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Staraniem Urzêdu Miejskiego Œmigla
oraz Œmigielskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego w Bruszczewie stanê³y tablice
informuj¹ce o prehistorycznych skar-
bach, które kryje ziemia. Mowa oczywi-
œcie o stanowisku archeologicznym, in-
tensywnie przez ostatnie lata badanym
przez naukowców z Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza oraz niemieckiego Uni-
wersytetu w Kilonii.
Dziêki zaanga¿owaniu archeologów,
przede wszystkim prof. Janusza Czebre-
szuka, oraz dzia³aniom lokalnego samo-
rz¹du, odkrycie na skalê œwiatow¹, bo
w tych kategoriach stanowisko w Brusz-
czewie jest przez naukowców postrzega-
ne, ma szansê na wyeksponowanie w po-
staci skansenu.
Tablice s¹ doskona³ym pocz¹tkiem ozna-
czenia miejsca, gdzie przed czteroma
tysi¹cami lat istnia³a zamieszka³a przez
ludzi osada o wysokim, jak na tamte cza-
sy, stopniu cywilizacji.
Uroczystego ods³oniêcia trzech tablic,
które stanê³y w centrum wioski, doko-
nali 13 listopada prof. Janusz Czebre-
szuk, Edward Strzymiñski – wicestaro-
sta koœciañski, burmistrz Wiktor Snela

oraz Witold Omie-
czyñski – prezes
Œmigielskiego To-
warzystwa Kultural-
nego. Tablice opi-
suj¹ prehistoryczne
dzieje poparte bada-
niami archeologicz-
nymi. Ka¿da z nich
zosta³a przet³uma-
czona na trzy jêzyki:
angielski, niemiecki
oraz francuski.
Przedsiêwziêcie sfi-
nansowano dziêki
grantowi przyznane-
mu przez Fundacjê
na Rzecz Rozwoju
Wsi „Polska Wieœ
2000” im. Macieja Rataja, w ramach og³o-
szonego konkursu. Œmigielskie Towarzy-
stwo Kulturalne, wsparte przez pracow-
nika urzêdu, przyst¹pi³o do konkursu
z projektem „Skarby Bruszczewa – tabli-
ce informacyjne”, pozyskuj¹c w ten spo-
sób ponad 11,5 tys. z³otych. Nieodp³at-
nie równie¿ zosta³y dokonane t³umacze-
nia. W tej kwestii pomoc¹ pos³u¿y³y Ka-

Historia na tablicach pisana

tarzyna Kasperczyk-Knop, Anna Tom-
czak-Ruszkiewicz, Hanna Kurasiñska
oraz Gra¿yna Olejnik. O planach dotycz¹-
cych przysz³oœci stanowiska archeolo-
gicznego w Bruszczewie goœcie konty-
nuowali rozmowê w Urzêdzie Miejskim
Œmigla.

tekst i fot. A. Kasperska
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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 za³atwiæ bardzo wielu formalnoœci.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego prosimy sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim Œmigla, pokój nr 11 w godzinach:
w poniedzia³ki: 800-1800 z wyj¹tkiem

• 24 grudnia 2007 r. (Wigilia) do godziny 1300

• 31 grudnia 2007 r. (sylwester) do godziny 1300

od wtorku do pi¹tku:  700-1500

dodatkowo w ka¿d¹ sobotê grudnia: 800-1500

Jedenaœcie par obchodz¹cych w tym
roku dostojny jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego przyby³o do sali Urzêdu
Stanu Cywilnego, aby z r¹k burmistrza
Wiktora Sneli odebraæ przyznane przez
Prezydenta RP „Medale za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie”.
Pó³ wieku temu symboliczne „tak” powie-
dzieli sobie: Teresa i Zygmunt Bibrow-
scy oraz Anna i Kazimierz Markowscy
ze Sp³awia, Irena i Henryk Miko³ajcza-
kowie z Robaczyna, Marianna i Henryk
Paul z ¯egrówka, Maria i Henryk Rêkoœ
z Bronikowa, Teresa i Florian Urbañscy
z Sierpowa, Helena i Stanis³aw Gbiorczy-
kowie, Teresa i Marian Gromniccy, Ma-
ria i Józef Górczakowie, Irena i Czes³aw
Pawlakowie oraz El¿bieta i Tadeusz To-
maszewscy ze Œmigla.
W uroczystym akcie uhonorowania jubi-
latów burmistrzowi towarzyszyli zastêp-
ca Wies³awa Poleszak-Kraczewska, Jan
Józefczak, przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej oraz Tadeusz Marciniak, zastêpca
kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.

Nie zabrak³o uroczystego weselnego
Marsza Mendelsona oraz toastu przy
lampce szampana.

W czwartkowe popo³udnie 15 listopa-
da br. w sali sesyjnej œmigielskiego ma-
gistratu przedstawiciele w³adz gminy:
burmistrz Wiktor Snela, wiceburmistrz
Wies³awa Poleszak-Kraczewska oraz se-
kretarz Maciej Wiœniewski spotkali siê
z m³odzie¿¹ z Ukrainy, która wziê³a udzia³
w wymianie zorganizowanej przez Gim-
nazjum w Czaczu.
Goœcie podkreœlali ¿yczliwoœæ i goœcin-
noœæ, z jak¹ z zostali przyjêci w domach

M a ³ ¿ e ñ s k i e  5 0  l a t

Wizyta M³odych Europejczyków z Ukrainy
swoich kolegów z Czacza oraz w ca³ej
spo³ecznoœci szko³y i wioski. M³odzie¿
mówi³a chêtnie o tym, co ³¹czy obydwa
s³owiañskie narody oraz o swoich rodzin-
nych powi¹zaniach z Polsk¹ i o kontynu-
acji wspó³pracy dzia³aj¹cych w obydwóch
szko³ach klubów europejskich. Na za-
koñczenie burmistrz ¿yczy³ wszystkim
mi³ego dalszego pobytu w Polsce oraz
wrêczy³ drobne upominki.

tekst i foto Monika Ka³ek

Wszystkim parom ¿yczymy kolejnych
jubileuszy!

tekst i fot. A. Kasperska
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W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców Gminy Œmigiel dotycz¹cym wzrostu wysokoœci stawek podatku od nieru-
chomoœci i rolnego, zamieszczamy poni¿ej tabele obrazuj¹ce kolejno wysokoœæ stawek podatku na rok 2007, propozycje Mini-
stra Finansów oraz uchwalone przez Radê Miejsk¹ Œmigla stawki na rok 2008, obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia w naszej gminie.

S t a w k i  p o d a t k u

Podatek od nieruchomoœci

Stawka podatku rolnego na rok 2008

Wg og³oszenia GUS
Wg Uchwa³y Rady 
Miejskiej Œmigla

Wg og³oszenia GUS
Wg Uchwa³y Rady 
Miejskiej Œmigla

35,52 x 2,5 q = 88,80
z ha przeliczeniowego

32,00 x 2,5 q = 80,00
z ha przeliczeniowego

58,29 x 2,5q = 145,725
z ha przeliczeniowego

44,00 x 2,5 q = 110,00
z ha przeliczeniowego

Grunty skwalifikowanie 
jako użytki rolne
w nieruchomoœciach
35,52 x  5q = 177,6
z ha fizycznego

Grunty skwalifikowanie 
jako użytki rolne
w nieruchomoœciach
32,00 x  5q = 160,00
z ha fizycznego

Grunty skwalifikowanie 
jako użytki rolne
w nieruchomoœciach
58,29 x  5q = 291,45
z ha fizycznego

Grunty skwalifikowanie 
jako użytki rolne
w nieruchomoœciach
44,00 x  5q = 220,00
z ha fizycznego

Rok 2007 Rok 2008

L.P. 2007 rok 2008 rok 2008 rok
 Stawki wg Uchwa³y 

Rady Miejskiej Œmigla
Stawki wg 

Obwieszczenia
Stawki wg Uchwa³y 

Rady Miejskiej Œmigla

1. Od 1 m2 pow. użytkowej 
budynków mieszkalnych lub ich 
częœci

0,52 0,59 0,54

2. Od 1 m2 pow. użytkowej 
budynków związanych z 
dzia³alnoœcią gospodarczą lub ich 
częœci

12,85 19.01 15

3.
Od 1 m2 powierzchni budynków 
gospodarczych lub ich częœci 

3,56 6,37 3,7

4. Od 1 m2 pow. użytkowej 
budynków zajętych na 
prowadzenie dzia³alnoœci 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia³em 
siewnym lub ich częœci

8,23 8,86 8,56

5. Od 1 m2 pow. użytkowej 
budynków zajętych na 
prowadzenie dzia³alnoœci 
gospodarczej w zakresie 
udzielania œwiadczeñ 
zdrowotnych lub ich częœci

3,68 3,84 3,83

6. Od 1 m2 pow. gruntów 
związanych

0,6 0,71 0,62

7. Od gruntów pod jeziorami- od
1 ha powierzchni

3,59 3,74 3,72

8. Od  1 m2  pow. od   gruntów 
pozosta³ych

0,17 0,35 0,18

9. Od budowli - od wartoœci 2% 2% 2%
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Praca socjalna to profesjonalne poma-
ganie ludziom, którzy z ró¿nych wzglê-
dów losowych, zdrowotnych, wynikaj¹-
cych z bezradnoœci, bezrobocia, przemo-
cy czy uzale¿nieñ – nie radz¹ sobie w ¿y-
ciu. Jest to trudna praca, obci¹¿ona stre-
sem, poczuciem du¿ej odpowiedzialno-
œci za warunki ¿ycia innych osób, przy
ograniczeniach finansowych oraz infra-
strukturalnych. Pracownicy socjalni staj¹
przed obliczem wyj¹tkowo trudnych pro-
blemów, z którymi inni nie mog¹ sobie
poradziæ. Pomoc spo³eczna to ostatnie
ogniwo, do niej bowiem trafiaj¹ ci wszy-
scy, którzy wyczerpali inne mo¿liwoœci
wsparcia. Praca ta spe³nia nies³ychanie
wa¿n¹ rolê w czasach przemian spo³ecz-
no-gospodarczych, jej efekty odczuwaj¹
bezpoœredni œwiadczeniobiorcy, ale ko-
rzyœci wynikaj¹ tak¿e dla ca³ej spo³ecz-
noœci. £agodzenie negatywnych skutków
ubóstwa przeciwdzia³a marginalizacji,
która niesie za sob¹ takie nieprawid³owo-
œci jak uzale¿nienia, agresja czy przestêp-
czoœæ.
Swoim podopiecznym oœrodek oferuje
szerok¹ gamê œwiadczeñ pieniê¿nych
oraz us³ug. Pomagamy oko³o siedmiuset
rodzinom, które z powodu ubóstwa lub
trudnych sytuacji ¿yciowych posiadaj¹
uprawnienia do pomocy spo³ecznej. Pra-
cownicy socjalni poszukuj¹ skutecznych
form wsparcia tych rodzin. Dla niektó-
rych jest to zasi³ek pieniê¿ny, inni potrze-
buj¹ pomocy rzeczowej – zakupu leków,
opa³u a nawet odzie¿y, lista artyku³ów
jest tak obszerna jak ró¿norodne s¹ po-
trzeby ludzi. Dzieci z rodzin, które maj¹

k³opoty w zapewnieniu odpowiedniego
wy¿ywienia, s¹ objête programem do¿y-
wiania w szko³ach, funkcjonuje jad³odaj-
nia, przekazujemy ¿ywnoœæ z „Banku
¯ywnoœci”. Od trzech lat oferujemy bez-
p³atne poradnictwo psychologiczne, jak
siê okaza³o, bardzo potrzebne nie tylko
klientom naszego oœrodka. Osobom bez-
robotnym dajemy szansê wypracowania
sobie œwiadczenia dziêki pracom spo³ecz-
nie u¿ytecznym – dbaj¹ oni o porz¹dek
w mieœcie i gminie. Staramy siê, aby na-
sza pomoc trwale zmienia³a sytuacje pod-
opiecznych – dla bezrobotnych organi-
zujemy szkolenia podnosz¹ce ich umie-
jêtnoœci poszukiwania pracy, na spotka-
niach grupowych i indywidualnych
wspieramy we wszelkich poczynaniach
s³u¿¹cych podjêciu zatrudnienia. Poma-
gamy tak¿e stowarzyszeniom „Œwiat³u
Nadziei” i „¯egrowskim Dêbom”, razem
z ich cz³onkami poszukujemy sposobów
na rozwi¹zywanie ich problemów, miê-
dzy innymi poprzez wsparcie w rehabili-
tacji, organizowaniu imprez rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz pomoc rodzinom

21 listopada – „Dzieñ Pracownika Socjalnego”

rolniczym w poszerzeniu produkcji rol-
nej. Stale funkcjonuje punkt zbiórki i wy-
dawania odzie¿y, mo¿na oddaæ tu tak¿e
drobny sprzêt gospodarstwa domowego.
Punkt mieœci siê w Przychodni Lekarza
Rodzinnego w Œmiglu, zachêcamy do
korzystania z jego oferty. Takie dzia³a-
nia daj¹ szanse na osi¹gniêcie pe³nej sa-
modzielnoœci i rozwoju rodziny, co te¿
jest celem pracy socjalnej.
Przygotowujemy tak¿e spotkania okolicz-
noœciowe. Najbli¿sze to spotkanie wigilij-
ne dla osób starszych, niepe³nosprawnych
oraz samotnych, organizowane w restau-
racji MARTA w Œmiglu, w dniu 19 grud-
nia. Serdecznie zapraszamy wszystkie
osoby, które s¹ zainteresowane udzia³em
w tej nastrojowej uroczystoœci. Prosimy o
wczeœniejsze zg³oszenie uczestnictwa pra-
cownikowi oœrodka.
Listopad jest miesi¹cem, w którym pra-
cownicy socjalni maj¹ swoje œwiêto. Z tej
okazji pragnê z³o¿yæ pracownikom
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
najserdeczniejsze ¿yczenia satysfakcji
z owocnej pracy oraz pomyœlnoœci w ¿y-
ciu osobistym.

Barbara Kuderska

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci za-
wsze jest okazj¹, by z³o¿yæ ho³d zmar³ym
bohaterom walk o wolnoœæ ojczyzny.
Jak co roku, w tym dniu œmigielscy har-
cerze, wspólnie z w³adzami samorz¹do-
wymi oraz przedstawicielami stowarzy-
szeñ i organizacji pozarz¹dowych z tere-
nu gminy, po okolicznoœciowej mszy œw.
z³o¿yli wi¹zanki kwiatów w miejscach

upamiêtniaj¹cych Rozstrzelanych i Po-
wstañców Wielkopolskich, a tak¿e pod
tablicami Franciszka Witaszka i hm. Zbi-
gniewa £ukomskiego. W ostatnim miej-
scu pamiêci, hm. Ryszard Duda odczy-
ta³ Apel Poleg³ych.
Udzia³ harcerzy w obchodach Dnia Nie-
podleg³oœci by³ czêœci¹ dwudniowego
Rajdu im. Franciszka Witaszka pn. „Wi-
taszkowcy”, którego organizatorem by³a
6. Dru¿yna Wêdrownicza „Nie, bo nie”
ze Œmigla.
Równie¿ zuchy z 2. Œrodowiskowej Dru-
¿yny Harcerskiej „S³oneczna Gromada”
obchodzi³y Œwiêto Niepodleg³oœci. Przy-
gotowa³y monta¿ s³owno-muzyczny pt.
„POLSKA-OJCZYZNA MOJA”, który
przedstawi³y na szkolnym apelu w ¯e-
grówku. Przypomnia³y ponadto wydarze-
nia zwi¹zane z strajkiem uczniów w ¿e-

Œwiêto Niepodleg³oœci po harcersku

growskiej szkole, trwaj¹cym od 1906 do
1907 roku. Fakt ten potwierdza zapis
w starej kronice szkolnej i dyplom jej
ucznia Macieja Ranki, otrzymanego
w 1930 roku za walkê o polsk¹ szko³ê.

tekst A. Kasperska, fot. ZHP
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21 listopada w sali klubowej w Cen-
trum Kultury odby³o siê przyjêcie uro-
dzinowe Astrid Lindgren. Na obchody
stulecia pisarki zaproszono 83 uczniów
szkó³ podstawowych, którzy na prze³o-
mie wrzeœnia i listopada wziêli udzia³
w konkursie czytelniczym „Figle i psoty
w Ha³asowie, czyli znajomi z Bullerbyn”,
zorganizowanym przez Bibliotekê Pu-
bliczn¹ Miasta i Gminy Œmigiel.
Przyjêcie urodzinowe, po przywitaniu
ma³ych goœci przez Danutê Hampel
i Barbarê Mencel, zaczê³o siê tradycyj-
nie – od tortu, który wjecha³ przy zga-

5 listopada dzieci klas I i II spêdzi³y
popo³udnie w bibliotece w Czaczu, gdzie
bajki „Cudowna lampa Alladyna”, „Desz-
czowa ko³ysanka”, „Krecik i mama za-
j¹czków”, „Martynka-ksiê¿niczka i ry-
cerz”, „Marzenia do spe³nienia” czyta³y
im mamy.
Czytanie to zapocz¹tkowa³o cykl projek-
tu wychowawców E. ¯ak, E. Kucharskiej

14 listopada uczniowie klasy II F, III E
oraz III D wyjechali na pouczaj¹c¹ wy-
cieczkê do Poznania. Jej celem by³ Insty-
tut Fizyki UAM, gdzie wys³uchali cieka-
wego wyk³adu zatytu³owanego „50. rocz-
nica lotów w Kosmos”. Jego autorem by³
prof. dr hab. Edwin Wnuk. Opowiada³ on
o kosmonautach, stacjach badawczych w
Kosmosie i planach zagospodarowania
przestrzeni oko³oziemskiej w przysz³o-
œci. Goœciem specjalnym by³ sam gene-
ra³ Miros³aw Hermaszewski, czyli dot¹d
jedyny polski kosmonauta. Wyruszy³ on
27 czerwca 1978 r. statkiem Sojuz 30
w Kosmos. Podró¿ trwa³a 7 dni, 22 go-
dziny, 2 minuty i 59 sekund. W stacji ba-
dawczej Salut 2 przeprowadza³ bada-

Z okazji setnej rocznicy urodzin
szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren
uczniowie szko³y w ¯egrówku brali
udzia³ w konkursie plastycznym pt. „Bo-
haterowie ksi¹¿ek A. Lindgren”, w któ-
rym zwyciêzcami zostali Martyna Zie-
gler, Wiktoria Œliwiñska i Anna Augusty-
niak. Dzieci przygotowa³y te¿ okoliczno-
œciow¹ wystawê poœwiêcon¹ twórczoœci
pisarki oraz uczestniczy³y w scenkach
przedstawiaj¹cych przygody Pippi i dzie-
ci z Bullerbyn.

„Sto lat” dla Astrid Lindgren

Polubiæ czytanie

Bullerbyn w ¯egrówku

szonych œwiat³ach, ozdobiony œwieczka-
mi i flar¹. Przygotowa³a go i wspó³finan-
sowa³a Cukiernia Micha³a Gruszeckie-

go. Tort by³ pyszny. Jednak goœcie z nie-
cierpliwoœci¹ oczekiwali na og³oszenie
wyników konkursu. Bezb³êdnie kupon
konkursowy wype³nili: Aleksandra Od-
wa¿na i Mateusz Gbiorczyk ze Szko³y
Podstawowej w Starej Przesiece Drugiej,
Weronika Bia³a i Marcelina Jêdrczak,
uczniowie Szko³y Filialnej w Wonieœciu,
oraz Marta Jaœkowiak i Marcin Wasie-
lewski ze Szko³y Podstawowej w Œmi-
glu.Za znajomoœæ lektury otrzymali na-
grody ksi¹¿kowe, ufundowane przez bi-
bliotekê. Pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy, które potwierdzaj¹, ¿e s¹ znaw-
cami i przyjació³mi „Dzieci z Bullerbyn”.

Joanna Sz³apka

i E. Hamrol pt. „Polubiæ czytanie” maj¹cy
na celu zachêciæ najm³odsze dzieci do
polubienia ksi¹¿ek, czytania i odwiedza-
nia Filii Bibliotecznej w Czaczu. Na ko-
niec dzieci narysowa³y ilustracjê do tej
bajki, która im siê najbardziej spodoba³a.

A. Boroñ

Beata ̄ yto, przewodnicz¹ca Rady Rodzi-
ców, w ramach akcji „Ca³a Polska czyta
dzieciom” przeczyta³a uczniom swoje
ulubione fragmenty ksi¹¿ki „Dzieci z Bul-
lerbyn”, zachêcaj¹c do przeczytania ca-
³ej ksi¹¿ki.
Do szko³y w ¯egrówku w ka¿dy czwar-
tek przychodz¹ mamy przedszkolaków,
aby poczytaæ im swoje ulubione ksi¹¿ki.
Uczniowie zapraszaj¹ tak¿e przedstawi-
cieli w³adz lokalnych, którzy równie¿
chêtnie w³¹czaj¹ siê w akcjê czytania
ksi¹¿ek.

B. £awniczak

nia i doœwiadczenia. Miros³aw Herma-
szewski opowiada³ o przygotowaniach do
lotu oraz pracy w bazie kosmicznej. Nie
zabrak³o te¿ cennych wiadomoœci na te-
mat ¿ycia w Kosmosie. Myœl¹ przewod-
ni¹ wyk³adu by³y s³owa genera³a: „Aby
czegoœ dokonaæ, trzeba marzyæ”
Organizatorem wyjazdów, od kilku ju¿
lat, jest Piotr Andrynowski, nauczyciel
fizyki w Samorz¹dowym Gimnazjum
w Œmiglu. Odbywaj¹ siê one 3-4 razy
w roku. Tematyka wyk³adów jest ró¿no-
rodna – od doœwiadczeñ i eksperymen-
tów po fizykê dŸwiêku i astronomii. Jak
to siê zaczê³o? „Zale¿a³o mi na tym, ¿eby
zainteresowaæ uczniów przedmiotem, któ-
rego uczê. Szuka³em ró¿nych mo¿liwoœci,

a¿ pewnego dnia dowiedzia³em siê o ofer-
cie Instytutu Fizyki UAM w Poznaniu. Tak
narodzi³ siê pomys³ cyklicznych wyjazdów
na wyk³ady” mówi pan Andrynowski.
Pomys³ okaza³ siê trafiony. Wycieczki
ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem
m³odzie¿y. Z ostatniej gimnazjaliœci wró-
cili z autografami Miros³awa Herma-
szewskiego, co sprawi³o, ¿e wyjazd by³
jeszcze bardziej atrakcyjny ni¿ zwykle.
Daria Stankowiak i Patrycja Bagiñska

Kosmiczna wycieczka œmigielskich gimnazjalistów
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Zbli¿aj¹ce siê œwiêta s¹ okazj¹ do re-
fleksji, a tak¿e spojrzenia wstecz, jak
przygotowywano siê do nich 85 lat temu,
jak je obchodzono. Co zmieni³o siê cza-
sach szalonego postêpu techniki, cywili-
zacji? Czy zosta³o dzisiaj coœ ze szczegól-
nej atmosfery, jaka zwi¹zana jest z tymi
œwiêtami?
O nadchodz¹cym Bo¿ym Narodzeniu na
wiele tygodni wczeœniej przypominano
w 1922 roku takim oto anonsem: „Hej –
Gwiazdka przed progiem, trzeba bêdzie
pomyœleæ o ozdobach na choinkê. IdŸcie
i spójrzcie, jak œlicznie wygl¹da choinka
w oknie wystawowym firmy „Carmen” –
przystrojona ozdobami wykonanymi
przez druhny Towarzystwa „Promieñ”.
S¹ tam misternie tworzone koszyczki
i lampki – s¹ wachlarze – piramidy ozdob-
ne – pomys³owo wykonane wieszade³ka
ze s³omy i k³osów z³otych i kolorowej
bibu³y – s¹ s³oñca – ksiê¿yce i gwiazdy
i nareszcie ze skorupek i papieru wyko-
nane pajace – pierotki anio³ki i ca³y sznur
artystycznie malowanych g³ówek”. Oczy-
wiœcie pe³n¹ par¹ do zbli¿aj¹cych siê
œwi¹t przygotowywali siê handlowcy,
o czym przypomina³y liczne reklamy:
Œwieczki na choinkê. Pierniki – Czekola-
dy – Perfumy
poleca na Gwiazdkê
Perfumeria Ed. Przyby³owicz
– Róg Nowego Rynku –

Œwieczki na choinkê. Œwiece Candelabro-
we, kolorowe œwieczki.
Lametkê na choinkê
poleca
Drogeria Poznañska
St. Kotecki Œmigiel

Polecam na Gwiazdkê
Wykwintne perfumy
Cremy na p³eæ
Pudry, Myd³a
Wody Koloñskie itp.
perfumeria
Ed. Przyby³owicz
– Róg Nowego Rynku –

Pierniki
kostrzyñskie, toruñskie i warszawskie
poleca
M. Stachowiak

Wystawa Gwiazdkowa
Wielkopolskie Fabryki Zabawek
i Wyrobów Drzewnych
Œmigiel ul. Kiliñskiego
Hurtownie – Detalicznie

W okresie œwi¹tecznym odbywa³y siê
liczne imprezy. Informowano o charak-
terystycznych dla tego okresu jase³kach:
„Nadchodz¹ce œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia wywieraj¹ ju¿ naprzód czar swój
i urok na serca ludzkie. Ubo¿uchna sta-
jenka betlejemska przywo³uje nam na-
myœl tych najbiedniejszych, dla których
te œwiêta bodaj czy nie jedynym s¹ w ci¹-
gu roku promykiem radoœci. Towarzy-
stwo Pañ Mi³osierdzia w Œmiglu urz¹dza
w II œwiêto Bo¿ego narodzenia o godz.
8.00 wieczorem w strzelnicy przedstawie-
nie jase³kowe, a dochód dla biednych”.
(pisownia oryginalna).
M³odzie¿ szkolna mia³a ferie œwi¹teczne
od 22.12.1922 roku do 2.1.1923 roku.
W numerze œwi¹tecznym „Orêdownika
Œmigielskiego” ukaza³ siê artyku³ redak-
cyjny, w którym pisano m.in. „Œwiêto, na
którego wspomnienie serce ¿ywszem
zaczyna biæ têtnem – œwiêto Bo¿ego Na-
rodzenia. Bo te¿ dziwnem blaskiem oto-
czone to œwiêto, to uroczystoœæ tak szcze-
rze rodzinna jak ¿adne inne z wieñca
œwi¹t roku koœcielnego. Poprzedza je
owa tradycyjna, pe³na powagi wieczerza
wigilijna, która zewsz¹d zbiera ca³¹ ro-
dzinê, by podzieliæ siê op³atkiem. A œwiê-
to samo jak dziwnie i uroczo nas nastra-
ja, w inne niejako prowadzi nas œwiaty,
w œwiat wspomnieñ i nadziei!”. I dalej re-
dakcja snuje refleksjê: „Szukajmy dobrej
woli. Znajdziemy j¹ wtedy, gdy szukaæ
bêdziemy tylko tego, co nas ³¹czy i wi¹-
¿e, gdy szukaæ bêdziemy pomostów, a nie
przepaœci! Toæ wszyscy jesteœmy braæmi,
dzieæmi tej samej matki – Ojczyzny.”
Okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to czas
radoœci i wesela, dlatego warto przypo-
mnieæ, z czego œmiali siê nasi przodkowie.

Jak to m³ody
- Co z pañskim synem?
- Leczy siê.
- U kogo?
- U specjalisty.
- Co mu siê sta³o?
- Nic wielkiego. Jak to m³ody, wzi¹³ nie-
dawno œlub, a teraz le¿y chory.

W szkole
Nauczyciel: Srulu, je¿eli ktoœ u twojego ojca
po¿yczy 200 z³, a potem odda 100, to ile
bêdzie mu jeszcze winien?
Uczeñ: 200
Nauczyciel: Jak to? Ty nie znasz rachun-
ków.
Uczeñ: Ale ja mojego tatê znam.

Pech
- £askawy dobrodzieju, opatrz nieszczêsne-
go kalekê...
- Co, do diab³a! Niedawno byliœcie œlepym,
teraz znowu kulawym, a jutro mo¿e bêdzie-
cie bez r¹k.
- A widzi pan i ma pan najlepszy dowód,
jaki pech mnie przeœladuje, akurat musia-
³em w³aœnie na pana trafiæ.

Zmarnowany
- I znów nasz ch³opak przyniós³ z³e oceny
na œwiadectwie...
- Ha, widzê, ¿e z niego ju¿ ¿adnej pociechy
nie bêdzie. Gdy doroœnie, niechaj sobie zo-
stanie pos³em.

W s¹dzie
Sêdzia: Dlaczego, hultaju, wlaz³eœ do cu-
dzego mieszkania przez okno?
Z³odziej: Bom siê, proszê pana sêdziego,
zagapi³ i wytrychów ze sob¹ nie wzi¹³em.

Nie nadaje siê do przechowania
Turysta do wieœniaka: Có¿ to za uroczy
zak¹tek!
Jak¿e mi³o byæ musi tu mieszkaæ.
Wieœniak: E! Chcia³oby siê panu 2 mile
lataæ po g³upi kieliszek wódki?
Turysta: No, przecie¿ mo¿na sobie kupiæ
butelkê na zapas i przechowaæ.
Wieœniak: Wódka niestety nie nadaje siê
do przechowywania.

Jan Pawicki

Bo¿e Narodzenie w Œmiglu w 1922 roku
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Na dalmackich tropach Melchiora Wañkowicza

Grzegorz NowakLokrum – przeklêty raj na Adriatyku

Rakija, polski ¿ur, p¹czki i tajem-
nice przeklêtej wyspy

Jednodniowy pobyt w Kavtacie, daw-
nej antycznej kolonii Epidaurum, up³yn¹³
nam nie tylko pod znakiem s³oñca i kry-
stalicznej wody w morzu, ale tak¿e raki-
ji, we wszystkich chyba jej miejscowych
odmianach. Wygl¹da na to, ¿e mieszkañ-
cy tego najdalszego chorwackiego zak¹t-
ka, tu¿ przy granicy z Czarnogór¹, bar-
dzo lubi¹ mocne trunki. Owa lozovaèa,
komovaèa, travarica i rogaèica, czyli
mniej lub bardziej domaca rakija a tak¿e
domace vino (domace, czyli domowe),
przesadnie degustowane, mog¹, hm… na
d³ugo zapaœæ w pamiêæ. Zw³aszcza s³od-
ka rogaèica, nalewka na str¹kach szarañ-
czynu, czyli chleba œwiêtojañskiego. Ziar-
na tej roœliny zrobi³y kiedyœ œwiatow¹
karierê i na zawsze sta³y siê symbolem
wielkiego bogactwa. Natura wyposa¿y³a
je bowiem w bardzo ciekaw¹ cechê; maj¹
zawsze sta³¹ wagê 0,2 g i dlatego u¿ywa-
no ich w staro¿ytnoœci do wa¿enia kamie-
ni szlachetnych i z³ota. Nazwa karat po-
chodzi w³aœnie od nasion drzewa œwiêto-
jañskiego. 5-karatowy diament jest ju¿
brylantem, a z³oto najczystszej próby
okreœla siê mianem 24-karatowego.

Tu, w piêknej zatoczce, w samym ser-
cu Kavtat’u, z którego wyros³a dumna
Ragusa, serwowaliœmy na obiad ¿ur z kie³-
bas¹, szynk¹ i jajkiem na twardo, sporz¹-
dzony na autentycznym domacim zakwa-
sie, przywiezionym z Parska specjalnie w
tym celu. To mia³ byæ prawdziwie polski,
„¿uromi³owy” dzieñ na jachcie. A jako ¿e
d³ugo ju¿ byliœmy poza domem, po obiad-
ku zackni³o siê za dobrym, swojskim de-
serem. Ka¿dy podpowiada³ coœ innego;
mnie zaœ po g³owie chodzi³y tylko p¹czki.
Takie najprawdziwsze, t³uœciutkie, œwie-
¿utkie i jêdrne – p¹czki od Tycnera z Ko-
œciana. Z kwaœn¹ marmoladk¹ w œrodku i
cukrow¹ polew¹ na wierzchu, z drobny-
mi kawa³kami kandyzowanej skórki po-
marañczowej…

O, s³odkie lenistwo nad pe³nym s³oñ-
ca Adriatykiem! Odpêdzam kaloryczne
myœli i szybko wskakujê do morza. Woda
jest bardzo ciep³a, ale mimo to gwa³tow-
nie odczuwam ró¿nicê temperatur, jaka
wystêpuje pomiêdzy rozedrganym od
upa³u powietrzem a krystalicznie czyst¹
wod¹ w zatoczce. Kilka zdecydowanych
ruchów cia³a i ju¿ jest dobrze. Dop³ywam
do kamienistego brzegu. Ostro¿nie wy-
chodzê na brzeg, omijaj¹c ostre krawê-
dzie ska³ i d³ugie kolce wszêdobylskich

je¿owców. K³adê siê na sp³achetku ¿wi-
rowej pla¿y. W oddali ma³e domki, nie-
regularnie roz³o¿one na obrze¿u mia-
steczka. Ka¿dy otoczony wysokim mu-
rem, zza którego widaæ wiecznie zielone
szczyty drzewek, pe³ne dojrzewaj¹cych
cytryn i pomarañczy. Kr¹g³ych pomarañ-
czy, jak p¹czki! W ustach skrzypi¹ mi
kryszta³ki soli miêdzy zêbami, a ja tu
o s³odyczach myœlê. Szybko wracam na
jacht.

S³ono-gorzki posmak Jadranu (czyli
Adriatyku) szybko usunê³a dobrze wysta-
³a kavtacka travarica, czyli zio³owa od-
miana rakiji. Wieczorny temat numer
jeden to powrót do Dubrownika i plano-
wana zmiana czarterowanego jachtu.
Przyzwyczailiœmy siê ju¿ do naszej „Visi-
baby”, wiêc perspektywa rych³ego z ni¹
rozstania trochê nas smuci³a. Nowocze-
sna i wygodna „cyklada” daje siê lubiæ.
Na os³odê zostawa³o pocieszenie, ¿e
nowa jednostka bêdzie wiêksza i wygod-
niejsza. A dla mnie nastêpny dzieñ bê-
dzie najwa¿niejszym wydarzeniem rejsu.
Przygotowywanym i planowanym od
dawna. Rano p³yniemy na Lokrum!

Ju¿ z daleka doskonale widoczne s¹
wysokie, wapienne klify wyspy przeklê-
tej. Podchodzimy bli¿ej. Zapada decyzja,
aby obejœæ j¹ dooko³a, zanim znajdziemy
odpowiednie miejsce do zakotwiczenia.
Teraz widaæ, dlaczego wyspa mo¿e byæ
niebezpieczna. Z daleka kusi ³agodnoœci¹
swojej zieleni. Ale nie daj Bo¿e znaleŸæ
siê tu w czasie sztormu, do tego jeszcze
z ostrym wiatrem od rufy, spychaj¹cym
ca³y czas na nieprzystêpne ska³y nabrze-
¿a. Jedna z tajemnic wyspy zostaje szyb-
ko rozwik³ana. Po prostu, na Lokrum nie
ma zupe³nie ³agodnego brzegu. ̄ adnych
pla¿, wszêdzie niedostêpne, skaliste kli-
fy.

 Po zachodniej stronie wyspy jawi siê
nam nagle wielka, „trapezowata” wyrwa
w skale. Jaskinia ma jakieœ 20 metrów wy-
sokoœci i jest doskonale widoczna z da-
leka. A wiêc wst¹pi³em na tropy Wañko-
wicza: „[…] Jedziemy mimo groty, w któ-
rej ongiœ fizyk Marino Getaldi, zwany
Mago Bete, robi³ doœwiadczenia z ognia-
mi greckimi. Przez nieostro¿noœæ kiedyœ
spali³ przeje¿d¿aj¹c¹ barkê ryback¹ i lud-
noœæ a¿ dot¹d pono tê grotê omija.” I my
obchodzimy j¹ ostro¿nie, ale raczej ze
wzglêdu na nieprzystêpne ska³y, ni¿ za-
gro¿enie atakiem roztrzepanego dubrow-
nickiego wynalazcy sprzed paru wieków.

A musia³a to byæ têga g³owa. Marin Ge-
taldiæ (z ³aciñska znany jako Ghetaldus)
nale¿a³ do œwiatlejszych umys³ów swo-
ich czasów (1568-1626). Studiowa³ we
W³oszech, Anglii i Belgii, by³ uznanym
matematykiem, fizykiem i optykiem.
PrzyjaŸni³ siê z Galileuszem i Edmundem
Halleyem (tym od komety). Skonstru-
owane przez niego wielkie, paraboliczne
zwierciad³o (o przek¹tnej 66 cm) do dziœ
jest wa¿nym eksponatem w Brytyjskim
Muzeum Morskim w Greenwich. Jego
grota sta³a siê natomiast du¿¹ atrakcj¹
turystyczn¹. Ska³y wokó³ niej roj¹ siê od
œmia³ków, którzy z pobliskich zboczy
skacz¹ wprost do morza. Wyjœcie na
brzeg nie jest ju¿ takie trudne, jak przed
laty, bo dla ich wygody zainstalowano
kilka… metalowych drabinek, u³atwiaj¹-
cych wydostanie siê z wody na wysoki
próg skalny. I co na to Ryszard Lwie ser-
ce, który walczy³ o ¿ycie u brzegów Lo-
krum?

Przybrze¿ne wody roj¹ siê od moto-
rówek i statków wycieczkowych, które
co rusz dowo¿¹ nowych turystów na
wyspê. Wybieramy wschodnie, ³agod-
niejsze wybrze¿e i podchodzimy do ma-
³ej, kamiennej przystani u podnó¿a po-
klasztornej wie¿y. To zapewne os³awio-
ny Portocz, z którego odp³ynêli ostatni
benedyktyñscy zakonnicy. Wygl¹da przy-
jaŸnie, ale w miarê zbli¿ania siê do nad-
brze¿a pojawiaj¹ siê alarmuj¹ce wskaza-
nia sonaru. P³ytko, bardzo p³ytko!
W przezroczystej wodzie widaæ potê¿ne,
podmorskie g³azy, wystaj¹ce jak g³owy
cukru ze skalistego dna. Oj, niedobrze!
Sonar mo¿e „nie widzieæ” tego niebezpie-
czeñstwa. Szybko odchodzimy od kei.
Odkrywamy drug¹ tajemnicê wyspy –
nieprzyjazne, wrêcz niebezpieczne dno
w bezpoœredniej bliskoœci brzegu.

Podchodzimy do oznakowanego ko-
twicowiska w p³ytkiej, skalistej zatoczce.
Niestety cumuje tu ju¿ kilka jachtów,
a wodne taxi co chwilê podp³ywaj¹ do po-
mostu przy budynku muzeum. T³oczno
i gwarno. Brzeg wyspy równie skalisty
i niedostêpny, ale w miarê ³agodny. Miast
pla¿y, skalne tarasy z wygodnym zej-
œciem do wody – z metalowymi drabin-
kami – jak w pobli¿u groty Mago Bete.
Wokó³ sielskie, wrêcz rajskie widoki.
Wieczna zieleñ, lazur morza, œpiew nie-
zliczonych ptaków i … stada piêknych
„nereid”, wygrzewaj¹cych siê na pobli-
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skich ska³ach lub k¹pi¹cych w morzu.
Tak, teraz mam pewnoœæ, ¿e Arnold
Böcklin musia³ tu byæ przed nami. Na
kamiennych pla¿ach – swoistych sola-
riach Lokrum, panuje niczym nieskrêpo-
wana natura, a k¹piele tak w s³onecznych
promieniach, jak i w wodzie morskiej (ist-
na „Zabawa w falach” Böcklina) odby-
waj¹ siê bez zbêdnej, tekstylnej os³ony.

Obiecujemy sobie spróbowaæ tego
wszystkiego po po³udniu. Póki co jednak,
szybki obiad – wczorajszy ¿ur by³ jesz-
cze lepszy – i trójka œmia³ków przygoto-
wuje ponton do spuszczenia na wodê.
Druga po³owa za³ogi zostaje na pok³a-
dzie. Zastanawiam siê, czy to obawa
przed kl¹tw¹, czy coraz lepsze widoki
„naskalne” zniewalaj¹ pozosta³ych. Po
piêciu minutach dobijamy do marmuro-
wego progu. Przy ma³ej fali wydostanie
siê na brzeg nie stanowi wiêkszego pro-
blemu, ale niech tylko trochê zawieje,
a przybój stanie siê wiêkszy. Strach po-
myœleæ, jak mo¿e wygl¹daæ wdrapywanie
siê na te ska³ki w czasie sztormu!

Widok z wysokiego brzegu wyspy na
jacht stoj¹cy w zatoce, zapiera dech w
piersiach. Jak tu jest piêknie! Jasna toñ
przybrze¿nej p³ycizny, usiana drobnymi,
podwodnymi ska³kami, szybko przecho-
dzi w lazur, a potem granat g³êbiny. Wy-
soki brzeg pobliskiego l¹du zdaje siê byæ
nag¹ pustyni¹ w porównaniu z rajsk¹ ro-
œlinnoœci¹ wyspy. Tutejsza zieleñ a¿ bu-
cha swoj¹ wieczn¹ witalnoœci¹. Odnajdu-
jemy kamienn¹ œcie¿kê i pod¹¿amy ni¹
w g³¹b raju. Drewniana tablica na pobo-
czu informuje: Rezerwat Lokrum, Dobro-
došli, Welcome. Pojawia siê pani z folde-
rami i biletami. Kupujemy bilet do raju.
Niedrogo; 5 kuna, czyli jakieœ 2 z³ote
z groszami.

Chwilê póŸniej docieramy do kom-
pleksu klasztornego. Wzd³u¿ murów
równe szeregi wiekowych cyprysów i ka-
mienne lapidarium. Surowoœæ lica ro-
mañskiego muru os³abiaj¹ kwitn¹ce
wszêdzie ró¿owe oleandry. Wchodzimy
do wnêtrza. Stylowe kru¿ganki obiegaj¹
s³oneczne patio. Wszêdzie niepohamo-
wana, tropikalna roœlinnoœæ: pierzaste
palmy, agawy, tulipanowce i kwitn¹ce
opuncje. Czêœci romañskich sklepieñ,
które zawali³y siê podczas dawnego trzê-
sienia ziemi, ju¿ nie odbudowano; stano-
wi¹ one romantyczn¹ ruinê, obroœniêt¹
pioniersk¹ roœlinnoœci¹ ruderaln¹. Wy-
daje siê, i¿ czas móg³ tutaj zatrzymaæ siê
na lata ca³e. Rozgl¹dam siê – mimo œwia-
domoœci funkcjonowania kl¹twy – czy
gdzieœ nie przemknie czarny, benedyk-
tyñski habit, albo kosztowna liberia ar-

cyksi¹¿êcego lokaja. Zamiast tego, nie-
stety, mocny dysonans. W czêœci ogro-
dowej klasztoru za³o¿ono kawiarniê i pla-
stikowe krzes³a zupe³nie nie harmonizuj¹
z wiekowymi kolumnami i kamiennymi
detalami murów, œwiadectwem kunsztu
romañskich budowniczych. Szybko wy-
cofujemy siê do przedsionka. Na stoliku,
w ch³odzie kamiennej niszy, spoczywa
opas³a ksiêga goœci. Pozostawiam swój
pisemny œlad na Lokrum.

Pytamy o drogê nad s³one jeziorko
wewn¹trz wyspy. Przewodnik t³umaczy
coœ zawile, gdy jego s³owa przerywa na-
gle przeci¹g³y œpiew pawia. Niespodzie-
wanie otrzymujemy niezwyk³¹ pomoc.
Wystarczy kierowaæ siê tym g³osem, aby
bezb³êdnie trafiæ na miejsce, bo ptaki te
upodoba³y sobie szczególnie okolice s³o-
nego jeziora. I rzeczywiœcie. Przemyka-
my przez stylowy ogród, którego alejki
profiluj¹ strzy¿one, bukszpanowe ¿ywo-
p³oty, a potê¿na, kilkusetletnia pierzasta
palma, z racji swej wielkoœci, dawno ju¿
przesta³a konkurowaæ o ¿yciodajne œwia-
t³o z zadbanymi, szlachetnymi drzewka-
mi laurowymi. Rzadki piniowy lasek ota-
cza œwietlist¹ przestrzeñ ma³ego zbior-
nika, jak gdyby wykutego w skalnym
pod³o¿u. To s³ynne Martwe Morze na
Lokrum. S³onawa, cieplutka woda zachê-
ca do k¹pieli. Podobno z racji jego zaso-
lenia nie mo¿na siê tutaj utopiæ, ale ja
bym nie próbowa³. Wody Adriatyku s¹
znacznie bardziej zasolone, a o wypadek
nie trudno. Kilka pawi kontynuuje swoj¹
¿a³osn¹ pieœñ, przysiaduj¹c na grubszych
konarach drzew. Inne ³asz¹ siê do nóg
turystów, dopraszaj¹c ustawicznie no-
wych smako³yków. Pe³na idylla… Sia-
dam nad kamienistym brzegiem jezior-
ka wyk³adanym marmurowymi otocza-
kami i zastanawiam siê, dlaczego tak
przepiêkne miejsce, istny raj na ziemi, ma
w istocie tak smutn¹ historiê.

Wracamy na brzeg. Widzê nasz jacht
i resztê za³ogi, oddaj¹c¹ siê boskiemu
przywilejowi lenistwa. W kiosku z pami¹t-
kami kupujemy pocztówki do znajomych.
Mój wzrok pada na stos œwie¿ej prasy
z l¹du. „Slobodna Dalmacija” wielkimi
czcionkami na pierwszej stronie donosi:
„Carsko otkriæe! Pronaden sarkofag impe-
ratora Dioklecjana”. Jeszcze jedna wiel-
ka antyczna zagadka zostaje wyjaœniona.
W splickim muzeum zidentyfikowano
porfirowe od³amki rzeŸb, le¿¹ce tam
w zapomnieniu od 1922 roku, jako ory-
ginalne fragmenty sarkofagu cesarza
Dioklecjana, tego samego, którego pa³a-
cowymi goœæmi byliœmy pierwszego wie-
czoru w Splicie.

Zrealizowa³em wakacyjne zamierze-
nia. Pod¹¿a³em wañkowiczowskim tro-
pem przez kilka ostatnich dni. Jutro za-
mienimy nasz¹ „Visibabê” na wiêkszy
i wygodniejszy katamaran oceanicznej
klasy „Lagoon 380”. W nastêpnym tygo-
dniu weŸmiemy kurs na Szybenik i Wy-
spy Kornackie. Po drodze zahaczê jesz-
cze o ostatni melchiorowy w¹tek tej wy-
prawy: „[…] wyspê, na której nie ma wody,
w morzu za to cztery Ÿród³a s³odkiej wody
bij¹; tam mieszkañcy bior¹ wodê i ko³o tych
kluczy z dna bij¹cych roi siê od langustów”.
Znalaz³em to miejsce na mapie i w locji.

Odp³ywamy od brzegów wyspy. Sta-
ram siê nie patrzeæ za siebie, aby nie
popaœæ w wieczny niepowrót. Tymi s³o-
wami ¿egna³ siê dok³adnie 70 lat temu
Wañkowicz z Rogowskim na dubrownic-
kim nabrze¿u. Na redzie portu czeka³
nowiutki nabytek i duma polskiej floty –
„Batory”. Oczyma wyobraŸni widzê ich
na przystani Gru•. Parê lat póŸniej roz-
pêta siê II wojna œwiatowa. Luksusowy
pasa¿erski motorowiec zostanie zamie-
niony w transpor towiec dla wojska
i szczêœliwie przetrwa lata wojennej za-
wieruchy. Wañkowicz bêdzie na jego po-
k³adzie p³ywa³ jeszcze kilka razy i w koñ-
cu, po 18 latach emigracyjnej tu³aczki,
w 1958 roku powróci „Batorym” do Gdy-
ni. Mam nagranie z fragmentem radio-
wego wywiadu, którego wówczas udzie-
li³, schodz¹c po trapie „Batorego”.

A jego dubrownicki towarzysz, ów
„czarny peleryniarz” Rogowski? Pozosta³
ju¿ na zawsze w Dubrowniku. Tam te¿
zmar³ w 1954 roku. Niestety, w biedzie
i zaniedbaniu. Pocieszaj¹ce jest jednak, i¿
mimo opinii nieszkodliwego dziwaka, jak¹
cieszy³ siê w ostatnich latach swojego
¿ywota, doczeka³ siê poœmiertnego uzna-
nia ze strony przybranej ojczyzny. By³
ostatni¹ osob¹ w Dubrowniku, której
¿a³obny kondukt przeszed³ Stradunem,
reprezentacyjna ulic¹ starego miasta. Po-
chowano go na dawnym, piêknym cmen-
tarzu Boninovo nad zatok¹ Danæe, nieda-
leko benedyktyñskiego klasztoru œw. Ja-
kuba, w którym mieszka³ od lat. Roztacza
siê stamt¹d piêkny widok na Lokrum.
Jego osoba i dorobek popad³y w wielolet-
nie zapomnienie. Ponowne „odkryto go”
dopiero w latach 90-tych ubieg³ego stule-
cia. Staraniem w³adz Dubrownika i pol-
skiej ambasady w Zagrzebiu odnowiono
uszkodzony nagrobek. Ludomir Rogow-
ski sta³ siê patronem dorocznych Dni Pol-
skich w Dubrowniku.

Wañkowicz tak zapamiêta³ klasztor-
ne lokum kompozytora: „[…] Klasztor, do
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którego przywozi mnie Rogowski, klasztor
bêd¹cy jego domem, a zbudowany w XI
wieku [w XIII w.; GN] przez benedyktynów,
jest pusty ju¿ od 100 lat. Jest on zarezer-
wowany jako szpital w razie wybuchu epi-
demii. Có¿ za zabytki œredniowiecznych
ostro¿noœci – z czasów, kiedy czarne powie-
trze wymarza³o ludnoœæ pokotem.

Na tych atawizmach na czysto zarabia
polski kompozytor, bo miasto utrzymuje
w klasztorze stró¿a i daje jaki taki remont.

Za swoje misterium o œwiêtym B³a¿eju,
patronie Dubrownika, otrzyma³ Rogowski
do¿ywotni k¹t.

 Wychodzimy w¹skimi kamiennymi
stopniami z morza w ogród pe³en oliwek,
cyprysów, agaw, chleba œwiêtojañskiego,
fig. Ogarnia nas ch³ód wirydarzy. Zegar
s³oneczny na spatynowanej œcianie wska-
zuje uporczywie czas, jak nieszkodliwy ma-
niak. Czas z tego klasztoru odszed³”.

I mnie siê teraz wydaje, ¿e czas od-
szed³ w niepamiêæ. Mimo wszystko spo-

gl¹dam jeszcze raz na Lokrum. W pro-
mieniach zachodz¹cego s³oñca wyspa
wydaje siê jeszcze piêkniejsza. Niepo-
mny kl¹twy, wdrapujê siê na œródpok³ad
„Visibaby” i przez lornetkê podziwiam
odleg³¹ perspektywê wyspy. Nagle jej
obraz ginie za nieprzepuszczaln¹ zas³on¹.
To wiatr poruszy³ polsk¹ banderk¹ umo-
cowan¹ na topenancie bomu i przes³oni³
mi widok. Chyba jednak nie powinienem
ogl¹daæ siê za siebie.

GRZEGORZ NOWAK

Dziêki wspó³pracy z Centrum Kultu-
ry w Œmiglu oraz Gminnym Centrum
Informacji, szeœciolatki z Przedszkola
Samorz¹dowego w Œmiglu w ramach za-
jêæ bibliotecznych mog¹ korzystaæ
z komputerów.
W ka¿dym spotkaniu uczestnicz¹ tak¿e
rodzice dzieci, którzy wspólnie z pracow-
nikami Centrum Kultury pomagaj¹ ma-
³ym „informatykom”. Dzieci bardzo chêt-
nie uczestnicz¹ w zajêciach, stawiaj¹c

W Przedszkolu Samorz¹dowym
w Œmiglu w dniach 19-23.11 zorganizo-
wano cykl zajêæ wychowawczo-dydak-
tycznych w zwi¹zku z obchodami ŒWIA-
TOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA
przypadaj¹cego 25 listopada.
Obchody rozpoczêto od dekoracji holu
w przedszkolu i w oddzia³ach zerowych
napisami o œwiêcie niedŸwiadka. Pojawi-
³y siê ró¿nej wielkoœci misie, a najwiêk-
sze dostojnie zasiad³y w specjalnie przy-
gotowanych fotelach.
Wszyscy przedszkolacy przynieœli swo-
je przytulanki, opowiadali o nich, œpiewali
ko³ysanki i tañczyli z nimi. Poza tym uczy-
li siê piosenek i wierszy o misiach. S³u-
chali opowiadañ czytanych przez swoich
rodziców i nauczycielki, których boha-
terem by³ oczywiœcie miœ. Przedszkola-
cy wykonali wspania³e prace plastyczne

Komputerowe zajêcia szeœciolatków

„100 lat” misiom i jeszcze wiêcej!

Z j a z d  A b s o l w e n t ó w

na temat „Mój ulubieniec miœ” oraz ma-
ski z jego podobizn¹. Uwieñczeniem cy-
klu zajêæ by³y zabawy i konkursy. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê taniec na
gazecie ze swoim misiem oraz jedzenie
miodu na talerzyku bez pomocy r¹k.
Poza tym dzieci chêtnie bra³y udzia³ w za-
bawie „zimno-ciep³o”, szukaj¹c swoich
misi i rysuj¹c niedŸwiadki z zas³oniêty-
mi oczami. W ma³ych grupach uk³ada³y
puzzle przedstawiaj¹ce postaæ najuko-
chañszej przytulanki. Przedszkolacy
chêtnie bawili siê na balu w zabawê „sta-
ry niedŸwiedŸ mocno œpi” i „poci¹g mi-
siów”.
Na zakoñczenie obchodów Dnia Pluszo-
wego Misa przyby³ do przedszkola goœæ
– zastêpca burmistrza Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska, która przeczyta³a dzie-
ciom fragment przygód Kubusia Puchat-

ka i poczêstowa³a s³odkoœciami. Przed-
szkolacy z honorowym goœciem odœpie-
wali „100 lat” wszystkim niedŸwiadkom
i skosztowali tortu, który wykona³a pie-
karnia „Towago”. Wszyscy mali artyœci
otrzymali za piêknie wykonane prace
grupowe dyplomy i ¿elki-misie, zaspon-
sorowane przez Radê Rodziców naszego
przedszkola.

tekst Ewa Nowak, foto Justyna Ziegler

pierwsze kroki w „wirtualnej rzeczywi-
stoœci”.
Spotkanie z komputerem to wspania³a
okazja do rozwijania umiejêtnoœci. Do-
stêp do Internetu pozwala maluchom na
zdobywanie nowych doœwiadczeñ, a tak-
¿e uczestniczenie w ciekawych zajêciach
dydaktycznych.
W imieniu dzieci i wychowawców dziê-
kujê za mo¿liwoœæ korzystania z tak cie-
kawej formy edukacji.

Dyrektor Przedszkola – Kamila Grocka

Komitet Organizacyjny i Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie zwracaj¹
siê z uprzejm¹ proœb¹ o sponsorowanie Zjazdu Absolwentów z okazji rocznicy 35-lecia pierwszej matury. Zjazd odbêdzie
siê 21 czerwca 2008 roku i obejmowaæ bêdzie absolwentów, którzy ukoñczyli technika dzienne, licea zawodowe oraz
technika wieczorowe w Niet¹¿kowie od roku 1973 do 2008.

Wp³aty nale¿y dokonywaæ na konto: Bank Spó³dzielczy 92 8667 0003 0005 1145 3000 0010
(w tytule wp³aty: imiê i nazwisko „Wp³ata na zjazd”) lub u Ireny Franek, Bank Spó³dzielczy.

Za przychylne ustosunkowanie siê do naszej proœby serdecznie dziêkujemy!
Dyrektor i Komitet Organizacyjny
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6 listopada – Machcin
Miêdzy 14 i 16 listopada z zaparkowane-
go na drodze w rejonie Machcina ci¹gni-
ka siod³owego skradziono radio samo-
chodowe i radio CB. Pokrzywdzony wy-
ceni³ starty na 800 z³.
9 listopada – droga nr 5
Fatalne warunki atmosferyczne oraz bra-
wurowa jazdy by³y prawdopodobnie
przyczyn¹ dramatycznych wydarzeñ, ja-
kie rozegra³y siê w pi¹tkowy poranek na
odcinku drogi krajowej nr 5 pomiêdzy
miejscowoœciami Czacz-Ponin w gminie
Œmigiel. Oko³o godziny 700 kieruj¹cy sa-
mochodem Opel Calibra, widz¹c podczas
manewru wyprzedzania, ¿e niebezpiecz-
nie zbli¿a siê do pojazdów jad¹cych
z przeciwka, zacz¹³ hamowaæ. Jego auto
zaczê³o „tañczyæ” na drodze, uderzaj¹c
w dwa inne samochody osobowe oraz
samochód dostawczy. Przybyli na miej-
sce stra¿acy z Komendy Powiatowej PSP
w Koœcianie zastali apokaliptyczny widok
- cztery rozbite pojazdy rozstawione na
odcinku oko³o 150 metrów, porozrzuca-
ne ró¿ne czêœci pojazdów i co najgorsze
uwiêzione we wrakach dwóch pojazdów
osoby. Przyst¹piono do uwalniania za-
kleszczonego kierowcy Hondy Civic
i jednoczeœnie umo¿liwiono dojœcie s³u¿-
bom medycznym do pasa¿erki pojazdu.
W miêdzyczasie przygotowywano do
ewakuacji kierowcê Opla, którego kilka
chwil póŸniej bezpiecznie wydobyto z sa-
mochodu. £¹cznie w wyniku wypadku
rannych zosta³o 5 osób, a szkody w roz-
bitych pojazdach wyceniono na 55 tys.

z³. Szczêœliwym trafem nikt nie zgin¹³.
W dwie godziny po zakoñczeniu dzia³añ
zwi¹zanych z usuwaniem skutków tego
wypadku ponownie na feralnej drodze
pojawi³y siê s³u¿by ratownicze. Tym ra-
zem usuwa³y skutki wycieku prawdopo-
dobnie oleju napêdowego ze zbiornika
nieustalonego pojazdu. Na odcinku oko-
³o 15 km pracowa³o 7 zastêpów stra¿y
po¿arnej. Stra¿aków Komendy Powiato-
wej PSP w Koœcianie wspomagali ochot-
nicy z Koœciana, Czempinia i Œmigla.
Prawdopodobnie w³aœnie œliska jezdnia
by³a przyczyn¹ kolizji samochodu osobo-
wego Panda z samochodem ciê¿arowym
na koœciañskiej obwodnicy. Ca³kowicie
rozbita osobówka to efekt tego zdarze-
nia. Tu z kolei stra¿acy musieli miêdzy
innymi przepompowaæ olej napêdowy
z uszkodzonego zbiornika samochodu
ciê¿arowego.
Zdarzenia minionego pi¹tku dowodz¹,
jak trudno kierowcom dostosowaæ siê do
zmieniaj¹cych siê czêsto o tej porze roku
warunków na drodze.
fot. materia³y operacyjne Policji
 9 listopada – Niet¹¿kowo
Ustalono podejrzan¹ o przyw³aszczenie
telefonu komórkowego o wartoœci 300 z³,
do którego dosz³o w czerwcu br. w sali
gimnastycznej w Niet¹¿kowie. Z ustaleñ
wynika, ¿e przyw³aszczenia dokona³a 18-
letnia mieszkanka Koœciana.
17 listopada – Bruszczewo
Ok. godz. 1650 na ul. G³ównej jad¹cy
w kierunku St. Bojanowa kierowca VW
Golfa podczas manewru wyprzedzania
potr¹ci³ jad¹cego z naprzeciwka swoim
pasem jezdni rowerzystê. Rowerzysta
z urazem g³owy i z³aman¹ nog¹ trafi³ do
szpitala.

21 listopada – droga krajowa nr 5
Ok. godz. 1430 na krajowej pi¹tce w rejo-
nie Koszanowa kieruj¹cy Fiatem 126,
wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej,
wymusi³ pierwszeñstwo kieruj¹cemu
Skod¹ Fabi¹ mieszkañcowi Opola. Sko-
da wyl¹dowa³a w przydro¿nym rowie,
a „maluch” oddali³ siê w kierunku Ko-
œciana. Policjanci odnaleŸli Fiata 126 za-
parkowanego w Czaczu. Okaza³o siê, ¿e
kierowca zas³ab³, policjanci natychmiast
wezwali pogotowie. Niepokoj¹ce objawy
nasila³y siê, przyby³y na miejsce lekarz
stwierdzi³ zgon mê¿czyzny. Na polecenie
prokuratora zw³oki kierowcy zabezpie-
czono, prowadzone jest postêpowanie
maj¹ce na celu wyjaœnienie przyczyny
œmierci 73-letniego mieszkañca powiatu
wolsztyñskiego. Z naszych informacji
wynika, ¿e by³ pod opiek¹ kardiologa..
27 listopada – Œmigiel
Ustalono podejrzanych o wybicie szyby
drzwi wejœciowych do œmigielskiego
gimnazjum, o wartoœci ok. 300 z³ , do któ-
rego dosz³o w wrzeœniu 2007r. Z zebra-
nych przez policjê informacji wynika, ¿e
zniszczenia dokona³o dwóch mieszkañ-
ców Œmigla ( 17 i 16 lat ).

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.

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

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

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

Kupiê pralkê wirnikow¹ du¿¹ do 50 z³
tel. 065 5 188 357

Karcher – 664 433 970
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dzia³aj¹ce od kwietnia Ko³o Gospo-
dyñ Wiejskich w Nowej Wsi zorganizo-
wa³o 17 listopada pierwsz¹ zabawê an-
drzejkow¹. Impreza odby³a siê w sali wiej-
skiej w Poladowie.
Do tañca gra³ zespó³ Echo. KGW ser-
decznie dziêkuje wszystkim mieszkañ-

Andrzejki w KGW Nowa Wieœ
com Nowej Wsi, którzy czynnie w³¹czyli
siê w organizacjê imprezy, oraz sponso-
rom za pomoc w przeprowadzeniu lote-
rii, wszystkim uczestnikom imprezy za
œwietn¹ zabawê.

tekst i foto Zarz¹d KGW z Nowej Wsi
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POZIOMO:
3. wyrazy,
6. z Andrzejem w wokalnym duecie,

11. solenizant z 25 marca,
14. metal szlachetny,
15. hycel,
18. roœlina o pierzastych liœciach,
19. z³y przewodnik w fizyce,
20. ojczyzna Leonidasa,
22. brat Lecha i Czecha,
23. dla kolegów Zibi,
25. zwi¹zek taktyczny kilku pu³ków,
26. filar, kolumna,
27. dawniej; ruch cia³a w rytm muzyki,
28. zbrojne powstanie szlachty,
29. grzyb workowiec,
30. dobra opinia, wziêtoœæ,
33. sypialnia bosmana,
37. Olsen, szef filmowego gangu,
38. stan w Indiach,
39. zastój, rozprzê¿enie,
43. ³obuz, ulicznik,
46. Dariusz Michalczewski,
47. „westernowy” stan,
49. sygna³ ostrzegawczy wê¿a,
52. dziki majeranek,
54. kosmiczna w tytule filmu Kubricka,
56. grat,
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6
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68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

58. impas w szachach,
59. lekki but z pasków,
62. ¿artobliwie o sanitariuszu wojsko-

wym,
63. wielki dusiciel,
64. w³adca z seraju,
65. szary skandowiec,
66. Bre¿niew, radziecki sekretarz,
67. narzêdzie ogrodnicze,
68. dychawica oskrzelowa

PIONOWO:
1. kultowy byk egipski,
2. kopulasta sterta,
3. próba mo¿liwoœci,
4. krawêdŸ ¿yletki,
5. masyw wulkaniczny w Turcji,
6. Thomas, wynalazca samouk,
7. uczesanie punka,
8. nauka o kulturze Wschodu,
9. ostra przyprawa korzenna,

10. gust, wykwint,
12.lekarz serc,
13. jacht Leonida Teligi,
16. druh Portosa,
17. sformu³owanie ¿¹dania strony w pro-

cesie,
21. historyczna dzielnica Rusi,

24. zdobiony galonami,
31. dawne okreœlenie Murzyna,
32. wyprodukowany przez nerki,
34. pan dla Zag³oby,
35. Magda, wokalistka,
40. krusz¹cy materia³ wybuchowy,
41. matematyczny pewnik,
42. popularny obecnie kierunek studiów,
43. pó³piêtro,
44. rodzaj klasówki z ortografii,
45. zachodnia s¹siadka Kenii,
48. Barbara, polityk,
49. imiê piêknej Loren,
50. portiera w oknie,
51. porêczyciel,
53. p³ynie z naftowych pól,
55. Fonda, amerykañska aktorka,
56. na g³owie ¿u¿lowca,
57. Pugaczowa, rosyjska piosenkarka,
60. imiê Lerskiej,
61. statek poruszany wios³em
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Pierwszy raz zaprosiliœmy reprezen-
tacje szkó³ podstawowych z terenu gmi-
ny do wspólnej zabawy. 10 listopada w sa-
li sportowej szko³y w Œmiglu spotka³y siê
dru¿yny z Czacza, Starej Przysieki Dru-
giej, Starego Bojanowa i Œmigla na I Spar-
takiadzie Sportowej Klas I. Ceremoniê
otwarcia wzorowaliœmy na olimpiadach,
by³o podniesienie flagi Szkolnego Zwi¹z-
ku Spor towego, przemarsz dru¿yn,
otwarcie przez burmistrza Œmigla Wik-
tora Snelê.
Pierwsze konkurencje – rzuty pi³kami do
puszek i skoki na pi³ce hip-hop, rozgrza-
³y atmosferê. Pierwszoklasiœci bardzo
prze¿ywali i sukcesy, i drobne potkniê-
cia. Nastêpne by³y skacz¹ce kwadraty
i sztafeta numeryczna, czyli odszukiwa-
nie maskotek oznakowanych takim sa-
mym numerem jak zawodnik. Maskotki

Jubileuszowe, dziesi¹te Mistrzostwa
Szko³y w Tenisie Sto³owym odby³y siê
3 listopada w Zespole Szkó³ w Œmiglu.
Przeprowadzono je w trzech kategoriach
wiekowych z podzia³em na dziewczêta
i ch³opców.
Trzy pierwsze miejsca w ka¿dej katego-
rii bêd¹ reprezentowaæ szko³ê w gmin-
nych mistrzostwach. Dla szko³y podsta-
wowej odbêd¹ siê one w Czaczu 19 listo-
pada br. Reprezentantami Œmigla w tej
kategorii (kl. I-III) bêd¹ Aleksandra Har-

Spartakiada pierwszoklasistów

Mistrzowie tenisa sto³owego

by³y jednoczeœnie nagrod¹ dla uczestni-
ków. Tor przeszkód polega³ na przejœciu
przez tunel (pierwszy raz wykorzystany
przy zabawach), wrzuceniu trzech wo-
reczków do pojemników, przerzuceniu
takiej samej iloœci pi³ek do drugiej
skrzynki i powrocie do swojej dru¿yny.
Zadanie trudne, ale pierwszoklasiœci ra-
dzili z nim sobie doskonale. Bez trudu
pokonali równie¿ wyznaczony dystans na
klockach i przesuwali kubek na lince,
dmuchaj¹c. Ostatnia zabawa zosta³a prze-

prowadzona z chust¹ dydaktyczn¹, na
któr¹ wrzucano pi³kê, dzieci trzymaj¹ce
chustê tak ni¹ sterowa³y, aby pi³ka wpa-
d³a w otwór.
Puchar i z³ote medale z r¹k zastêpcy
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla Stanis³awa Pawlaka odebra³a dru¿y-
na Szko³y Podstawowej w Starej Przysie-
ce Drugiej, puchar i srebrne medale –
dru¿yna Szko³y Podstawowej w Czaczu,
puchar i br¹zowe medale – dru¿yna
Szko³y Podstawowej w Œmiglu a puchar
za IV miejsce odebra³a dru¿yna ze Szko-
³y Podstawowej w Starym Bojanowie.
Wszyscy zawodnicy otrzymali s³odkie
upominki i napoje.
Dziêkujemy nauczycielom – opiekunom
grup i m³odzie¿y ze szko³y w Œmiglu za
pomoc w przeprowadzeniu imprezy.

OKFiR
foto OKFiR

tlieb z kl. III b i Kamil Wieczorek z kl.
III d – zdobywcy pierwszych miejsc oraz
Dorota Drgas z kl. III b i Oskar Wieczo-
rek z kl. III d, którzy zajêli drugie miej-
sca. W kategorii klas IV-VI szko³ê w Œmi-
glu bêdzie reprezentowaæ Gra¿yna Cie-
œla z kl. IV d, która zajê³a I miejsce, Be-
ata Drgas z kl. V c (II miejsce) i Agniesz-
ka Nêdza z kl. IV a (III miejsce). W kate-
gorii ch³opców – Andrzej Juszczak
(I miejsce) i Kamil KoŸlik (II m) z kl. IV c
oraz Maciej Fritz (III m) z kl V c. Zwy-

ciêzcy gimnazjaliœci bêd¹ siê zmagaæ
w styczniu 2008 roku. Œmigiel bêd¹ re-
prezentowaæ Justyna ¯urek (I miejsce)
i Ewelina ¯urek (II miejsce) z kl. III e
oraz Paulina Mocek z kl. III f. W katego-
rii ch³opców Wojciech Przybylski z kl. II c
(I m), Mateusz Skorupiñski z kl. III e
(II m) oraz Przemys³aw Grzeœkowiak
z kl. II c (III m).
Nagrody dla uczestników zawodów
szkolnych ufundowa³a Rada Rodziców.

D. Strzelczyk

Niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe
nie przestraszy³y uczestników 14. Biegu
Niepodleg³oœci, który odby³ siê 11 listo-
pada w Górze Œl¹skiej

W deszczu i œniegu

www.ck.smigiel.pl

Na starcie stanê³o 126 mê¿czyzn i 17 ko-
biet, którzy w œniegu i deszczu pokonali
10 -kilometrow¹ trasê biegn¹c¹ ulicami
miasta. Zwyciê¿y³ Aleksander Sitkowski
z Ukrainy, który ju¿ od pocz¹tku wybi³ siê

na prowadzenie. Wœród kobiet prym wio-
d³a Bia³orusinka Tatiana Bielkina.
W kat. wiekowej pow. 70 lat Micha³ Szku-
dlarek z Przysieki zaj¹³ 3. miejsce.

M.D.






