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Wybory do M³odzie¿owej Rady Miej-
skiej Œmigla przeprowadzone zosta³y
14 grudnia. W piêciu samorz¹dowych ze-
spo³ach szkó³ o 15 mandatów ubiega³o
siê 28 kandydatów. W dzieñ wyborów
prawo g³osowania mia³o 1256 uczniów,
z których 1067 odda³o wa¿ne g³osy.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Œmi-

glu
z dnia 14.12.2007 r.

Na podstawie § 20 ust.1 Ordynacji Wy-
borczej do M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Œmigla, uchwalonej Uchwa³¹ Nr XXXIII/
293/05 Rady Miejskiej Œmigla z dnia
15 wrzeœnia 2005 r. w sprawie powo³ania
M³odzie¿owej Rady Miejskiej Œmigla
i nadania jej Statutu, Gminna Komisja
Wyborcza w Œmiglu podaje wyniki wy-

2 grudnia w sali kinowej Centrum
Kultury w Œmiglu, w godzinach od 1100

do 1600, pracownicy Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa w Poznaniu pobie-
rali krew od honorowych dawców. Chêæ
oddania krwi zadeklarowa³o 27 osób, le-
karz dopuœci³ 26. £¹cznie zebrano 11,7 l
krwi.

W pierwszy dzieñ grudnia 2007 œmi-
gielskie i osieckie szkolne schroniska
m³odzie¿owe by³y gospodarzami narady
dyrektorów i kierowników szkolnych
schronisk województwa wielkopolskie-
go. Spotkanie rozpoczê³o siê wizytacj¹
placówki w Œmiglu. Prezentacj¹ naszej
gminy zajê³a siê Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska – zastêpca burmistrza, która
by³a jednoczeœnie goœciem honorowym
tego spotkania.
Nastêpnym punktem programu by³o
zwiedzenie zamku w Rydzynie, sk¹d go-
œcie udali siê do schroniska w Osiecznej.

W ramach ogólnopolskiej akcji pre-
wencyjnej „Bezpieczne miasta” w czwar-
tek 13 grudnia dwa zespo³y, w sk³ad któ-
rych wchodzili policjant, stra¿nik miej-
ski i cz³onek GKRPA, dokona³y wyryw-
kowej kontroli punktów sprzeda¿y napo-
jów alkoholowych. W dwudziestu jed-
nostkach skontrolowano zezwolenia na
obrót alkoholem, ekspozycjê tego towa-
ru, a tak¿e przestrzeganie innych prze-

Bezcenny dar ¿ycia od œmigielan

II Kadencja M³odzie¿owej Rady Miejskiej

Kontrole alkoholowe

Anio³ dla œmigielskiego schroniska

borów do M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Œmigla.
Okrêg Wyborczy nr 1 – Zespó³ Szkó³
Bronikowo
1. D¹browska Joanna
Okrêg Wyborczy nr 2 – Zespó³ Szkó³
Czacz
1. Kozak ¯aneta
2. Janicka Agnieszka
Okrêg Wyborczy nr 3 – Zespó³ Szkó³
Stara Przysieka Druga
1. Perz Marcin
2. Marciniak Paulina
Okrêg Wyborczy nr 4 – Zespó³ Szkó³
Stare Bojanowo
1. Kupka Alicja
2. £awniczak Mateusz
3. Tomczak Alicja
Okrêg Wyborczy nr 5 – Zespó³ Szkó³
w Œmiglu

1. Firlej Jakub
2. Apolinarska Marika
3. Lis Magda
4. Ratajczak Adam
5. Ha³as £ukasz
6. Nawrot Mateusz
7. Handke Agnieszka

Przewodnicz¹ca
Gminnej Komisji Wyborczej w Œmiglu

/-/Martyna Pohl

Tam narada rozpoczê³a siê czêœci¹ semi-
naryjn¹, podczas której Maria £azarz –
prezes Oddzia³u Wojewódzkiego Polskie-
go Towarzystwa Schronisk M³odzie¿o-
wych dokona³a podsumowania dzia³alno-
œci schronisk i szkolnych kó³ PTSM w ro-
ku 2007. Uczestnicz¹ca w tym spotkaniu
Alicja Wróbel – wizytator Kuratorium
Oœwiaty w Poznaniu przeprowadzi³a
szkolenie z zakresu uregulowañ praw-
nych dotycz¹cych schronisk i dokumen-
tów, którymi winny legitymowaæ siê
schroniska.
Trzecia czêœæ spotkania obejmowa³a wrê-

czenie nagród zwyciêskim schroniskom,
które uczestniczy³y w XLVII Konkursie
Wspó³zawodnictwa Schronisk M³odzie-
¿owych (21 wielkopolskich, ca³orocz-
nych schronisk). Komisja konkursowa,
oceniaj¹c schroniska, bra³a pod uwagê
ich stan techniczny, wyposa¿enie, warun-
ki noclegowe, sanitarne i socjalne, a tak-
¿e iloœæ wykorzystanych osobodób.
Skontrolowane 8 sierpnia br. œmigielskie
schronisko zajê³o III miejsce, zdobywa-
j¹c puchar i „Anio³a”, który ma czuwaæ
nad dobrym rozwojem tej placówki.

pisów dotycz¹cych obrotu i spo¿ycia al-
koholu, które wynikaj¹ z ustawy o wy-
chowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi.
Podczas kontroli nie stwierdzono braku
zezwoleñ na obrót alkoholem, a tak¿e
faktów sprzeda¿y alkoholu osobom nie-
letnim.
W jednym ze sklepów stwierdzono z³a-
manie art. 14 ust. 2 a wspomnianej usta-

wy, który ma nastêpuj¹ce brzmienie: „Za-
brania siê spo¿ywania napojów alkoho-
lowych….w punktach sprzeda¿y tych
napojów.” Winnego ukarano mandatem,
zaœ z w³aœcicielem sklepu przeprowadzo-
no rozmowê pouczaj¹c¹. Kontrole bêd¹
kontynuowane.

WPK

Centrum Kultury w Œmiglu jako organi-
zator akcji sk³ada serdeczne podziêkowa-
nie wszystkim bezinteresownym daw-
com za oddanie krwi dla ratowania ¿ycia
innym oraz tym, którzy przyczynili siê do
jej zareklamowania. Szczególne podziê-
kowania kierujemy do ks. dziekana Ta-

deusza Fo³czyñskiego, ks. kanonika Zyg-
munta Bartkowiaka i ks. Paw³a Morasza
ze Starego Bojanowa za przekazanie in-
formacji o akcji w czasie og³oszeñ para-
fialnych podczas mszy œwiêtych.

E. Kurasiñski

A. Kasperska
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W wyniku wspó³pracy Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Œmiglu i Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie w grudniu du¿a iloœæ spor towej
odzie¿y trafi³a do potrzebuj¹cej jej m³o-
dzie¿y. Ubiory, które by³y dowodem rze-
czowym w procesie s¹dowym i zosta³y
przekazane na rzecz skarbu pañstwa,
dotar³y do œmigielskiego Oœrodka
z Urzêdu Skarbowego w Koœcianie. Dziê-
ki du¿emu zaanga¿owaniu wicedyrekto-
ra placówki w Niet¹¿kowie Jaros³awa Pio-
trowskiego, grona pedagogicznego,
a w szczególnoœci nauczycielki pani Re-
naty Fija³kowskiej i uczniów usuniêto
z ubrañ fa³szywe oznaczenia firmowe.

Grudzieñ w atmosferze dzielenia siê
z najubo¿szymi

Tak przygotowane bluzy, spodnie, dre-
sy, kurtki, skarpety i czapki zosta³y po-
dzielone na dwie czêœci. Jedn¹ oœrodek
przekaza³ swoim podopiecznym, drug¹
zaœ otrzyma³ szkolny klub sportowy oraz
uczniowie znajduj¹cy siê w trudnej sytu-
acji.
Zespó³ Szkó³ w Niet¹¿kowie chêtnie
podj¹³ tak¿e akcjê charytatywn¹. Czer-
panie radoœci z dzielenia siê z najbardziej
potrzebuj¹cymi zaowocowa³o zbiórk¹
¿ywnoœci, któr¹ m³odzie¿, pod kierun-
kiem opiekunki pani Hanny Klem, zor-
ganizowa³a na terenie szko³y.
Zebrana wœród uczniów ¿ywnoœæ wzbo-
gaci³a przygotowan¹ przez pracowników
oœrodka pomoc œwi¹teczn¹. Przygotowa-
no w sumie dwieœcie paczek dla dzieci.
Pamiêtano równie¿ o osobach korzysta-
j¹cych z us³ug opiekuñczych.
W okresie przedœwi¹tecznym zorganizo-
wana zosta³a równie¿ zbiórka na œmigiel-
skim targu. Radny Wojciech Ciesielski
zachêci³ do niej m³odzie¿ z Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego, szko³y w Bronikowie
i doros³ych wolontariuszy, którzy kwe-
stowali dla najbardziej potrzebuj¹cych.

Do kwesty w³¹czali siê zarówno handlow-
cy jak i klienci. Zebrana ¿ywnoœæ i odzie¿
trafi³a do podopiecznych OPS-u.
Do pomocy w³¹czy³o siê równie¿ Samo-
rz¹dowe Gimnazjum w Œmiglu. Pan Woj-
ciech Adamczewski, który by³ organiza-
torem wyjazdu m³odzie¿y do Berlina,
sprowadzi³ stamt¹d kilkadziesi¹t worków
odzie¿y. Wœród darów by³ tak¿e kompu-
ter, który trafi³ do wielodzietnej rodziny.

Kolejny Nowy Rok œmigielanie powi-
tali wspólnie w nowym miejscu. Tego
roku ze wzglêdów bezpieczeñstwa orga-
nizatorzy zadecydowali o przeniesieniu
imprezy z Placu Wojska Polskiego na
plac targowy. Pomimo kilku krytycznych
g³osów na forum portalu internetowego
miasta dotycz¹cych miejsca imprezy,
mieszkañcy przybyli liczniej ni¿ kiedykol-
wiek wczeœniej.

Powitaliœmy Nowy Rok
Tradycyjnie do tañca zagra³a kapela,
a o pó³nocy burmistrz Wiktor Snela z³o-
¿y³ wszystkim ¿yczenia na nadchodz¹cy
2008 rok, po czym wzniesiono noworocz-
ny toast.
Imprezê przygotowa³o œmigielskie Cen-
trum Kultury wraz z Zak³adem Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
wŒmiglu.

fot. i tekst A. Kasperska

Wszystkie te przedsiêwziêcia uczulaj¹
m³odzie¿ oraz nasz¹ spo³ecznoœæ na po-
trzeby s³abszych i pokrzywdzonych, tych
– którzy, czêsto nie zawiniwszy – znaleŸ-
li siê w du¿ej biedzie.
W imieniu podopiecznych Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej w Œmiglu wszystkim
wolontariuszom sk³ada serdeczne po-
dziêkowania za pomoc i wspó³pracê.

OPS w Œmiglu

Marianna i Edmund
Duda z ¯egrówka.
Wœród jubilatów by³
równie¿ Tadeusz
Wasielewski z ma³-
¿onk¹ Joann¹, radny
R a d y  M i e j s k i e j
i jednoczeœnie so³-
tys Niet¹¿kowa.
Medale wrêczy³ ju-
bilatom burmistrz
W i k t o r  S n e l a
w obecnoœci Jana Józefczaka, przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej oraz Tadeusza
Marciniaka, kierownika USC.
Po wrêczeniu odznaczeñ wzniesiono to-

W Œmiglu z³ote gody œwiêtowa³y ko-
lejne pary, które 50 lat temu zawar³y zwi¹-
zek ma³¿eñski. W tym roku medale za
„D³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” przy-
znawane przez Prezydenta RP odebra³y
w œmigielskiej sali œlubów ju¿ 22 pary.
Z dziewiêciu kolejnych jubileuszowych
ma³¿eñstw, 18 grudnia do Urzêdu Stanu
Cywilnego przyby³o osiem – pañstwo:
Helena i W³adys³aw P³óciniczakowie,
Laurencja i Franciszek Grzesiakowie
oraz Gabryela i Adam Maækowscy ze
Œmigla, Genowefa i Edmund Andrzejew-
scy z Robaczyna, Krystyna i Marian Ka-
pa³a ze Starego Bojanowa, Teresa i Bo-
les³aw Wawrzyniakowie z Wonieœcia,

50 lat na dobre i na z³e

ast za dostojnych ma³¿onków, po czym
zebrani zasiedli do wspólnego poczêstun-
ku.

fot. M. Ka³ek, tekst A. Kasperska
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Ju¿ dawno w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury nie by³o tak t³oczno, jak

5 grudnia w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Œmigiel odby³o siê nie-
codzienne spotkanie, którego goœciem
specjalnym by³ œw. Miko³aj. Dzieci bar-
dzo ciep³o przywita³y goœcia z Napapiiri
Rovaniemi, podziwiaj¹c jego przepiêkny
czerwony kostium. Miko³aj zasiad³ w wy-
godnym fotelu i czyta³ dzieciom baœnie

„Gwiazdkowe upominki dla ca³ej rodzinki”

Miko³ajkowe popo³udnie z bajk¹ i baœni¹.
o „O Miko³aju, który zgubi³ prezenty”
i „Niespodziewany prezent”. Po wys³u-
chaniu bajek dzieci otrzyma³y s³odkie
upominki. Na zakoñczenie bardzo ser-
decznie uœciska³y Miko³aja, z nadziej¹,
¿e wróci za rok.

Natalia Stêpczak
Joanna Sz³apka

Jak co roku dzieci ze szkó³ podstawo-
wych z terenu ca³ej gminy wziê³y udzia³
w konkursie „Wybieramy mistrza piêk-
nego czytania” organizowanym przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Koœcia-
nie. Tradycyjnie te¿ eliminacje gminne
przeprowadzi³a biblioteka œmigielska.
Do tego rocznej 6. edycji zg³osi³o siê 56
uczniów klas I-III. Po przes³uchaniach
w dniach 27 i 29 listopada zdaniem juro-
rów najlepiej fragment ksi¹¿ki „Dzieci
z Bullerbyn” Astrid Lindgren czytali:
Kaja Spycha³a, Aleksandra So³tysiak,
Adam Schulz, Micha³ Józefowski, Niko-
dem Gabler, Arek Olejnik, Olga Szlachet-

Mistrz piêknego czytania ze Œmigla
ka, Martyna Bia³a, Staœ Borowiak, Kry-
sia Kozak, Sara Szlachetka, Tomasz ̄ ak,
Julia Apolinarska – ze Œmigla, Daria
Nyczka z Czacza, Natalia Strzelczyk, Jo-
anna Kolanowska – ze Starego Bojano-
wa, Dominik Kaczor, Oliwia Kopiejewska
– ze Starej Przysieki Drugiej, Martyna
Ambrowczyk, Magdalena Kasperska –
z Bronikowa, Kinga Kupka, Natalia Du-
dziñska – z ¯egrówka, oraz Weronika
Bia³a z Wonieœcia. Oni te¿ otrzymali no-
minacjê do fina³u konkursu, który odby³
siê w Koœcianie, 10 grudnia dla klas I i II
oraz 12 grudnia dla klas III. Tu najbar-
dziej urzek³ Janusza Dodota, re¿ysera

teatru „112”, który ocenia³ wszystkich fi-
nalistów, Arek Olejnik z klasy Id Szko³y
Podstawowej w Œmiglu, który zosta³ mi-
strzem piêknego czytania wœród uczniów
klas I. Wyró¿nienia otrzymali uczniowie
klas II – Kaja Spycha³a, Micha³ Józefow-
ski, Aleksandra So³tysiak – Œmigiel, Na-
talia Strzelczyk – Stare Bojanowo. Nagro-
dê specjaln¹ dyrektora Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Koœcianie otrzyma³
Adam Schulz – Œmigiel. W kategorii klas
III wyró¿nienia otrzymali Oliwia Kopie-
jewska – Stara Przysieka Druga, która
by³a bardzo blisko tytu³u mistrzowskie-
go oraz Krysia Kozak, Tomek ¯ak –
Œmigiel.

Danuta Hampel
Barbara Mencel

7 grudnia. Z okazji miko³ajek najm³odsi
mieszkañcy naszej gminy przyszli z ro-
dzicami i dziadkami na spotkanie z Mi-
ko³ajem. Teatralny prezent, przygotowa-
ny przez wroc³awskich aktorów, mia³ for-
mê wspólnego wyczekiwania na upra-
gnionego Miko³aja z workiem prezentów.
Czas oczekiwania na goœcia wype³nia³y
pojawiaj¹ce siê na scenie bajkowe stwo-
ry. By³ jowialny Shrek, ¿aba, czarodziej
Rumburak i inne postacie, które tylko
dzieci potrafi¹ nazwaæ. Piosenki wykona-
ne przez aktorów w bajkowych przebra-

niach przeplatane by³y licznymi konkur-
sami i zabawami. Dzieci promienia³y ra-
doœci¹ i humorem, w czym swój udzia³
mia³y niew¹tpliwie s³odycze, zamówione
na tê okazjê przez Zarz¹d Osiedla nr 4,
a rozdawane przy okazji konkursów i ka¿-
dej zabawy. Kulminacyjnym punktem
by³o obdarowanie przez Miko³aja s³ody-
czami wszystkich uczestników spotka-
nia. Organizatorami imprezy by³o Cen-
trum Kultur y i Zarz¹d Osiedla nr 4
w Œmiglu.

Barbara Mencel

Coroczn¹ tradycj¹, w przedœwi¹tecz-
nym okresie, jest Wigilia organizowana
przez œmigielski Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej dla osób samotnych i chorych.
W 2007 roku uroczystoœæ odby³a siê
19 grudnia w restauracji Marta. Wspólnie
z zaproszonymi przez oœrodek goœæmi do
sto³u zasiedli przedstawiciele samorz¹du.
Obecni byli burmistrz Wiktor Snela, jego
zastêpca Wies³awa Poleszak-Kraczewska,
Stanis³aw Pawlak – wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla, radny Bogdan
Turliñski, a tak¿e sekretarz Œmigla Ma-

Op³atek dla samotnych
ciej Wiœniewski. Zebranych zaszczyci³
swoj¹ obecnoœci¹ równie¿ ks. dziekan
Tadeusz Fo³czyñski – proboszcz parafii
pw. œw. Stanis³awa Kostki.
Na wigilijnym stole tradycyjnie pojawi³
siê barszcz z uszkami, karp sma¿ony,
a tak¿e w galarecie, œledzie w œmietanie
oraz kluski z makiem. Zanim zebrani za-
siedli do Wigilii, podzielili siê op³atkiem,
¿ycz¹c sobie wzajemnie przede wszyst-
kim zdrowia. Œwi¹teczny nastrój dope³-
ni³ siê, gdy przyby³y dzieci ze œmigiel-
skiego Zespo³u Szkó³ i zaœpiewa³y naj-

piêkniejsze polskie kolêdy.

fot. i tekst A. Kasperska
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Œmigielski Zespó³ Szkó³ to druga po
Czaczu placówka oœwiatowa w gminie,
która zosta³a wyposa¿ona w podjazd dla
osób niepe³nosprawnych. 7 grudnia zo-
sta³ on oficjalnie oddany do u¿ytku.
O pobudowanie podjazdu szczególnie
zabiega³a mama jednego z uczniów, któ-
ra codziennie zmaga³a siê z wci¹gniê-
ciem inwalidzkiego wózka po kilkunastu
schodach prowadz¹cych do wejœcia. Dziœ
Patryk bez problemu mo¿e wjechaæ do
szkolnego budynku.

28 grudnia w Centrum Kultur y
w Œmiglu odby³ siê „Koncert gwiazdko-
wy” zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Mi³oœników Folkloru „¯eñcy Wielko-
polscy” oraz Centrum Kultury.
Koncert by³ ostatnim punktem obcho-
dów jubileuszu 25 – lecia zespo³u. Ze-
bran¹ publicznoœæ powita³y najstarsze
grupy tancerzy, prezentuj¹c dwa tañce
narodowe polonez i mazur. Uroku tañ-
com doda³y nowe stroje, o które zespó³
wzbogaci³ siê w tym roku. Zespó³ zapre-
zentowa³ te¿ œmigielskiej publicznoœci
nowe tañce z rejonu Lublina, Bukówca

Schody ju¿ nie s¹ barier¹
W placówce podczas ka¿dych wyborów
mieœci siê równie¿ lokal wyborczy, któ-
ry od teraz bêdzie przyjazny dla niepe³-
nosprawnych osób chc¹cych oddaæ swój
g³os.
Budowa trwa³a ponad dwa miesi¹ce. Zo-
sta³a sfinansowana z bud¿etu gminy, a jej
ca³kowity koszt to kwota 54 749 z³, z cze-
go 20 tysiêcy to œrodki wskazane przez
radnego Wojciecha Ciesielskiego.

M. Kowalczyk
fot. M. Kowalczyk

Gwiazdkowy koncert „¯eñców”
Górnego, drug¹ czêœæ „Oczepin ³owic-
kich”, ale tak¿e zatañczy³ stare i lubiane
uk³ady takie jak: Rzeszów i ¯ywiec.
W drugiej czêœci koncertu tancerze za-
prezentowali siê w wi¹zance kolêd. Wy-
st¹pi³ goœcinnie Tadeusz Bia³y, który za-
chwyci³ publicznoœæ swoj¹ umiejêtnoœci¹
gry na pile.
Nie zabrak³o równie¿ ¿yczeñ i op³atka,
którym cz³onkowie zespo³u podzielili siê
z wszystkimi zebranymi w sali.

W imieniu zespo³u
Ma³gorzata Klem

W pierwsz¹ niedzielê stycznia w Cen-
trum Kultury w Œmiglu odby³ siê kolej-
ny Koncert Noworoczny.
Tym razem program koncertu bazowa³
wy³¹cznie na rodzimych wykonawcach.
Rozpocz¹³ siê bardzo energicznie i kar-
nawa³owo za spraw¹ M³odzie¿owej Or-
kiestry Dêtej, która pod batut¹ Jana No-
wickiego wykona³a takie szlagiery, jak
„Red Ross for a blue Lady” i „Ohne Mu-
sik Gent Women”, czy melodie z filmu
„Pretty Women” oraz wi¹zankê melodii
operetkowych – „Operetkowa kraina
marzeñ”, „Passo doble” i „Marsz Radec-

Koncert Noworoczny ju¿ za nami
kiego”. Urozmaiceniem by³a te¿ zmiana
kapelmistrza – w czasie jednego utworu
Jana Nowickiego zast¹pi³ cz³onek orkie-
stry Piotr B³aszkowski, pod którego ba-
tut¹ orkiestra wykona³a utwór „Mambo
No.5”.
Kolejnym wykonawc¹ by³ chór „Harmo-
nia”, pod kierunkiem Piotra Majera.
W jego wykonaniu us³yszeliœmy szereg
kolêd znanych i nieznanych. I w czasie
tego wystêpu nie zabrak³o niespodzianek
– goœcinnie, w kilku pieœniach jako dy-
rygentka wyst¹pi³a Aleksandra Beny-
skiewicz-Grousset, a wraz ze swym mê-

¿em Guilhem`m wy-
kona³a dla publicz-
noœci francusk¹ ko-
l ê d ê  „ A  m i n u i t
sonné”.
Ciekawym akcen-
tem koncer tu by³
utwór „O sole mio”
wykonany przez Ta-
deusza Bia³ego gra-
j¹cego na pile.
Koncert zakoñczy³y
wokalistki Studia
Piosenki „Muzol”

Katarzyna Marona, Emilia Ziegler oraz
Joanna Jankowska. W ich repertuarze
znalaz³a siê kolêda „Mizerna, cicha” oraz
nastrojowe „Kasztany” „Brzydcy” i bra-
wurowo wykonane przez Kasiê „Sum-
mertime”.
Z przyczyn technicznych nie odby³ siê
zapowiadany wystêp zespo³u „Ka¿dy
grosz”, ale jego liczni fani zostan¹ usa-
tysfakcjonowani 20 stycznia br., gdy¿
w tym dniu zaplanowany zosta³ koncert,
na który serdecznie zapraszamy.

M.D.
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Bucz po³o¿ony jest na zachód od
Œmigla. W 1394 roku nosi³ nazwê Bocz,
a tak¿e Bodcze, w 1400 roku Boczcza,
w 1403 Boczcz i w 1580 Bocz. Nazwa
miejscowoœci wywodzi siê prawdopodob-
nie od imienia Bodek lub Bodecz. W Ÿró-
d³ach historycznych Bucz jest wymienio-
ny pierwszy raz w 1303 roku. Wystêpuje
tak¿e w dokumencie z roku 1585, czyli
wtedy, gry budowano drogê z Bucza do
Przemêtu. Pierwotnie, czyli w XIV i XV
wieku, nale¿a³ do Grobskich, a po nich
do Go³anieckich. Jednym z pierwszych
w³aœcicieli Bucza by³ asesor s¹dowy z Po-
znania Dobies³aw Bodecki, wspomniany
w dokumencie pochodz¹cym z prze³omu
XIV i XV wieku. W 1782 roku Bucz sta-
nowi³ w³asnoœæ Ludwika Hersztopskiego,
a w 1841 Emila Szo³drskiego. Ju¿ w 1848
roku Bucz znalaz³ siê w rêkach Micha³a
Mycielskiego. Pod koniec XIX wieku
jego w³aœcicielem by³ Emil Franz Wale-
rian Petzel. W 1911 roku wspó³w³aœciciel-

„Genealogia jest odkrywaniem tajem-
nicy, pe³nych magii zbli¿eñ do tych, któ-
rzy choæ odeszli, nadal w nas ¿yj¹” – na-
pisa³a Ma³gorzata Nowaczyk, autorka
ksi¹¿ki o poszukiwaniu przodków.
Od dwóch lat zajmujê siê poszukiwania-
mi genealogicznymi i nieraz przekona-
³am siê, co te s³owa znacz¹ w praktyce.
Doznawa³am uczuæ niecodziennych, któ-
rych mo¿e dostarczyæ tylko obcowanie
z przesz³oœci¹. Pamiêtam, jak prze¿ywa-
³am pierwsz¹ w celach poszukiwawczych
wizytê w USC. Urzêdniczka wyjê³a z sza-
fy stuletni¹ ksiêgê i otwar³a j¹ na stronie
z wpisem narodzin mego ojca, pod któ-
rym w³asnorêczny podpis z³o¿y³ mój
dziadek. Czas siê cofn¹³ na kilka sekund;
ojciec by³ kilkudniowym dzieckiem,
a dziadek mia³ tylko 32 lata. Od tego mo-
mentu chcia³am o przodkach wiedzieæ
ju¿ tylko wiêcej i wiêcej...
W ci¹gu dwóch lat przejrza³am ksiêgi
metrykalne w Archiwum Pañstwowym
w Lesznie i kilometry mikrofilmów w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Udokumentowa³am dane dotycz¹ce mo-
ich przodków, siêgaj¹ce I po³owy XVIII

Z dziejów Bucza
kami Bucza by³y Anna Petzel i jej trzy
córki. W tym samym roku nowym w³a-
œcicielem sta³ siê Jerzy Herman z K³ody
k. Rydzyny. W okresie II RP Bucz stano-
wi³ w³asnoœæ Anny Szo³drskiej z d. Ka-
czorowskiej.
W 1881 roku powierzchnia dóbr rycer-
skich w Buczu wynosi³a 584,69 ha.
W wiosce w 1881 roku znajdowa³o siê
17 domów, w których mieszka³o 165
osób wyznania katolickiego. By³o wœród
nich 43 analfabetów. W folwarku miesz-
ka³o 395 mieszkañców w 53 domach. 378
osób by³y katolikami, a 17 osób wyzna-
nia ewangelickiego. 135 osób by³o anal-
fabetami. 30 wrzeœnia 1921 roku te dane
uleg³y zmianie, gdy¿ domów by³o ju¿ 66,
a w nich 438 mieszkañców. 9 grudnia
1931 roku liczba domów zwiêkszy³a siê
do 68, ale liczba mieszkañców zmniejszy-
³a siê do 395. W obszarze dworskim
30.09.1921 roku znajdowa³o siê 9 domów,
a w nich 151 osób. 9 grudnia 1931 roku

wieku. Kontynuujê poszukiwania, bo-
wiem najstarsze ksiêgi, do których mogê
zajrzeæ, pochodz¹ z koñca XVI wieku.
Poszukiwania wymagaj¹ cierpliwoœci,
czasu, wiedzy, doœwiadczenia, które siê
zdobywa w trakcie pracy. Mo¿e je pro-
wadziæ ka¿dy, pracownicy archiwum za-
wsze pomog¹, pomo¿e na pewno ka¿dy
genealog, amator taki jak ja.
Zachêcam do poszukiwañ i zapewniam,
¿e warto to robiæ nie dlatego, ¿e to teraz
modne, ale dla siebie, dla rodziny, dla
tych, których przez swe poszukiwania
nie pozostawiamy w niebycie i niepamiê-
ci. Kiedy po raz pierwszy pomyœla³am
o poszukiwaniach, ¿yli jeszcze moi rodzi-
ce. Przeprowadzi³am z nimi rozmowê
o ich rodzicach, dziadkach, o nich sa-
mych. Ojciec niewiele pamiêta³, ale za to
du¿o opowiedzia³ mi stryj, który miesz-
ka³ w ojcowskim domu rodzinnym. Uzy-
skane od niego informacje, po latach
bêd¹ dla mnie punktem wyjœcia poszuki-
wañ. Zanotowa³am to wszystko i... wrzu-
ci³am do szuflady. Jakoœ nie mia³am cza-
su, by do tego wróciæ. Dziœ, gdy w pracy
cofnê³am siê tak daleko w czasie i gdy

domów by³o 10, zamieszka³ych przez 145
osób.
W Buczu znajduje siê drewniany koœció³
p.w. œw. Barbary, wzniesiony w 1782 roku
staraniem wymienionego ju¿ Ludwika
Hersztopskiego. Dach koœcio³a zdobi
cebulasty he³m zwieñczony chor¹giewk¹
z dat¹ 1595. Na uwagê zas³uguje baroko-
wy o³tarz g³ówny z figurami œ.œ. Piotra
i Paw³a, Barbary i anio³ów oraz obrazem
Zwiastowania N.M.P. Przy koœciele stoi
drewniana dzwonnica z koñca XVIII wie-
ku, a w niej XVIII - wieczny dzwon odla-
ny w Gdañsku. W Buczu znajduje siê te¿
pa³ac, w którym obecnie mieœci siê szko-
³a. Pa³ac wzniesiony zosta³ w koñcu XIX
wieku, a rozbudowany w 1911 roku.
Czêœæ œrodkowa pa³acu jest starsza, dwu-
kondygnacyjna, natomiast boczne czêœci
trzykondygnacyjne. Pa³ac jest po³o¿ony
w parku krajobrazowym o pow. 3,8 ha.
W sk³ad jego drzewostanu wchodz¹ m.in.
lipy, dêby, klony, wierzby, jesiony, œwier-
ki, ¿ywotniki itp.

Jan Pawicki

mam tyle niewyjaœnionych spraw, nie
mam do kogo zwróciæ siê z pytaniami,
na które odpowiedŸ pomog³aby u³o¿yæ
uk³adankê. Rodzice nie ¿yj¹, nie ¿yje ich
rodzeñstwo, nikt mi ju¿ nie powie, kto jest
na starych zdjêciach zachowanych w ro-
dzinnym archiwum. Nie zrobiê ju¿ zdjê-
cia starego domu dziadków, który pamiê-
tam z dzieciñstwa, bo go rozebrano, nie
ma ju¿ nawet ich grobu. Nie mogê od¿a-
³owaæ, ¿e tak póŸno rozpoczê³am prace,
ile danych mog³abym zapisaæ jeszcze
10 lat temu! Szansa zaprzepaszczona bez-
powrotnie.Piszê ten tekst by zachêciæ
czytelników do pisania historii rodziny
dziœ bo mo¿e tak jak ja spóŸnicie siê!
Praca nad genealogi¹, to nie tylko docho-
dzenie do tego kiedy urodzili siê i zmarli
nasi przodkowie, to tak¿e próba zrozu-
mienia ich œwiata, czasów w których ¿yli.
To poszukiwanie samego siebie bo „gdy-
by, nasi przodkowie nie przetrwali, nas
by tutaj dziœ nie by³o”
Ocalcie od zapomnienia Waszych przod-
ków, mo¿e kiedyœ jakiœ nasz potomek
ocali pamiêæ o nas?

Anna K.

Poszukiwanie przodków
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Gimnazjaliœci obserwatorami debaty
w niemieckim Bundestagu.
Berlin to nowoczesna metropolia z dra-
paczami chmur i biurowcami, luksuso-
wymi hotelami i drogimi butikami. A jed-
noczeœnie to miasto artystów, wspania-
³ych zabytków i muzeów oraz przede
wszystkim centrum polityczne Niemiec.
Aby poczuæ klimat Berlina, trzeba mieæ
pomys³ na zwiedzanie. Mo¿na bawiæ siê
histori¹, czyli zwiedzaæ np. muzea, mo¿-
na poznawaæ Berlin, zaliczaj¹c tylko za-
bytki – symbole tego miasta, czyli np.
Bramê Brandenbursk¹, resztki Muru lub
budynek Reichstagu (obecnie Bundesta-
gu), i mo¿na te¿ poznawaæ Berlin poprzez
jego liczne centra handlowe, np. na „naj-
d³u¿szej ulicy handlowej Europy”, czyli
s³awnym Ku-Damie (pe³na nazwa – Kur-
furstendamm). Najlepiej by³oby oczywi-
œcie po³¹czyæ wszystkie te atrakcje! Tak,
ale jak to zrobiæ w ci¹gu jednego dnia?
Trzeba znaleŸæ klucz.
Od kilku lat udaje mi siê to ca³kiem nie-
Ÿle z moimi uczniami, cz³onkami Klubu
Jêzyka Niemieckiego, dzia³aj¹cego
w œmigielskim gimnazjum. Ostatni mój
wyjazd odby³ siê 13 grudnia 2007 r. Wy-
ruszyliœmy ze Œmigla ju¿ o 5.00 rano, aby
dotrzeæ do Berlina oko³o 10.00. Autobus
zostawiamy tu¿ pod Bram¹ Branden-
bursk¹, a stamt¹d ju¿ tylko ma³y krok do
budynku parlamentu Niemiec – Bunde-
stagu. Wchodzimy g³ównym wejœciem
i od razu wind¹ wje¿d¿amy na szklan¹
kopu³ê gmachu. Jest to wysokoœæ oko³o
100 metrów, przy dobrej widocznoœci,
a tak by³o ostatnio, rozpoœciera siê przed
nami przepiêkna panorama niemieckiej
metropolii. Po zejœciu z kopu³y podcho-
dzimy pod Bramê Brandenbursk¹ – naj-
bardziej rozpoznawalny symbol Berlina.
Brama Brandenburska by³a przez dwa
wieki œwiadkiem wielkich wydarzeñ.
Wzorowana na ateñskich Propylejach
powsta³a w latach 1789-1791. Zdemonto-
wana w czasie okupacji francuskiej i prze-
wieziona do Pary¿a, wróci³a w 1814 r. na
miejsce. Od tej pory jest symbolem zwy-
ciêstwa. By³a œwiadkiem panowania na-
zistów, nalotów brytyjskich i amerykañ-

Mój pomys³ na Berlin

skich, wkroczenia Armii Czerwonej, po-
dzia³u Niemiec i ponownego ich zjedno-
czenia.
Id¹c dalej œladami historii, trafiamy na
Pomnik Ofiar Holokaustu, który upa-
miêtnia œmieræ szeœciu milionów ¯ydów
zamordowanych w Europie podczas
II wojny œwiatowej. Nastêpnie spacer po
Placu Paryskim, czyli dzielnicy ambasad
i drogich hoteli. PóŸniej skupiamy siê na
sztuce, tzn. przejazd na s³ynn¹ Museu-
minsel na Szprewie, gdzie mieœci siê a¿
piêæ ró¿nych muzeów. W Pergamonmu-
seum podziwiamy zrekonstruowane
fragmenty zabudowy staro¿ytnych miast
oraz inne zbiory. Najs³ynniejsze to o³tarz
z Pergamonu z 170 r. p.n.e. i rzeŸba Ate-
ny z II wieku p.n.e. Po wyjœciu z muzeum
robimy zawsze krótki objazd innych s³yn-
nych miejsc w Berlinie, które, moim zda-
niem, uczniowie zobaczyæ powinni.
Z okien naszego autokaru widzimy m.in.
s³ynny Bebelplatz (naziœci w 1933 w.
w tzw. Kryszta³ow¹ Noc spalili tu oko³o
25 tys. ksi¹¿ek zakazanych autorów), Sie-
gesaule, czyli Kolumnê Zwyciêstwa ku
upamiêtnieniu zwyciêskich wojen Nie-
miec z Francj¹, resztki Muru Berliñskie-
go, Uniwerstytet Humboldta, g³ówne
centra handlowe – Europa Center, Sony
Center.
Podczas naszej wizyty w Berlinie m³odzie¿
uczy siê tak¿e solidarnoœci z ubogimi, tym
bardziej podczas adwentu. Odwiedzamy
w Berlinie zaprzyjaŸnion¹ parafiê ewan-
gelick¹ p.w. œw. Jeremiasza, gdzie wierni
tej¿e wspólnoty gromadz¹ dla Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu u¿ywan¹
odzie¿ i zabawki. Odbiór gromadzonych
tam rzeczy to tradycyjna czynnoœæ ka¿dej
grupy m³odzie¿y w Berlinie. A potem czas
wolny, przewa¿nie w centrum handlowym
„Arcaden”. I to ju¿ by³by koniec, ale
13 grudnia, czyli podczas ostatniej wy-
cieczki do Berlina, doszed³ jeszcze jeden,

bardzo wa¿ny punkt, a mianowicie uda³o
mi siê „za³atwiæ” dla naszej m³odzie¿y wej-
œcie na salê plenarn¹ Bundestagu i to pod-
czas debaty parlamentarnej. Przed wej-
œciem zostaliœmy poddani szczegó³owej
kontroli w holu Bundestagu, a po chwili
poproszono nas, jako jedyn¹ grupê spoza
Niemiec, na specjalne trybuny dla obser-
watorów, które wisz¹ dos³ownie nad nie-
mieckimi deputowanymi. Debata prowa-
dzona by³a bardzo ¿ywo, dotyczy³a pieniê-
dzy, wiêc deputowani raz po raz klaskali
przedstawicielom swoich partii politycz-
nych lub g³oœno wyra¿ali dezaprobatê
cz³onkom partii przeciwnych. Dla mnie,
a przede wszystkim dla m³odzie¿y, by³a
to polityka „na ¿ywo” - temat do przemy-
œleñ i dyskusji. Po raz pierwszy widzieli-
œmy te¿ Berlin noc¹, gdy¿ po opuszcze-
niu obrad mogliœmy raz jeszcze wejœæ na
szklan¹ kopu³ê budynku Reichstagu,
gdzie czeka³a na nas ponownie panorama
stolicy Niemiec, ale tym razem noc¹.
Tak wygl¹da mój ekspresowy program
zwiedzania Berlina. W Œmiglu jesteœmy
z regu³y oko³o pó³nocy. Nastêpny wyjazd,
szósty w ci¹gu ostatnich trzech lat,
w marcu chcê po³¹czyæ z pobytem w jed-

nym z najwiêkszych parków wodnych
w Europie – Tropical Island. Aby zwie-
dzaæ Berlin lub wejœæ do Bundestagu,
niepotrzebne s¹ jakieœ „specjalne znajo-
moœci”. Trzeba tylko na kilka miesiêcy
wczeœniej przed planowan¹ wycieczk¹
wys³aæ proœbê na oficjalny adres biura
Bundestagu. Wejœcie jest tu bezp³atne,
podobnie jak i do muzeum Pergamonu -
dla zorganizowanych grup szkolnych za
darmo. Warto wiêc wykorzystaæ te atuty
i bliskoœæ stolicy Niemiec, która jest od-
dalona od nas tylko oko³o 260 km!

Wojciech Adamczewski



styczeñ/200810

[...] I tak siê ¿y³o z dnia na dzieñ. Piêtna-
stego maja 1939 r. mój majster [krawiec
W³adys³aw Olejnik] wyprowadzi³ siê do
Starego Bojanowa, gdzie kupi³ dzia³kê
i pobudowa³ dom. Do pracy codziennie
doje¿d¿a³em rowerem.
Ju¿ wtedy rozmawiano o Hitlerze, który
w 1933 r. doszed³ do w³adzy, zosta³ kanc-
lerzem Niemiec i da³ siê poznaæ jako na-
zista. Obiecywa³ swoim rodakom lepsze
¿ycie i ¿e zapewni im przestrzeñ ¿yciow¹.
Ja, jako 17-latek, dziwi³em siê, ¿e u nas
zbiera siê z³oto i wszelkie kosztownoœci
na dozbrojenie armii, a œpiewano, ¿e
„…nikt nam nie zrobi nic, bo z nami Œmi-
g³y Rydz.” [...].
Ju¿ wtedy mówi³o siê o wojnie. Majstra
powo³ano na 4 tygodnie do wojska na
æwiczenia, co mi naukê przerwa³o, a by-
³em ju¿ zapisany do szko³y zawodowej
w Œmiglu. Majster z æwiczeñ wróci³, ale
o wojnie by³o coraz g³oœniej. Mego brata
Antoniego te¿ powo³ano na æwiczenia do
Leszna, do 55. Pu³ku Piechoty, ale on ju¿
do wybuchu wojny z æwiczeñ nie wróci³.
24 sierpnia 1939 r. og³oszono mobiliza-
cjê powszechn¹. Wszyscy wojskowi do-
stali rozniesione przez so³tysów karty
mobilizacyjne i musieli siê wstawiæ naj-
bli¿szym poci¹giem do swych jednostek.
Majster te¿ dosta³ tê kartê i zaraz siê
wyszykowa³. Kaza³ siê odprowadziæ na
dworzec. Myœlê, ¿e dlatego, aby jeszcze
mi przekazaæ, bym poszed³ do wójtostwa
powiedzieæ, by zaopiekowali siê jego
¿on¹ i dzieæmi – on wzi¹³ za ¿onê wdowê
z dwójk¹ dzieci, a na dodatek w tym cza-
sie by³a w ci¹¿y. Gdy zajechaliœmy na
dworzec, to tam by³o pe³no poborowych.
Ze Sp³awia przyjechali wozem maj¹tko-
wym. Byli te¿ moi dwaj bracia: Marcin
i Micha³. Po¿egna³em siê z nimi. Micha³
i bardzo du¿o innych jecha³o do Leszna
poci¹giem towarowym, a Marcin, który
przy po¿egnaniu powiedzia³ mi, ¿e za dwa
tygodnie bêd¹ defilowaæ w Berlinie, je-
cha³ do Poznania poci¹giem osobowym.
Nie wiedzia³, ¿e za dwa tygodnie bêdzie
zbiera³ ziemniaki na maj¹tku w Prusach
Wschodnich. Majster dosta³ siê do nie-
woli niemieckiej. Oficerów zabrali do
oflagów czy stalagów, a szeregowych
zwalniali do domu. Gdy wróci³, dalej pro-
wadzi³ krawiectwo. Ja doje¿d¿a³em rowe-
rem, mia³em przepustkê na dwa powia-
ty: Kosten i Lissa.
Jeszcze muszê napisaæ, co dzia³o siê
w Sp³awiu, kiedy zaczê³a siê wojna.
By³ to pi¹tek. Rano s³yszymy warkot sa-
molotów nisko lec¹cych miêdzy Sp³a-

wiem a Starym Bojanowem w kierunku
na Poznañ. Wiedzieliœmy, ¿e to niemiec-
kie bombowce, by³o to bardzo przygnê-
biaj¹ce. W sobotê przyjechali do Sp³awia
pierwsi uciekinierzy z Radomicka: kilku
rolników i ksi¹dz z nimi, który w niedzie-
lê rano odprawi³ mszê œw. w kapliczce
w Sp³awiu, która mieœci³a siê w ochron-
ce. [Ochronka w Sp³awiu powsta³a z ini-
cjatywy dziedziczki Anny Skar¿yñskiej
w odpowiedzi na apel ks. Bojanowskie-
go. Mieœci³a siê w obecnym budynku nr
54].
Ojciec by³ na tej mszy, a gdy wróci³, kaza³
nam siê ubieraæ w to, co kto mia³ najlep-
sze i mówi³, ¿e bêdziemy uciekaæ. Za³a-
dowaliœmy na wóz najpotrzebniejsze rze-
czy: pierzyny, ¿ywnoœæ – to znaczy chleb,
smalec i s³oninê wêdzon¹, kilka worków
¿yta dla konia – ja pêdzi³em krowy.
Dwóch starszych braci zosta³o, mieli nas
dogoniæ na rowerach. Gdy wyje¿d¿ali-
œmy, to ju¿ pali³y siê stogi.
Ca³a wieœ opustosza³a. Zosta³y œwinie
i drób na podwórkach.
Jechaliœmy przez Wonieœæ, Gry¿ynê,
Racot do wsi Witkówki. Tam w lesie by³
postój. Przeje¿d¿a³ wójt ze Starego Boja-
nowa. Obst¹pili go rolnicy i pytali: co
robiæ dalej? Jakie, jako w³odarz, ma wy-
tyczne? Ale on te¿ by³ bezradny, nie wie-
dzia³, jak siê sprawy maj¹. Potem ruszy-
liœmy dalej. Pod wieczór dotarliœmy do
wsi Gorzyce przed Czempiniem i tam
zanocowaliœmy w du¿ej oborze. Ja z ko-
leg¹ od s¹siada spa³em na wozie, mieli-
œmy pierzynê, ale w nocy by³ przymro-
zek i bardzo zmarzliœmy. Poniedzia³ek
spêdziliœmy w Gorzycach. Krowy paœli-
œmy w koniczynie, starsi naradzali siê –
co dalej? Przyszed³ wieczór i wszyscy
u³o¿yli siê do snu w oborze. Ja z koleg¹
te¿.
By³o nas cztery rodziny. Jeszcze dobrze
nie zasnêliœmy, gdy przyszli miejscowi
ludzie i mówi¹, ¿e stogi siê pal¹ i oni ucie-
kaj¹ dalej i radzili nam, abyœmy te¿ ucie-
kali. Wtedy ojciec naradzi³ siê z s¹siada-
mi, dali mi rower i kazali jechaæ do s¹-
siedniej wsi S³onin. Tam mia³ brata go-
spodarz ze Sp³awia Maækowski J., u któ-
rego zatrzymali siê Bia³as Teodor, Wojt-
kowiak Wawrzyniec i inni. Mia³em siê
dowiedzieæ, co oni myœl¹. Gdy jecha³em
poln¹ drog¹, stogi p³onê³y i rozœwietla³y
okolicê. Opodal drogi pali³y siê stogi
maj¹tkowe, zawsze stawiane dwa obok
siebie, aby, gdy je m³ócono, maszyna
ustawiana by³a w œrodku i za jednym usta-
wieniem wym³ócono obydwa stogi.

Z tego pal¹cego siê zbo¿a bi³ taki ¿ar, ze
musia³em zejœæ z roweru i polem je omi-
jaæ. Do dziœ nie wiem, jak trafi³em do S³o-
nina. Gdy odszuka³em naszych sp³awia-
ków, to pamiêtam, jak wy¿ej wymienio-
ny p. Bia³as twardo mi powiedzia³: wra-
caj i powiedz ojcu i wszystkim, którzy s¹
z wami, aby nigdzie nie uciekali, ¿e jutro
wracamy do domu. To ja z powrotem do
Gorzyc. Po drodze spotka³em maszeru-
j¹ce wojsko. Gdy je mija³em, w œwietle
pal¹cych siê stogów rozpozna³ mnie
mieszkaniec Sp³awia Kazubski Adam,
który by³ powo³any do obrony narodo-
wej w Œmiglu, a teraz wyprowadzi³ siê do
Œremu za Wartê. Pyta³ mnie o swoj¹ ro-
dzinê. By³ pracownikiem maj¹tku i nie
wiedzia³, co siê z nimi dzieje. Pyta³, kto
jest z nami. Gdy mu powiedzia³em
o wszystkich, a by³a z nami p. Damrich
z córk¹ i siostr¹, z którymi Kazubscy byli
zaprzyjaŸnieni, nie wiem jak siê „urwa³”,
a mo¿e mieli krótki postój, przyszed³ do
obory, rozmawia³ i dowiedzia³ siê, ¿e lu-
dzie maj¹tkowi te¿ uciekali wozami, ale
oni ju¿ byli dalej, bo wszyscy jechali za
Wartê. Bardzo siê zasmuci³, poniewa¿
mia³ szeœcioro dzieci, najstarsze 12 lat,
a ¿ona sama z nimi. Mówi³, ¿e tu mia³y-
by chocia¿ mleko, bo my mieliœmy kro-
wy i p. Damrichowa te¿.
We wtorek 5 wrzeœnia ruszyliœmy w dro-
gê powrotn¹ do domu. Nie pamiêtam,
przez jakie wsie my wracali, drogi by³y
tak zapchane, ¿e trudno by³o siê poru-
szaæ. Do Koœciana przyjechaliœmy od
strony Lubosza. Mijaliœmy ludzi, którzy
na rowerach wieŸli cukier, m¹kê, kie³ba-
sê i inne towary.
[...] Do Sp³awia wróciliœmy 5 wrzeœnia.
Na drugi dzieñ poszed³em do ochronki.
By³o w niej radio, które dziedzic kupi³ dla
m³odzie¿y. Us³ysza³em, ¿e Westerplatte
siê broni, armie polskie wycofuj¹ siê za
Wis³ê. Na drugi dzieñ radio milcza³o.
Nie pamiêtam daty przybycia Niemców
do Sp³awia, ale pamiêtam, ¿e bardzo to
wszystko prze¿ywa³em: trzech braci na
wojnie, nie wiadomo, czy prze¿yli i ta nie-
pewnoœæ: co dalej?
By³em te¿ lekko przeziêbiony. S³onecz-
ko grza³o i po³o¿y³em siê na kocu. Patrzê
– a¿ tu dwóch ¿o³nierzy niemieckich z ka-
rabinami wyganiaj¹ wszystkich z domów,
by stawili siê ko³o so³tysa. Ja, widz¹c ich,
wsun¹³em siê w kukurydzê, nie zauwa-
¿yli mnie. Tam oficer odczyta³ instruk-
cjê, jak maj¹ siê Polacy zachowywaæ i co
nam grozi w razie jakiegoœ buntu. So³tys

Losy mieszkañców Sp³awia w czasie II Wojny Œwiatowej
Stanis³aw Górny
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musia³ wszystko przet³umaczyæ po pol-
sku i tak zaczê³a siê niemiecka okupacja
Sp³awia.
W Sp³awiu przed wojn¹ nie by³o ¿adne-
go Niemca. Jako pierwszy do pa³acu
wprowadzi³ siê Helmut Oldenburg, któ-
ry przed wojn¹ by³ dyrektorem maj¹tku
ziemskiego niemieckiego Wonieœæ i Je-
zierzyce. Mieszka³ w Jezierzycach, by³
znany jako nazista, przed internowaniem
siê ukry³. Teraz mieszka³ w Sp³awiu i by³
dyrektorem maj¹tku Sp³awie i Che³kowo,
by³ te¿ so³tysem wsi Sp³awie i pracowa³
w powiatowych w³adzach w Koœcianie.
¯ycie toczy³o siê dalej a¿ do 30 wrzeœnia
– pierwsze publiczne rozstrzelanie 8 Po-
laków na rynku w Œmiglu. Bardzo to
wstrz¹snê³o ludnoœci¹ polsk¹, a zw³asz-
cza starszymi, którzy przed odzyskaniem
przez Polskê niepodleg³oœci s³u¿yli
w wojsku niemieckim, byli na pierwszej
wojnie œwiatowej, kiedy traktowano ich
na równi z Niemcami. [...] Muszê zazna-
czyæ, ¿e wszyscy wojskowi, którzy wró-
cili z wojny, musieli siê co niedzielê mel-
dowaæ na ¿andarmerii w Œmiglu. Dwu-
dziestego trzeciego paŸdziernika 1939
roku [drugie rozstrzelanie] te¿ musieli
siê wszyscy wojskowi stawiæ w Œmiglu.
Nie pamiêtam, co to by³ za dzieñ [ponie-
dzia³ek], ustawiono ich na rynku, jesz-
cze du¿o ludnoœci cywilnej ze Œmigla
spêdzono na rynek, otoczy³o ich wojsko
i musieli patrzeæ, jak z ratusza wyprowa-
dzaj¹ skazañców, ustawiaj¹ ich pod ap-
tek¹ i rozstrzeliwuj¹. Zginê³o wtedy 15
Polaków. Mój majster te¿ tam by³. Gdy
wróci³, przeszed³ przez warsztat bez s³o-
wa, wszed³ do sypialni i nie pokaza³ siê
do wieczora. Majstrowa mi powiedzia³a,
co siê sta³o. Jak wieczorem wróci³em do
domu, to od brata Micha³a siê wszystkie-
go dowiedzia³em, on te¿ tam musia³ byæ.
Mówi³, ¿e by³o to coœ okropnego. By³o
to zastraszaj¹ce dla Polaków. Co bêdzie
dalej? Kto nastêpny? [...]
W Sp³awiu by³o spokojnie do jesieni 1940
roku, kiedy ju¿ by³y pog³oski o wysiedla-
niu.
I sta³o siê. W paŸdzierniku 1940 r. wysie-
dlono ze Sp³awia 7 rodzin – opiszê po
kolei.
Korbik Stanis³aw z ¿on¹ byli bezdzietni.
Nowak Katarzyna z córk¹, syn by³ w nie-
woli, a m¹¿ Andrzej by³ ob³o¿nie chory.
Przysz³o do nas dwóch ssmanów, obudzi-
li ojca i kazali, by kogoœ zabra³ do pomo-
cy. By³a to jeszcze noc. Ojciec nas obu-
dzi³, to znaczy mnie i brata, kaza³ siê
ubraæ i powiedzia³, ¿e pójdziemy po No-
waka. Gdy tam zaszliœmy, to dopiero wie-
dzia³em, co siê dzieje. Pani Nowakowa

z córk¹ pakowa³y najpotrzebniejsze rze-
czy do worków, a nam kazano zabraæ cho-
rego Andrzeja do siebie. Przenieœliœmy
go z bratem na krzeœle i potem poszli-
œmy po ³ó¿ko. W tym czasie p. Nowako-
wa do tego ³ó¿ka nak³ad³a ró¿nych rze-
czy – nawet garnek z peklowanym miê-
sem. To wszystko przenieœliœmy do na-
szego domu. Nowak by³ u nas na pewno
wiêcej jak rok, ale dok³adnie jak d³ugo,
nie pamiêtam. Mia³ córkê w Poladowie,
ale go nie zabra³a, bo te¿ siê spodziewa-
³a w ka¿dej chwili wysiedlenia. Zabra³a
go dopiero, kiedy ich wysiedlono z go-
spodarstwa, ale nie wywieziono, tylko
dano im mieszkanie na miejscu.
Nastêpny gospodarz Maækowski Józef
z ¿on¹, 5 dzieci – najm³odsza córka 11 lat.
Nastêpni – Lester Maria z bratem Stani-
s³awem, drugi brat by³ zmobilizowany na
wojnê i zgin¹³. Matka - wdowa, starusz-
ka zosta³a u siostry po s¹siedzku.
Wojtkowiak Wawrzyniec z ¿on¹ i 6 dzie-
ci, najstarsza córka 20 lat.
S³añski Franciszek, œredniorolny gospo-
darz z ¿on¹ i 6 dzieci – najstarsze 13 lat,
najm³odsze roczek – z siostr¹ Wiktori¹.
Oni byli w najgorszej sytuacji, ma³e dzie-
ci na wysiedleniu, ojciec z siostr¹ nie byli
w stanie wy¿ywiæ. Najpierw zmar³ syn
Janek, potem Wiktoria i w koñcu Franci-
szek.. Reszta wróci³a, ale nacierpieli siê
tam g³odu.
Na koñcu zostawi³em rodzinê Koziców.
Ojciec Józef Kozica [...] mia³ radio i do-
k³adnie wiedzia³, której nocy bêdzie wy-
siedlanie. ¯onê z trójk¹ najm³odszych
dzieci wywióz³ do B³otnicy do kuzyna,
najstarszego syna Stanis³awa, który by³
mój rocznik, umieœci³ u teœciów [Nowa-
ków] – nie przewidzia³, ¿e razem ich wy-
siedl¹. Powiedzia³ mu, ¿e póŸniej, przy
pierwszej lepszej okazji go zabierze. Jak
my dziadka zabierali do nas, on powk³a-
da³ do tego ³ó¿ka swoje rzeczy i dzieñ czy
dwa by³ u tego Niemca [który obj¹³ go-
spodarstwo Nowaków], a potem uciek³
do rodziny. Dwie starsze córki Anielê
i Helenê zaprowadzi³ do s¹siada Dziwa-
ka. Tu muszê zaznaczyæ, ze Kozicy przed
wojn¹ spali³a siê stodo³a kryta trzcin¹,
by³a to wiosna 1936 roku. Ale ju¿ na
¿niwa postawi³ now¹, która stoi do dziœ.
Jednym koñcem jest podpiwniczona, a ¿e
siê bardzo spieszono z budow¹, tej piw-
nicy nie zawelbowano [zaszalowano]
gór¹, tylko przykryto deskami. Przezor-
ny Kozica, jak ju¿ przewidywano wojnê,
zrobi³ w stodole kryjówkê i tam, gdy ju¿
wojna siê zaczê³a, ukry³ radio. Wyjœcia
mia³ dwa: we ¿niwa, gdy zwozi³ zbo¿e, to
ju¿ zrobi³ wyjœcie przez piwnicê, co by³o
³atwe po rozsuniêciu desek i drugie – ze

stodo³y zastawione s³om¹. Tej nocy,
w której by³o wysiedlanie, on w tej kry-
jówce spa³ z kuzynem z B³otnicy i synem
s¹siada Dziwakiem Teodorem. Mieli tam
radio i czekali. Gdy Niemcy przyszli ich
wysiedliæ, obserwowali, co siê dzieje.
Byli tam do rana i ca³y nastêpny dzieñ,
dopiero w nocy zabrali wszystko i wyszli.
Radio umieœcili u Dziwaka w ubikacji na
podwórku. Jednak p. Dziwak nie zgodzi³
siê, by radio tam zosta³o, obawia³ siê o ro-
dzinê, wiedzia³, czym to grozi³o, gdyby
Niemcy to radio wykryli. P. Kozica zabra³
radio i wyniós³ je w szczere pole w stro-
nê Starego Bojanowa, gdzie by³ stawek
obsadzony wko³o wierzbami, tak zwany
„woli dó³” – wedle legendy mia³ siê tam
kiedyœ utopiæ wó³. Wieczorami szli s³u-
chaæ, co dzieje siê na frontach II wojny
œwiatowej. Kiedy to radio stamt¹d zabra³,
nie wiem. Wiem, ¿e zabra³ od Dziwaka
dwie córki i wyprowadzi³ siê do B³otni-
cy. Tam z czasem [pod koniec 1942 r.]
za³atwi³ sobie zameldowanie i pracowa³
jako kana³owy na kana³ach przemêckich.
Wojnê prze¿y³. Nieraz rowerem prze-
je¿d¿a³ przez Sp³awie do Wonieœcia do
Antoniego Mruka, który prowadzi³ rzeŸ-
nictwo i na pewno zaopatrywa³ go w ¿yw-
noœæ, chocia¿ nie by³o j¹ w czasie okupa-
cji ³atwo przewoziæ. [Kiedyœ, zupe³nie
przypadkowo, dotar³em do dokumentu
Tajnej Policji Pañstwowej w Poznaniu
Oddzia³ II F – listu goñczego nr 64 z 15 II
1941 r. poszukuj¹cego miêdzy innymi
z natychmiastowym aresztowaniem Józe-
fa Kozicê, jego ¿onê Wiktoriê i syna Sta-
nis³awa. (H.Z.)].
W dwa tygodnie po pierwszym wysiedle-
niu nast¹pi³o drugie. Wysiedlono dwie
rodziny.
Nowaka Wojciecha z ¿on¹ i 3 dzieci. Naj-
starszego syna umieœci³ u s¹siada Niem-
ca, za parobka, aby by³ blisko domu.
Pani¹ Lester, która by³a u nich, musia³
zabraæ do siebie kolejarz Hoffmann i by³a
u niego do zakoñczenia wojny. M³odszy
syn p. Nowaków zmar³ na wysiedleniu.
Druga rodzina to brat mojego majstra
Olejnik Stanis³aw z ¿on¹ i dwójk¹ ma³ych
dzieci i ojcem staruszkiem. Starszy sy-
nek zmar³ na wysiedleniu.
Potem jeszcze w paŸdzierniku wysiedlo-
no Bia³ego Franciszka z ¿on¹, córk¹ i sy-
nem. Dwóch starszych synów ukry³o siê
u s¹siada, ale policja ich znalaz³a i te¿ ich
wywieziono.
Ostatni z gospodarzy by³ wywieziony
Wojciechowski Wojciech z ¿on¹, synem
i dwiema córkami.
Ju¿ skoñczy³o siê w Sp³awiu wolne ¿ycie.
Trzeba siê by³o Niemcom czapkowaæ,
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a gdy w niedzielê stanêliœmy we trzech
na drodze, ju¿ nas przeganiano.
Nie pamiêtam dobrze daty, ale myœlê, ¿e
by³o to w grudniu 1939 r., aresztowano
Stefana Hoffmanna, jego brata Tadeusza
i syna nauczyciela Mieczys³awa K³osia-
ka. Zawieziono ich do ¯egrowa, gdzie
by³y postawione baraki i po pewnym cza-
sie wywieziono ich za Warszawê. Hoff-
mannowie byli bardzo dobrymi kolega-
mi. Ich ojciec by³ pracownikiem na kolei
i pomimo, ¿e im siê lepiej powodzi³o –
uczêszczali do gimnazjum w Koœcianie
– to siê nie wywy¿szali. Graliœmy razem
w kopa. Stefan w tê noc, któr¹ ich aresz-
towano, by³ na kartach u Wojciechow-
skich, wróci³ polem, bo ju¿ by³a godzina
policyjna, wolno by³o poruszaæ siê do go-
dziny 22.00. Ledwo siê po³o¿y³, ju¿ po
nich przyszli. Niestety, zginêli obydwaj
w partyzantce AK w Lubelskim w rejo-
nie Soko³owa Podlaskiego w czasie prze-
wo¿enia broni. Czeœæ Ich pamiêci!
Dnia 15.5.1940 r. zosta³ aresztowany nasz
nauczyciel W³adys³aw K³osiak. Bardzo
mi go by³o ¿al, wiedzia³em, ¿e d³ugo w la-
grze nie wytrzyma, nie by³ przyzwycza-
jony do ciê¿kiej, fizycznej pracy – mia³
55 lat. Gdy Niemcy zajêli Polskê, szuka³
pracy. Nie wiedzia³, co to za Niemcy s¹
obecnie, a by³ na liœcie miejscowych na-
zistów – by³ radnym gminy Stare Boja-
nowo, a nawet jej przewodnicz¹cym i dla-
tego musia³ zgin¹æ. [...]
Nie pamiêtam daty, ale by³o to tak w po-
³owie 1943 r., kiedy wywieziono jeszcze
ze Sp³awia œredniorolnego gospodarza
Wolsztyñskiego Stanis³awa z ¿on¹
i 2 m³odszymi synami i córk¹. Najstarszy
syn ukry³ siê u s¹siada, a drugi z kolei
s³u¿y³ u gospodarza w Przysiece. [...]
Muszê zaznaczyæ, ¿e Wolsztyñskiego by
nie wysiedlono, tylko jeden z Niemców
chcia³ opuœciæ gospodarstwo, o ile mu nie
wybuduj¹ nowego domu, gdy¿ mieszka³
w bardzo mizernej gliniance kr ytej
s³om¹. Gdy siê zgodzili mu pobudowaæ,
to na czas budowy musia³ siê wyprowa-
dziæ. Pochodzi³ po ma³o i œredniorolnych
Polakach, którzy jeszcze w Sp³awiu zo-
stali i w mniemaniu Niemców byli prze-
znaczeni na germanizacjê. Wolsztyñskie-
go mieszkanie mu siê spodoba³o i dlate-
go go wysiedlono. Niemiec, który je i ca³¹
gospodarkê zaj¹³, by³ bardzo wrednym
Niemcem.
S³abo mówi³ po niemiecku, a jeszcze go-
rzej pisa³, ale by³ bardzo aktywny w gnê-
bieniu Polaków i dlatego nie zabrano go
do wojska, chocia¿ by³ jeszcze w wieku
poborowym. Wybrali go na takiego, po
polsku przewodnicz¹cego, na wsi gospo-

darczej. Na ca³¹ wieœ, to ju¿ zaznaczy³em,
by³ so³tysem dyrektor Oldenburg. Biu-
ro prowadzi³a mu przedwojenna kasjer-
ka dziedzica p. Kistowska. Mia³ on du¿o
innych obowi¹zków, ale pod jednym
wzglêdem by³ w porz¹dku wobec pra-
cowników maj¹tku – nie pozwoli³ ani
wymienionemu wy¿ej Niemcowi o nazwi-
sku Schmit, ani ¿andarmom kontroli na
wsi maj¹tkowej. Gdy na przyk³ad ojciec
wielodzietnej rodziny zwróci³ siê do nie-
go z proœb¹, ¿e nie ma dzieciom co daæ
jeœæ, to odpowiada³ krótko: nie wiesz, co
masz zrobiæ? To znaczy³o, ¿e ma po kry-
jomu zabiæ œwiniê, a on – jak zaznaczy-
³em – kontrolowaæ nie pozwoli³. Chocia¿
mia³ te¿ sporo grzechów i wcale go nie
broniê. Mieszka³ w pa³acu a¿ do uciecz-
ki przed Armi¹ Czerwon¹. Zawsze
mówi³, ¿e maj¹tek Sp³awie po wygranej
wojnie otrzyma jakiœ zas³u¿ony Niemiec,
a on upatrzy³ sobie maj¹tek Che³kowo,
gdzie s¹ dobre ziemie i las.
Ale musieli opuœciæ wszystko. Jeszcze
opiszê, jak oni byli pewni zwyciêstwa,
o czym œwiadczy wypowiedŸ Oldenbur-
ga. By³ w Sp³awiu ma³orolny ch³op na-
zwiskiem Sieracki. Mia³ liczn¹ rodzinê,
ale bardzo kiepskie mieszkanie. So³tys
Oldenburg zaproponowa³ mu, ¿e zabie-
rze go z rodzin¹ do maj¹tku i da mu
mieszkanie. Sieradzki nie wiedzia³, co ma
robiæ. Radzi³ siê mojego ojca, bo dyrek-
tor powiedzia³ mu, ¿e jego mieszkanie
rozbior¹, bo grozi zawaleniem. A po woj-
nie gdzie wrócê? I tak zwleka³ z odpo-
wiedzi¹, bo Polacy byli pewni, ¿e Niem-
cy wojnê przegraj¹. W koñcu dosta³ roz-
kaz wyprowadzenia siê do starej szko³y,
w której mieszka³y ju¿ dwie rodziny.
[Mieœci³a siê przy „starej drodze” rów-
noleg³ej do obecnej pokrytej asfaltem
drodze w kierunku Olszewa. By³a pokry-
ta trzcin¹. Za czasów prezesury w spó³-
dzielni produkcyjnej Miku³y pokryto j¹
eternitem. Parê lat póŸniej budynek ro-
zebrano]. Dyrektor Oldenburg powie-
dzia³ mu, aby nie myœla³, ¿e Polska jesz-
cze kiedyœ powstanie. Gdy Sieracki siê
wyprowadzi³, jego mieszkanie rozebra-
no. Po wojnie zaj¹³ poniemieckie gospo-
darstwo w Zygmuntowie.
Moi trzej bracia, którzy byli na wojnie,
prze¿yli. Zgin¹³ kuzyn Piotr Górny, któ-
ry by³ w s³u¿bie czynnej na wschodniej
granicy w Baranowicach, od pocisku ar-
tyleryjskiego ko³o Warszawy, o czym
zawiadomi³ po wojnie rodzinê jego kole-
ga z wojska. Ze Sp³awia jeszcze zgin¹³
w niewyjaœnionych okolicznoœciach
wspomniany ju¿ Franciszek Lester.
Ja ca³y czas pracowa³em u majstra w kra-
wiectwie. Wyw³aszczyli go z jego domu,

w którym zamieszka³ niemiecki ¿andarm.
Majstrowi dali dwa pokoje w budynku
wielorodzinnym przy moœcie nad torami
kolejowymi. Zawsze mieliœmy du¿o pra-
cy, bo Niemcy, zanim ich pozabierali na
front, chcieli byæ ³adnie ubrani. Do pracy
zawsze jeŸdzi³em rowerem. Jak by³o su-
cho, to jecha³em poln¹ drog¹ przez Olsze-
wo, a gdy by³o b³oto, to jecha³em szos¹
i wtedy przez ca³e Bojanowo musia³em
ka¿demu Niemcowi czapkowaæ.
Przy czerwonej szkole w Bojanowie sta-
³a tablica og³oszeñ. Niemcy umieœcili na
niej mapê Europy. Gdy rano jecha³em do
pracy, to zawsze przy mapie sta³o kilku
Niemców bardzo rozeœmianych, bo ich
wojska posuwa³y siê w g³¹b Rosji. Prze-
suwali tak¹ odznakê z hakenkrojcem
[swastyk¹] po mapie i zaznaczali, które
miasta ju¿ zajê³y hordy hitlerowskie, jak
my ich nazywaliœmy. Po bitwie stalin-
gradzkiej, gdy zaczêli siê wycofywaæ, to
ju¿ ¿adnego Niemca przy tablicy nie by³o.
Za to my siê cieszyliœmy. Gdy zgin¹³ na
froncie miejscowy Niemiec, to urz¹dza-
no mu taki prowizoryczny pogrzeb na
cmentarzu w Robaczynie.
W tym czasie przez Bojanowo sz³y trans-
por ty kolejowe z rannymi z frontu
wschodniego.
By³ w Bojanowie, ju¿ przed wojn¹, rzeŸ-
nik Niemiec o nazwisku Ludwig. Mia³
dwóch synów: m³odszy, ulubieniec ojca,
uciek³ na motocyklu jeszcze przed wojn¹
do Niemiec. Gdy Niemcy zajêli Polskê,
wróci³, przyszed³ z bratem do warsztatu
z jak¹œ robot¹. S³abo mówi³ po polsku,
ale ten starszy mu t³umaczy³. Jak on siê
cieszy³! Mówi³, ¿e Anglii jeszcze nikt nie
zdoby³, ale teraz im siê to uda i zrobi¹
porz¹dek z ¯ydami. [...] Ich ojciec by³
polako¿erc¹. Jak on nas upokarza³! Maj-
ster wys³a³ mnie po miêso, jeszcze nie
by³o na kartki, pe³en sk³ad ludzi, on za
lad¹ z toporem i wybiera³, kogo obs³u¿y.
Do mnie mówi: Olejnik, teraz ciebie ob-
s³u¿ê. Kupi³o siê to i to, a na koñcu mó-
wi³o siê o smalec. Sprzedawa³ po 1/8 kg,
a pyta³: kilo, dwa? Na kogo siê uwzi¹³, to
wcale nie sprzeda³, kaza³ iœæ, gdzie przed
wojn¹ kupowa³. A by³ w Bojanowie rzeŸ-
nik Polak, mia³ sk³ad u p. Stêpczaka, na-
zywa³ siê Nalewaj. Gdy Niemcy weszli,
to uciek³ i siê ukrywa³. Nie wiem, czy
prze¿y³. U niego uczy³ siê £êcki Franci-
szek, bardzo bystry ch³opak. Nie wiem,
czym siê Niemcom narazi³, aresztowali
go, a potem rozstrzelali w lesie kurzogór-
skim. Gdy na froncie wschodnim zgin¹³
ulubiony synek Ludwiga, który chcia³
Rosjê kamieniami zawojowaæ, opuœci³
g³owê i ju¿ Polakom tak nie dokucza³.

c.d.n.H. Zbierski
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8 grudnia 2007 odby³ siê w œmigiel-
skim Hufcu ZHP zjazd podsumowuj¹cy
4 lata dzia³alnoœci komendy i wszystkich
komisji. Wœród goœci znaleŸli siê m.in.
burmistrz Œmigla Wiktor Snela oraz
skarbnik Chor¹gwi Wielkopolskiej – hm.
Wieñczys³aw Celer.
Zjazd rozpocz¹³ siê od podsumowañ ustê-
puj¹cej komendantki hufca, która szcze-
gó³owo opisa³a dokonania œmigielskich
harcerzy. Wymieni³a wszystkie sukcesy,
osi¹gniêcia i wyró¿nienia, ale nie zapo-
mnia³a równie¿ rzetelnie poinformowaæ
zebranych o (naprawdê niewielu) pora¿-
kach. Po wyst¹pieniu komendantki g³os
zabrali goœcie. Burmistrz Wiktor Snela
oceni³ harcerstwo w Œmiglu jako bardzo
dobrze postrzegane. Wymieni³ przyczy-
ny takiego stanu, do których zaliczy³
m.in. udzia³ skautów we wszystkich uro-
czystoœciach, podejmowane akcje pro-
spo³eczne. Doda³ tak¿e: „Jesteœcie za-
uwa¿ani wszêdzie, gdzie was siê oczeku-

2. Œrodowiskowa Dru¿yna Harcerska
„S³oneczna Gromada” im. Janka Bytna-
ra Rudego dzia³aj¹ca przy szkole w ¯e-
grówku uzyska³a na realizacjê projektu
„O harcerstwie po angielsku“ grant
w kwocie 6.560,00 ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
przyznany przez Fundacjê na Rzecz Roz-
woju Wsi „Polska Wieœ 2000” im. Macie-
ja Rataja w ramach PROGRAMU WSPIE-
RANIA INICJATYW OBYWATELSKICH
NA RZECZ WSI I TERENÓW WIEJ-
SKICH. Grant zosta³ przeznaczony na

Uroczysty zjazd œmigielskiego Hufca ZHP

O harcerstwie po angielsku

je, jak i tam gdzie nikt siê was nie spo-
dziewa”.
Hm. Celer poinformowa³, ¿e Hufiec Œmi-
giel nie ma zaleg³oœci, zarówno finanso-
wych jak i programowych wobec Komen-
dy Chor¹gwi Wielkopolskiej i wyrazi³
opiniê o bardzo dobrym funkcjonowaniu
naszego œrodowiska. Skarbnik KCH opi-
sa³ równie¿ zmiany w przekazywaniu 1%
podatku dochodowego na rzecz ZHP.
Wiedzê, któr¹ w ten sposób uzyskaliœmy,
wykorzystamy ju¿ nied³ugo. Przedstawi-
ciel Komendy Chor¹gwi – hm. Ryszard
Duda odczyta³ zebranym stanowisko or-
ganu nadrzêdnego w sprawie funkcjono-
wania Hufca ZHP Œmigiel. Mi³o nam po-
informowaæ, ¿e w dokumencie tym nie
stwierdzono ¿adnych powa¿nych uchy-
bieñ, zwrócono jedynie uwagê na drobia-
zgi, które mog¹ usprawniæ pracê hufca.
Hufiec wyró¿niono za dobr¹ gospodarkê
sprzêtow¹, organizowanie wypoczynku,
zaanga¿owanie kadry i komendantki.

W dalszej czêœci spotkania zapoznaliœmy
siê z multimedialn¹ prezentacj¹ Hufca
Œmigiel, a tak¿e przyjêliœmy „Strategiê
rozwoju Hufca”. Finaln¹ czêœci¹ zjazdu
by³y wybory nowych w³adz. 16 obecnych
na sali instruktorów z czynnym prawem
wyborczym wszystkie decyzje podjê³o
jednog³oœnie, powo³uj¹c dotychczasow¹
komendantkê phm. Magdalenê Sta-
chowsk¹ na kolejn¹ (4-letni¹) kadencjê.
Komendê Hufca tworz¹ tak¿e: z-ca ko-
mendantki phm. Karol W³odarczak,
skarbnik hm. Tadeusz Marciniak, cz³o-
nek komendy ds programowych pwd.
Roksana Golas, cz³onek komendy ds
kszta³cenia pwd. Agnieszka Snela, cz³o-
nek komendy hm. Ryszard Duda.
Na zjeŸdzie wybrano tak¿e komisjê re-
wizyjn¹ w sk³adzie: hm. Barbara £awni-
czak, pwd. Barbara Konieczna i phm.
Bartosz Snela oraz delegata na Zjazd
Chor¹gwi Wielkopolskiej – phm. Karola
W³odarczaka.

ZHP Hufiec w Œmiglu

sfinansowanie kursu jêzyka angielskie-
go dla grupy 16 osób w wieku od 10 do
19 lat. Lekcje odbywaj¹ siê w sali szkol-
nej przez okres trzech miesiêcy (raz w ty-
godni przez 2 godz.). M³odzie¿ zosta³a
podzielona na dwie grupy, wed³ug wie-
ku i zaawansowania znajomoœci jêzyka.
Zorganizowanie bezp³atnego kursu jêzy-
kowego w miejscu zamieszkania to mo¿-
liwoœæ zdobywania dodatkowej wiedzy
i poprawienia w³asnych umiejêtnoœci jê-
zykowych. W ten sposób m³odzie¿ otrzy-
ma³a szansê samorozwoju oraz nadrobie-

nia braków edukacyjnych i œrodowisko-
wych.

opiekun dru¿yny Barbara £awniczak

Pan leœniczy w szkole
19 grudnia na zaproszenie najm³od-

szych uczniów goœci³ w szkole leœniczy
z Bronikowa pan S. Jankowski. Opowia-
da³ dzieciom o zwierzêtach, które ¿yj¹
w naszym lesie, o sposobach ich dokar-
miania w okresie zimowym. Maluchów
najbardziej interesowa³y ciekawostki
o ptakach, które przylatuj¹ do karmni-

ków znajduj¹cych siê w ogródku szkol-
nym, poniewa¿ na sta³e w tradycji szko³y
zapisa³ siê coroczny konkurs og³aszany
przez samorz¹d szkolny pt. „Dokarmiaj-
my ptaki”. Dzieci chêtnie bior¹ udzia³
w tym konkursie, przynosz¹c dla ptaków
ró¿ne smako³yki. Leœniczy sprawi³
wszystkim mi³¹ niespodziankê, przyno-

sz¹c pokarm do ptaków, który zawieszo-
no w karmnikach. Pytaniom dzieci nie
by³o koñca, ale leœniczy cierpliwie na nie
odpowiada³. Na zakoñczenie dzieci umó-
wi³y siê na nastêpne spotkanie w lesie.
Z wizyty leœniczego skorzystali równie¿
uczniowie II klasy gimnazjum w ramach
zajêæ z doradztwa zawodowego.

Adam S.
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Mo¿esz wspomóc harcerzy
Szanowni Pañstwo!
Zachêcamy wszystkich do wp³acenia swojego 1 procenta podatku dochodowego na rzecz Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego -
Hufiec Œmigiel - organizacji po¿ytku publicznego.
Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pe³noletnich cz³onków ZHP, którzy chcieliby przekazaæ pieni¹dze
dla hufca, prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym, jako organizacji, której przekazuj¹ 1% podatku:

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Chor¹giew Wielkopolska

KRS 0000266321

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku za 2007 r. (w roku 2008):
- podatnik wskazuje opp i kwotê 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma mo¿liwoœci samodzielnej wp³aty 1%
- podatnik mo¿e przekazaæ odpis 1% tylko dla jednej organizacji
- podatnik ma mo¿liwoœci okreœlenia celu szczegó³owego, na który chce przekazaæ 1%
- jeœli odpis przekazywany jest dla organizacji, która ma oddzia³y, podatnik ma mo¿liwoœæ wskazania oddzia³u, dla którego

chcia³by przekazaæ swój 1%
1% RÓWNIE¯ DLA HUFCÓW I DRU¯YN
W dniu 21 grudnia 2007 r. Ministerstwo Finansów wyda³o komunikat informuj¹cy, ¿e podatnik w sk³adanym przez siebie
zeznaniu podatkowym mo¿e równie¿ podaæ dodatkowe informacje, które w jego ocenie mog¹ mieæ wp³yw na dystrybucjê
œrodków gromadzonych przez organizacjê po¿ytku publicznego (np. konkretny cel, konkretn¹ jednostkê harcersk¹).
Informacjê tê podatnik bêdzie móg³ zamieœciæ w rubryce „Inne informacje, w tym u³atwiaj¹ce kontakt z podatnikiem”,
znajduj¹cej siê bezpoœrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku nale¿nego, odpowiednio w:
poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 - PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38.
Umieszczenie tej informacji zaowocuje tym, ¿e wp³acone przez Pañstwa pieni¹dze zostan¹ w Œmiglu i tu bêd¹ wykorzystane.
ROZLICZENIE LAT UBIEG£YCH
Dziêkuj¹c wszystkim naszym dobroczyñcom, czujemy siê w obowi¹zku poinformowaæ Pañstwa o nastêpstwach akcji „1% dla
ZHP” w latach ubieg³ych.
Chcemy zaznaczyæ, ¿e wszystkie przekazane przez Pañstwa pieni¹dze zosta³y wydane uczciwie, racjonalnie i zgodnie z ce-
lami statutowymi Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Dziêki Wam:
(*) przeszkoliliœmy wielu œmigielskich instruktorów na

kursach, warsztatach i innych formach doskonal¹cych
(*) wspomagaliœmy finansowo biwaki i rajdy, na których

bawi³y siê Pañstwa dzieci
(*) godnie uczestniczyliœmy w uroczystoœciach pañstwo-

wych, kupuj¹c min. bogatsze wi¹zanki kwiatów
(*) wydrukowaliœmy materia³y promocyjne i informacyjne

o organizowanych przez nas przedsiêwziêciach, takich
jak zbiórka krwi, czy Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju.

Zaokr¹glone sumy wp³at w minionych latach przedstawiam
na wykresie.
Z wykresu widzimy, ¿e co roku na konto œmigielskich harcerzy wp³ywa³a od Pañstwa znacz¹ca suma, za któr¹ serdecznie
dziêkujemy i któr¹ traktujemy jako wyraz zaufania. Obiecujemy go nie zawieœæ!
Kontakt
W razie pytañ i w¹tpliwoœci s³u¿ymy pomoc¹. Prosimy zg³aszaæ je na adres email smigiel@zhp.wlkp.pl lub telefonicznie
 + 48 603 875 796.
Zapraszamy tak¿e do odwiedzania strony www.smigiel.zhp.wlkp.pl, na której zamieœcimy ewentualne nowe informacje o pro-
wadzonej akcji.
 Z najlepszymi ¿yczeniami noworocznymi, phm. Bartosz Snela

Zespó³ Promocji Hufca ZHP Œmigiel.

(wzór)
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U W A G A !  U W A G A !
W I E L K I  Z J A Z D  A B S O L W E N T Ó W

Z  O K A Z J I  3 5 .  R O C Z N I C Y  P I E R W S Z E J  M A T U R Y
W  Z E S P O L E  S Z K Ó £  P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H

W  N I E T ¥ ¯ K O W I E

Szanowni – Kole¿anko, Kolego!

Konfrontacja z ludŸmi, których nie widzieliœmy przez lata, w ka¿dym budzi mieszane uczucia.
Z jednej strony wci¹¿ wydajemy siê sobie bliscy – w koñcu nic tak nie jednoczy, jak mêki i laury zbiera-
ne ³awka w ³awkê. Z drugiej – mamy œwiadomoœæ, ¿e wszyscy siê zmieniliœmy i na myœl o ocenie,
ogarnia  nas panika. Ale to nie ranking ¿yciowych osi¹gniêæ, lecz okazja do sprawdzenia, czy przetrwa-
³y nasze m³odzieñcze idea³y i ile w ka¿dym z nas pozosta³o nastolatka. To nic, ¿e nasze ¿ycie wydaje siê
nam zwyczajne, co nie znaczy - nieudane. Zazwyczaj w takich sytuacjach ze zdumieniem mo¿na od-
kryæ, ¿e tak naprawdê wci¹¿ jesteœmy tacy sami.

Z upowa¿nienia Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie oraz w imieniu Ko-
mitetu Organizacyjnego pragnê poinformowaæ, ¿e w dniach 21-22 czerwca 2008 roku, z okazji
jubileuszu 35-lecia pierwszej matury, odbêdzie siê Zjazd Absolwentów. Zjazd bêdzie obejmowaæ absol-
wentów, którzy ukoñczyli technika dzienne, licea zawodowe oraz technika wieczorowe od roku 1973 do
2008 w Technikum Rolniczym, Zespole Szkó³ Rolniczych, Zespole Szkó³ Zawodowych oraz Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych.

Wszystkich absolwentów serdecznie zapraszam na spotkanie kole¿eñskie. Udzia³ w zjeŸdzie uwa-
¿am za podtrzymanie dobrej tradycji kontaktów absolwentów ze szko³¹. Dla sprawniejszego przygoto-
wania i zabezpieczenia odpowiednich warunków pobytu, proszê o nadsy³anie do dnia 30 kwietnia 2008
r. zg³oszenia udzia³u w zjeŸdzie i op³aty uczestnictwa.

Wszystkim, którzy przyœl¹ zg³oszenie, organizatorzy wyœl¹ oficjalne zaproszenie.
Koszt uczestnictwa wynosi 110 zl. Op³ata obejmuje koszty wy¿ywienia, pami¹tki zjazdowe, okolicz-

noœciow¹ ksi¹¿kê ze wspomnieniami nauczycieli i absolwentów (nadsy³anie wspomnieñ do koñca lute-
go br.), oraz szampañsk¹ zabawê do bia³ego rana.
Istnieje mo¿liwoœæ zarezerwowania odp³atnie miejsc noclegowych w internacie, w schronisku m³odzie-
¿owym w Œmiglu oraz lokalnych hotelach (Koœcian, Lipno, Boszkowo, Leszno).

Organizatorzy zjazdu zwracaj¹ siê z proœb¹ o poinformowanie przyjació³ i znajomych z ³awy szkol-
nej o terminie spotkania i w miarê mo¿liwoœci o przes³anie adresu z podaniem roku ukoñczenia szko³y.
Indywidualnych powiadomieñ absolwentów nie bêdzie. Og³oszenia informacyjne zamieœcimy jeszcze
w lokalnej prasie koœciañskiej i leszczyñskiej.

Absolwentów, którzy chc¹ uczestniczyæ w zjeŸdzie lub chcieliby go sponsorowaæ proszê o doko-
nanie wp³aty na konto:
BANK SPÓ£DZIELCZY  92 8667 0003 0005 1145 3000 0010 „Wp³ata na zjazd”

Adres do korespondencji:
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
64-030 Œmigiel
Niet¹¿kowo ul.Dudycza 4
tel 065 5180027

„Jesteœmy w pó³ drogi.
Droga pêdzi z nami bez wytchnienia.
Chcia³bym i mój œlad na drogach ocaliæ od zapomnienia”

(Konstanty Ildefons Ga³czyñski)

w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Teodozja Ratajczak
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7 grudnia 2007r.– Poladowo
W nocy w³amano siê do gara¿u. £upem
w³amywacza pad³y: pompa wtryskowa
ci¹gnika rolniczego, wiertarka, szlifier-
ka oraz trzy worki koncentratu paszy.
Straty to ok. 700 z³.

9 grudnia 2007r. – Koœcian
Ok. godz. 125 policjê powiadomiono o po-
biciu na ul. B¹czkowskiego 20-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Z relacji po-
krzywdzonego wynika, ¿e wraca³ wraz ze
znajomymi z jednego z koœciañskich lo-
kali rozrywkowych. Ju¿ w czasie wycho-
dzenia z lokalu dziewczynê z jego grupy
zaczepi³ nieznany ch³opak, ale po krót-
kiej utarczce s³ownej konflikt uda³o siê
za¿egnaæ. Po chwili, kiedy powracaj¹cy
znajdowali siê ju¿ w drodze na parking,
zaatakowa³a ich du¿a grupa m³odych
mê¿czyzn. Czwórce spoœród napadniê-
tych uda³o siê oddaliæ. Napastnicy powa-
lili jednak na ziemiê dwudziestolatka, bili
go oraz kopali. Policjanci zatrzymali
trzech mê¿czyzn wskazanych przez po-
krzywdzonego jako sprawców pobicia.
Podczas zatrzymania mieszkañcy powia-
tu grodziskiego (19, 20, 20 lat), zniewa-
¿yli interweniuj¹cych funkcjonariuszy.
Badanie wykaza³o, ¿e ka¿dy z zatrzyma-
nych mia³ ponad promil alkoholu w or-
ganizmie. Mê¿czyznom przedstawiono
zarzut udzia³u w pobiciu oraz zniewa¿e-
nia policjantów. Za przestêpstwa te grozi
im kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

14 grudnia 2007r. – gm. Œmigiel
W nocy w³amano siê do pomieszczenia
magazynowego jednej ze stacji paliw na
terenie gm. Œmigiel. W³amywacz ukrad³
ró¿nego rodzaju smary, oleje i p³yny
techniczne o ³¹cznej wartoœci ok. 1000
z³.

16 grudnia 2007 r. – Olszewo
W nocy15/16 grudnia nieustalony do-
tychczas sprawca z terenu gospodarstwa
rolnego skrad³ niebieskiego Fiata 126p
oraz oko³o 100 litrów oleju napêdowego.
Poszkodowany straty oceni³ na kwotê
oko³o 700 z³.

19 grudnia 2007r. – Œmigiel
Ok. godz. 2020 dosz³o do kolizji na skrzy-
¿owaniu ul. Koœciuszki z ul. Skar¿yñskie-
go. Zderzy³y siê Forda Fiesta z motocy-
klem Suzuki. Uczestnicy kolizji nie mo-
gli dojœæ do porozumienia i wezwali poli-

cjê. Jak wykaza³o badanie, kieruj¹cy mo-
tocyklem 21-letni mieszkaniec Œmigla
(najprawdopodobniej pokrzywdzony
w kolizji) mia³ 0,7 promila alkoholu w or-
ganizmie. Od mê¿czyzny pobrano krew
w celu ustalenia czasu spo¿ywania alko-
holu.

20 grudnia 2007r. – Szczepankowo
Ok. godz. 630 na drodze pomiêdzy St.
Szczepankowem a Soko³owicami kieru-
j¹cy Fiatem 126 potr¹ci³ jad¹c¹ rowerem
54-letni¹ mieszkankê gm. Przemêt. Ma-
luch jecha³ w kierunku St. Szczepanko-
wa, rowerzystka w kierunku przeciw-
nym. Po uderzeniu pojazdu, kobietê wraz
z rowem wyrzuci³o do przydro¿nego
rowu, gdzie przez d³u¿szy czas le¿a³a.
Kierowca Fiata wycofa³ pojazd i pojecha³
w stronê Soko³owic. Dziêki pomocy in-
nych uczestników ruchu pokrzywdzona
trafi³a ok. 720 do koœciañskiego szpitala.
Z wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e dozna³a
rany ciêtej lewej nogi i ogólnych pot³u-
czeñ. Rowerzystka jecha³a z w³¹czonym
oœwietleniem.
 
21 grudnia 2007r. – Œmigiel
Ok. godz. 330 w³amano siê do sklepu
odzie¿owego przy pl. Rozstrzelanych.
Najprawdopodobniej w³amania dokona-
³o dwóch mê¿czyzn, którzy kwadrans
wczeœniej spacerowali g³ównymi ulicami
Œmigla, g³oœno siê zachowuj¹c. W³amy-
wacze wybili ceg³¹ du¿¹ wystawow¹ szy-
bê sklepu, wyci¹gnêli z ekspozycji skle-
powej stoj¹cego tam manekina, którego
ogo³ocili z polarowej bluzy i koszulki t-
shirt, po czym szybko uciekli. Wartoœæ
skradzionej garderoby to ok. 250 z³, war-
toœæ wybitej szyby ok. 1700 z³.

22 grudnia 2007r. – Stare Bojanowo
Pomiêdzy godz.2200 a 118 w³amano siê do
budynku gospodarczego przy sklepie
spo¿ywczym. £upem z³odziei pad³y ró¿-
ne towary spo¿ywczo-przemys³owe
o ³¹cznej wartoœci ok. 2000 z³.

22 grudnia 2007r. – Poladowo 
Pomiêdzy godz. 2000 a 600 w³amano siê
do sklepu spo¿ywczego sk¹d dokonano
kradzie¿y papierosów, alkoholi i kart te-
lefonicznych oraz innych towarów o ³¹cz-
nej wartoœci ok. 17000 z³.

25 grudnia 2007r. – Œmigiel
Ok. godz. 2040 otrzymano zg³oszenie

o w³amaniu do domu w Œmiglu. W³amy-
wacz wykorzysta³ œwi¹teczn¹ nieobec-
noœæ domowników i po sforsowaniu jed-
nego z okien ukrad³ saszetkê z pieniêdz-
mi w kwocie 2000 z³ i 200 € .

27 grudnia 2007r. – Œmigiel
W okresie od 27.12. godz. 1600 do 28.12
godz. 1600 uszkodzono lusterka parkuj¹-
cego na ulicy samochodu. Sprawca, usi-
³uj¹c prawdopodobnie dokonaæ kradzie-
¿y, uszkodzi³ wk³ady lusterkowe i prze-
wody urz¹dzenia steruj¹cego lusterkami
samochodu VW Turau. Pokrzywdzony
wyceni³ starty na 1000 z³.
 
29 grudnia 2007r. – droga nr 5
Ok. godz. 1945 pomiêdzy Czaczem a Po-
ninem od jad¹cego w kierunku Leszna
autobusu oderwa³y siê dwa tylne lewe
ko³a. Na jedno z nich najecha³ jad¹cy za
autobusem kierowca Mazdy 626. Oso-
bówka uderzy³a w dwa drzewa i dacho-
wa³a w przydro¿nym rowie. Dla podró-
¿uj¹cej Mazd¹ czteroosobowej rodziny
bardzo groŸna kolizja zakoñczy³a siê lek-
kimi obra¿eniami.

29 grudnia 2007r.
Ustalono i zatrzymano podejrzanego
o potr¹cenie rowerzystki w dniu 20 grud-
nia. Z zebranych informacji wynika, ¿e
sprawc¹ wypadku jest 24-letni mê¿czyzna
z powiatu gostyñskiego, czasowo za-
mieszkuj¹cy w gm. Œmigiel. Podczas
wstêpnych wyjaœnieñ zatrzymany przy-
zna³ siê do zarzutu i wyjaœni³, ¿e odjecha³
z miejsca wypadku, gdy¿ w ogóle nie
posiada uprawnieñ do kierowania samo-
chodem. Za spowodowanie wypadku
i ucieczkê z jego miejsca grozi kara do
5 lat pozbawienia wolnoœci.

1 stycznia 2008r. – Poladowo
Ok. godz. 1100 otrzymano zg³oszenie
o w³amaniu do sklepu w Poladowie.
£upem w³amywaczy pad³y karty telefo-
niczne i pieni¹dze w kwocie 150 z³. Z³o-
dzieje uszkodzili tak¿e automat do gier.
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 1/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Pionowo
1. Œlimak z „Placówki”
2. zjazd na miot³ach
3. szczególny równoleg³obok
4. legendarny ko³odziej
5. nietoperz z d³ugimi uszami
9. t³uszcz do kaszy
10. sier¿ant na statku
11. tkanina ze z³ot¹ nitk¹
12. ekipa statku

1 2 3 4 5

6 7
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11 
 7 2
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23 24 
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1
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31 32
3 8

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Og³oszenia drobne
•••••••••••••••••••••••••

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

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

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42
•••••••••••••••••••••••••

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762
•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••
Elektryk – 609 270 126
•••••••••••••••••••••••••

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039
•••••••••••••••••••••••••

Masa¿, rehabilitacja (udary, urazy), te-
rapia manualna.
Dojazd, tel. 0693 343 723
•••••••••••••••••••••••••

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191
•••••••••••••••••••••••••

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe. Sprawy pracow-
ników tel. 603-048 877

13. kopia dokumentu
15. drzewo mokrych ³¹k
18. wiêksza od ¿ako
19. osoba niekompetentna
21. zwiêksza iloœæ egzemplarzy
22. kompletna pustka
26. bandzior
27. nie akwarela
29. z lilijk¹

Poziomo
2. lek na gard³o
6. kuchenna z przyprawami
7. twardy orzech dla t³umacza
8. np. zegarowa
11. domowy pantofel
13.propozycja
14. kilka kur
16. sklep, w którym mo¿na sobie pocho-

dziæ
17. wiêcej ni¿ afisz
20. ¿artobliwie o piêknisiu
23. okala obraz
24. mo¿na wzi¹æ za pas
28. graficzna w czasopiœmie
28. stoi na dzia³ce
30. dawna moneta
31. zaœcianek
32. droga w mieœcie.
33. mordka œwini
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Tradycyjnie w grudniu Oœrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu za-
prasza sportowców, trenerów, dzia³aczy
na sportowe zakoñczenie roku. 14 grud-
nia w sali widowiskowej Centrum spotka-
li siê z nimi pose³ Wojciech Ziemniak,
senator Magdalena Adamczak, wicesta-
rosta koœciañski Edward Strzymiñski,
przewodnicz¹ca Rady Powiatu Koœciañ-
skiego Iwona Bereszyñska oraz w³adze
gminy: burmistrz Wiktor Snela, zastêp-
ca burmistrza Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Józefczak, przewodnicz¹cy Komisji
Spraw Spo³ecznych Bogdan Turliñski,
przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Go-

Rada So³ecka Wonieœcia z radnym
Alfredem Splisteserem zorganizowali
w dniach od 29 listopada do 2 grudnia
2007 roku I Turniej Tenisa Sto³owego
Okrêgu Wyborczego nr 7 Gminy Œmigiel
(wsie: Karmin, Che³kowo, Zygmuntowo,
Jezierzyce, Gniewowo, Wonieœæ).
Turniej, w którym wziê³o udzia³ 24 za-

Podsumowanie roku sportowego 2007

Tenis sto³owy w Wonieœciu
wodników w wieku od 16 do 63 lat, roze-
grano w œwietlicy wiejskiej w Wonieœciu.
Jego zwyciêzcami zostali: I m. S³awomir
Kamiñski, II m. Miros³aw Kisiel, III m.
Przemys³aw Kamiñski
Puchary dla zwyciêzców ufundowa³
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, a nagrody rzeczowe Rada So-

³ecka Wonieœcia. Zwyciêzcom nagrody
wrêczy³ Stanis³aw Pawlak, zastêpca prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla
w towarzystwie radnego Alfreda Spliste-
sera. Ufundowano ponadto nagrodê dla
najstarszego uczestnika turnieju, którym
by³ 63-letni mieszkaniec Wonieœcia –
Lechos³aw Cha³upczak.

Organizatorzy

spodarczej Wies³aw Kasperski, skarbnik
Œmigla Danuta Marciniak. Goœciem spo-
tkania by³ Honorowy Obywatel Miasta
Œmigla, znany ¿u¿lowiec Jaros³aw Ham-
pel, który z r¹k burmistrza i przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej otrzyma³ pami¹t-
kowy puchar. Zaproszenie przyj¹³ rów-
nie¿ redaktor naczelny „Tygodnika
¯u¿lowego” Adam Zaj¹c.
Impreza rozpoczê³a siê od degustacji tor-
tu sponsorowanego przez senator Adam-
czak, z ¿yczeniami dalszych sukcesów
w 2008 r. Zygmunt Ratajczak, kierownik
OKFiR-u, przedstawi³ zebranym dzia³al-
noœæ klubów, sekcji i stowarzyszeñ
w 2007 roku oraz dzia³alnoœæ oœrodka,

w tym miêdzy innymi organizowane
i wspó³organizowane imprezy, sezon k¹-
pielowy, otwarcie nowego placu zabaw.
Osoby wytypowane przez poszczególne
organizacje otrzyma³y pami¹tkowe sta-
tuetki i dyplomy w podziêkowaniu za
odniesione sukcesy, dzia³alnoœæ spor-
tow¹, pracê organizacyjn¹. By³o mnó-
stwo gratulacji, ¿yczeñ, podziêkowañ,
mi³ych spotkañ.
Ca³oœæ muzycznie ubarwi³ duet: Violet-
ta Kozak i Piotr Filipowicz, który wyko-
na³ piosenki Boba Dylana, Wojciecha
Bellona.

¯.K.
Foto. ¯.K.



Koncert Noworoczny



Gwiazdkowy koncert „¯eñców”


