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Podczas II Forum Nauczycielskiego,
które odby³o siê 29 lutego w poznañskiej
Wy¿szej Szkole Logistyki, na zaprosze-
nie w³adz uczelni Gmina Œmigiel, jako
jeden z wielu jej partnerów, wystawi³a
swoje stoisko z materia³ami promuj¹cy-
mi Ziemiê Œmigielsk¹.  
Forum skierowane by³o do ponad 120 na-
uczycieli szkó³ œrednich z ca³ej Polski,
kszta³c¹cych w zawodach technik logi-
styk i technik spedytor.

14 marca odwiedzi³a nasz¹ gminê de-
legacja stra¿aków z Wêgier. Przewodni-
czy³ jej Lauer János, a gminê Bala-
tonfüzfö reprezentowa³ Kovács Istvan,
który w imieniu swojej burmistrz Ma-
jorné-Kiss Zsuzsanny zaproponowa³ w³a-
dzom Œmigla nawi¹zanie partnerskiej
wspó³pracy obu jednostek samorz¹du.
Pomimo z³ej pogody wêgierscy goœcie
w towarzystwie burmistrza Sneli, jego za-
stêpcy Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej

Nadchodzi wiosna, a wiêc i czas prac
remontowych wykonywanych na ze-
wn¹trz obiektów. Od ubieg³ego tygodnia
s¹ ju¿ zauwa¿alne efekty zapowiadanej
renowacji œmigielskich wiatraków. Nowe
deski, a tak¿e wymienione fragmenty
gontu na dachach koŸlaków s¹ widocz-
ne z daleka. W ubieg³ym roku zosta³y
zdjête œmig³a. By³y na tyle zdewastowa-
ne, ¿e nie nadawa³y siê ju¿ do naprawy.
Drewno, z którego zostan¹ wykonane
nowe skrzyd³a, wymaga³o specjalnej ob-
róbki, a tym samym odpowiedniego cza-
su na przygotowanie, dlatego zamówio-
no je jeszcze jesieni¹ ubieg³ego roku.
Prace remontowe przeprowadza Firma
„Jardi”, wy³oniona w przetargu. Fachow-
cem dokonuj¹cym renowacji jest Jaro-

Zaprosiliœmy m³odzie¿ z ca³ego kraju do
Œmigla

Renowacja skrzydlatych stra¿ników miasta

Wêgier – Polak – dwa bratanki

By³a to doskona³a okazja do pokazania
walorów turystycznych gminy. Nasz¹
ofertê przygotowano przede wszystkim
po to, by zachêciæ pedagogów do odwie-
dzenia Œmigla z grupami m³odzie¿y.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê ulotka
œmigielskiego schroniska, a tak¿e folde-
ry trójdzielne zawieraj¹ce, poza propo-
zycj¹ turystyczn¹, informacje o miej-
scach noclegowych w gminie.
Dla uczestników forum atrakcyjna oka-

za³a siê równie¿ oferta Œmigielskiej Ko-
lei Dojazdowej ³¹cz¹ca przejazd w¹sko-
torówk¹ ze zwiedzaniem miasta i okoli-
cy. Sporo pytañ dotyczy³o stanowiska ar-
cheologicznego w Bruszczewie. Ogl¹da-
j¹cych interesowa³a mo¿liwoœæ zobacze-
nia wykopalisk lub te¿ pozyskania facho-
wej informacji na ten temat.
Po wielu miesi¹cach przerwy wspó³pra-
ca z poznañsk¹ uczelni¹ znów ma szan-
sê na o¿ywienie i podjêcie nowych wspól-
nych inicjatyw.

A. Kasperska

oraz Stanis³awa Pawlaka, zastêpcy prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej obejrzeli
Plac Rozstrzelanych, stra¿nicê OSP, a tak-
¿e dworzec kolejki w¹skotorowej.
Poniewa¿ na rêce burmistrza z³o¿one zo-
sta³o wstêpnie zaproszenie do odwiedze-
nia gminy Balatonfüzfö, pozostaje mieæ
nadziejê, ¿e pi¹tkowe spotkanie zapocz¹t-
kuje zgodne wspó³dzia³anie obu samo-
rz¹dów w ramach Zjednoczonej Europy. tekst WPK, fot. M. Ka³ek

s³aw Jankowski, osoba, której wiatraki s¹
szczególnie bliskie. Pan Jaros³aw, poza
tym, ¿e zajmuje siê profesjonaln¹ reno-
wacj¹ wiatraków, dodatkowo jest kusto-
szem Muzeum Rolnictwa i M³ynarstwa
w Rydzynie, a tak¿e prezesem Stowarzy-
szenia „Wiatraki Wielkopolski”.
Remont skrzydlatych stra¿ników miasta
bêdzie kosztowa³ bud¿et gminy prawie
120 tysiêcy z³otych. Poza nowymi œmi-
g³ami, które kosztowa³y 20 tysiêcy z³o-
tych, wykonawca wzmocni konstrukcje
wiatraków oraz wymieni jej zniszczone
elementy, zarówno na zewn¹trz, jak i we-
wn¹trz.
Termin zakoñczenia prac przewidziano
na koniec maja tego roku, tak aby by³y
gotowe na Dni Œmigla.

tekst i fot. A. Kasperska
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W ramach planowanych szkoleñ dla
rolników Wielkopolski Oœrodek Doradz-
twa Rolniczego, Zespó³ Doradczy w Œmi-
glu wspólnie z Gminnym Zwi¹zkiem Rol-
ników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu zorganizowali szkolenie o te-
matyce: Program rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2007-2013 oraz Ubezpiecze-
nia w gospodarstwach rolnych.
Pierwszy temat referowa³a specjalistka
rolno-œrodowiskowa z WODR Poznañ
Wioletta Kmiækowiak. Wyk³adowczyni
ze szczególn¹ uwag¹ omówi³a cele pro-
gramów rolno-œrodowiskowych oraz
mo¿liwoœci i wielkoœci uzyskania z nich
funduszy. Podstawowym celem progra-
mów rolno-œrodowiskowych jest przy-
wracanie lub utrzymanie walorów przy-
rodniczych, cennych siedlisk u¿ytkowa-
nych rolniczo, zachowanie ró¿norodno-
œci biologicznej, poza tym odpowiednie
u¿ytkowanie gleb i wód oraz ochrona
zagro¿onych lokalnych ras zwierz¹t.
Omówionych zosta³o kolejno dziewiêæ
pakietów rolno-œrodowiskowych, z któ-
rych rolnik mo¿e wybraæ dla siebie ko-
rzystn¹ opcjê, któr¹ realizuje przez piêæ

Autorem wystawy jest Ryszard Kra-
wiec, lekarz neurolog i radiolog, miesz-
kaj¹cy w Puszczykowie. Jego pierwsze
rzeŸby przedstawiaj¹ce Chrystusa ukrzy-
¿owanego powsta³y w 1986 r. Inspirowa-
ne naturalnie ukszta³towanymi ga³êziami
drzew dzie³a dog³êbnie przemawiaj¹ do
widza, oddaj¹c ból i cierpienie. Sam au-
tor mówi, ¿e s¹ to próby „ucz³owiecze-
nia” postaci Jezusa umieraj¹cego. Mate-
ria³ – ga³êzie, najczêœciej sosnowe, arty-
sta znajduje podczas spacerów i prze-

„Chrystus w ga³êziach drzew” – wystawa rzeŸby

Szkolenia rolnicze
kolejnych lat. Rolnik zobowi¹zuje siê do
przestrzegania podstawowych wymagañ
na obszarze ca³ego gospodarstwa oraz do
przestrzegania wymagañ wynikaj¹cych
z poszczególnych pakietów. P³atnoœæ re-
alizowana jest w formie zrycza³towanej
i stanowi rekompensatê utraconego do-
chodu, jest pomoc¹ wieloletni¹ wyp³a-
can¹ corocznie po wykonaniu okreœlone-
go zestawu zadañ w ramach wariantu.
Rolnik, który zamierza realizowaæ pro-
gram, musi z³o¿yæ wniosek o przyznanie
pierwszej p³atnoœci wraz z odpowiedni-
mi za³¹cznikami, wœród nich planem
opracowanym na okres piêciu lat przez
doradcê rolno-œrodowiskowego.
Drugim poruszanym tematem by³y ubez-
pieczenia dotowane w gospodarstwach
rolnych. Temat wnikliwie przybli¿y³ Ma-
ciej Smuka³a, kierownik sprzeda¿y
w PZU. Rolnik, który uzyskuje p³atnoœci
bezpoœrednie do gruntów rolnych i p³at-
noœæ cukrow¹, od 1 lipca 2008 musi obo-
wi¹zkowo ubezpieczyæ co najmniej 50 %
area³u uprawy. Zakres ochrony i pocz¹-
tek odpowiedzialnoœci PZU w przypad-
ku powodzi i suszy zaczyna siê po 30

ja¿d¿ek rowerowych. Przemawiaj¹ kszta³-
tem, odnajduje w nich ludzk¹ sylwetkê,
potem obróbka techniczna – zdjêcie
kory, odpowiednie przyciêcie i dodanie
g³owy lub innej czêœci cia³a.
Kolekcja Ryszarda Krawca to obecnie
zbiór oko³o 300 prac, z których ka¿da jest
jedyna w swoim rodzaju. Dwie rzeŸby
przedstawiaj¹ce Drogê Krzy¿ow¹ zosta-
³y ofiarowane Ojcu Œwiêtemu Janowi
Paw³owi II. Obok prac o tematyce reli-
gijnej w dorobku Ryszarda Krawca znaj-
duje siê cykl prac pod wspólnym tytu³em
„Ewa z Czarnej Topoli”, przestawiaj¹cych
metaforyczne akty, wykonane z kory
i ga³êzi czarnej topoli.
Artysta wystawia³ swe prace w wielu
miejscach w kraju i zagranic¹. Wystawy
zagraniczne odby³y siê m.in. w Stuttgar-
cie, Berlinie i Goeteborgu. W 1993 roku
Ryszard Krawiec wzi¹³ udzia³ w miêdzy-

narodowej wystawie po³¹czonej z aukcj¹
„Amici di Tworki” w Galerii Zachêta
w Warszawie. Jego prace prezentowano
razem z pracami tak wybitnych artystów
jak J. Czapski, J. Nowosielski, M. Abaka-
nowicz, W. Hasior i J. Stasiñski.
Warto wspomnieæ, ¿e artysta pisze rów-
nie¿ wiersze.
W Centrum Kultury w Œmiglu mogliœmy
podziwiaæ zaledwie czêœæ prac w sali ki-
nowej Centrum do 28 marca br.
Obecnie wystawê mo¿na obejrzeæ w Ko-
œciele w Wonieœciu

¯.K

dniach od zawarcia umowy, przy ujem-
nych skutkach przezimowania umowê
trzeba zawrzeæ nie póŸniej ni¿ 1 grudnia,
a w przypadku przymrozków wiosen-
nych i gradu odpowiedzialnoœæ PZU za-
czyna siê po up³ywie 14 dni od zawarcia
umowy. Podmiotem ubezpieczenia doto-
wanego mog¹ byæ równie¿ zwierzêta, tj:
byd³o, konie, owce, kozy, œwinie lub drób.
Zakres ubezpieczenia obejmuje padniê-
cie zwierzêcia lub ubój z koniecznoœci.
W myœl ustawy znowelizowanej uchwa³¹
Sejmu z 7 marca 2007 wielkoœæ dop³aty
do sk³adki ubezpieczeniowej, zarówno
upraw polnych jak i zwierz¹t, mo¿e wy-
nosiæ 50%. Rada Ministrów rocznie do
30 listopada okreœla w drodze rozporz¹-
dzenia wysokoœæ dop³at. Omówione zo-
sta³y równie¿ zasady postêpowania przy
wyst¹pieniu szkody i jej likwidacja oraz
jak zawrzeæ umowê o dotowane ubezpie-
czenie rolne. W PZU lub innych firmach
ubezpieczeniowych agent ubezpiecze-
niowy pomaga w wype³nianiu wniosku
oraz wyjaœnia zapisy umowy ubezpiecze-
niowej. Opracowa³a:

Urszula Buliñska
(specjalistka ds. rozwoju obszarów

wiejskich WODR Poznañ)

Sala œmigielskiego Centrum Kultury
14 marca by³a miejscem lekcji historii dla
ponad piêædziesiêcioosobowej grupy
m³odzie¿y z miejscowego Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego oraz œmigielskiego gim-
nazjum.
Zajêcia odby³y siê w ramach wspó³pracy
Instytutu Pamiêci Narodowej ze szko³a-

Lekcja historii
mi, dysponuj¹cego dla nich ofert¹ edu-
kacyjn¹ z zakresu historii najnowszej.
Czterogodzinny blok zajêæ zatytu³owany
„Dzieñ z PRL” przeprowadzi³a Marta
Szczesiak, pracownik poznañskiego Biu-
ra Edukacji Publicznej IPN. Wyk³ad zo-
sta³ wzbogacony interesuj¹cym materia-
³em filmowym.

Taka forma nauki historii najnowszej
okazuje siê byæ dobr¹ metod¹ eduka-
cyjn¹, m³odzie¿ w zupe³nej ciszy ogl¹da-
³a nagrania archiwalne z burzliwych lat
osiemdziesi¹tych. Wyk³ady prowadzone
przez IPN m.in. maj¹ pos³u¿yæ jako po-
moc w przygotowaniu m³odzie¿y do ma-
tury.

 A. Kasperska
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W Wielk¹ Œrodê, 19 marca grupa wo-
lontariuszy ze œmigielskiego liceum
i gimnazjum w Bronikowie przeprowa-
dzi³a na œmigielskim targowisku zbiórkê
darów dla ubogich mieszkañców gminy.
Charytatywna akcja m³odzie¿y spotka³a
siê ze zrozumieniem zarówno sprzeda-
j¹cych, jak i kupuj¹cych na targu, którzy
wykazali siê du¿¹ ofiarnoœci¹.

Œniadanie wielkanocne, organizowa-
ne corocznie przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, odby³o siê w Wielki Czwar-
tek w Domu Dzia³kowca. Przy œwi¹tecz-
nym stole zasiedli mieszkañcy Œmigla ko-
rzystaj¹cy z miejscowej jad³odajni, a tak-
¿e osoby samotne oraz przedstawiciele
œmigielskiego samorz¹du. By³a to dosko-
na³a okazja, aby wszyscy, którzy na co
dzieñ przychodz¹ do Domu Dzia³kowca

29 lutego w Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej w Œmiglu
odby³y siê eliminacje gminne do Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arni-
czej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
Konkurs ten s³u¿y spopularyzowaniu
wœród dzieci i m³odzie¿y znajomoœci
przepisów przeciwpo¿arowych oraz za-
sad postêpowania na wypadek po¿aru.
Ponadto jest doskona³¹ okazj¹ do pozna-
nia historii i tradycji ruchu stra¿ackiego
a tak¿e podniesienia umiejêtnoœci w za-
kresie ochrony ludnoœci, ratownictwa,

Charytatywnie na targowisku

M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom

OPS na Wielkanoc

Zebrane dary, przy wspó³pracy z pracow-
nikami Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu zosta³y rozdzielone wœród po-
trzebuj¹cych mieszkañców.
Organizatorzy sk³adaj¹ wszystkim ofia-
rodawcom serdeczne podziêkowanie za
wspania³y dar serca.

tekst i fot. W.Ciesielski

ochrony przeciwpo¿arowej i ekologii.
Eliminacje na etapie gminnym odby³y siê

w dwóch grupach: I grupa uczniowie
szkó³ podstawowych – startowa³o 12
uczniów, II grupa – uczniowie gimnazjum
– startowa³o 5 uczniów. Wœród uczniów
szkó³ podstawowych najlepszym okaza³
siê Kamil Kruk ze szko³y w Bronikowie.
Kolejne miejsca zajê³y dziewczyny: An-
gelika Szymaniak z Bronikowa i Anna
B³a¿ejczak z Czacza. W II grupie najlep-
si okazali siê uczniowie szko³y w Czaczu:
Magdalena Paw³owicz, B³a¿ej Hoffman
i Dariusz Lester.
Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy i ¿y-
czymy dalszych sukcesów.

Tekst M. Ka³ek. foto W. Olejnik

po gor¹ce zupy, mogli choæ raz w roku
zasi¹œæ do wspólnego posi³ku. Spotkanie
odby³o siê w nieco mniejszym gronie ni¿
w latach poprzednich.
Na sto³ach tradycyjnie pojawi³y siê jajka,
kie³basa, sa³atka warzywna, baranki z ma-
s³a, szynka z sosem tatarskim, œwi¹tecz-
ne baby i inne specja³y. Œniadanie poprze-
dzi³y ¿yczenia oraz wspólna modlitwa.

tekst i fot. A.Kasperska

Powitanie wiosny w ¯egrówku
Zgodnie z tradycj¹, 19 marca ucznio-

wie szko³y w ¯egrówku z okazji zbli¿aj¹-
cej siê wiosny przeszli barwnym korowo-
dem ulicami swojej miejscowoœci, nios¹c
marzannê, czyli kuk³ê ze s³omy ozdo-
bion¹ kolorowymi szmatkami i bibu³¹.
Nad wod¹ dzieci spali³y symbol zimy i po-

W Niedzielê Palmow¹, 16 marca,
w sali Domu Wiejskiego w Starym Boja-
nowie odby³a siê doroczna wystawa wiel-
kanocna. Swoje prace pokazali wycho-
wankowie klas I do III. Uczniowie przed-
stawili propozycje œwi¹tecznej dekoracji
okien, sto³ów, stroiki, pisanki, kraszan-
ki, jajka ozdobione w³óczk¹ oraz nasio-

Wielkanocne pisanki i kraszanki
nami. Nie zabrak³o równie¿ ró¿norod-
nych palm wielkanocnych oraz s³omia-
nych kogucików.
Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody goœcie
chêtnie obejrzeli prace najm³odszych
uczniów Szko³y Podstawowej w Starym
Bojanowie.

V.B-W

wita³y wiosnê weso³ymi piosenkami. Do
szko³y uczniowie wrócili z kolorowo
przyozdobionymi gaikami. Tego samego
dnia w szkolnym ogródku dzieci szuka-
³y koszyczków od zaj¹czka, które przy-
gotowa³a im Rada Rodziców.

tekst i fot. B.£awniczak
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W okresie przedœwi¹tecznym w Szko-
le Podstawowej w Œmiglu realizowany by³
projekt edukacyjny „A dzisiaj jest Wiel-
kanoc”.
Zosta³ on opracowany przez panie: Ma-
riê Józefczak, Iwonê W³och, Monikê
W³och i Agnieszkê ¯ak. Klasy Ic, IVb
i IVc uczestniczy³y w zajêciach o tema-
tyce dotycz¹cej œwi¹t Wielkiej Nocy.
W ramach tych lekcji dzieci m.in. pozna-
wa³y oraz utrwala³y œwi¹teczne zwycza-
je, czyta³y ró¿ne teksty literackie, rozwi¹-
zywa³y zadania z matematyki, przygoto-
wywa³y prace plastyczne i œpiewa³y pio-

A dzisiaj jest Wielkanoc
senki. Oprócz tego wykona³y równie¿ de-
koracjê w salach lekcyjnych.
Ponadto uczniowie z klasy Ic, kultywu-
j¹c dawn¹ tradycjê, chodzili z koguci-
kiem, odwiedzaj¹c rówieœników oraz
dyrektora, pracowników sekretariatu
i sto³ówki szkolnej.
W holu g³ównym szko³y autorki projek-
tu zorganizowa³y wystawê naj³adniej-
szych ozdób i kartek œwi¹tecznych, któ-
rych autorami by³y dzieci z w/w klas oraz
ich kole¿anki i koledzy z klas Ia, Ib, Id
i IIId szko³y podstawowej.
Wybrani ch³opcy i dziewczêta, pod kie-

runkiem swoich opiekunek oraz pani Alli
Tomaszewskiej, przygotowali insceniza-
cjê pt. Wielkanocne obyczaje. W œrodê
19 marca przedstawienie mieli okazjê zo-
baczyæ wszyscy uczniowie szko³y podsta-
wowej. Tydzieñ póŸniej wystêp i wysta-
wê obejrzeli równie¿ rodzice.
Realizacja projektu z pewnoœci¹ zintegro-
wa³a jego uczestników. Oprócz tego
uzmys³owi³a wszystkim cz³onkom spo-
³ecznoœci szkolnej, ¿e:

Piêkna i rodzinna
jest polska Wielkanoc,
a ka¿dy œwi¹teczny obyczaj
ma sw¹ magiczna moc.

Oprac. Agnieszka ¯ak i Monika W³och

2. Œrodowiskowa Dru¿yna Harcerska
„S³oneczna Gromada” im. Janka Bytna-
ra „Rudego” w ¯egrówku w³¹czy³a siê
w ogólnopolsk¹ akcjê harcersk¹ „¯Ó£TE
TULIPANY” zwi¹zan¹ z obchodami 3.
rocznicy œmierci Papie¿a Jana Paw³a II.
Przed po³udniem 2 kwietnia zuchy za-
trzymanym przez policjanta kierowcom

Harcerze pamiêtaj¹…

Od wielu lat Gminny Zwi¹zek Rolni-

Dzieñ Kobiet dla KGW
ków, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu organizuje dla cz³onkiñ Kó³ Go-
spodyñ Wiejskich atrakcje z okazji Dnia
Kobiet. By³y to z regu³y wspólne wyjaz-
dy do kina, ale w tym roku postanowio-
no zmieniæ formu³ê obchodów. Zaproszo-
no wszystkie panie do restauracji „Po-
emat”. Ju¿ w progu czeka³a na nie nie-
spodzianka w postaci okolicznoœciowe-
go tulipanka. Dodatkow¹ atrakcj¹ spotka-
nia by³ pokaz zorganizowany przez Cen-

trum Urody „Beauty” w Lesznie. Kosme-
tyczki zaprezentowa³y na dwóch uczest-
niczkach spotkania makija¿ dzienny oraz
udziela³y informacji dot. pielêgnacji i za-
biegów prowadzonych w Centrum Uro-
dy. By³ te¿ czas na wspólne zdjêcia i wza-
jemne poznanie. Pyszny jab³ecznik z bit¹
œmietan¹, wyœmienita kolacja i „pogadu-
chy” ze znajomymi sprawi³y, ¿e panie
mi³o spêdzi³y czas.

M.D.

wrêczy³y jab³ka przewi¹zane ¿ó³t¹ wst¹-
¿eczk¹ i w imieniu harcerzy zaprosi³y na
popo³udniowe spotkanie modlitewne,
które odby³o siê w sali wiejskiej w ¯e-
grówku. Podczas spotkania harcerze
wspominali WIELKIEGO Papie¿a, czytali
cytaty z Jego przemówieñ, a póŸniej za-
prosili wszystkich obecnych do wspólnej

modlitwy i œpiewania ulubionych piose-
nek religijnych Jana Paw³a II. Spotkanie
zakoñczy³o siê zapaleniem zniczy i za-
œpiewaniem ,,Barki”.
Akcja „¯Ó£TE TULIPANY” zakoñczy³a
zdobywanie przez zuchy i harcerzy
sprawnoœci Przyjaciel Papie¿a, którzy
rozpoczêli Dniem Papieskim.

hm. Barbara £awniczak
pwd. Anna £awniczak

27 marca  zosta³a otwarta w sali ka-
meralnej Centrum Kultury w Œmiglu
wystawa malarstwa pani Anety Pocz¹tek
z Wolsztyna.
Autorka urodzi³a siê we Wroc³awiu.
Ukoñczy³a Studium Nauczycielskie

Obrazy Pani Anety
o profilu plastycznym. Zawodowo zajmu-
je siê reklam¹ wizualn¹ i dekoracj¹
wnêtrz. Uprawia malarstwo olejne, akwa-
relê, rysunek, grafikê, pastele.
Na wystawie zaprezentowane zosta³y
prace olejne i akwarelowe. Ich tematem
s¹ wolsztyñskie parowozy, które – jak
twierdzi pani Aneta, stanowi¹ atrakcjê na
skalê œwiatow¹. Obok nich zobaczymy
kilka martwych natur, motywy kwiatowe
i abstrakcje.
Artystka jest szczêœliwa, ¿e mo¿e ³¹czyæ
swoje pasje z prac¹ zawodow¹, co daje
jej du¿¹ satysfakcjê. Kolorystyka prac su-
geruje, ¿e autorka posiada wewnêtrzne
ciep³o i zrównowa¿on¹ energiê.
Zapraszamy serdecznie mi³oœników sztu-

ki, m³odszych i starszych do zwiedzenia
wystawy. Niektóre prace mo¿na kupiæ!
Wystawa jest wynikiem wspó³pracy
Domu Kultury w Wolsztynie i Centrum
Kultury w Œmiglu.
Ekspozycjê ogl¹daæ mo¿na do 20 kwiet-
nia.Autorka wystawy – Aneta Pocz¹tek

Zaproszeni goœcie na tle prac wolsztyñ-
skiej malarki

A. Szulc
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16 wrzeœnia 1899 r. Henryk Sienkie-
wicz ods³oni³ w Mi³os³awiu pod Wrzeœni¹
pierwszy na polskiej ziemi pomnik Juliu-
sza S³owackiego i w obecnoœci licznych
przedstawicieli œwiata nauki, sztuki i kul-
tur y oraz dzia³aczy spo³ecznych ze
wszystkich trzech zaborów wyg³osi³ prze-
piêkne przemówienie ku czci mowy oj-
czystej. Okazj¹ do tej spo³ecznej manife-
stacji by³a 90. rocznica urodzin Juliusza
S³owackiego. Wyg³oszenie przez autora
„Krzy¿aków” mowy w okresie najgwa³-
towniejszej pruskiej krucjaty przeciwko
wszystkiemu co polskie, sta³o siê w ¿yciu
Wielkopolski, Pomorza i Œl¹ska wielkim
wydarzeniem i odbi³o siê g³oœnym echem
w prasie krajowej oraz wielu pañstw za-
chodniej Europy.

Mowa polska – piêkna, ¿ywa i … nieœmiertelna

„Opatrznoœæ tworz¹c narody hojnie ob-
sypa³a naszych praojców rozlicznymi da-
rami. Da³a im obszerne i ¿yzne ziemie,
da³a im zarazem lwie i go³êbie serca, szla-
chetne dusze i bystre umys³y zdolne do
najgórniejszych lotów. Ale nie by³ to jesz-
cze kres darów.
Mo¿na by mniemaæ, ¿e Bóg tworz¹c Po-
laków rzek³ im: Oto na domiar wszyst-
kiego dajê wam spi¿ dŸwiêczny a niepo-
¿yty taki, z jakiego ludy ¿yj¹ce przed
wami stawia³y pos¹gi swym bohaterom:
dajê wam z³oto b³yszcz¹ce i giêtkie, a wy
z tego tworzywa uczyñcie mowê wasz¹.
I zosta³a ta mowa niepo¿yta jak spi¿,
œwietna i droga jak z³oto, jedna z najwspa-
nialszych w œwiecie, tak wspania³a, piêk-

na i dŸwiêczna, ¿e chyba tylko jêzyk Hel-
lenów mo¿e siê z ni¹ równaæ.
Powstali równie¿ z biegiem wieków licz-
ni mistrze s³owa, którzy, ze spi¿u uczyni-
li ramê harfy, a ze z³ota nawi¹zali na ni¹
struny. A wówczas poczê³a œpiewaæ ta pol-
ska harfa i wyœpiewywaæ dawne ¿ycie.
Czasem hucza³a jak grzmot w górach,
czasem unosi³a siê nad polami b³ogos³a-
wi¹ca i b³ogos³awiona, czysta jak ³za,
Bo¿a jak modlitwa, s³odka jak mi³oœæ.
A¿ przyszed³ wreszcie do tej naszej har-
fy najwiêkszy z mistrzów – Mickiewicz,
i po³o¿ywszy na niej natchnione d³onie
wydosta³ z jej strun takie jeszcze dŸwiê-
ki, których nie domyœlono siê przed nim.
Pieœñ jego koñczy³a siê gdzieœ na Nie-
bios progu tak doskona³a, tak prawie nie-
ziemska, ¿e wówczas nawet, gdy przesta-
wa³ graæ: „… wszystkim siê zdawa³o, ¿e
wielki mistrz gra jeszcze, a to echo gra-
³o!”. Echo serc polskich…
I wygra³ szum naszych lasów, plusk na-
szych rzek i d¿d¿ów, gromy naszych
burz, pieœni naszego ludu – wszystko, co
nasza myœl mo¿e obj¹æ, serce odczuæ,
a dusza wyobraziæ jako wznios³e i naj-
piêkniejsze na œwiecie.
Wiêc zdawaæ siê mog³o, ¿e po nim i obok
niego nikt nie zdo³a ju¿ nic dodaæ tej mo-
wie, ¿e dosiêg³a ju¿ szczytu, i ¿e ozdoby
a doskona³oœci nikt ju¿ nie potrafi jej przy-
sporzyæ.
A jednak znalaz³ siê poeta, który to uczy-
ni³ i to jest ten, którego rysy widzicie wy-
kute d³oni¹ mistrza w marmurze:

„Leæcie u zorzy prosiæ purpury,
Pere³ u rosy, szafiru u chmury,
A mo¿e gdzieœ zawieszona
Na niebie têczowa niæ,
Tê têczê wzi¹æ na wrzeciono
I wiæ… i wiæ… i wiæ!”

Tak jest! On to uczyni³. On nabra³ pe³ny-
mi garœciami pere³, szafirów, purpury, tê-
czowych blasków, olœniewaj¹cych dia-
mentów i obsypa³ nimi tê nasz¹ harfê tak
hojnie, tak bez miary, ¿e stanê³a przed
nami w niebywa³ym blasku i majestacie
niby Harfa – Królowa, przed któr¹ gn¹
siê kolana ludu i schylaj¹ siê czo³a ludu
jak ongi przed harf¹ Dawida.
I oto jego zas³uga, jego chwa³a, jego wiel-
koœæ!
Pokolenia bêd¹ czerpa³y z tych skarb-

Niniejszy tekst zosta³ przygotowany w nawi¹zaniu do artyku³u pt. „Szlakiem Adama Mickiewicza i wybitnych Wielkopolan” z po-
przedniego numeru Witryny Œmigielskiej (3/08).

ców, pokolenia bêd¹ z podziwem i zdu-
mieniem siê pyta³y: jak zdo³a³ i jak móg³
to czyniæ?
A jednak móg³!
Zdo³a³ – bo poezja w jego duszy by³a jak
nieprzebrane wody mórz – a móg³ – bo
tylko zmar³ym nie mo¿na nic dodaæ.
Przed ¿yw¹ królow¹ zawsze mo¿na ude-
rzyæ czo³em i przynieœæ jej skarby w ofie-
rze, ta zaœ nasza królowa, któr¹ on obda-
rzy³, by³a i bêdzie nie tylko ¿ywa, ale i nie-
œmiertelna.”
Wg. „Tygodnika Ilustrowanego” z 29 IX
1899r.

PS. I jeszcze fragmenty przemówienia
H. Sienkiewicza, gdy 10 grudnia 1905 r.
odbiera³ w Sztokholmie Nagrodê Nobla
za „Quo vadis”:

„Wszystkie narody œwiata id¹ w zawody o tê
nagrodê w osobach swoich poetów i pisa-
rzów. Dlatego te¿ wysoki areopag, który tê
nagrodê przyznaje, i dostojny monarcha,
który j¹ wrêcza, wieñcz¹ nie tylko poetê,
ale zarazem i naród, którego synem jest
poeta.
Stwierdzaj¹ oni tym samym, ¿e ów naród
wybitny bierze udzia³ w pracy powszech-
nej, ¿e praca jego jest p³odna, a ¿ycie po-
trzebne dla dobra ludzkoœci. Jednak¿e za-
szczyt ten, cenny dla wszystkich, o ile¿ jesz-
cze cenniejszym byæ musi dla syna Polski!...
G³oszono j¹ umar³¹, a oto jeden z tysi¹cz-
nych dowodów, ¿e ona ¿yje!... G³oszono j¹
niezdoln¹ do myœlenia i pracy, a oto do-
wód, ¿e dzia³a… G³oszono j¹ podbit¹, a oto
nowy dowód, ¿e umie zwyciê¿aæ!”.

Przygotowa³a T.A.

Uzupe³nienie do artyku³u „Szlakiem Ada-
ma Mickiewicza i wybitnych Wielkopo-
lan” z marca 2008r. dotycz¹ce miejsco-
woœci JERKA:

Œlub Anny (Hani) Wañkowiczówny
z Krzysztofem Morawskim z Turwi
odby³ siê w klasztorze w Lubiniu 17 lute-
go 1938r. Uroczyst¹ mowê do nowo¿eñ-
ców wyg³osi³ Melchior Wañkowicz.

T.A.
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¯yjemy w zwariowanym œwiecie,
w którym czêsto rz¹dzi pieni¹dz, s³awa,
w³adza. ¯ycie nabiera coraz szybszego
tempa, wiêc ludzie potrzebuj¹ pewnego
rodzaju odskoczni od rzeczywistoœci,
miejsca, które pozwala odprê¿yæ siê,
znikn¹æ, na jakiœ czas. Czêsto tej odskocz-
ni szukamy w obcym kraju, próbujemy
znaleŸæ dla siebie miejsce gdzieœ w odle-
g³ym œwiecie, nie znaj¹c albo i nie doce-
niaj¹c swoich najbli¿szych okolic. Stare
porzekad³o mówi: „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie...”.
Postanowiliœmy dowieœæ, ¿e znamy swoj¹
„Ma³¹ ojczyznê” – Stare Bojanowo i po-
trafimy pokazaæ jej znaczenie w naszym
¿yciu. Chcemy udowodniæ, ¿e warto po-
znaæ nasz¹ miejscowoœæ. Pierwszy zapis
o niej pochodzi z 1278 r. Jednowioskowa
parafia z koœcio³em p.w. Œw. Bart³omieja
powsta³a prawdopodobnie w 1389 r. z fun-
dacji rodziny Prad³ów, którzy pochodzili
z osadników rodu rycerskiego ze Œl¹ska,
a wywodzili siê z miejscowoœci Prudel
ko³o miasta Zeitz w Saksonii. Osiedlili siê
na tutejszych terenach na prze³omie XIII
i XIV w. Czêœæ Bojanowa nale¿a³a do be-
nedyktynów lubiñskich. W³aœcicielami
Bojanowa na prze³omie XIV i XV wieku
zosta³a rodzina Bojanowskich herbu Ju-
nosza. Miejscowoœæ w ich posiadaniu
znajdowa³a siê do pocz¹tku XIX wieku.
Niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e rodzina ta za-
³o¿y³a i uposa¿y³a miejscowy koœció³ pa-
rafialny. W okresie reformacji wiêksza
czêœæ okolicznej szlachty i magnatów
zmieni³a wiarê, przyjmuj¹c protestan-
tyzm lub przy³¹czaj¹c siê do Braci Pol-
skich. Tak¿e rodzina Bojanowskich przy-
jê³a wiarê protestanck¹, daj¹c w swoich
dobrach schronienie ró¿nym innowier-
com, w myœl zasady „cuis regi eius reli-
gio”. Prze³omowym wydarzeniem
w okresie reformacji dla parafii by³o prze-
kazanie zgodnie z wol¹ Jana Bojanow-
skiego miejscowej œwi¹tyni w u¿ytkowa-
nie Braciom Czeskim, która utrzymywa-
³a siê w ich rêkach a¿ do 1615 roku.
W okresie kiedy koœcio³em zarz¹dzali
Bracia Czescy, budynek uleg³ zniszcze-
niu. Przez nastêpne lata w³aœciciele wsi
nie dbali o koœció³ i budynek ulega³ dal-
szej dewastacji. W 1684 roku podczas wi-
zytacji archidiakona œremskiego Ignace-
go Gniñskiego zanotowano: „Koœció³ œw.
Bart³omieja w Starym Bojanowie jest ju¿
w rêkach katolików, odzyskany z r¹k in-
nowierców zosta³ oko³o 1615 roku. (...)
jest z drewna w tak zwany mur pruski
i wali siê”. Dopiero w 1738 r. ówczesny

Gimnazjaliœci w Starym Bojanowie – Moja ma³a ojczyzna
dziedzic Starego Bojanowa, genera³
wojsk koronnych – Karol Bojanowski,
protestant, wyremontowa³ budynek,
zmuszony do tego najprawdopodobniej
przez w³adze duchowne. Na pocz¹tku
XX w. wieœ sta³a siê w³asnoœci¹ Paw³a Ge-
ronta i by³a w jego posiadaniu do 1945 r.
Wed³ug ówczesnego prawa niemieckie-
go musia³ on przyj¹æ protestantyzm.
W 1939 r. koœció³ katolicki œw. Bart³omie-
ja w Starym Bojanowie zosta³ zamkniêty
dla Polaków – katolików, a tamtejszy pro-
boszcz ks. Stanis³aw Klement zosta³
prawdopodobnie aresztowany przez
Niemców. W okresie II wojny œwiatowej
by³ czynny koœció³ ewangelicki, ale ko-
rzystaæ mogli z niego tylko Niemcy. Ko-
niec okupacji hitlerowskiej w 1945 r.
stworzy³ mo¿liwoœæ zorganizowania na
nowo ¿ycia w Starym Bojanowie po prze-
sz³o piêcioletniej niewoli. Koœció³ znów
sta³ siê rzymskokatolicki i codziennie
odprawiano w nim nabo¿eñstwa.
Ka¿dego roku nasza szko³a gromadzi siê
w tym koœciele i wspólnie prze¿ywa re-
kolekcje. To tu nasze gimnazjum przed-
stawi³o inscenizacjê na temat zaduszek
oraz historiê narodzenia Pana
Jezusa.
Nasza miejscowoœæ posiada jeszcze je-
den koœció³ - p.w. œw. Teresy od Dzieci¹t-
ka Jezus. Pochodzi z 1905 roku. Budow-
la jest jednonawowa, neogotycka z wê¿-
szym i ni¿szym od nawy prezbiterium.
Ta poewangelicka œwi¹tynia sta³a siê w³a-
snoœci¹ parafii rzymskokatolickiej
w 1945r. i odt¹d pe³ni funkcjê koœcio³a fi-
lialnego. Od pewnego czasu koœció³ ten
jest remontowany. Nowy dzwon imienia
Jana Paw³a II zast¹pi³ stary, który mo¿-
na zobaczyæ przed koœcio³em na hono-
rowym miejscu. Aktualnie odbywa siê re-
mont salki katechetycznej, dziêki wspar-
ciu parafian.
Dla mieszkañców koœció³ ten jest miej-
scem przyjêcia pierwszej komunii œwiê-
tej. Ka¿dy mieszkaniec Starego Bojano-
wa i okolic, w³aœnie w tym miejscu przyj-
mowa³ ten bardzo wa¿ny sakrament.
Cmentarz w Starym Bojanowie powsta³
prawdopodobnie równoczeœnie z koœcio-
³em œw. Bart³omieja, czyli oko³o 200 lat
temu. Obecnie znajduj¹ siê na nim tylko
wspó³czesne nagrobki, choæ niegdyœ
by³y tam najstarsze pomniki we wsi. We
wschodniej czêœci cmentarza wybudowa-
no kapliczkê z gipsowym pomnikiem
Chrystusa. Figura ta ma wysokoœæ ok.
1,5 metra. Cmentarz otoczony jest a¿u-
rowym, ceglanym murem. Nekropolia

budzi w odwiedzaj¹cych groby smutek,
pustkê i œwiadomoœæ, ¿e ci, którzy na niej
spoczywaj¹, ju¿ nigdy nie bêd¹ wœród
nas. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nic na
œwiecie nie jest wieczne. Cmentarz ten
by³ tak¿e miejscem solidarnoœci lokalnej
spo³ecznoœci uczestnicz¹cej w Marszu
Milczenia upamiêtniaj¹cym œmieræ Jana
Paw³a II.
Szko³a Podstawowa w Starym Bojanowie
im. Powstañców Wielkopolskich ma ju¿
45 lat. Jest jedn¹ z Szkó³ Tysi¹clecia Pañ-
stwa Polskiego. Kuratorium zadecydo-
wa³o o rozpoczêciu budowy szko³y
wiosn¹ 1961 roku. 13 paŸdziernika 1963
roku nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowo
wybudowanej „tysi¹clatki”. O szkole zre-
alizowano w 1972 roku reporta¿ dla TVP,
a w prasie by³o wiele artyku³ów na jej
temat (np. w czasopismach „M³ody Rol-
nik” i „Nowa Wieœ”). 23 marca 1999 roku
burmistrz Œmigla przekszta³ci³ oœmiokla-
sow¹ Szko³ê Podstawow¹ w szeœciokla-
sow¹ oraz za³o¿y³ gimnazjum. Zespó³
szkó³ otrzyma³ nazwê Samorz¹dowe
Gimnazjum, Szko³a Podstawowa i Przed-
szkole w Starym Bojanowie. Pocz¹tki
Szko³y Podstawowej siêgaj¹ jednak 1865
roku. Lekcje odbywa³y siê wtedy
w trzech budynkach w Starym Bojano-
wie, jednym w Robaczynie i jednym
w Bruszczewie. Kiedy liczba dzieci za-
czê³a wzrastaæ, kierownik szko³y Broni-
s³aw Stojakowski zacz¹³ staraæ siê o bu-
dowê nowej szko³y.
Ze szko³¹ wi¹¿e siê ca³a gama wspo-
mnieñ: smak ciep³ej herbaty przywo¿o-
nej przez pana woŸnego w termosie,
wspólne wycieczki na basen czy do kina,
pier wsi przyjaciele z przedszkolnej
³aweczki i wiele podobnie przyjemnych
prze¿yæ.
W ka¿dej wiosce czy te¿ mieœcie jest miej-
sce, w którym mo¿na spotkaæ siê z przy-
jació³mi, pobyæ na ³onie natury. W Sta-
rym Bojanowie takim miejscem jest park.
Utworzony na prze³omie XIX i XX wie-
ku, przetrwa³ do dziœ. Na pocz¹tku spo-
tkaæ mo¿na by³o tam pojedyncze staro-
drzewy, dziœ znajduj¹ siê odmiany roœlin
takich jak: robinie akacjowe, kasztanow-
ce, dêby czerwone, klony, a tak¿e jawo-
ry. Myœlê, ¿e ka¿dy mieszkaniec tej prze-
piêknej wsi posiada wspomnienia zwi¹-
zane z parkiem. My spotykamy siê tam z
przyjació³mi i spêdzamy wolny czas.
17 wrzeœnia 1900r. œmigielska kolejka
przeby³a pierwsz¹ drogê, by³a to linia to-
warowa ze Starego Bojanowa do Krzy-
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Ze wzglêdu na ogromne zaintereso-
wanie uczestników z sektora mikro, ma-
³ych i œrednich przedsiêbiorstw szkole-
nia internetowe wraz ze wszystkimi us³u-
gami portalu edukacyjnego Akademii
PARP bêd¹ dostêpne do 30 czerwca 2008
roku! W Akademii uczestniczy³o ju¿ lub
nadal uczestniczy ponad 29 tys. uczest-
ników.
Obecnie na por talu pod adresem
www.akademiaparp.gov.pl znajduje siê
dziesiêæ bezp³atnych szkoleñ on-line, któ-
rych tematyka dopasowana jest do po-
trzeb przedsiêbiorców i pracowników
mikro, ma³ych i œrednich firm. Szkole-
nia Akademii PARP zosta³y opracowane
przez polskich ekspertów z dziedziny
zarz¹dzania specjalnie dla firm z rodzi-
mego sektora MŒP.
Tematyka szkoleñ to:
• Windykacja nale¿noœci pieniê¿nych

i zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ MŒP
• Jak rozwijaæ firmê - systemy zarz¹dza-

nia dla MŒP
• Zarz¹dzanie jakoœci¹ w MŒP
• Zarz¹dzanie sprzeda¿¹ i relacjami

z klientem
• Plan marketingowy w MŒP

winia. Obecnie kursuje na odcinku: Sta-
re Bojanowo, Robaczyn, Niet¹¿kowo,
Œmigiel, ¯egrowo, Wilkowo Polskie,
Wielichowo. Z przejazdów korzystaj¹
uczniowie doje¿d¿aj¹cy do szkó³. Od
1923r. stan finansowy systematycznie siê
obni¿a³ na skutek zmniejszaj¹cej siê licz-
by podró¿uj¹cych, co grozi³o jej zamkniê-
ciem. Ratunkiem okaza³a siê po¿yczka od
obywateli powiatu œmigielskiego. Na
pocz¹tku nazywa³a siê W¹skotorow¹
Kolejk¹ Powiatow¹, jednak po zmianie

Akademia PARP przed³u¿ona!
• Negocjacje handlowe w MŒP
• Praktyczne zarz¹dzanie personelem

w MŒP
• Praktyczne zagadnienia public rela-

tions i marketingu w MŒP
• Ochrona w³asnoœci intelektualnej

i przemys³owej
• Marketing internetowy i e-commerce

w MŒP
Ka¿dy uczestnik Akademii PARP, który
ukoñczy szkolenie, mo¿e uzyskaæ certy-
fikat potwierdzaj¹cy zdobyt¹ wiedzê,
a tak¿e wzi¹æ udzia³u w Programie Na-
gród Akademii PARP. Punkty pozyskane
za zaliczanie kolejnych modu³ów szkoleñ
mo¿na wymieniaæ na drobne upominki
z logo Akademii PARP.
Wszyscy uczestnicy Akademii PARP maj¹
mo¿liwoœæ korzystania z rozbudowanego
systemu wsparcia. Opiekunowie i eksper-
ci czekaj¹ na pytania uczestników przez 6
dni w tygodniu od 8:00 do 20:00. Dora-
dzaj¹, t³umacz¹ i pomagaj¹ przyswoiæ ma-
teria³, a tak¿e rozwi¹zuj¹ problemy tech-
niczne. Fora i czaty internetowe, dostêp-
ne  dla wszystkich uczestników, którzy za-
rejestruj¹ siê na portalu Akademii PARP,
umo¿liwiaj¹ pracê w grupach, wymianê

powiatu przyjê³a miano Koœciañskiej
W¹skotorowej Kolei Powiatowej w Œmi-
glu. Po II wojnie œwiatowej jej nazwa
zmieni³a siê po raz kolejny na Œmigielsk¹
Kolej W¹skotorow¹ w Œmiglu. Obecnie
nosi nazwê Œmigielska Kolej Dojazdowa.
Przejazd kolejk¹ by³ dla wiêkszoœci z nas
pierwsz¹ klasow¹ wycieczk¹.
Bez w¹tpienia nasza „Ma³a ojczyzna” to
nie tylko miejsce, które nas kszta³tuje,
obszar, ludzie czy symbole, ale te¿ nasze
ró¿norakie doœwiadczenia i prze¿ycia. To
miejsce, które ubogaca nasz¹ biografiê,

œwiat, z którym zros³o siê nasze ¿ycie.
Tym dla nas jest Stare Bojanowo.

Cz³onkowie kó³ka historycznego gimna-
zjum w Starym Bojanowie – Maria Chru-
œcicka, Dominika Chruœcicka, Marta
Dybska, Anna Fr¹ckowiak, Magdalena
Fr¹ckowiak,  Monika Gbiorczyk,
Agnieszka Gêdoœ, Pawe³ Konat, Kinga
Kuciak, Natalia Maækowska, Izabela Ste-
phan, Adrianna Sobkowiak, Daria Sob-
kowiak, Grzegorz Stopa.

Opiekun Joanna G³owacka-Wieczorek

doœwiadczeñ i wiedzy.
Szkolenia internetowe Akademii PARP
to przede wszystkim praktyczna wiedza
i umiejêtnoœci, przydatne w codziennej
dzia³alnoœci, do wykorzystania bezpo-
œrednio po zakoñczeniu lekcji.
Akademia PARP daje mo¿liwoœæ moni-
torowania wyników i sprawdzania na bie-
¿¹co postêpów w nauce. Dla przedsiê-
biorców szkolenia s¹ tym korzystniejsze,
¿e pozwalaj¹ jednorazowo przeszkoliæ na-
wet du¿¹ iloœæ pracowników bez ¿adnych
nak³adów finansowych i wysi³ku logi-
stycznego. Dlatego wœród ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw ciesz¹ siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem.
Szkolenia internetowe Akademii PARP
to rozwój zawodowy, który nic nie kosz-
tuje, ale zdobyte kwalifikacje s¹ bezcen-
ne. Zarejestruj siê na portalu i podnieœ
swoje kwalifikacje ju¿ dziœ.
Kontakt:
www.akademiaparp.gov.pl
msp@akademiaparp.gov.pl

Infolinia 0 801 444 MSP (0 801 444 677)
Kontakt dla mediów: Aleksandra Szu-
lencka, tel. 22 581 63 10, als@estaka-
da.pl
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Stanis³aw Górny

Jad¹c przez Bronikowo, z daleka wi-
daæ drewniane rusztowania wokó³ ko-
œcio³a. Trwa ci¹g dalszy remontu pere³-
ki naszego dziedzictwa kulturowego. Do
2005 roku dziêki staraniom proboszcza
i parafian przy wsparciu finansowym ze
strony Starostwa Powiatowego w Koœcia-
nie i Rady Miejskiej Œmigla uda³o siê
pokryæ gontem dach koœcio³a nad pre-
zbiterium i zbudowaæ now¹ zakrystiê.
Koszt poprzednich prac wyniós³ oko³o
150 tysiêcy z³otych. W rozmowie z ksiê-
dzem proboszczem Józefem Rydlewskim
dowiadujê siê, ¿e obecna renowacja ko-
œcio³a parafialnego pw. Œw. Franciszka
z Asy¿u w Bronikowie prowadzona jest
dziêki wsparciu finansowemu udzielone-
mu przez Islandiê, Lichtenstein oraz
Norwegiê, poprzez tak zwany Mecha-
nizm Finansowy Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, oraz ze œrodków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Prace prowadzone s¹ w ramach pro-
jektu, napisanego przez Kuriê Arcybisku-
pi¹ Archidiecezji Poznañskiej, pod tytu-
³em „Renowacja zabytkowych  obiektów
sakralnych architektury drewnianej na
terenie Wielkopolski”. Dziêki funduszom
europejskim trwa obecnie renowacja
koœcio³ów w Bronikowie, Domachowie,
Je¿ewie i Zakrzewie. Swój udzia³ w obec-
nych pracach maj¹ oczywiœcie równie¿
parafianie, którzy ze swych sk³adek po-
krywaj¹ 10 % kosztów ogólnych ca³ego
remontu. Zwa¿ywszy, ¿e parafia liczy nie-
spe³na 800 dusz, zap³acenie do chwili
obecnej kwoty 80.000,00 z³ jest ogrom-

nym wysi³kiem i œwiadczy o wielkim za-
anga¿owaniu parafian w remont œwi¹ty-
ni. Ksi¹dz proboszcz z uznaniem wyra¿a
siê o swoich parafianach i dodaje, ¿e nie
tylko finansowo wspieraj¹ renowacjê, ale
równie¿  poprzez prace fizyczne i udo-
stêpnianie swojego sprzêtu. Nadzór me-
rytoryczny nad pracami remontowymi
sprawuje specjalna komisja, której prze-
wodniczy Aleksander Starzyñski, woje-
wódzki konserwator sztuki z Poznania.
Prace zewnêtrzne, czyli pokrywanie da-
chu  i wie¿y gontem oraz wymianê uszko-
dzonych belek zewnêtrznych, wykonuj¹
od paŸdziernika ubieg³ego roku pracow-
nicy Zak³adu Stolarskiego Jacka Prosz-
kowca w Krzczonowie ko³o Nowego Tar-
gu, a wiêc górale, którzy s¹ œwietnymi
fachowcami w tej dziedzinie. Prace kon-
serwatorskie wewn¹trz koœcio³a trwaj¹
ju¿ od sierpnia 2007 roku. Prowadzi je
firma Ryszarda Gulczyñskiego z Pozna-
nia i jej podwykonawcy z Wrzeœni.  Do
tej pory uda³o siê odrestaurowaæ o³tarz
Piêciu Ran Pana Jezusa, ambonê
i chrzcielnicê. Obecnie konserwacji pod-
dany jest o³tarz œw. Franciszka, a wkrót-
ce rozpoczn¹ siê prace przy o³tarzu g³ów-
nym. Niestety fundusze europejskie sp³y-
waj¹ nieregularnie, co powoduje pewne
opóŸnienia w postêpie prac remonto-
wych i p³atnoœciach poszczególnym wy-
konawcom. Na szczêœcie kolejna transza
finansowa dosz³a do g³ównego p³atnika,
którym jest Kuria Arcybiskupia w Pozna-
niu i mamy nadziejê na to, ¿e ci¹g dalszy
prac bêdzie przebiega³ bez przeszkód - mówi
ksi¹dz proboszcz Józef Rydlewski. –
Wszystkim, co siê dzieje w Bronikowie,
interesuj¹ siê starosta powiatu koœciañ-
skiego Andrzej Jêcz, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Jan Józefczak i burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, oraz od d³u¿szego
ju¿ czasu wiele spraw organizacyjnych po-
maga wykonaæ i s³u¿y rad¹ wiceburmistrz
Œmigla Wies³awa Poleszak-Kraczewska..
Osoby te same przyje¿d¿aj¹, pytaj¹, jak
mog¹ pomóc i w miarê mo¿liwoœci bud¿e-
towych samorz¹dów wspieraj¹ remont
naszej œwi¹tyni – podkreœla duszpasterz
Bronikowa. Mamy nadziejê, ¿e ju¿ wkrót-
ce bêdziemy mogli zwiedzaæ piêknie odre-
staurowan¹ pere³kê architektury drewnia-
nej naszej gminy, jak nasz koœció³ okreœli³
burmistrz Œmigla – dodaje ksi¹dz pro-
boszcz Józef Rydlewski.

E.Kurasiñski

Remont koœcio³a w Bronikowie.

odnowiona ambona

odrestaurowana chrzcielnica

koncowe prace przy oltarzu pieciu ran
P. Jezusa
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2 kwietnia 2005 roku o godz. 2137 od-
szed³ od nas papie¿ Jan Pawe³ II, o któ-
rym by³y rzecznik Watykanu Joaquin
Navarro Valls mówi: „Jan Pawe³ II by³
œwiêtym za ¿ycia”. W ca³ej Polsce uczczo-
no pamiêæ zmar³ego przed trzema laty
papie¿a Polaka. Odprawiono wiele mszy
œw. w intencji rych³ej beatyfikacji i kano-
nizacji Jana Paw³a II. By³o wiele czuwañ
nocnych i modlitw, ale by³o te¿ wiele
koncertów oddaj¹cych ho³d naszemu
wielkiemu rodakowi. W ten ostatni nurt
czynnie w³¹czy³o siê Centrum Kultury
w Œmiglu, które po raz kolejny zorgani-
zowa³o koncert pod tytu³em „Nie lêka-
my siê”, jako odpowiedŸ na apel papie¿a
„Nie lêkajcie siê”.

Tym razem do Œmigla zawitali artyœci
z Wa³brzycha i Wroc³awia. Byli to muzy-
cy Kwar tetu Smyczkowego im.
H. Wieniawskiego, którzy wyst¹pili
w sk³adzie: Dorota Graca-I skrzypce,
absolwentka Akademii Muzycznej w Po-
znaniu, regularnie koncertuj¹ca z Or-
kiestr¹ Kameraln¹ „Akademia” w Szcze-
cinie, od 2000 roku wspó³pracuj¹ca
z „Orquestra de Euskadi” w San Seba-

stian (Hiszpania), od 2007 roku pracuj¹-
ca w Filharmonii Sudeckiej w Wa³brzy-
chu, Magdalena Wawrzkowicz-II
skrzypce, absolwentka Akademii Mu-
zycznej we Wroc³awiu, równie¿ graj¹ca
na co dzieñ w Filharmonii Sudeckiej
w Wa³brzychu, Marzena Drzyma³a-
wiolonczela, absolwentka Akademii
Muzycznej w £odzi, zdobywczyni wielu
nagród i wyró¿nieñ w konkursach instru-
mentalnych,  zatrudniona w Orkiestrze
Symfonicznej w Wa³brzychu, oraz Jerzy
Birula-altówka, absolwent Akademii
Muzycznej we Wroc³awiu, wspó³twórca
wy¿ej wymienionego kwartetu, muzyk
kameralista, nauczyciel muzyki w Zespo-

W ho³dzie Janowi Paw³owi II

Dwukrotnie, w lutym i marcu, w sali
klubowej Centrum Kultury w Œmiglu
odby³y siê prelekcje na temat „Rodzinne
poszukiwania genealogiczne - jak to ro-
biæ”, które wyg³osi³a Anna Kie³czewska,
historyk, emerytowana nauczycielka
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie. W sposób bardzo przy-
stêpny dla s³uchaczy dzieli³a siê swoj¹
wiedz¹ na temat, gdzie i jak szukaæ do-

Prelekcje Anny Kie³czewskiej
kumentów i œladów rodzinnych, które s¹
niezbêdne do sporz¹dzenia w³asnego
drzewa genealogicznego. Okaza³o siê, ¿e
je¿eli chcemy przeœledziæ dane w archi-
wach, w ksiêgach koœcielnych z wcze-
œniejszych wieków, szukanie dokumen-
tów rodzinnych nie jest takie proste i wy-
maga znajomoœci dawnego, urzêdnicze-
go jêzyka niemieckiego oraz trochê ³aci-
ny i niestety wi¹¿e siê z ró¿nymi op³ata-

mi, na przyk³ad za us³ugi kserograficzne
czy za korzystanie ze specjalnego czyt-
nika mikrofilmów. Mimo to wiele osób
ma sporo ciekawych dokumentów na
temat swojej rodziny. Ze strony prele-
gentki pad³ apel, aby ci, którzy myœl¹
o szukaniu swoich korzeni, zabrali siê za
to jak najszybciej, dopóki ¿yj¹ rodzice,
dziadkowie czy inni krewni. Jeœli czytel-
ników interesuje ten problem i my zachê-
camy do jak najszybszego rozpoczêcia
poszukiwañ.

Redakcja.

le Szkó³ Muzycznych i muzyk Filharmo-
nii Sudeckiej od 1979 roku. Kwartetowi
towarzyszy³ Medard Plewacki-aktor
i popularyzator sztuki dramatycznej i re-
cytatorskiej,od wielu lat graj¹cy we wro-
c³awskim Teatrze Wspó³czesnym, aktor
filmowy, wyk³adowca w dolnoœl¹skich
wy¿szych seminariach duchownych oraz
lektor wroc³awskiego Radia Katolickie-
go. Za swoje zas³ugi zosta³ uhonorowa-
ny przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II naj-
wy¿szym odznaczeniem watykañskim
„Pro Eclesia et Pontifice”.
Artyœci wykonali takie utwory, jak: „Gau-
de Mater Polonia” Wincentego z Kielc,
„Ju¿ siê zmierzcha” Wac³awa z Szamotu³
i Henryka Miko³aja Góreckiego „Pory

roku”op.8 nr1, „Wiosna” Antoniego Vi-
valdiego, „Concerto Grosso D dur op.6
nr 1” Arcangelo Correlliego, poloneza
z filmu „Pan Tadeusz” Wojciecha Kilara
i na koniec oratorium „Tu es Petrus” –
„Niech mówi¹, ¿e to nie jest mi³oœæ” Pio-
tra Rubika. Ca³oœæ wbogaci³ Medard Ple-
wacki, recytuj¹c „Tryptyk Rzymski” na-
pisany przez Ojca Œwiêtego Jana Paw-
³a II. E. Kurasiñski
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Doroczny konkurs plastyczny orga-
nizowany przez Komendanta G³ównego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zosta³ roz-
strzygniêty na etapie gminnym 3 marca.
Do eliminacji zg³oszono trzydzieœci czte-
ry prace, w trzech kategoriach wieko-
wych (6-8 lat, 9-12 lat i 13 do 16 lat) z
wszystkich zespo³ów szkó³ gminy Œmi-
giel.
Has³o maj¹ce inspirowaæ prace plastycz-
ne dzieci i m³odzie¿y w tym roku brzmia-
³o: „112 w trudnej sprawie – nie u¿ywaj
przy zabawie!”. Technikê wykonania
prac organizatorzy pozostawili w gestii
m³odych artystów.
Decyzj¹ czteroosobowego jury w sk³a-
dzie: Wies³awa Poleszak-Kraczewska,
zastêpca burmistrza Œmigla, Wojciech
Olejnik, pracownik urzêdu ds. obrony, 
Eugeniusz Kurasiñski, dyrektor Cen-
trum Kultury oraz Antoni Szulc, plastyk
wy³oniono zwyciêzców w ka¿dej z trzech
kategorii wiekowych. S¹ to: oœmioletni
Jacek Wojtkowiak ze Starej Przysieki
Drugiej, Mateusz ̄ urek – dwunastolatek
z Czacza oraz Marta Cyka z Bronikowa,
lat 13.
Tym samym uczniowie ci zakwalifikowali
siê do eliminacji na szczeblu powiato-
wym.
Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy wy-
sokich ocen jurorów w dalszych etapach
konkursu!

tekst AK

3 marca – Œmigiel
W nocy 2/3 marca nieustalony dotych-
czas sprawca w³ama³ siê do magazynów
jednej z firm w Œmiglu i dokona³ kradzie-
¿y dwóch akumulatorów. Straty oszaco-
wano na kwotê oko³o 900 z³.

7 marca
Na krajowej „pi¹tce” w Czaczu, ok. godz.
2105 zatrzymano kieruj¹cego „malu-
chem” 39-letniego mieszkañca gm. Ka-
mieniec. Badanie wykaza³o, ¿e kierowca
ma 1 promil alkoholu w organizmie.

9 marca – St. Przysieka
Ok. godz. 1505 w zatrzymano kieruj¹ce-
go rowerem 46-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o, ¿e rowerzy-
sta mia³ blisko promil alkoholu w orga-
nizmie.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Ko-
œcianie uniewa¿nia druki œcis³ego zara-
chowania z kwitariusza przychodowego
K-56 o formacie A5, wykonane na papie-
rze samokopiuj¹cym, wyprodukowane
przez firmê „ STOLGRAF”, serii AD o nu-
merach 0635626 do 0635630 – 5 sztuk

Pionowo
1. eskimoski kajak
2. ma pieczê nad stadem
3. rz¹d osób
4. rower dla dwojga
5. siekierka
6. ch³opak w mundurze
8. pot. o alfabecie telegraficznym

10. osiem wierzb blisko siebie
13. zbiórka charytatywna
16. ozdoba spodni
20. mazurskie miasto
22. czêœæ wagi
23. w gestii napastnika
24. po³¹czenie koœci
25. cyrkowy na s³upie
27. kwas + alkohol
28. organ dowodzenia
30. przewodzi bodŸce
31. do po³owy fl¹der
33. gra tali¹ 52 kart
34. cz¹stka pierwiastka

112 w trudnej sprawie
– oczami dzieci

Komunikat Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Koœcianie.

1 2 3 4 5 6

7
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13
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2
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22 23 24 25
13

26 27 28
1

29 30 31 32 33 
 6

34

35
8 4

36
5

37 38
11

39

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

Poziomo
2. w przenoœni k³opotliwa sytuacja
7. figura w kartach
9. odprowadza kuchenne opary

11. w karetce
12. wprawia w ruch
13. do derba szerszy
14. metal „wesó³”
15. niemiecki samochód
17. gody
18. arkusz sprostowañ
19. czêœæ seta
21. klêska braku wody
24. indiañskie trofeum
26. s³owa piosenki
29.owoc – gagatek
32. okucie w oknie
35. król przed koronacj¹
36. wieczko na s³oiki
37. jeden z Karamazowów
38. krewniak ostronosa
39. symboliczny przedmiot

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 3/08
brzmia³o: „TRIDUUM”.
Nagrodê – parasol ze œmigielskim wia-
trakiem – otrzymuje Agnieszka Graczyk-
Han z Czacza.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu. ------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 4/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

oraz 0635632 do 0635700 – 69 sztuk.
Druki posiadaj¹ pieczêæ okr¹g³¹ z go-
d³em pañstwowym i napisem w otoku:
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Koœcia-
nie.
Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Koœcianie

mgr Halina Bryliñska
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Ju¿ drugi z kolei Wielki
Koncert Zespo³u Tanecznego
Pryzmat-Bis odby³ siê 30 mar-
ca w hali sportowej Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie. Udzia³ w kon-
cercie wziê³o a¿ 160 wykonaw-
ców. Jak zwykle publicznoœæ
nie zawiod³a m³odych tance-
rzy, na widowni zebra³o siê ok.
500 osób. Przybyli te¿ zapro-
szeni goœcie: burmistrz Œmi-
gla W. Snela, wiceburmistrz
Œmigla W. Poleszak-Kraczew-
ska, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej J. Józefczak, dyrek-
tor Centrum Kultury w Œmi-
glu, dyrektorzy Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie i Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej.
Koncert by³ nie tylko poka-

Kolejny udany wystêp „Pryzmatu”
zem piêciu grup Pryzmatu-
Bis ze Œmigla (100 tancerzy)
ale tak¿e trzech grup Pryzma-
tu-Mini z Koœciana (60 tance-
rzy) dzia³aj¹cego pod patrona-
tem Koœciañskiego Oœrodka
Kultury. Oba zespo³y dzia³aj¹
w ramach Prywatnej Szko³y
Tañca ART-AL Aldony Ostrow-
skiej i Agnieszki Ostrowskiej.
Podczas koncertu zaprezento-
wane zosta³y ró¿norodne tañ-
ce autorstwa wy¿ej wymienio-
nych instruktorek i chore-
ografek (m.in. hip hop, broad-
way jazz, taniec jazzowy, mo-
dern jazz, taniec w rytmach
rock & rolla i latino).
Sprzedano 300 losów loterii
fantowej, w której wygran¹
by³y trzy maskotki – du¿e plu-
szowe s³onie – pami¹tkowe
nagrody, które zespo³y zdoby-

³y na Ogólnopolskich Spotka-
niach Tanecznych w Czêsto-
chowie w roku 2007. O wyci¹-
gniêcie trzech zwyciêskich
losów poproszone zosta³y w³a-
dze miasta Œmigla. Dwa s³onie
wygra³y dzieci z Pryzmatu-
Mini, a trzeci trafi³ do r¹k
Marii Józefczak, która przeka-
za³a maskotkê Pryzmatowi
celem rozlosowania jej na
przysz³orocznym koncercie.
W koncercie oprócz Pryzma-
tu zaprezentowali siê goœcie:
Anna Grzesiak i Pawe³ Polc re-
prezentuj¹cy Studio Tañca
Adama Pad³y w Poznaniu, któ-
rzy zatañczyli salsê kubañsk¹,
oraz Ola Norman i Karolina
Kajzer – wokalistki z Leszna,
które zaprezentowa³y widow-
ni aktualne przeboje.

Re¿yserami koncertu by³y Al-
dona Ostrowska i Agnieszka
Ostrowska. Warto zaznaczyæ,
¿e koncert jest g³ównym Ÿró-
d³em pozyskiwania œrodków
na dzia³alnoœæ zespo³u. Z uzy-
skanych pieniêdzy szyte s¹
kostiumy, op³acane akredyta-
cje oraz dojazdy zespo³ów na
konkursy ogólnopolskie i wo-
jewódzkie.
Ostatnio zespo³y bra³y udzia³
w dwóch Ogólnopolskich
Konkursach w Poznaniu,
gdzie hip hop zosta³ nagrodzo-
ny III miejscem, oraz w Brod-
nicy (za Bydgoszcz¹) gdzie
zespó³ zdoby³ dwa I miejsca,
dwa II miejsca i III miejsce
w ró¿nych kategoriach.

M.D.
Foto Tomasz Stankowiak

W Lesznie wojewoda wielkopolski
Piotr Florek uczestniczy³ w ods³oniêciu
Tablicy Pamiêci poœwiêconej uczonym,
twórcom i intelektualistom – ofiarom
re¿imów totalitarnych XX wieku w Pol-
sce.
Tablica, któr¹ ods³oniêto w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej, ³¹czy w so-

Masa¿ leczniczy, limfatyczny, rehabilita-
cja (udary, urazy)
Tel. 0693 343 723, 0721 682 020

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

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

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe.
Sprawy pracowników
te. 603-048 877

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

WIELKOPOLSKI URZ¥D WOJEWÓDZKI W POZNANIU
INFORMACJA PRASOWA z dnia 3.04.08

bie kilka symboli – kontur Polski, powie-
waj¹c¹ flagê i odciœniête d³onie ofiar ko-
munizmu i nazizmu. Jej mottem s¹ s³o-
wa z “Przes³ania Pana Cogito” – “B¹dŸ
wierny IdŸ”. Autor to wybitny rzeŸbiarz
z Krakowa prof. Bronis³aw Chromy, twór-
ca miêdzy innymi Smoka Wawelskiego.
Podczas uroczystoœci otwarto równie¿

w oddanym do u¿ytku gmachu bibliote-
ki uczelnianej wystawê, która przedsta-
wia miêdzy innymi dwa najtragiczniejsze
dla polskiej inteligencji wydarzenia
II wojny œwiatowej: Sonderaktion Krakau
– aresztowanie oraz eksterminacjê wy-
k³adowców Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, a tak¿e zbrodniê katyñsk¹.

Og³oszenia drobne

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••
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Trwaj¹ zapisy do VIII edycji Turnie-
ju „Z podwórka na stadion” o Puchar
Tymbarku. To najwiêkszy w Polsce tur-
niej pi³ki no¿nej dla dziesiêciolatków
i m³odszych dzieci. Patronat honorowy
nad rozgrywkami objêli: Leo Beenhak-
ker, UEFA – Program Grassroots, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Minister-
stwo Sportu i Turystyki oraz Ekstrakla-
sa. Po raz pierwszy dzieciêcy turniej uzy-
ska³ wsparcie Trenerów M³odzie¿owych
Reprezentacji Polski w Pi³ce No¿nej, któ-
rzy weszli w sk³ad Sztabu Szkoleniowe-
go Turnieju. Uczestnicy tegorocznej edy-
cji zagraj¹ o nagrodê g³ówn¹: Puchar
Tymbarku oraz wyjazd na stadion We-
mbley. Na ma³ych pi³karzy czekaj¹ te¿
inne wspania³e nagrody. Dodatkowo -
ka¿da z dru¿yn, która zg³osi siê do tur-
nieju, otrzyma pi³kê.

Turniej przeznaczony jest dla dziewcz¹t
i ch³opców w wieku do lat 10.
Zdaniem Tomasza Zabielskiego, koordy-
natora z ramienia PZPN, turniej to wiel-
ka promocja pi³ki. Dziêki takiej akcji
mamy mo¿liwoœæ pokazania uzdolnio-
nych dzieciaków klubom sportowym.
Liczymy na to, ¿e za parê lat w polskiej
lidze czy reprezentacji bêd¹ grali zawod-
nicy z naszego turnieju. Organizatorem
jest Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, a spon-
sorem g³ównym – firma Tymbark.
21 kwietnia up³ywa termin rejestracji
dru¿yn. Trenerzy lub nauczyciele w-f
powinni zg³aszaæ 12 osobowe dru¿yny
dziewcz¹t lub ch³opców, wysy³aj¹c for-
mularz zg³oszenia: przez Internet (plik
do pobrania ze strony www.zpodworka-
nastadion.pl lub www.uks.info.pl), poczt¹
tradycyjn¹ bezpoœrednio do Dzia³u UKS
przy PZPN, ul. Miodowa 1, 00-080 War-
szawa lub faksem do dzia³u UKS przy
PZPN, nr (22) 625-38-86. Ka¿da dru¿y-
na, która zg³osi siê do turnieju, otrzyma
pi³kê.

Oprócz edukacji dzieci poprzez sport,
turniej ma na celu odkrywanie pi³kar-
skich indywidualnoœci. Dlatego te¿, w ra-
mach VIII edycji, zosta³ powo³any specjal-
ny Sztab Szkoleniowy, w sk³ad którego
weszli doœwiadczeni trenerzy M³odzie¿o-
wych Reprezentacji Polski w Pi³ce No¿-
nej: Rados³aw Mroczkowski, Dariusz
Wójtowicz, Micha³ Globisz i Andrzej Za-
milski. Zdaniem Micha³a Globisza: „Im
wczeœniej m³ody pi³karz zacznie prawi-
d³owo siê szkoliæ, tym szybciej stanie siê
dobrym pi³karzem. No i przede wszyst-

Pi³karskie talenty na start!
kim - œwie¿e powietrze, ruch, obcowanie
z rówieœnikami sprawia, ¿e ten m³ody
cz³owiek bêdzie nie tylko dobrym pi³ka-
rzem, ale i zdrowym, dobrym cz³owie-
kiem”. Sztab Szkoleniowy Turnieju bê-
dzie towarzyszyæ ma³ym pi³karzom na
ró¿nych etapach rozgrywek, obserwo-
waæ mecze, udzielaæ trenerskich wska-
zówek m.in. w trakcie pó³fina³ów, Wiel-
kiego Fina³u.

Jerzy Engel, przewodnicz¹cy PZPN-owe-
go Wydzia³u Szkolenia, by³y trener repre-
zentacji, mówi: „Ka¿da rywalizacja, tak
jak i ten wspania³y turniej, daje szansê
na wy³onienie fantastycznych talentów.
Talentów w Polsce jest bardzo du¿o, pro-
blem w tym, by umieæ poprowadziæ póŸ-
niej te talenty do mistrzostwa sportowe-
go”.

Dariusz Czech, prezes Tymbark SA do-
daje: „Cieszê siê, ¿e firma Tymbark, po-
przez zaanga¿owanie w turniej, mo¿e
przyczyniæ siê do realizacji pi³karskich
marzeñ i wesprzeæ m³ode talenty w dro-
dze ku wymarzonemu celowi”.
Ma³ym pi³karzom kibicuje tak¿e Mezo.
Jego piosenka Z podwórka na stadion bê-
dzie rozbrzmiewa³a podczas wszystkich
etapów rozgrywek. „B¹dŸ aktywny, po-
dejmuj inicjatywê i walcz do koñca” - to
przes³anie, które kieruje do uczestników
tegorocznej edycji.

Trenerzy zwyciêzców poprzedniej edy-
cji  twierdz¹ zgodnie: „Turniej Pi³ki No¿-
nej „Z podwórka na stadion” o Puchar
Tymbarku jest szans¹ na grê i zaistnie-
nie dzieci, które lubi¹ i chc¹ graæ w pi³-
kê, ale na co dzieñ nie maj¹ zbyt wielu
mo¿liwoœci, ¿eby trenowaæ”.
Rozgrywki rozpoczn¹ mecze na etapie
gminnym, powiatowym. Najlepsze dru-
¿yny z powiatów zagraj¹ w fina³ach wo-
jewódzkich, które bêd¹ wielkim wydarze-
niem pi³karskim w ka¿dym z regionów
(od 26 maja do 13 czerwca). Najlepsze
dru¿yny z poszczególnych województw
wyjad¹ na wakacyjne obozy pó³fina³owe,
a ich zwyciêzcy spotkaj¹ siê w Wielkim
Finale w Krakowie, w dniach 12 – 14
wrzeœnia. Najlepsi: jedna dru¿yna ch³op-
ców i jedna dru¿yna dziewcz¹t w nagro-
dê otrzymaj¹ Puchar Tymbarku oraz
pojad¹ na Wembley.

Turniej rozgrywany jest na podstawie
przepisów gry w pi³kê no¿n¹, zgodnie
z regulaminem turnieju i obowi¹zuj¹cy-

mi postanowieniami PZPN. Na ka¿dym
szczeblu zwyciê¿yæ i awansowaæ do ko-
lejnego etapu mog¹: jedna dru¿yna
dziewcz¹t i ch³opców. Zawodnicy s³ab-
szych zespo³ów maj¹ jednak mo¿liwoœæ
wziêcia udzia³u w kolejnych szczeblach
rozgrywek – trener zwyciêskiej dru¿y-
ny mo¿e dobraæ do swojej reprezentacji
5 zawodników innych zespo³ów. Dziêki
temu turniej przyczynia siê do wy³ania-
nia pi³karskich talentów, bo w ogólnopol-
skim finale triumfowaæ mo¿e zawodnik,
którego dru¿yna odpad³a ju¿ na etapie
gminnym.

Patronat medialny objêli: Dziennik Pol-
ska, Pi³ka No¿na, Œwiat Przygód z Hugo,
Polska Dziennik £ódzki, Polska Dzien-
nik Ba³tycki, Polska Gazeta Krakowska,
Polska Gazeta Wroc³awska, Polska
Dziennik Zachodni, Polska G³os Wielko-
polski, Polska Gazeta Opolska, Radio
VOX, www.interia.pl, www.wiadomo-
sci24.pl; www.naszemiasto.pl; www.wy-
chowaniefizyczne.pl, www.interklasa.pl,
www.e-boisko.pl   

Turniej „Z podwórka na stadion” organi-
zowany jest od 2001r. W pierwszych edy-
cjach rozgrywany by³ na etapach gmin-
nym, powiatowym i wojewódzkim - koñ-
czy³ siê obozami sportowymi, podczas
których wygrywa³y najsilniejsze repre-
zentacje wojewódzkie. W 2005r. formu³a
zosta³a wzbogacona o fina³ ogólnopolski.
Zaanga¿owanie w 2007 roku sponsora –
firmy Tymbark pozwoli³o wzbogaciæ
ofertê oraz zaoferowaæ dodatkowe dzia-
³ania.  Powsta³a tak¿e strona interneto-
wa www.zpodworkanastadion.pl, a Mezo,
czo³owy polski hiphopowiec, napisa³
hymn turnieju.

W ubieg³orocznej edycji wziê³o udzia³ po-
nad 16 tysiêcy dziewcz¹t i ch³opców z ca-
³ej Polski. Zwyciêzcy pojechali na Camp
Nou.

 Szczegó³owe informacje o turnieju znaj-
duj¹ siê na stronach: www.zpodworkana-
stadion.pl oraz www.uks.info.pl

 Zapraszamy wszystkie dru¿yny dziew-
cz¹t i ch³opców do udzia³u.
 
Dodatkowych informacji  udziela:
Agnieszka DŸwigoñ, tel. 033/ 873 15 99;
mail: a.dzwigon@maspex.com.pl
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Uczennice V klasy szko³y podstawo-
wej w Œmiglu, trenuj¹ce na co dzieñ
w UKS „VOLLEYBALL”  Œmig ie l
w dniach 13-14 marca uda³y siê do Szlich-
tyngowej na IV turniej „VIRTUS VOL-
LEY CUP”. Podczas otwarcia zawodów
obecni byli znani sportowcy: Zbigniew
Spruch, Lilianna Zagacka, S³awomir
Mocek oraz Anna Sulima.
Do rywalizacji przyst¹pi³o 14 dru¿yn
z województw wielkopolskiego i lubu-
skiego. Nasza szko³a reprezentowana
by³a przez dwie dru¿yny. W sk³ad pierw-
szej wchodzi³y: Aleksandra Józefiak, El-
wira Juja, Joanna Nowak, Barbara Jano-

V Virtus Volley Cup
wicz, drug¹ dru¿ynê reprezentowa³y:
Anna B³esnowska, Karolina Kozak, Pa-
trycja Ciorga, Michalina Maœlanka oraz
Anna Kozak. Zespo³y zosta³y podzielone
na trzy grupy, w których grano syste-
mem ka¿dy z ka¿dym do dwóch wygra-
nych setów. Pierwsze dwie dru¿yny
z grupy awansowa³y do grupy fina³owej
sk³adaj¹cej siê z 6 zespo³ów.
Pierwsza reprezentacja naszej szko³y,
zajmuj¹c drugie miejsce w grupie elimi-
nacyjnej, awansowa³a do czo³owej szóst-
ki turnieju. Mniej szczêœcia mia³a druga
dru¿yna, która awans przegra³a „ma³y-
mi” punktami. W grupie fina³owej grano

równie¿ systemem ka¿dy z ka¿dym.
W wyniku przeprowadzonych gier I ze-
spó³ w klasyfikacji koñcowej zaj¹³ V miej-
sce, natomiast II zespó³ uplasowa³ siê na
IX pozycji.

tekst i fot. Ryszard Primel

Kolejny raz, 6 kwietnia, Oœrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu za-
prosi³ siatkarzy do walki o puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej. Zg³osi³y
siê cztery dru¿yny: Fenix Borowo, WC
Mastersi, OKFiR I i OKFiR II. Mecze
rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”, do dwóch wygranych setów, a sê-
dziowa³ je Tomasz Fr¹ckowiak. Najlepsi
okazali siê zawodnicy dru¿yny OKFiR I,

Turniej Pi³ki Siatkowej tu¿ za nimi OKFiR II, trzecie miejsce za-
jêli WC Mastersi, a IV Fenix Borowo.
Puchary i statuetki wrêczali zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla Stanis³aw Pawlak i kierownik OKFiR-
u Zygmunt Ratajczak.
Dziêkujemy dru¿ynom za sportow¹ wal-
kê, a kibicom za doping.
Zdjêcia z turnieju mo¿na obejrzeæ na stro-
nie www.okfir.pl

OKFiR

Spo³ecznoœæ œmigielska w solidarno-
œci z poszkodowanymi na skutek po¿a-
rów w³¹czy³a siê do zbiórki publicznej
organizowanej na rzecz pomocy rodzinie
Majorków z ¯egrówka.
W lutym byliœmy œwiadkami po¿arów
w ich gospodarstwie rolnym. Rodzina
znalaz³a siê w bardzo trudnej sytuacji
¿yciowej, w takiej chwili okazanie wspar-
cia i zrozumienia jest nieocenione. S¹sie-
dzi, przyjaciele i mieszkañcy okolicznych
wiosek postanowili zorganizowaæ pomoc

Pomoc dla poszkodowanych
w odbudowie budynku gospodarczego.
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Lokalnych „¯egrowskie Dêby” wraz z so-
³ectwami ¯egrówka, Bielaw i ¯egrowa
zainicjowa³o zbiórkê pieniêdzy. Kwesta
prowadzona by³a od 27 lutego do 31 mar-
ca we wszystkich so³ectwach, tak¿e na
jednym ze œmigielskich osiedli, pieni¹dze
mo¿na by³o równie¿ wp³acaæ na specjal-
nie utworzone konto. Inicjatywa zaanga-
¿owa³a wiele osób i instytucji, dziêki po-
mocy których do dnia 1 kwietnia zebra-

no kwotê 7.808,30 z³. Za pozyskane pie-
ni¹dze zostan¹ zakupione materia³y na
odbudowê chlewni.
Stowarzyszenie „¯egrowskie Dêby”, so-
³ectwa ̄ egrówka, Bielaw i ̄ egrowa sk³a-
daj¹ serdeczne podziêkowania wszyst-
kim darczyñcom za przekazane pieni¹-
dze, so³tysom za ¿yczliw¹ pomoc oraz
w³adzom gminy, Banku Spó³dzielczego,
Centrum Kultury i Oœrodkowi Pomocy
Spo³ecznej za wsparcie organizacyjne.

B.K.

16 lutego zawodniczki UKS „VOL-
LEYBALL” Œmigiel uczestniczy³y
w I Otwartych Mistrzostwach Poznania
w Minisiatkówce. Turniej zosta³ rozegra-
ny w trzech kategoriach wiekowych.
Rocznik 1995 (4 + 2 rezerwowe, 1996 (3 +
1 rezerwowa) oraz 1997 (2 + 1 rezerwo-
wa). W kategorii trójek nasz klub repre-
zentowa³y: Barbara Janowicz, Aleksan-
dra Józefiak, Elwira Juja oraz Joanna
Nowak. Do rywalizacji w tej grupie wie-
kowej wystartowa³o 10 dru¿yn z ca³ej
Wielkopolski. Po zaciêtych i pe³nych
emocji rozgrywkach nasze dziewczyny

I Otwarte Mistrzostwa Poznania w Minisiatkówce dziewcz¹t
wygra³y swoj¹ grupê eliminacyjn¹. Nie-
stety w meczu pó³fina³owym zabrak³o im
szczêœcia i po wyrównanej grze uleg³y

przeciwniczkom dwoma punktami.
W meczu o III miejsce pokona³y dru¿y-
nê UKS KANIASIATKA Gostyñ.
Starsze kole¿anki, zazdroszcz¹c sukce-
su m³odszej dru¿ynie, w gronie 8 zespo-
³ów równie¿ zajê³y III miejsce. Dru¿yna
gra³a w sk³adzie Daria Bartkowiak, Kin-
ga Dobraœ, Sandra Hamrol, Klaudia Ko-
nieczna, Erika Kruk oraz Klaudia Kruk.
Pierwszy powa¿niejszy turniej naszych
dziewczyn zakoñczy³ siê sporym sukce-
sem, dodaj¹c im motywacji do dalszej
pracy. Tekst i Foto: Ryszard Primel
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Termin zawodów
Sobota, 19 kwietnia 2008 r. od godz. 1000

Organizatorzy
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, Centrum Kultury w Œmiglu, Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu, Gmin-
na Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, przy wspó³pracy Staro-
stwa Powiatowego w Koœcianie oraz
Urzêdu Miejskiego Œmigla.
Miejsce i trasa biegów
Meta wszystkich biegów na ul. T. Ko-
œciuszki ( przy Centrum Kultury), trasy
ulicami miasta.
Warunki uczestnictwa
1. Zg³oszenia obowi¹zuj¹ pisemnie do
dnia 14 kwietnia 2008, godz. 1600 (zbio-
rowe, w poszczególnych grupach wieko-
wych.), na adres: Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji, ul. Koœciuszki 20,
64-030 Œmigiel lub fax. 065-518-93-34.
(14 kwietnia to ostateczna data wp³ywu
zg³oszenia do organizatora).
2. Uczestnicy zbiorowi posiadaj¹ kartki
startowe o wymiarach 14x10 cm, po-
twierdzone przez szko³ê, z wydrukowa-
nym imieniem i nazwiskiem oraz klas¹,
(poszczególn¹ klasê mo¿e reprezento-
waæ osoba odpowiadaj¹ca rocznikowi
urodzenia dla danej klasy).
Zg³oszenia indywidualne do BIEGU
OPEN (mog¹ byæ telefoniczne lub fak-
sem
tel/fax 065 518 93 34, w tym samym ter-
minie).
3. Posiadanie dokumentu to¿samoœci
(dowód osobisty, legitymacja szkolna),
aktualne badania lekarskie. Nieletni
musz¹ posiadaæ pisemn¹ zgodê rodziców
na start w zawodach.
4. Strój sportowy dostosowany do wa-
runków pogodowych.
5. Osobom  zg³oszonym po up³ywie ter-
minu 14 kwietnia br., organizator nie za-
pewnia wszystkich
œwiadczeñ.
Konkurencje dzieciêce i m³odzie¿owe
(uczestnicy regionu leszczyñskiego,
z powiatów: Leszno, Koœcian, Rawicz,
Gostyñ, (obowi¹zuje rocznik, a nie ukoñ-
czone lata).
Szko³y podstawowe (³¹cznie 8 biegów):
300 m - rocznik 1999 i m³odsi (klasy II
i m³odsi, oddzielnie dziewczêta i ch³op-
cy),
- rocznik 1998 (klasy III , oddzielnie
dziewczêta i ch³opcy),

- rocznik 1997 (klasy IV, oddzielnie dziew-
czêta i ch³opcy).
800 m - rocznik 1996- 1995 (klasy V – VI
dziewczêta)
1000 m - rocznik 1996- 1995 (klasy V –
VI ch³opcy).

Gimnazjum (³¹cznie 4 biegi):
1000 m - rocznik 1994 - 1993 (klasy I – II
dziewczêta),
1500 m - rocznik 1994 - 1993 (klasy I – II
ch³opcy),
1000 m - rocznik 1992 (klasy III dziew-
czêta),
1500 m - rocznik 1992 (klasy III ch³op-
cy),

BIEG G£ÓWNY - OPEN
Start o godz. 1200 (uczestnicy - rocznik
1991 i starsi)
Kobiety dystans – 2000 m
Mê¿czyŸni dystans 4000 m

UWAGA! Uczniowie szkó³ œrednich star-
tuj¹ w BIEGU OPEN i s¹ klasyfikowani
indywidualnie jak wszyscy uczestnicy
biegu OPEN, natomiast dru¿ynowo na
zasadach jak szko³y ni¿szego szczebla.
(udzia³ uczniów tylko z województwa
wielkopolskiego).

I – Klasyfikacja BIEGU OPEN (pierwsze
6 miejsc).
II – Klasyfikacja w grupach wiekowych
(pierwsze 3 miejsca) oddzielnie mê¿czyŸ-
ni i kobiety, (sklasyfikowanie w Biegu
Open wyklucza ponowne klasyfikowanie
w grupach wiekowych).

Przedzia³y wiekowe – 7 przedzia³ów wie-
kowych: (obowi¹zuje rocznik a nie ukoñ-
czone lata !)
Rocznik 1991-1989 (17 – 19 lat.),
Rocznik 1988-1979 (20 – 29 lat),
Rocznik 1978-1969 (30 – 39 lat),
Rocznik 1968-1959 (40 – 49 lat),
Rocznik 1958-1949 (50 – 59 lat),
Rocznik 1948-1939 (60 – 69 lat),
Rocznik 1938 i starsi ( 70 lat i starsi).
III – Klasyfikacja zespo³owa szkó³
- Szko³y podstawowe, – Gimnazja, – Szko-
³y œrednie,
Na wynik dru¿yny sk³adaj¹ siê punkty
zdobyte za miejsca od 1 do 10 w poszcze-
gólnych biegach dziewcz¹t
i ch³opców.
Przyk³ad: (I miejsce 10 pkt., II miejsce

9 pkt., itd. X miejsce 1 pkt.)
Przewiduje siê puchary, dyplomy i nagro-
dy:
- puchary za zwyciêstwa zespo³owe szkó³
podstawowych
- puchary za zwyciêstwa zespo³owe szkó³
gimnazjalnych
- puchary za zwyciêstwa zespo³owe szkó³
ponadgimnazjalnych
- puchary i nagrody w Biegu Open ko-
biet
- puchary i nagrody w Biegu Open mê¿-
czyzn
- nagrody w kategoriach wiekowych ko-
biet
- nagrody w kategoriach wiekowych mê¿-
czyzn

Komisja Sêdziowska
Ustala ostateczne wyniki na podstawie
protoko³ów zawodów. Ewentualne za-
strze¿enia sk³adaæ nale¿y sêdziemu g³ów-
nemu w formie pisemnej zaraz po zakoñ-
czeniu danego biegu.

UWAGI  ORGANIZACYJANE
sekretariat zawodów czynny w dniu
19 kwietnia 2008 od godz. 800

w pomieszczeniach Centrum Kultury
(przed³o¿yæ nale¿y dowody to¿samoœci,
zezwolenia rodziców na start obowi¹zuj¹
przy indywidualnych zg³oszeniach),
obowi¹zuje wpisowe 15 z³ od osoby
(uczniowie szkó³, do ponadgimnazjal-
nych w³¹cznie, zwolnieni s¹ z op³at wpi-
sowego),
organizator zapewnia  posi³ek i napój,
w holu Centrum Kultury oraz na starcie
bêd¹ wywieszone mapki biegów,
osoby chc¹ce skorzystaæ z noclegu mog¹
dokonaæ indywidualnie rezer wacji
w Schronisku M³odzie¿owym w Œmiglu
tel. (065) 518-02-79 (koszty noclegu po-
nosi osoba rezerwuj¹ca).
Interpretacja niniejszego regulaminu na-
le¿y wy³¹cznie do organizatora.

Honorowy Przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego: BURMISTRZ ŒMI-
GLA WIKTOR SNELA
Kierownik organizacyjny zawodów: ZYG-
MUNT RATAJCZAK
Kierownik sportowy zawodów: DANU-
TA STRZELCZYK
Sêdzia g³ówny: ROBERT PLEWKA
KOMITET ORGANIZACYJNY
zaprasza do udzia³u oraz kibicowania.

R E G U L A M I N
XV OTWARTYCH BIEGÓW ULICZNYCH ŒMIGLA

pod has³em
„Zachowaj trzeŸwy umys³”



II Wielki Koncert Zespo³u Tanecznego Pryzmat-Bis




