenia z ro-

ku Jedna z najstarszych legend Dubrow-
nika opisuje katastrofê okrêtu wioz¹ce-
go króla Anglii, Ryszarda Lwie Serce,
który mia³ siê rozbiæ u wybrze¿y tej wy-
spy w 1192 roku, w czasie powrotu z wy-
prawy krzy¿owej w Ziemi Œwiêtej. Jako
wotum dziêkczynne za uratowanie siê
z tej opresji, Ryszard chcia³ ufundowaæ
w miejscu zdarzenia koœció³. Obietnicy
dotrzyma³, chocia¿ nie dos³ownie, gdy¿
zapobiegliwym dubrowniczanom uda³o
siê przekonaæ w³adcê dumnego Albionu,
aby swój œlub zrealizowa³ w samym Du-
browniku, a nie na Lokrum. I tak powsta-
³a œwi¹tynia, bêd¹ca podobno pierwo-
wzorem póŸniejszej katedry w tym mie-
œcie. Oprócz osoby domniemanego fun-
datora, s³ynie ona tak¿e z bezcennego
obrazu Tycjana „Wniebowziêcie Marii”
i rzadkich relikwii, przechowywanych
w œwi¹tynnym skarbcu: czaszki œw. B³a-
¿eja – patrona miasta, drewna Krzy¿a
Œwiêtego i pieluszki samego… Jezusa
Chrystusa.

Innym monarch¹, którego statek roz-
trzaska³ siê o skaliste klify tej wyspy, by³
boœniacki król Tvrtko (XIV w.), który
jako rozbitek znalaz³ schronienie w be-
nedyktyñskim klasztorze na Lokrum.

Moi przyjaciele na pok³adzie ¿ywo
dyskutuj¹ na temat wyspy, której obraz
w miêdzyczasie rozmywa siê coraz bar-
dziej za ruf¹ naszego jachtu. Przewa¿a
opinia o przesadnym interpretowaniu
wszystkich tych faktów. Nie mówiê im
zatem ani s³owem o jeszcze jednym miej-
scowym przes¹dzie, zwi¹zanym z dzia³a-
niem kl¹twy. ̄ eglarzom przep³ywaj¹cym
obok Lokrum pod ¿adnym pozorem nie
wolno odwracaæ siê i spogl¹daæ na wy-
spê przez rufê, aby ich los nie sta³ siê
podobny do losu owych nieszczêsnych
mnichów, którzy o brzasku poranka od-
p³ywali od ma³ego nabrze¿a zwanego
Portocz, skazani na wieczny „niepowrót”.

c.d.n.
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Dzia³ania
„TrzeŸwoœæ”

3 paŸdziernika na drogach powiatu
koœciañskiego policja przeprowadzi³a
dzia³ania „TrzeŸwoœæ”. W trakcie akcji
dziesiêciu policjantów drogówki wspo-
maga³o szeœciu policjantów Oddzia³ów
Prewencji KWP w Poznaniu. Podczas
ca³odniowych kontroli drogowych poli-
cjanci wyeliminowali z ruchu drogowe-
go 12 nietrzeŸwych kieruj¹cych. Siedmiu
zatrzymanych kierowa³o pojazdami me-
chanicznymi (ci¹gnik rolniczy, samocho-
dy osobowe), pozostali to rowerzyœci.
Kolejne zapisy w niechlubnych statysty-
kach otwar³o zatrzymanie o godz. 1055

w Œwiñcu 38-letniego mieszkañca gm.
Krzywiñ, który kierowa³ ci¹gnikiem rol-
niczym, maj¹c 2,2 promila alkoholu w or-
ganizmie. Ostatni z zatrzymanych to
mieszkaniec gm. Œmigiel, który jecha³
Daewoo Lanosem ok. godz. 2230 w Poni-
nie, maj¹c w organizmie 2,3 promila al-
koholu.
Na poczet przysz³ych kar policja zabez-
pieczy³a pojazdy trzech zatrzymanych,
od pozosta³ych przejêto zabezpieczenie
maj¹tkowe w postaci kwot pieniê¿nych.
Niektórzy z nietrzeŸwych kieruj¹cych
trafi¹ przed oblicze s¹du w trybie przy-
spieszonym.
Dzia³ania te podwa¿aj¹ obiegow¹ tezê, ¿e
za kierownic¹ „na gazie” nieodpowie-
dzialne osoby siadaj¹ najczêœciej podczas
dni œwi¹tecznych b¹dŸ wolnych od pra-
cy (sprzyjaj¹cych spêdzaniu czasu wol-

nego przy alkoholu). Regu³a ta nie wy-
trzyma³a próby zwiêkszenia intensyw-
noœæ kontroli w dni powszednie – w trak-
cie akcji skontrolowano blisko 300 kie-
rowców.

5 paŸdziernika – Karœnice
Ok. 1845 zatrzymano kieruj¹cego rowe-
rem 44-letniego mieszkañca gm. Œmigiel.
Badanie wykaza³o, ¿e kieruj¹cy mia³
2 promile alkoholu w organizmie.

18 paŸdziernika – Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1850 na drodze krajowej nr 5
w rejonie Niet¹¿kowa zatrzymano kieru-
j¹cego Daewoo Lanos 64-letniego miesz-
kañca powiatu koœciañskiego. Badanie
wykaza³o u kieruj¹cego 1,9 promila al-
koholu w organizmie.

19 paŸdziernika – Œmigiel
W nocy skradziono cztery lusterka ze-
wnêtrzne od dwóch samochodów ciê¿a-
rowych zaparkowanych na terenie firmy
w Œmiglu. Wartoœæ skradzionego mienia
to ok. 8000 z³.

26 paŸdziernika – Œmigiel
Policja zosta³a powiadomiona, ¿e w jed-
nej ze œmigielskich placówek finanso-
wych ujawniono dwa banknoty o nomi-
nale 50 euro, nosz¹ce cechy falsyfikatów.
Banknoty przes³ano do NBP w celu prze-
prowadzenia badañ ich autentycznoœci.

26 paŸdziernika – Wonieœæ
Ok. godz. 1805 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 48-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o 1,1 promila
alkoholu w organizmie rowerzysty.

28 paŸdziernika – Stare Bojanowo
Ok. godz. 015 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 17-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o 1,5 promila
alkoholu w organizmie rowerzysty.

29 paŸdziernika – Œmigiel, Koœcian
Ok. godz. 600 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o kradzie¿y Mercedesa Sprintera za-
parkowanego na jednej ze œmigielskich
ulic. Auto zosta³o odnalezione z uszko-
dzon¹ stacyjk¹ na innej ulicy w Œmiglu.
Ok. 640 odebrano informacjê o kradzie¿y
Volkswagena Transportera z ul. Bernar-
dyñskiej w Koœcianie. Chwilê póŸniej bus
odnalaz³ siê na koœciañskim pl. Krimpen.
Policja wyjaœnia okolicznoœci tych zda-
rzeñ.

4 listopada – Œmigiel
Ok. godz. 1905 na ul. Kiliñskiego zatrzy-
mano, kieruj¹cego VW Golfem, 20-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel. Badanie
wykaza³o u zatrzymanego 1,3 promila
alkoholu w organizmie. Mê¿czyzna z³a-
ma³ tak¿e s¹dowy zakaz kierowania po-
jazdami. Podczas kontroli policjanci byli
zmuszeni agresywnego m³odzieñca za-
kuæ w kajdanki.
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 11/07
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Pionowo
1.placki z ciasta dro¿d¿owego
2. np. paliwowa gaŸnika
3. powieœciowa kurtyzana w powieœci

Emila Zoli
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Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Og³oszenia drobne

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elektryk – 609 270 126

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Przyjmê do pracy w wytwórni opakowañ
– W³oszakowice, tel. (065) 5 370 057.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4. œwiêcenie biskupie
5. rezerwa
9. taksówka w Delhi

10. poplecznik pogardliwie

11. tampon
12. kulszowa
13. zaostrzony drewniany s³up
14. pali bez ognia
17. roœlinny ornament
19. morski ba³wan
20. Diana z estrady
21. cel karawany
22. kochanka Nerona

Poziomo
2. potajemny na s¹siada
6. dyktuj¹ styl ¿ycia
7. beczka na wino
8. miasto nad Sanem

11. kaliber, wielkoœæ
13. broñ sieczna dragonów
15. naczynie o kszta³cie pó³kuli
16. zdrowy rozs¹dek
18. m³ot do wbijania pali
21. wioska
23. jeszcze nie strach
24. truj¹cy gaz bojowy
25. skandal

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia. tel. 665 120 330

Monta¿ anten RTV-SAT
tel. 608 065 913

Karcher – 664 433 970
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Turniej rozegrano w niedzielê 28 paŸ-
dziernika w sali gimnastycznej Samorz¹-
dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu, jako trzeci w edycji Grand
Prix Siatkówki 2007. Organizatorem im-
prezy by³ Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Do rozgrywek sta-
nê³o piêæ dru¿yn: Polonez Leszno, Boro-

Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Komendanta Gminnego OSP
wo Fenix, Beach Vollyball Team Niet¹¿-
kowo oraz OKFiR No Name i OKFiR I.
Jak zawsze, mogliœmy obejrzeæ napraw-
dê dobr¹ siatkówkê. Dru¿yny rozegra³y
po cztery mecze, zliczane by³y tzw. du¿e
punkty (2 za wygrany mecz), wygrane
sety oraz ró¿nice ma³ych punktów.
W tym turnieju o miejscach zadecydowa-
³y ju¿ du¿e punkty – 8 pkt. i zarazem I miej-
sce zdoby³a dru¿yna OKFiR I, 6 pkt. i II
miejsce OKFiR No Name, 4 pkt., III miej-
sce Beach Vollyball Team Niet¹¿kowo, 2
pkt., IV m. Polonez Leszno, V m dru¿yna
Borowo Fenix. Zwyciêzcy otrzymali pu-
char ufundowany przez Mariana Graczy-
ka, komendanta gminnego OSP.

Wszystkich mi³oœników siatkówki zapra-
szamy ju¿ 2 grudnia na ostatni turniej
tegorocznej edycji.

OKFiR
fot. OKFiR

Uczniowie Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu
mieli okazjê zaliczyæ w ci¹gu oœmiu dni
trzy du¿e imprezy sportowe.
Rozpocz¹³ je wyjazd 15 wrzeœnia na XIV
Bieg Olimpijski do Racotu. Zawodnicy
mieli do pokonania dystans 5 kilometrów.
Nie liczy³o siê miejsce, tylko sam udzia³.
Na koñcu odby³o siê losowanie bardzo
atrakcyjnych nagród, m.in. rowerów i te-
lewizorów.
21 wrzeœnia szeœciu uczniów, zawodni-
ków Klubu Szachowego „Wie¿a” Œmigiel,

R a c o t  –  C o t t b u s  –  P o z n a ñ
uda³o siê na turniej szachowy do Cott-
bus. Impreza ta odbywa³a siê w ramach
integracji miêdzynarodowej „M³odzi
i Sport dla Europy”. Turniej zakoñczy³
siê sporym sukcesem naszych zawodni-
ków. Aleksander Ja³kiewicz zwyciê¿y³
w kategorii ch³opców do lat 14, a Mate-
usz Górny zaj¹³ drugie miejsce w kate-
gorii ch³opców do lat 16. W klasyfikacji
ogólnej zajêli odpowiednio trzecie
i czwarte miejsce.
Na zakoñczenie sportowego tygodnia
odby³ siê wyjazd na mecz I ligi pi³ki no¿-

nej pomiêdzy Lechem Poznañ a Ruchem
Chorzów. Drugi wyjazd na Bu³garsk¹
znów wywo³a³ wœród uczniów ogromne
zainteresowanie. Dzieci obejrza³y bardzo
dobre widowisko zakoñczone sukcesem
dru¿yny Kolejorza 6 – 2. Mnóstwo bra-
mek, wspania³y doping poznañskich ki-
biców sprawi³y, ¿e uczniowie wracali do
domu pe³ni wra¿eñ, z nadziej¹, ¿e ju¿ nie-
bawem bêd¹ mogli ponownie wróciæ na
stadion Lecha.

tekst: Ryszard Primel,
Fot. Ryszard Primel, Danuta Strzelczyk

13 paŸdziernika odby³ siê Powiatowy
Festyn Pi³karski Dzieci i M³odzie¿y. Orga-
nizatorami by³o Starostwo Powiatowe
w Koœcianie, Powiatowe Stowarzyszenie
LZS w Koœcianie oraz Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu. W festynie
uczestniczy³o dziewiêæ dru¿yn, w których
gra³y dzieci i m³odzie¿ szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu powiatu koœciañskie-
go. Mecze rozgrywano w trzech katego-
riach wiekowych: juniorzy (roczniki 1992
– 1993), trampkarze (roczniki 1994 – 1995),
m³odzicy (roczniki 1996 i m³odsi). W ka¿-
dej kategorii wybrano równie¿ najlepsze-
go pi³karza i bramkarza.

Powiatowy Festyn Pi³karski Dzieci i M³odzie¿y

W kategorii juniorzy I m zajê³a dru¿yna
Piast Spytkówki, II m Rywal Kurza Góra,
III m Or³y Morownica, najlepszy pi³karz
Micha³ Hertmanowski, bramkarz Grze-
gorz Wojciechowski, obydwaj z Piast
Spytkówki. W kat. trampkarze I m Fenix
Borowo, II m Rywal Kurza Góra, III m

OKFiR Œmigiel, najlepszy pi³karz Micha³
Gierczyñski, bramkarz Marcin Bernac-
ki, obydwaj z dru¿yny Fenix Borowo.
W kat. m³odzicy I m OKFiR Œmigiel, II m
Fenix Borowo, III m FC Ziomy Koœcian,
najlepszy pi³karz Kamil Franek, bram-
karz Mateusz Nawrot, obydwaj z OKFiR
Œmigiel.
Najlepsze dru¿yny otrzyma³y puchary
i pi³ki ufundowane przez Starostwo Po-
wiatowe w Koœcianie.

OKFiR
foto OKFiR
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W tegorocznej imprezie, która odby-
³a siê 20 paŸdziernika w Bronikowie,
uczestniczy³y grupy piesze i rowerowe
ze szkó³ w Œmiglu, Bronikowie i Krzyc-
ku Wielkim. Po raz drugi spotkanie od-
by³o siê w goœcinnym gospodarstwie
agroturystycznym pañstwa Haberników.
Na rozgrzewkê uczestnicy rajdu dostali
gor¹c¹ herbatê i pyszny placek.
Ka¿dy otrzyma³ imienn¹ kartê startow¹
i zaczê³a siê zabawa. Do zaliczenia by³o
piêæ konkurencji: dmuchany kubek, ska-

II Œmigielska Jesieñ Turystyczna

2403 uczestników wystartowa³o w
najwiêkszym w Polsce VIII Maratonie
Poznañ. W biegu na dystansie 42 km nie
zabrak³o zawodników Gryfu w Przysie-
ce, Micha³ Szkudlarka i Jakuba Wojcie-

Maraton i pó³maraton

Po raz trzeci uczniowie Samorz¹do-
wego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej
w Œmiglu mogli goœciæ na stadionie przy
ul. Bu³garskiej w Poznaniu. 26 paŸdzier-
nika dru¿yna Lecha zagra³a z Cracovi¹
Kraków. Spotkanie zakoñczy³o siê zwy-
ciêstwem podopiecznych Franciszka
Smudy 3-1. Bohaterem meczu zosta³

Lech Poznañ – Cracovia Kraków

cz¹ce kwadraty, miniszczud³a, rzuty rin-
go na krzy¿ak i przejœcie po klockach.

By³o du¿o œmiechu i zabawy, wszystkie
zadania wykonali równie¿ opiekunowie
grup. Ka¿dy uczestnik wyjecha³ z Broni-
kowa z ma³¹ nagrod¹, a przed wyjazdem
móg³ zregenerowaæ si³y grillowan¹ kie³-
basê.
Imprezê zorganizowa³ Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu przy
wspó³pracy Danuty Strzelczyk – nauczy-
cielki Zespo³u Szkó³ w Œmiglu.

OKFiR
fot. OKFiR

strzelec dwóch bramek Hernan Rengi-
fo.
Nasza aktywnoœæ zwiêksza siê z meczu
na mecz. Tym razem byliœmy zaopatrze-
ni w du¿¹ flagê z napisem Œmigiel. Z nie-
cierpliwoœci¹ czekamy na nastêpny wy-
jazd.

tekst i foto: Ryszard Primel

chowskiego. Obaj ukoñczyli bieg, mimo
¿e pan Micha³ nabawi³ siê na trasie kon-
tuzji. Po 45 minutach oczekiwania na
karetkê pogotowia i opatrunek ruszy³ do
dalszego biegu, wyprzedzaj¹c 401 zawod-

ników! Zakoñczy³ bieg na 2002. miejscu,
Jakub Wojciechowski by³ 1672.
21 paŸdziernika w Zb¹szyniu Micha³
Szkudlarek wystartowa³ w XX Biegu Zb¹-
skich. W tym pó³maratonie zaj¹³ III miej-
sce oraz zdoby³ puchar dla najstarszego
zawodnika.

M.D.

7 paŸdziernika w wigwamie w Kotu-
szu zebrali siê cz³onkowie œmigielskie-
go Ko³a Pszczelarzy, by przy muzyce i
wspólnej zabawie podsumowaæ zakoñ-
czenie sezonu.
W imprezie uczestniczy³ burmistrz Wik-
tor Snela wraz z ¿on¹. Do œmigielskiego
ko³a nale¿y 35 pszczelarzy, którzy posia-
daj¹ ponad 650 rodzin pszczelich. Tego-
roczne zbiory miodu wszystkich typów
nie nale¿a³y do najwy¿szych. Zbyt wcze-

Pszczelarze zakoñczyli sezon
sny rozwój rzepaku zasta³ pszczo³y nie-
przygotowane i nie w pe³ni si³ do pobra-
nia obfitych wzi¹tków. Podobnie, wiosen-
ne przymrozki zniszczy³y akacje, a te,
które zakwit³y, nie miodowa³y lub bardzo
s³abo. Miodu lipowego, tak oczekiwane-
go, te¿ by³o niewiele. Mimo to pszczela-
rze zakoñczyli sezon radoœnie, licz¹c, ¿e
nastêpny bêdzie lepszy. ¯eby tylko psz-
czó³ki przezimowa³y silne i zdrowe.

Tadeusz Krzy¿anowski
fot. archiwum ko³a

18 paŸdziernika reprezentanci Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu:
dyrektor Tadeusz Ilmer, Krzysztof Szy-
d³owski, Danka Kaminiarz, Przemek Ki¹-
ca oraz Anna Pohl udali siê na wyciecz-
kê do Warszawy zasponsorowan¹ przez
Radê Rodziców. W wycieczce towarzy-
szyli im uczniowie ze szko³y w Przemê-
cie. Wyjazd ten wszyscy zawdziêczaj¹

Licealiœci w Warszawie
dyrektorom swoich szkó³, którzy wziêli
udzia³ w konkursie pt. „Samorz¹d na 6”
zorganizowanym przez Wy¿sz¹ Szko³ê
Menad¿ersk¹ w Warszawie. Og³oszenie
wyników konkursu sta³o siê g³ównym
celem podró¿y.
Spotkanie rozpoczê³o siê forum eduka-
cyjnym w szkole organizuj¹cej konkurs.
Nastêpnie odby³y siê warsztaty dla samo-

rz¹dów szkolnych z zakresu autoprezen-
tacji i zarz¹dzania. W tym samym czasie
dyrektorzy uczestniczyli w podsumowa-
niu konkursu. Wycieczkê zakoñczy³o
zwiedzanie ciekawych miejsc stolicy.
Pierwszym z nich by³ budynek sejmowy,
w którym uczniowie spotkali pos³a LPR
– pana Dobrosza. Drugim obiektem by³o
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wywar³o ono na wszystkich ogromne
wra¿enie. Anna Pohl
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Katyñ – epitafium pamiêci pomordowanych
Polaków


