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„Ca³e ¿ycie czekamy na nadzwyczajne-
go cz³owieka, zamiast zwyczajnych ludzi
przemieniaæ w nadzwyczajnych” – to s³o-
wa szwajcarskiego teologa Hansa Urs
von Balthazara, pasuj¹ce doskonale do
podsumowania uroczystoœci, która odby-
³a siê w Œmiglu 2 maja w Dniu Flagi.
W³adze miasta postanowi³y sfinalizowaæ
pomys³ upamiêtnienia faktu, ¿e Œmigiel
by³ niegdyœ miasteczkiem rodzinnym
Barbary Ch³apowskiej, patriotki, ¿ony
genera³a Jana Henryka D¹browskiego.
Majowe œwiêto narodowe by³o ku temu
doskona³¹ okazj¹.
Przygotowania do uroczystoœci rozpoczê-
³y siê ju¿ kilka miesiêcy wczeœniej. Na
jej miejsce wybrano park przy ulicy Rey-
monta w Œmiglu, gdzie niegdyœ sta³ dwo-
rek rodziny Ch³apowskich. W styczniu
bie¿¹cego roku radni, w odpowiedzi na
wniosek Œmigielskiego Towarzystwa
Kulturalnego z 2005 roku, podjêli uchwa-
³ê o nadaniu parkowi imienia Barbary
Ch³apowskiej. W tym te¿ parku, na le¿¹-
cym tam g³azie darowanym przez Stani-
s³awa Rybakowskiego z Niet¹¿kowa,
a ustawionym z polecenia poprzedniego
burmistrza Józefa Cieœli, przytwierdzo-
ne zosta³y granitowe tablice upamiêtnia-
j¹ce patronkê parku oraz jej dom rodzin-
ny. Uroczystego ods³oniêcia tablic doko-
na³ burmistrz Wiktor Snela wspólnie
z Witoldem Omieczyñskim – prezesem
Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalne-
go i Janem Józefczakiem, przewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej – w obecnoœci, m.in.
Ma³gorzaty Adamczak, senator RP, Wie-
s³awa Szczepañskiego, pos³a na sejm RP,
potomka Barbary Ch³apowskiej Stanis³a-
wa Ch³apowskiego, ks. dziekana Tade-
usza Fo³czyñskiego, ks. kanonika Zyg-

munta Bartkowiaka, Doroty Lew, bur-
mistrz Czempinia, radnych powiatowych
i miejskich oraz kierowników i dyrekto-
rów jednostek organizacyjnych, a tak¿e
prezesów stowarzyszeñ i organizacji po-
zarz¹dowych i mieszkañców.
Uroczystoœci towarzyszy³o odœpiewanie
wszystkich zwrotek hymnu przez Tade-
usza Ilmera, cz³onka Towarzystwa Œpie-
wu Harmonia oraz Gaude Mater Polonia
przez wspomniany chór, przy akompania-
mencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
OSP w Œmiglu. Drug¹ czêœæ uroczysto-
œci zaplanowano w Centrum Kultury. Od-
by³a siê tam prelekcja Leokadii Szyma-
nowskiej, bêd¹ca streszczeniem napisa-
nej przez ni¹ ksi¹¿ki o ¿yciu Barbary
z Ch³apowskich D¹browskiej. Publikacja
pt. „¯eby pamiêæ o niej nie zginê³a” zo-
sta³a wydana w³aœnie z tej okazji i mo¿na
j¹ by³o otrzymaæ nieodp³atnie z dedy-
kacj¹ od autorki po uroczystoœci.
Dodatkowym elementem, podkreœlaj¹-

¯eby pamiêæ o niej nie zginê³a

cym charakter uroczystoœci by³o wyda-
nie staraniem Urzêdu Miejskiego Œmigla
i Starostwa Powiatowego w Koœcianie
okolicznoœciowych, pami¹tkowych me-
dali, autorstwa Elizy Szulc. Medale zo-
sta³y odlane w liczbie 32 sztuk i mo¿na
by³o je nabyæ w cenie stu z³otych na za-
sadzie subskrypcji. Dwa medale nale¿¹
do fundatorów, natomiast pozosta³e na-
by³y osoby prywatne i instytucje. S¹ to:
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Mu-
zeum Okrêgowe w Lesznie, Centrum
Kultury w Œmiglu, Towarzystwo Mi³oœni-
ków Ziemi Koœciañskiej, Obrzañska Spó³-
dzielnia Mleczarska w Koœcianie, Hubert
Zbierski, Zdzis³aw Witkowski, Grzegorz
Nowak, Witold Omieczyñski, Tadeusz
Ilmer, Jan Józefczak, Antoni Ch³apowski,
Stanis³aw Ch³apowski, Józef Œwi¹tkie-
wicz, Jacek Maria Nieniewski, Rafa³
Klem, Jan Pietrzak, Roman Schiller, Ma-
rzena Kowalczyk, Maria Bia³as, Alfred
Splisteser, Stanis³aw Pawlak, Wies³aw
Kasperski, W³odzimierz Drótkowski,
Bogdan Turliñski, Leokadia i Marian
Szymanowscy, Tadeusz Wasielewski,
Marian Drzewiecki, Wies³awa Poleszak-
Kraczewska oraz Wiktor Snela.
Impreza zosta³a sfinansowana czêœciowo
ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Wielkopolskiego i Staro-
stwa Powiatowego w Koœcianie.
Organizatorzy uroczystoœci: burmistrz
Œmigla oraz Œmigielskie Towarzystwo
Kulturalne sk³adaj¹ serdeczne podziêko-
wania M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej
OSP w Œmiglu, Zespo³owi Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy” oraz Towarzystwu
Œpiewu „Harmonia” za uœwietnienie im-
prezy, a tak¿e wszystkim osobom i insty-
tucjom, które wnios³y swój wk³ad w jej
organizacjê. A.K.

Foto ¯.K.
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Œmigielski zespó³ szkó³, nosz¹cy imiê
Konstytucji 3 Maja, co roku obchodzi
swoje œwiêto. Tym razem by³o ono szcze-
gólnie uroczyste, poniewa¿ szko³a otrzy-
ma³a sztandar. Ufundowa³a go Rada Ro-
dziców- inicjator przedsiêwziêcia, przy
pomocy darczyñców.
Oficjalne przekazanie sztandaru odby³o
siê 3 maja w Centrum Kultury, w godnej
tak podnios³ego wydarzenia oprawie. Z³o-
¿y³y siê na ni¹ prelekcja Huberta Zbier-
skiego na temat Konstytucji 3 Maja i szko-
³y, spektakl w wykonaniu uczniów, odtwa-
rzaj¹cy historyczne wydarzenia zwi¹zane
z uchwaleniem konstytucji, oraz wystêp
zespo³u „¯eñcy Wielkopolscy”. Uroczy-
stoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ goœcie,
m.in. przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, byli dyrektorzy szko³y, emerytowa-
ni nauczyciele. Rada Rodziców zaprosi³a
równie¿ swoich cz³onków, nauczycieli i
pracowników szko³y oraz delegacje
uczniów. Zgodnie z tradycj¹ sztandar zo-

Sztandar dla Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej
w Œmiglu

sta³ poœwiêcony, a uczniowie z³o¿yli uro-
czyste œlubowanie. Ceremoniê zakoñczy³
przemarsz pocztu sztandarowego do szko-
³y, któremu towarzyszy³a M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta.
W poniedzia³ek odby³y siê kolejne uro-
czystoœci zwi¹zane z otrzymaniem sztan-
daru. Rozpoczê³a je msza œwiêta w ko-
œciele farnym, po której poczet sztanda-
rowy i uczniowie pod opiek¹ nauczycieli
przeszli do szko³y. Tam spotkali siê z za-
proszonymi goœæmi oraz obejrzeli przed-
stawienie – równie¿ nawi¹zuj¹ce do

uchwalenia konstytucji. Tego dnia otwar-
to te¿ szkoln¹ Izbê Pamiêci, która zyska-
³a nowy wystrój i cenne eksponaty.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
Pani Ewie Skrzypek – Banasik, przewod-
nicz¹cej Rady Rodziców – pomys³odaw-
czyni i realizatorce przekazania szkole
sztandaru, bez której nie odby³aby siê ta
niecodzienna uroczystoœæ. Warto dodaæ,
¿e Rada Rodziców ufundowa³a tak¿e stro-
je dla uczennic w poczcie sztandarowym
oraz pokrowce na sztandar.

Hanna Portala, Foto Foto-Elf

7 kwietnia uczniowie Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Œmiglu na zaproszenie
poznañskiego oddzia³u IPN przedstawili
w Zamku sztukê teatraln¹ pt. „Epitafium-
Katyñ, pamiêci pomordowanych Pola-
ków”. Wœród widzów obecni byli kom-
batanci, przedstawiciele rodziny katyñ-
skiej z Poznania oraz ponad 300 osobo-
wa grupa m³odzie¿y z poznañskich szkó³.
Sztuka, której scenariusz i re¿yseria jest

Licealiœci – aktorzy
dzie³em wspó³pracuj¹cego od kilku lat ze
œmigielskim LO re¿ysera Teatru 112
w Koœcianie Janusza Dodota, zosta³a
obejrzana przez m³odych Wielkopolan
w skupieniu. Widzów urzek³a te¿ muzy-
ka opracowana przez Piotra Filipowicza,
nauczyciela Samorz¹dowego Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej w Bronikowie oraz
pe³na zaanga¿owania gra licealistów.

Tekst Wojciech Ciesielski foto z archiwum LO w Œmiglu.

28 kwietnia w Zespole Szkó³ w Broni-
kowie nast¹pi³o podsumowanie projek-
tu pt. „Trzymaj formê”, na które przyby-
li przewodnicz¹cy Rady Œmigla Jan Józef-
czak, przewodnicz¹ca Rady Rodziców
Barbara Fr¹ckowiak oraz rodzice. Pro-
jekt zosta³ przygotowany przez uczniów
nauczania zintegrowanego, klasê IV oraz
gimnazjum. Najm³odsi uczniowie przygo-
towali czêœæ dotycz¹c¹ zdrowego od¿y-
wiania, klasa IV przedstawi³a zagadnie-
nia dotycz¹ce higieny, natomiast gimna-
zjaliœci zachêcili do uprawiania ró¿nych
form ruchu.
Na pocz¹tek zaprezentowana zosta³a
fraszka Jana Kochanowskiego zatytu³o-
wana „Na zdrowie”.

Nastêpnie kl. II przedstawi³a scenkê na
temat sposobów zdrowego od¿ywiania
i metod, które pozwol¹ zachowaæ zdro-
wie na d³ugie lata. Kolejny by³ teatrzyk
kukie³kowy. Najstarsi uczniowie przygo-

towali prezentacje multimedialne doty-
cz¹ce aerobiku, joggingu i nodric wal-
king. Prezentacje zapozna³y widzów z ty-
mi formami ruchu. Przedstawione zosta-
³y odmiany aerobiku, sposoby wykony-
wania æwiczeñ oraz wp³yw tego typu ru-
chu na organizm cz³owieka. Widzowie
mogli tak¿e zapoznaæ siê ze sposobem
uprawiania nodric walking. Jednym
z punktów programu by³o wrêczenie na-
gród ksi¹¿kowych uczestnikom konkur-
su recytatorskiego przez Jana Józefcza-
ka oraz dyrektor ZS w Bronikowie Jani-
nê Marciniak.
Na zakoñczenie zaproszeni goœcie mu-
sieli wypiæ sok z cytryny i uœmiechn¹æ
siê. Za taki wyczyn otrzymali Order
Uœmiechu, który wrêczyli im uczniowie.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie.
Fot. Archiwum szko³y

Trzymaj formê
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Szeœciolatki z Przedszkola Samorz¹-
dowego w Œmiglu 14 kwietnia uczestni-
czy³y w ciekawych zajêciach prowadzo-
nych przez Klarê Sipos, która jest ofice-
rem stra¿y po¿arnej w Budapeszcie. Pani
Klara oczarowa³a dzieci nie tylko swoj¹
osob¹, ale tak¿e sposobem przekazywa-

Edukacja bez granic - po wêgiersku
nia wa¿nych informacji dotycz¹cych za-
pobiegania po¿arom oraz w³aœciwego
zachowania siê maluchów w obliczu tak
niebezpiecznego ¿ywio³u, jakim jest
ogieñ.
Podczas zajêæ prowadz¹ca prezentowa-
³a ciekawe rekwizyty, które pomaga³y

dzieciom w zrozumieniu przekazywa-
nych treœci. Przedszkolaków do aktyw-
nego uczestniczenia w zajêciach pobu-
dza³a ciekawoœæ i chêæ poszukiwania roz-
wi¹zañ.
Dzieci na d³ugo zapamiêtaj¹ to spotka-
nie, a my ¿yczymy pani Klarze dalszych
sukcesów edukacyjnych .

K. Grocka

9 kwietnia Przedszkolu Samorz¹do-
wemu w Œmiglu zosta³a przekazana zmy-
warka firmy Zanussi. Dar ufundowali
„Parafianie Roku” 2004 i 2005 z parafii
pw. œw. Stanis³awa Kostki w Œmiglu –
Urban Konieczny, Florian Kasperski, Bo-
¿ena Klemer-Budzyñska Aldona Wleklik,
Wincenty Wypych, Zygmunt Konieczny,
Stefan Szymañski, Gabriela Rzepecka,

Dar dla przedszkola
W³adys³aw Szczerbal, Urszula Stam, Zyg-
fryd Budzyñski.
W imieniu pracowników, Rady Rodziców
i dzieci serdecznie dziêkujemy za wspa-
nia³¹ niespodziankê. Zmywarka uspraw-
ni pracê w kuchni. Cieszymy siê, ¿e
mamy przyjació³  wspieraj¹cych przed-
szkole.

Tekst i foto Kamila Grocka

Dziêki pozyskaniu funduszy z Pol-
skiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y w War-
szawie z programu „Make & Connec-
tion” grupa m³odzie¿y oraz cz³onkowie
klubu „Iskra” w Wonieœciu od po³owy
marca wykonuj¹ prace zwi¹zane z mo-
dernizacj¹ boiska sportowego.

W Wonieœciu bêdzie nowe boisko
Do tej pory na boisku usuniêto zwa³y zie-
mi, zbronowano jego p³ytê, zasiano tra-
wê oraz zwa³owano je. Ponadto zamon-
towano dwanaœcie nowych ³awek i upo-
rz¹dkowano teren wokó³ boiska. Do zre-
alizowania ca³ego projektu pozosta³o za-
montowanie drzwi i krat w szatni spor-

towców, pomalowanie ³awek oraz szatni
na zewn¹trz, a tak¿e posadzenie drze-
wek.
Prace zwieñczy impreza integracyjna,
która odbêdzie siê 7 czerwca.
Realizuj¹c program, dziêkujê spó³ce Rol-
nej Wonieœæ oraz Paw³owi Bia³emu za
pomoc w pracach, szczególnie przy wy-
wo¿eniu ziemi oraz bronowaniu i zwa³o-
waniu p³yty boiska.

Alfred Splisteser

14 kwietnia w Zespole Szkó³ w Broni-
kowie w zwi¹zku z Dniem Ofiar Katynia
odby³ siê wyk³ad po³¹czony z pokazem
slajdów. Uczniowie mieli okazjê poznaæ
dramatyczne okolicznoœci mordu doko-
nanego na polskich oficerach, obejrzeli
tak¿e zdjêcia przedstawiaj¹ce ofiary oraz
ich oprawców.

W Bronikowie pamiêtaj¹
18 kwietnia, w przeddzieñ rocznicy wy-
buchu powstania w getcie warszawskim,
odby³ siê apel upamiêtniaj¹cy ofiary Ho-
lokaustu. Uczniowie kl. II gimnazjum
przygotowali prezentacjê zwi¹zan¹ z za-
g³ad¹ ¯ydów oraz powstaniem.

A.S.

11 kwietnia w Szkole Filialnej w ¯e-
grówku odby³ siê apel pod has³em „Naj-
wa¿niejsze to dbaæ o zdrowie”. Przygo-
towa³y go dzieci z klas I-III, które nale¿¹
do Klubu „Wiewiórka”. By³y insceniza-
cje, wierszyki, piosenki oraz film „Nie-
zwyk³a podró¿”. W ten sposób dzieci
chcia³y przypomnieæ, jak wa¿na jest dba-
³oœæ o higienê jamy ustnej oraz uœwiado-
miæ, jak dbaæ o swoje zdrowie. W czasie
apelu podsumowano Szkolny Konkurs

Wiewiórki ceni¹ zdrowie
Czystoœci, którego celem by³o propago-
wanie nawyków zwi¹zanych z przestrze-
ganiem higieny. I miejsce zajê³y: K. Ma-
jorek, K. Kupka, M. Ziegler. Dzieci otrzy-
ma³y nagrody ufundowane przez Radê
Rodziców dzia³aj¹c¹ przy Szkole Filialnej
w ¯egrówku. Wystêp uczniowie zakoñ-
czyli s³owami: „Bo ma³y czy du¿y, ka¿dy
to powie, ¿e najwa¿niejsze, to dbaæ
o zdrowie”.

E. Lemañska
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28 kwietnia odby³y siê dwa spotkania
autorskie z Krzysztofem Petkiem, auto-
rem cyklu powieœci sensacyjno-przygo-
dowych dla m³odzie¿y, dziennikarzem,
reporta¿yst¹, organizatorem wypraw
i szkó³ przetrwania. Autor promuje zdro-
wy styl ¿ycia i aktywnoœæ spo³eczn¹, wal-
czy z postawami patologicznymi, organi-
zuje wyk³ady i wyprawy dla m³odzie¿y.
Uczestniczy w akcji „Ca³a Polska czyta
dzieciom”, prowadzi miêdzynarodowe
szkolenia literackie i warsztaty dzienni-
karskie. Wyda³ ksi¹¿ki z serii „Porachun-
ki z przygod¹”, które odtwarzaj¹ auten-
tyczne sytuacje, ludzi, wydarzenia, czê-
sto œwiat brutalny, w którym m³odzi lu-
dzie musz¹ znaleŸæ dla siebie miejsce.

Podró¿nik wœród m³odzie¿y
Jest równie¿ autorem serii „Gra to nic
innego jak gra, gra o ¿ycie, o przesz³oœæ
ale i o przysz³oœæ”. Jej bohaterami s¹
m³odzi ludzie wkraczaj¹cy w œwiat prze-
stêpców. Los da³ im jeszcze jedn¹ szan-
sê, mog¹ naprawiæ to, co zniszczyli albo
uciec od dawnego ¿ycia.
Krzysztof Petek jako nastolatek marzy³
o przygodach, poznawaniu niezwyk³ych
miejsc i ludzi oraz o pisaniu o nich.
W wieku 16 lat zosta³ dziennikarzem. Od
tego czasu publikuje. Wyda³ dwadzieœcia
ksi¹¿ek. Jak sam mówi: ¯ycie sta³o siê
przygod¹, bo bardzo tego chcia³em. Cza-
sem marzenia siê spe³niaj¹. Tego ¿yczy³
uczestnikom spotkañ, jednoczeœnie za-
praszaj¹c ich na organizowane przez sie-

bie wyprawy i szko³y przetr wania.
Wszystkich zainteresowanych odsy³am
do jego strony internetowej www.pe-
tek.prv.pl.
Natomiast chêtnych do przeczytania
ksi¹¿ek z serii „Gra” i „Porachunki z przy-
god¹” zapraszam do bibliotek, po wzno-
wiony nak³ad, co nast¹pi pod koniec tego
roku. D. Hampel

2.04 Filia Biblioteczna w Czaczu zor-
ganizowa³a wieczór wspomnieñ o Wiel-
kim Polaku Janie Pawle II upamiêtniaj¹-
cy trzeci¹ rocznicê Jego œmierci.
W sali Domu Wiejskiego zaprezentowa-
na zosta³a wystawa oraz krótka insceni-
zacja przygotowana przez uczniów klasy
VI a z Zespo³u Szkó³ w Czaczu. Organi-
zatorki Joanna Boroñ i Marzena Adam-

W trzeci¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II
czak otworzy³y spotkanie, witaj¹c wszyst-
kich przyby³ych. Przemowê wspomina-
j¹c¹ Jana Paw³a II wyg³osi³ ksi¹dz pro-
boszcz, który mia³ okazjê goœciæ na au-
diencji generalnej u Papie¿a. Goœcie mieli
okazjê zapoznaæ siê z pracami oraz ma-
teria³ami i ksi¹¿kami dot. pontyfikatu
Jana Paw³a II pod nazw¹ „Œladami Œwiê-
toœci Jana Paw³a II” wystawionymi przez

Filiê Biblioteczn¹ oraz bibliotekê Zespo-
³u Szkó³ w Czaczu. Ponadto dziêki uprzej-
moœci ksiêdza mogli obejrzeæ zdjêcia
oraz slajdy wspominaj¹ce Jana Paw³a II
Wielkiego Polaka – Papie¿a. Uczniowie
klasy III gimnazjum wyœwietlili film pt.
„Lolek – osobliwy portret Papie¿a Jana
Paw³a II”. Na zakoñczenie wieczoru
wspomnieñ wszyscy widzowie, artyœci
i organizatorzy zaœpiewali ulubion¹ przez
Ojca Œwiêtego pieœñ „Barka”.

J.B, A.M.

XX sesja Rady Miejskiej Œmigla od-
by³a siê 27 marca w sali sesyjnej Urzêdu
Miejskiego Œmigla. Po przyjêciu proto-
ko³u z poprzedniej sesji przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jan Józefczak oraz bur-
mistrz przestawili sprawozdania z dzia-
³alnoœci miêdzy sesjami. Radni pytali
o ustalenia podjête podczas spotkania
burmistrza ze starost¹ powiatu koœciañ-
skiego w zakresie inwestycji drogowych
prowadzonych przez powiat na terenie
gminy Œmigiel. Zainteresowanie radnych
wzbudzi³a te¿ wizyta burmistrza u prof.
Jurka w Poznaniu, której celem by³o usta-
lenie zasad opracowania historycznego,
dotycz¹cego lokacji miasta.
Jedna z uchwa³, które podjêli radni na
sesji, dotyczy³a zwolnieniu z podatku od
nieruchomoœci na obszarze gminy Œmi-
giel. Ponadto uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu po³o¿onego w obrêbie wsi Pola-
dowo. Kolejna z podjêtych uchwa³ doty-
czy³a zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel,
przyst¹pieniu do Funduszu Porêczeñ

Kredytowych oraz wniesieniu wk³adu fi-
nansowego w kwocie 20.000,00 z³. Na
wniosek Rady Rodziców, Rady Pedago-
gicznej i uczniów, Gimnazjum w Œmiglu
otrzyma³o imiê Konstytucji 3 Maja.
Ustalono tak¿e zasady korzystania ze sto-
³ówek funkcjonuj¹cych przy szko³ach.
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ wprowadze-
nia podatku VAT na wszystkie obiady wy-
dawane w szko³ach, zrezygnowano z ich
sprzeda¿y osobom spoza szkó³. Okreœla-
no rodzaje œwiadczeñ przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla na-
uczycieli i zwiêkszono wartoœæ jednego
punktu stosowanego przy ustaleniu wy-
nagrodzeñ dla pracowników Zak³adu Go-
spodarki Komunalnej, Zak³adu Wodoci¹-
gowo – Kanalizacyjnego i Oœrodka Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji. Wprowadzo-
no równie¿ regulamin funkcjonowania
targowiska w Œmiglu, stwarzaj¹cy mo¿li-
woœæ karania handlowców naruszaj¹cych
ustalone zasady.
Podjêto uchwa³ê w sprawie wyra¿enia
zgody na sprzeda¿ piêciu lokali mieszkal-

nych znajduj¹cych siê w budynku po³o-
¿onym w Œmiglu przy ul. Sienkiewicza 22
wraz z udzia³em w gruncie. Najwiêksze
kontrowersje wzbudzi³ projekt uchwa³y
zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie Wielo-
letniego programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy Œmigiel w la-
tach 2006-2010. Na wniosek przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej projekt ten skie-
rowano do ponownego rozpatrzenia
przez Komisjê Finansow¹ i Komisjê
Spraw Spo³ecznych.
Nadzwyczajna komisja ds. rozpatrzenia
skargi pañstwa Borowskich na dzia³al-
noœæ burmistrza przedstawi³a wyniki
swojej pracy, na podstawie której podjê-
to uchwa³ê o oddaleniu skargi.
Na zakoñczenie dyskutowano o koniecz-
noœci uregulowania sprawy sprz¹tania
nieczystoœci pozostawionych przez psy
na ulicach naszego miasta, ustawienia no-
wych koszy ulicznych. Podjêto te¿ pro-
blem przywo¿enia œmieci na tereny gmi-
ny Œmigiel przez mieszkañców innych
gmin.

tekst i fot. M. Ka³ek

XX sesja Rady Miejskiej
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22 kwietnia zakoñczono projekt edu-
kacyjno-przyrodniczy „Wybieramy imiê
dla dêbu w ¯egrowie”. Jego realizacjê
rozpoczêto 6 grudnia 2007r. Szko³a od lat
wspó³pracuje z Nadleœnictwem w Koœcia-
nie. W ramach projektu leœniczy M. Au-
gustyniak odwiedza³ uczniów z cyklicz-
nymi pogadankami na temat dêbów
w ¯egrowie, parków narodowych i po-
mników przyrody.
Dzieci z klasy II uczestniczy³y w zajê-
ciach terenowych. Wykona³y mapê topo-
graficzn¹ okolic, dokona³y pomiaru ob-
wodu dêbu, przygotowa³y albumy o le-
sie. Wszystkich uczniów szko³y zaanga-
¿owano do poszukiwania imienia dla

D¹b „¯egrowiak”

drzewa i wykonania prac plastycznych.
22 kwietnia do szko³y zaproszono goœci
z Nadleœnictwa w Koœcianie – M. Kowal-
kowsk¹ i M. Augustyniaka. Klasa II za-
prezentowa³a program artystyczny po-
œwiêcony Œwiêtu Ziemi. Nastêpnie

uczniowie sprawdzili siê z wiadomoœci
zdobytych w trakcie realizacji projektu
w quizie przyrodniczym, w którym zwy-
ciê¿y³a Anna Augustyniak z klasy trze-
ciej, przed Wiktori¹ Œliwiñsk¹ z klasy
drugiej i Patrykiem Pelcem z klasy trze-
ciej. W konkursie plastycznym miejsca
pierwsze zdobyli: Michalina ¯yto, Jago-
da Matela i Karolina Ciorga. Zaproszeni
goœcie wspólnie z przedstawicielami klas
wybrali imiê dla dêbu. Spoœród wielu pro-
pozycji zdecydowano siê na „¯egrowia-
ka”. Uroczyste nadanie imienia zaplano-
wano na czerwiec. Koordynatorem za-
dañ i ich realizatorem z dzieæmi by³a Iwo-
na Kamiñska. Nagrody ksi¹¿kowe i dy-
plomy ufundowa³o Nadleœnictwo w Ko-
œcianie.

Podczas jedenastej edycji FERMY
ŒWIÑ I DROBIU, która w dniach 18-
20 kwietnia odby³a siê tradycyjnie w hali
ARENA w Poznaniu, na powierzchni
5000 m. kw. swoj¹ ofertê zaprezentowa-
³o ponad 100 firm z kraju i zagranicy.
Targi w ci¹gu trzech dni odwiedzi³o kil-
ka tysiêcy hodowców – producentów
œwiñ i drobiu.
Jak zwykle imprezê wzbogaci³ ciekawy
blok edukacyjny, na który z³o¿y³y siê
Forum Trzodowe, Forum Drobiarskie,

Œmigielski sukces na targach Ferma 2008
Salon Weterynaryjny SAL-WET oraz
konferencja pt. „P³ynne ¿ywienie œwiñ -
droga do wiêkszych zysków”. Po raz dru-
gi towarzyszy³a targom Wystawa Drobiu
Ozdobnego, Wodnego i Ptactwa £owne-
go. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicie-
li najwa¿niejszych organizacji samorz¹-
dowych hodowców œwiñ i drobiu, tj. Pol-
skiego Zwi¹zku Hodowców i Producen-
tów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskie-
go Zwi¹zku Zrzeszeñ Hodowców i Pro-
ducentów Drobiu, Krajowej Rady Dro-
biarstwa – Izby Gospodarczej oraz Kra-
jowej Izby Producentów Drobiu i Pasz,
której zarz¹d obradowa³ w³aœnie podczas
targów. Wiele pytañ i gor¹ce dyskusje
toczy³y siê na stoisku integracyjnym,
gdzie zwiedzaj¹cy mogli porozmawiaæ
z przedstawicielami Agencji Rynku Rol-
nego i Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.
W drugim dniu targów firmom – wystaw-
com, wrêczone zosta³y Z³ote Medale

i Znaki Nowoœæ XI Miêdzynarodowych
Targów FERMA ŒWIÑ I DROBIU. Jed-
nym z wystawców, którzy otrzymali te
wyró¿nienia, by³a œmigielska firma Mi-
chel sp. z.o.o, której siedziba mieœci siê
w budynku by³ej mleczarni. Wœród bo-
gatej gamy jej produktów na szczególne
uznanie – Z³oty Medal zas³u¿y³ produkt
„Hemorol”. Jest to niedawno wynalezio-
ny doustny œrodek w proszku uzupe³nia-
j¹cy ¿elazo dla prosi¹t ss¹cych, który
pokrywa w 100% zapotrzebowanie, zawie-
ra mikrokapsu³ki ¿elaza o wysokiej war-
toœci biologicznej. Dziêki opatentowanej
specjalistycznej produkcji stworzono
smaczny, niekurz¹cy siê produkt, który
stymuluje naturaln¹ potrzebê grzebania
prosi¹t. Znaki Nowoœci otrzyma³y pro-
dukty: „SparkoDan” – p³ynna pomoc dla
prosi¹t ss¹cych w pierwszych dniach
¿ycia oraz Cirkolin – profilaktyka cirko-
wirozy (ochrona w¹troby).
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów. M.D.

Fot. archiwum

Iwona Kamiñska

W sali klubowej Centrum Kultury
w Œmiglu 10 kwietnia odby³o siê Oœwia-
towe Forum Lokalne. Jego uczestnika-
mi byli burmistrz Œmigla – Wiktor Sne-
la, zastêpca burmistrza Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska, przedstawiciele Rady
Miejskiej Œmigla, dyrekcji szkó³, rad pe-
dagogicznych, rad rodziców oraz M³o-
dzie¿owej Rady Miejskiej Œmigla.
Przeprowadzenie lokalnego forum by³o
konsekwencj¹ przyst¹pienia dwóch
szkó³, w Czaczu i Starej Przysiece Dru-
giej do pilota¿owego programu realizo-
wanego przez Forum Edukacji Obywa-
telskiej. Celem tej inicjatywy by³o rozpo-
czêcie dyskusji o tym, jak zapewniæ m³o-

Lokalne Oœwiatowe Forum Edukacyjne

dym mieszkañcom naszej gminy najlep-
sze warunki do edukacji i rozwoju.
W trakcie spotkania zosta³y ocenione za-
soby gminy, umo¿liwiaj¹ce edukacjê

i rozwój dzieci oraz m³odzie¿y. Z ramie-
nia Urzêdu Miejskiego odpowiedzialnym
za zorganizowanie i przeprowadzenie fo-
rum by³ sekretarz Maciej Wiœniewski.
Ca³oœæ sk³ada³a siê z dwóch czêœci: wy-
k³adowej i warsztatowej.
W wyniku wspólnej pracy przedstawicieli
ró¿nych grup wskazano mocne oraz s³a-
be strony lokalnego systemu edukacji.
Uczestnicy forum wybrali dzia³ania, któ-
re – ich zdaniem powinny byæ podjête,
aby m³odzi obywatele mieli mo¿liwoœæ
osi¹gania wiêkszego sukcesu edukacyj-
nego i ¿yciowego.
Szczegó³owy zakres dzia³añ zostanie
przedstawiony w wypracowanym przez
uczestników dokumencie.

tekst i fot. M. Ka³ek



maj/2008 9

W lipcu 2003 roku ukaza³ siê na
³amach „Witryny Œmigielskiej” artyku³
o Towarzystwie Œpiewu Mêskiego
„Echo” w Œmiglu. Od tego czasu odnala-
z³o siê trochê materia³ów archiwalnych,
które pozwalaj¹ dopisaæ kilka s³ów do
historii chóru powsta³ego 30 czerwca
1926 roku.
Celem towarzystwa by³o szerzenie kul-
tury i oœwiaty wœród miejscowego spo-
³eczeñstwa przez organizacjê wystêpów
i uroczystoœci zwi¹zanych z rocznicami
oraz wydarzeniami narodowymi i spo-
³ecznymi. 24 paŸdziernika 1926 roku za-
rz¹d zwróci³ siê do kuratorium o wyra-
¿enie zgody na odbywanie lekcji œpiewu
w miejscowej szkole. Zaznaczy³, ¿e zap³a-
tê za zu¿yty gaz i sprz¹tanie sali towarzy-
stwo samo ureguluje. Dochód uzyskiwa-
ny z koncertów, przedstawieñ i zabaw
przeznaczony by³ m.in. na zakup nut i do-
¿ywianie dzieci. O aktywnoœci towarzy-
stwa œwiadczy sprawozdanie za 1934 rok
przedstawione 23 kwietnia 1935 roku na
walnym zebraniu przez dr. Zamojskiego.
Towarzystwo w 1934 roku liczy³o 72
cz³onków, w tym 42 czynnych. Odby³o 13

Fundacja Oœrodka KARTA, niezale¿-
na organizacja po¿ytku publicznego, we
wspó³pracy z Powszechnym Zak³adem
Ubezpieczeñ SA, tworz¹ Pogotowie Ar-
chiwalne, które zbiera wszelkie sygna³y
z dowolnego miejsca w Polsce dotycz¹-
ce zagro¿onych zbiorów archiwalnych:
prywatnych, œrodowiskowych o niezna-
nym pochodzeniu – zwi¹zanych z okre-
sem do 1989 r.
Grupa historyków i archiwistów – kie-
rownik Pogotowia Archiwalnego Walde-
mar Micha³owski, kierownik archiwum,
koordynator programu Historia Mówio-
na i osoba zajmuj¹ca siê tematyk¹ wysie-
dleñ niemieckich i rozstrzeliwañ hitle-
rowskich w Wielkopolsce – przybêdzie
do Œmigla 26 maja i bêdzie u nas goœciæ
do 28 maja. Oprócz informacji na temat
Pogotowia Archiwalnego (PA) na spotka-
niach bêdzie mowa o idei powstania
Oœrodka KARTA i „misji”, jak¹ obecnie
pe³ni.

Jeszcze o dzia³alnoœci kulturalnej w Œmiglu w okresie II RP

Informacja o wizycie w Œmiglu historyków z Warszawskiego Oœrodka
i Fundacji „KARTA” – Pogotowie Archiwalne

posiedzeñ zarz¹du, zorganizowa³o 1 kon-
cert i 14 wystêpów. Na zebraniu uhono-
rowano prof. Antkowiaka za 25-letni¹
pracê zawodow¹. Do bardzo aktywnych
w dzia³alnoœci kulturalnej stowarzyszeñ
nale¿a³o powsta³e 30 lipca 1922 roku
w Œmiglu Towarzystwo Powstañców
i Wojaków. Problemem w dzia³alnoœci to-
warzystwa by³o zdobywanie œrodków fi-
nansowych. Przygl¹daj¹c siê dzia³alnoœci
towarzystwa, widaæ skuteczny schemat
zdobywania tych œrodków. Celem zachê-
cenia mieszkañców do przybycia na do-
chodowe spotkania prezentowano na
jego pocz¹tku ró¿ne przedstawienia,
a nastêpnie odbywa³a siê zabawa.
11 stycznia 1923 roku program zwi¹za-
ny z rocznic¹ powstania wygl¹da³ nastê-
puj¹co:
Cz. I
Przemówienie p. Fêglerskiego
Rota – œpiew chórowy Harmonia
Przedstawienie – „Stanko powstaniec”
Cz. II
Przemówienie kpr. rez. Jana Michalskiego
Przedstawienie – „Polska ju¿ wolna”
Zakoñczenie – „Bo¿e, coœ Polskê”

Przedtem odby³a siê msza œw., a po niej
pochód z orkiestr¹ na cmentarz i z³o¿e-
nie kwiatów na grobie poleg³ych. W trak-
cie kolejnych uroczystoœci rocznicowych
w Strzelnicy w dniu 11 stycznia 1925 roku
prezentowano sztukê „Szaleñcy” i „W ka-
tedrze”. Dochód przeznaczony by³ na
budowê pomnika „Wolnoœci” w Œmiglu.
8 stycznia 1926 roku w rocznicê powsta-
nia przedstawiono sztukê „W górê ser-
ca”, a 16 stycznia 1927 roku „Stary mun-
dur” i „Carscy bohaterowie”. Warto nad-
mieniæ, ¿e 25 lutego 1934 roku powsta³
w Œmiglu popierany przez rz¹d Zwi¹zek
Weteranów Powstañ Narodowych. Ze-
branie za³o¿ycielskie odby³o siê w loka-
lu p. Hoffki, a delegatem starostwa na to
zebranie by³ burmistrz Krzywinia
Kobsch. Dzia³alnoœæ kulturalna, jak¹ pro-
wadzi³y w Œmiglu Towarzystwo Œpiewu
Harmonia, Echo, Towarzystwo Mi³oœni-
ków Sceny, Towarzystwo Powstañca i in-
ne, œwiadczy o wielkim zaanga¿owaniu
spo³ecznoœci w szerzenie kultury naro-
dowej, oœwiaty i patriotyzmu.

Jan Pawicki

Spotkanie dla mieszkañców odbêdzie siê
w Centrum Kultury w Œmiglu (salka klu-
bowa na piêtrze) 27 maja o godzinie 1800.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapra-
szamy!!!
Z materia³ów pozyskanych w Œmiglu
przez historyków Oœrodka Karta zorga-
nizowana byæ mo¿e zostanie wystawa
w obiektach Centrum Kultury (w termi-
nie póŸniejszym, o którym poinformuje-
my). Zachêcam osoby, które posiadaj¹ w
pami¹tki, wspomnienia spisane, stare fo-
tografie, dokumenty po dziadkach i pra-
dziadkach – nawet pojedyncze rzeczy,
które wydaj¹ siê bezwartoœciowe – o kon-
takt z organizatorem lub bezpoœrednio z
Oœrodkiem Karta. Pracownicy Karty zar-
chiwizuj¹ Pañstwa zbiory, je¿eli otrzy-
maj¹ je na w³asnoœæ lub zdigitalizuj¹ na
noœnikach elektronicznych i zwróc¹ ory-
gina³y. Jeden dokument mo¿e nic nie
znaczyæ, ale kilka razem mo¿e mieæ du¿¹

wartoœæ i byæ nieocenionym Ÿród³em in-
formacji dla historyków. Dlatego zachê-
cam do podzielenia siê z zawodowcami
swoimi zbiorami. Wszystkie zdjêcia prze-
kazywane Oœrodkowi Karta mo¿na obej-
rzeæ  na stronie (www.kar ta.org.pl).
Mo¿na te¿ przynieœæ na spotkanie w³a-
sne archiwalia.
Pracownicy Oœrodka Karta odbêd¹ cykl
spotkañ z uczniami szkó³ w Œmiglu, Cza-
czu, Niet¹¿kowie, Koœcianie i Lesznie
oraz z dyrekcj¹ muzeum w Lesznie.
Zainteresowani spotkaniami mog¹ siê
kontaktowaæ z Piotrem Balcerem – tel.
667-107-612,e-mail: pbalcer73@inte-
ria.eu, oraz z Oœrodkiem „Karta“, ul.
Narbutta 29; 02-536 Warszawa, tel (022)
848 07 12, Fax: (022) 646 65 11, e-mail:
pogotowie@karta.org.pl, Waldemar Mi-
cha³owski, tel. 0-502 505 877.

Organizator
Piotr Balcer
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„Lasy, ³¹ki, pola naoko³o,
W œrodku budynki i polska szko³a,
Trzy kana³y w pobli¿u.
Wszystkie p³yn¹ po polskim ni¿u…”

Leon Œleboda
Reñsko – wioska ukryta za lasem. Od

szosy Czacz-Wielichowo, za Œwiatami,
drogowskaz informuje: Reñsko 3. Jad¹c
leœnym traktem, po prawej stronie mija-
my Bia³¹ Górê (77,3 m n.p.m). Dlaczego
tak¹ nazwê nosi, trudno dociekaæ. Teraz
„³ysa”, rosn¹ na niej m³ode drzewka,
przed kilku laty – ciemny bór. Dalej dro-
ga prowadzi przez pola. Na lewo, na ho-
ryzoncie czerwienieje dach leœniczówki.
Wje¿d¿amy do wsi ul. Œmigielsk¹… ach,
co za piach! G³ówna droga przez wieœ,
dziurawa, to ul. Tysi¹clecia (!). Brak
chodników. Zagrody niczego sobie, za-
dbane, niektóre budynki nowe. Tylko ten
piach! zatem rower grzêŸnie. Pozosta³e
ulice: Brzozowa, Polna, £¹kowa – tak
samo piaszczyste. Przy wjeŸdzie do wsi
wita z wysoka para bocianów. Gniazd bo-
cianich jest wiêcej, przecie¿ pod Reñsko
z prawej strony podchodz¹ ³¹ki, rozci¹-
gaj¹ce siê na wchód. Po³¹czenie ze œwia-
tem: z Zieminem 3 km – asfalt, z Kotu-
szem – 6 km – najpierw trzeba przebrn¹æ
ok. 1 km przez piach, a potem lasem –
ju¿ znoœnie.

Reñsko – wieœ znajduj¹ca siê zawsze na
koñcu powiatu: koœciañskiego, œmigiel-
skiego (w latach 1887-1932), obecnie gro-
dziskiego. Zapomniana przez ludzi…
i Boga. I chocia¿ droga do Kotusza ma
rangê powiatowej, do dziœ pozosta³a le-
œnym traktem! Nie jest droga przelotow¹,
st¹d takie zaniechania. Do koœcio³a pa-

Reñsko
rafialnego – do Wilkowa Polskiego –
6 km, z tego 3 km przez pola i las. £atwiej
przez Ziemin do koœcio³a w Wielichowie
– te¿ 6 km. Ale s¹ i pozytywne znamiona
tej miejscowoœci. Mieszkaj¹ tu ludzie do-
brzy, pracowici, gospodarni, oszczêdni,
otwarci. Dzieci pozdrawiaj¹ ka¿dego
przybysza serdecznym „dzieñ dobry”,
chocia¿ jest siê tu po raz pierwszy.
W Reñsku w okresie miêdzywojennym
i wczeœniej wspó³¿y³y zgodnie rodziny
polskie i niemieckie. Rodzin niemieckich
– 30!, polskich – 11: Pañczak, Gruszkie-
wicz Jan, Struga³a Józef, Wawrzynowski,
Ast, Gruszkiewicz Józef, Œleboda Igna-
cy, Wróbel, Walkowiak Jan, £uczka
Szczepan, Adamczak, Cybal Stanis³aw
i leœniczy Jan Sroczyñski. Do szko³y 4-
klasowej chodzi³y razem dzieci polskie
i niemieckie i wszystkie uczy³y siê po pol-
sku. Dzieci z familii niemieckich mia³y
dodatkowo 2 godz. tygodniowo j. nie-
mieckiego. Dzieci polskie, jeœli chcia³y,
mog³y tak¿e uczêszczaæ na lekcje j. nie-
mieckiego. Leon Œleboda, tu urodzony,
dziœ l. 81, wspomina, ¿e w r. szk. 1937/
38 na 36 uczniów by³o tylko 4 Polaków.
Nauczyciel, Wilhelm Kuk, spolszczony
Niemiec, poprosi³ Leona, 11-letniego
wówczas ch³opca, by pozbiera³ od rodzin
polskich po z³otówce na imprezê dla Po-
laków. Niemców nie zaprosi³. Mieli ¿al
do nauczyciela. Jeden z Niemców powie-
dzia³ do matki Leona, ¿e tê z³otówkê te¿
by mia³. Trudno dociekaæ, dlaczego
W. Kuk tak postanowi³. Gdy w 1939 r.
wróci³ z wojny, niemieccy ch³opacy
„o ma³o co sztachetami go nie zabili”
(L.Œ). Wybroni³ go gospodarz Wilhelm
Dymke. W. Kuk, zmobilizowany do ar-
mii hitlerowskiej, zgin¹³ na froncie
wschodnim… Wg. Anny Napiera³y zaj-
œcie mia³o inny przebieg, ale to sprawa
dla historyka. W okresie miêdzywojen-
nym niemieccy ch³opacy s³u¿yli w woj-
sku polskim, bo… tu przecie¿ by³a Pol-
ska!
W 1938r. Leon Œ. zbiera³ z matk¹ jagody
w lesie. Byli z nim te¿ niemieccy ch³op-
cy. Do lasu przyszli ch³opacy z folwarku
w Zieminie i przezywali ich „szkiebrami”.
Wywi¹za³a siê bójka. Matka Leona sta-
nê³a w obronie Niemców. Anna Napiera-
³a, z d. Pañczak, ur. w 1914 r. wspomina,
¿e bawi³a siê razem z dzieæmi z rodzin
niemieckich, po s¹siedzku, mówi³y po
polsku i niemiecku. Na pogrzeb z rodzin
polskich szli do Wilkowa Polskiego, na
cmentarz katolicki, tak¿e rodziny nie-
mieckie, ewangelicy. Podobnie by³o z po-

grzebami z rodzin niemieckich. Polacy
katolicy uczestniczyli w pogrzebach
ewangelików, odprowadzali na cmentarz
do Reñska.
Rodzina Pañczak to piêkny wzór rodzi-
ny 4-pokoleniowej. Cechuje j¹ otwartoœæ
i polska goœcinnoœæ. Anna wysz³a za ma¿
za Napiera³ê, Zbigniew Krzyczyñski (ur.
1937r.) jest ziêciem Anny, a teraz gospo-
darzy syn Zbigniewa, Bogus³aw Krzy-
czyñski.
Przed zaprószeniem ognia we wsi czu-
wa³ noc¹ stró¿, Niemiec Lirch. Nie mia³
ziemi, mieszka³ w starym domku. Za stró-
¿owanie mieszkañcy p³acili drobne kwo-
ty. By utrzymaæ rodzinê, wykonywa³ ro-
boty ciesielskie dla gospodarzy swojej
wioski i okolicy. Najwiêkszy gospodarz
Lange mia³ ok. 20 ha, w tym ³¹ki. Bied-
niejsi Niemcy, którzy posiadali 0,5-1,5 ha,
dzier¿awili ³¹ki od dziedzica z Czacza,
dlatego mogli trzymaæ 2-4 krowy, mieli
na ¿ycie. Spraw¹ dzier¿awy zajmowa³ siê
leœniczy. Gospodarze do pracy w roli po-
s³ugiwali siê wo³ami, koñmi, biedniejsi
zaprzêgali krowy.
W czasie okupacji hitlerowskiej dotar³
i do Reñska narzucony porz¹dek Herre-
nvolków. Jeden Polak, gospodarz Walko-
wiak (10-15 ha), zosta³ wysiedlony z w³a-
snoœci do Generalnej Guberni. S¹siadce
Œlebodów zabrano ziemiê – 1,5 ha. Leon
Œleboda od kwietnia 1941 r., tzn. gdy
ukoñczy³ 14 lat, pracowa³ jako parobek
u Karla Dymke. Gospodarz zwolni³ go po
8 miesi¹cach, bo uwa¿a³, ¿e jest za s³aby
do pracy. Przej¹³ siê tym, ba³ siê, ¿e wy-
wioz¹ go na roboty do Niemiec. Zacho-
rowa³ na serce. Leczy³ go dr Gottfried
Theune – ur. 14 list. 1880 r. W 1912 r.
kierowa³ ju¿ szpitalem w Œmiglu. Pacjen-
tów traktowa³ równo, bez wyró¿nieñ dla
Niemców, bez uprzedzeñ do Polaków. Od
czerwca 1942 r. a¿ do koñca wojny Leon
Œ. by³ parobkiem u Wilhelma Dymke.
S³u¿bê tzn. jego i s³u¿¹c¹ Polkê, bardzo
pracowit¹, gospodarze traktowali po
ludzku. Jadali przy wspólnym stole.
Z trzech synów w³aœcicieli ¿aden nie wró-
ci³ z wojny… najstarszy Fritz, walczy³ na
froncie wschodnim. Dwa razy przyjecha³
na urlop do swych rodziców. Ostatni raz
we wrzeœniu 1944 r. Opowiada³ o walkach
na froncie, rozmawia³ tak jakby Leon by³
jego przyjacielem. Gdy odje¿d¿a³, da³
5 marek, aby nosi³ matce wodê ze stud-
ni. Leon ¿egna³ go s³owami: „Komm
glücklich!” – Wróæ szczêœliwie! Nie wró-
ci³… Zgin¹³ w czasie walk powstañczych
w Warszawie… Œredni syn, Henrich, po-
leg³ na froncie wschodnim w 1943 r. a naj-
m³odszy Werner, gdy odje¿d¿a³ na front

/Reñsko/
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w paŸdzierniku 1944 r. nie poda³ na po-
¿egnanie rêki – tu g³os L.Œ. za³amuje siê,
oczy wilgotniej¹, broda dr¿y… mimo
up³ywu ponad 60 lat. M³odzik do tego
stopnia przesi¹k³ propagand¹ hitle-
rowsk¹! Zgin¹³ po 4 tygodniach pobytu
na froncie zachodnim w wieku 18 lat…
Wilhelm Dymke z ¿on¹ pozostali sami,
nie mieli córki. MroŸnym styczniem
1945 r. opuszczali w³asnoœæ w Reñsku…
Jan Sroczyñski z Reñska, by³y powsta-
niec wielkopolski, leœniczy… zosta³ roz-
strzelany 23 paŸdziernika 1939 r. w pu-
blicznej egzekucji 18 Polaków na Rynku
w Koœcianie. Nazwiska ofiar barbarzyñ-
stwa faszystowskiego upamiêtnia tablica
na œcianie Ratusza. W okresie miêdzywo-
jennym leœniczy Jan Sroczyñski gospo-
darowa³ dobrami hrabiego z Czacza
wokó³ Reñska, zarz¹dza³ lasami, ³¹kami
i organizacj¹ ³owiectwa.

Po wojnie w leœniczówce w Reñsku go-
spodarzy³ syn zamordowanego Felicjan,
a tradycjê pokoleniow¹ podtrzymuje
wnuk Juliusz. Jego z kolei syn Hubert te¿
ukoñczy³ studia leœnicze i odbywa sta¿.
Po wyzwoleniu w 1945 r. gospodarstwa
poniemieckie objêli Polacy z powiatu
koœciañskiego i jeden gospodarz zza
Buga – przyszed³ na w³asnoœæ Langego.
Do koñca swego ¿ycia pozosta³a Niem-
ka Marta Ast.
M³odzie¿ od dziecka przywyk³a do pra-
cy, po odzyskaniu wolnoœci patrzy³a
w przysz³oœæ z nadziej¹ na poprawê swe-
go bytu. Do szkó³ daleko, brak po³¹czeñ.
Ale „chcieæ to móc”. Dorastaj¹cy Leon
doje¿d¿a³ w poniedzia³ki rowerem przez
Kotusz, lasy, Kokorzyn do gimnazjum w
Koœcianie. Ch³on¹³ pilnie naukê, w kla-
sie w której 50 uczniów „siedzia³o jak tru-
sie” (L.Œ). Mieszka³ na stancji. W soboty
wraca³ rowerem do rodziców. I tak przez
2,5 roku. Potem kontynuowa³ naukê
w Lesznie, gdzie zda³ maturê w 1951 r.
Szko³a w Reñsku wybudowana na pocz¹t-
ku XX w. funkcjonowa³a do 1976 r. Od
wiosny 1945r. do 1957 r. uczy³ tu i kiero-
wa³ szko³a Stanis³aw Kostrzewski. Potem

przeniós³ siê do S¹czkowa, gdzie praco-
wa³ jeszcze 8 lat, do osi¹gniêcia emery-
tury. Teraz dzieci dowo¿one s¹ do szko-
³y w Wielichowie.

Obecnie wieœ siê wyludnia. Jest ok. 10
rodzin mniej ni¿ w 1945 r. Mieszka tu
obecnie 31 rodzin, 131 osób.
Harcerze z Wielichowa, pod opiek¹ Paw-
³a Michalskiego, pracownika tutejszego
Domu Kultury, wraz z dyrektorem Ja-
nem Grzesiem podjêli inicjatywê upa-
miêtnienia cmentarzy poewangelickich
w gminie Wielichowo. Uroczystego od-
s³oniêcia tablicy w Reñsku z fragmentem
psalmu: „B³ogos³awiona jest pamiêæ
o sprawiedliwych” w j. pol. i j. niem. do-
kona³ 27.10.2005r. proboszcz parafii ko-
œcio³a ewangelicko-augsburskiego w Po-
znaniu, pastor Tadeusz Raszyk w obec-
noœci w³adz gminy, mieszkañców wsi,
harcerzy, dzieci.

Podobne tablice pami¹tkowe znajduj¹ siê
na by³ych cmentarzach ewangelickich
w Wielichowie – ods³oniêcie 27.10.2006
oraz w Prochach i w Pruszkowie –
25.10.2007 r.
Reñsko le¿y w Pradolinie Warszawsko-
Berliñskiej, przez któr¹ przep³ywaj¹ ka-
na³y Obry: Po³udniowy – na wchód od
Wilkowa Polskiego, Œrodkowy – okala

Reñsko i pó³nocny, miêdzy Zieminem
a Wielichowem. Kopano je za rz¹dów
pruskich ok. 1797 r. Prace ukoñczono
w 1805 r. Trzeba je systematycznie regu-
lowaæ, oczyszczaæ. Wg. przekazu ustne-
go mieszkañców Reñska w 1871 r. przy
pielêgnacji kana³ów Obry pracowa³o ok.
1000 jeñców francuskich. Wielu z nich
zmar³o. Jeñcy francuscy pracowali tak¿e
przy tych kana³ach w 1940 r. Mieszkali
w szkole.
Podczas nadmiernych opadów kana³
w pobli¿u Reñska wylewa³ wody na ³¹ki.
Rozlewisko mia³o niekiedy do 6 m sze-
rokoœci, g³êbokoœæ 30-60 cm. Uciecha dla
ch³opaków – baraszkowali w wodzie,
³owili ryby. Ale, niestety, obfitsze opady
to zmartwienie dla rolników – nie mogli
zebraæ siana – i troska dla hr. Jana ¯ó³-
towskiego z Czacza, w³aœciciela tych ³¹k
i dyrektora Towarzystwa Melioracji
Obry.
W 1970 r. za Reñskiem, od mostu w kie-
runku Kotusza i w przeciwnym – do Wie-
lichowa, Kana³ Œrodkowy poszerzono do
10 m, a z wywiezionej ziemi umocniono
„borty” (wyra¿enie L.Œ), podwy¿szaj¹c je
o ok. 1m. Woda ju¿ nie zalewa³a ³¹k le¿¹-
cych miêdzy kana³em a budynkami, a za-
tapia³a nawet ogródki przydomowe od
strony ³¹ki.
Góry Ziemiñskie – wzniesienie za Œnia-
tami, po prawej stronie za lasem w kie-
runku Ziemina. St¹d po dziœ dzieñ eks-
ploatuje siê ¿wir. Niemcy w 1942 r. zbu-
dowali tor kolejowy z Ziemina do tych
z³ó¿, a w 1944 r. tory rozebrali. Obecnie
¿wir jest sortowany. Tablica na kamieniu
przy wjeŸdzie informuje: KRUSZGEO.
Spó³ka z.o.o w Poznaniu, Kopalnia Reñ-
sko. Po ten cenny kruszec przyje¿d¿aj¹
ciê¿arówki z daleka. Wyrobiska zalesia
siê – to dzia³alnoœæ leœniczego z Reñska.
Jedno z wyrobisk to g³êboki i rozleg³y
kanion.
A historia Reñska?
Miejscowoœæ wzmiankowana w 1314 r. –
ale nie ma pewnoœci. Reñsko powsta³o
jako osada s³u¿ebna w stosunku do Wil-
kowa Polskiego, do koœcio³a i przynale¿-
nych do niego dóbr. Do dziœ Reñsko ma
sw¹ parafiê w Wilkowie Polskim. Osad-
nicy osiedlali siê na bezpiecznym wznie-
sieniu gruntu od strony Wilkowa. Przez
wieœ prowadzi jedna droga i przy leœni-
czówce jakby koñczy siê. Odnogi od
g³ównej drogi odchodz¹ w kierunku Wil-
kowa i Kotusza. Na prawo teren mocno
siê obni¿a. To nizina nad Obr¹, ³¹ki, trzê-
sawiska. Droga do Ziemina to sprawa
póŸniejsza. Chocia¿ Ziemin by³ w prze-
sz³oœci miastem, Reñsko zawsze zwi¹za-

/Budowa leœniczówki Reñsko/
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ne by³o z Wilkowem Polskim.
Niemcy w Reñsku? – Prawdopodobnie
osiedlali siê na zasadach olenderskich na
pocz¹tku XVIII w. Przybysze z zachodu
po wyludnieniu tutejszych ziem po okre-
sie tzw. „wojny pó³nocnej”, w któr¹ wpl¹-
tana zosta³a Polska w l. 1700-1712. Na
skutek biedy i zniszczeñ wywo³anych
przez liczne wojska przechodz¹ce przez
te ziemie przez kilka lat, mordy i kontry-
bucje wojsk szwedzkich i rosyjskich wio-
ski pustosza³y, zaczê³y wybuchaæ zarazy,
miasta by³y zdziesi¹tkowane. Dalsze lata,
szczególnie za czasów Hakaty – to rugi
pruskie. Hakata – to potoczna nazwa nie-
mieckiej organizacji nacjonalistycznej
za³o¿onej 28 IX 1884r. w Poznaniu przez
Hansemanna, Kennemanna i Tiedeman-
na w celu germanizacji ziem i ludnoœci
polskiej znajduj¹cej siê pod zaborem pru-
skim. Popiera³a politykê rugów ludnoœci
polskiej, zwalcza³a jêzyk polski w szko-
³ach, s¹dach i urzêdach. D¹¿y³a do wzro-
stu liczebnego i ekonomicznego ludno-
œci niemieckiej. Niemcy wykupywali upa-
daj¹ce gospodarstwa. Polakom trudno
by³o utrzymaæ siê na piaszczystych zie-
miach. W Kotuszu do 1939r. osta³a siê
tylko jedna rodzina polska.
Cmentarz ewangelicki w Reñsku z ok.
po³owy XIX., czyli Niemcy wówczas tu
mieszkali. Swój koœció³ ewangelicki mieli
w Kotuszu.
A zwi¹zek Reñska z Czaczem i ¯ó³tow-
skim?
Wg. ksi¹¿ki „Maj¹tki wielkopolskie” t. V

„Powiat koœciañski” Jolanty Goszczyñ-
skiej w 1838r. dobra Czacz naby³ Jan Ne-
pomucen ¯ó³towski. Po nim w 1843r.
odziedziczy³ je jeden z jego synów, Mar-
celi ̄ ó³towski, który w lipcu 1897r. prze-
kaza³ maj¹tek swemu wnukowi Janowi,
po przedwczesnej œmierci syna Alfreda.
Dobra Czacz obejmowa³y: maj¹tki Czacz
i Bia³cz z folwarkami: Nadolnik, Skora-
czewo i Jeligowo oraz leœnictwa: Prêtko-
wice, Ksiêginki i Reñsko. O zas³ugach
w dziedzinie kultury rolnej jak i w odwa¿-
nej walce z naporem germanizacji Mar-
celego i Jana ¯ó³towskich mówi¹ wspo-
mnienia „Dwa pokolenia” hr. Jana ¯ó³-
towskiego.
Turysto! Jeœli znajdziesz siê w okolicach
Reñska, wioski oddalonej od dróg bitych,
zauroczysz siê przyrod¹! Nie musisz szu-
kaæ ciszy i wody w oddalonej o 800 km
Dolinie Rospudy czy nad Bagnami Bie-
brzañskimi. PrzejedŸ siê chocia¿by
drog¹, która prowadzi z Reñska przez
³¹ki usypan¹ grobl¹, a zakochasz siê
w oczkach wody rozlanej po ³¹kach na
wiosnê, w ciszy, nasycisz oczy koloro-
wym kwieciem i us³yszysz muzykê ptac-
twa ³¹kowego, m.in. ¿urawi, a mo¿e na-
wet wypatrzysz czarnego boæka.
Polecam jeszcze szlak ¿ó³ty przez Hele-
nopol do asfaltu Kotusz-Puszczykowo,
wœród alei z topoli i olch. Kó³eczko ze
Œmigla to ok. 40 km. Mo¿esz je powta-
rzaæ wielokrotnie, bo to nie oddalona
Suwalszczyzna – tam te¿ jedŸ! – lecz kurs
na ¯egrowo i dalej… przed siebie…
Rowerzysto! Jeœli chcesz doœwiadczyæ

czegoœ unikalnego, zobaczyæ Reñsko ta-
kie jak tu ukazane, spiesz siê, bo ju¿ zwie-
ziono krawê¿niki, wkrótce rozkopi¹ wio-
skê, a potem… bêdzie tak jak wszêdzie
– droga utwardzona. Ale jeszcze coœ zo-
stanie – Natura!
Co sk³oni³o mnie do napisania artyku³u
o Reñsku?
1. Moje zdziwienie, ¿e po 10 latach, gdy
po raz pierwszy zawita³am tu rowerem,
w Reñsku w³aœciwie niewiele siê zmieni-
³o, nadal drogi piaszczyste, brak chodni-
ków.
2. Tablica pami¹tkowa przy cmentarzu
ewangelickim i rozmowa z so³tysem. Po
raz pierwszy dowiadujê siê, ¿e Reñsko
w okresie miêdzywojennym w wiêkszo-
œci zamieszkiwali Niemcy i… zgodnie
wspó³¿yli z Polakami.
3. Po rozmowach ze starszymi mieszkañ-
cami, autochtonami, potwierdzenie, ja-
kim skarbem jest POKÓJ!
4. Zwrócenie uwagi na miejscowoœæ,
o której nie wzmiankuje ¿aden z prze-
wodników po tych ziemiach.
5. Moje zauroczenie przyrod¹ i cisz¹
wokó³ Reñska.
O Reñsku i jego mieszkañcach mo¿na
pisaæ jeszcze wiele…
Dziêkujê serdecznie rozmówcom p.p An-
nie Napierale, Leonowi Œlebodzie, Juliu-
szowi Sroczyñskiemu, W³odzimierzowi
Œledziowi – so³tysowi, Paw³owi Michal-
skiemu za ich relacje, które skrzêtnie
wykorzysta³am.

T.A.

25.04 w Bazie Lotnictwa Taktycznego
Polskich Si³ Powietrznych w Krzesinach
odby³o siê pierwsze w historii pasowanie
na ucznia przysz³ych techników awioni-
ków lotniczych z I klasy Technikum Awio-
niki Lotniczej w Zespole Szkó³ Elektro-
niczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie.
(Wœród nich znalaz³ siê mój najstarszy syn
Patryk). W imieniu dowódcy bazy przy-
by³ych goœci powita³ pp³k mgr in¿. Piotr
Micha³kiewicz. Wizytê rozpocz¹³ od
przedstawienia przeznaczenia i zadañ sto-
j¹cych przed Pierwsz¹ Baz¹ Lotnictwa
Taktycznego Si³ Powietrznych RP. By³ to
krótki, ale treœciwy wyk³ad po³¹czony
z pokazem multimedialnym. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ by³a prezentacja bazy, w której
goœcie mogli zapoznaæ siê z infrastruk-
tur¹, obiektami i sprzêtem wykorzystywa-
nym przez specjalistów ró¿nych specjal-
noœci (pilotów, stra¿aków, mechani-
ków).Pasowania dokona³ pierwszy pilot
lataj¹cy na samolocie F-16, dowódca

Pierwszej Bazy Lotnictwa Taktycznego
p³k dypl. pil. Roœcis³aw Stepaniuk. Pod-
czas swojego wyst¹pienia powiedzia³: „Za-
pewniam, ¿e dzisiejszy dzieñ zostanie
w pamiêci nas wszystkich tu zebranych
i wielkimi literami zapisze siê na kartach
naszych kronik. Jestem dumny, ¿e jako
dowódca pierwszej w Polsce Bazy Lotnic-
twa Taktycznego mam szczêœcie dowo-
dziæ ¿o³nierzami, z którymi wspólnie re-
alizujemy nie tylko tak wa¿ne lotnicze dla
spo³eczeñstwa, dla Polski zadania, ale

równie¿ próbujemy wychowywaæ, a nawet
stawaæ siê wzorem dla kolejnych poko-
leñ”. Oko³o godziny 1400, po obejrzeniu
wystawy samolotów, które by³y eksploato-
wane w Krzesinach od lat 60., zakoñczo-
no pobyt w bazie uroczystym obiadem.
W uroczystoœciach wziêli udzia³ m.in.:
dyrektor Kazimierz Maækowiak, wicedy-
rektor Miros³aw Matuszewski , wycho-
wawca klasy Wojciech Marek, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Leszna Piotr Olej-
niczak, szef WRD KWP Poznañ podinsp.
Zbigniew Rogala, dyrektor Centralnej
Szko³y Szybowcowej Aeroklubu Polskie-
go w Lesznie p³k. dypl. rez. in¿. pilot Ry-
szard Andryszczak (by³y z-ca dowódcy
Brygady Lotnictwa w Krzesinach)
Z powiatu koœciañskiego do klasy I TA
w ZSET uczêszczaj¹:
-Patryk Lorke ze Œmigla , £ukasz Andrze-
jewski z Koœciana, Tomasz Hoffmann
z W³awia , Konrad Wojtkowiak z Koœcia-
na oraz Piotr Kostañski z Oborzysk .

Tekst i foto Piotr Balcer

Pasowanie techników awioników lotniczych.
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Tak d³ugo, jak istniej¹ wojny, przeœla-
dowania, dyskryminacja oraz nietoleran-
cja, istnieæ bêd¹ te¿ uchodŸcy. Mo¿na ich
spotkaæ w ka¿dej czêœci œwiata, s¹ wy-
znawcami ró¿nych religii. Zmuszeni do
opuszczenia swoich krajów, w obronie
¿ycia i wolnoœci, czêsto pozostawiaj¹
wszystko, co osi¹gnêli, doœwiadczaj¹
cierpienia, trac¹ kontakt z rodzin¹. Jeœli
wreszcie udaje im siê wróciæ do ojczy-
zny, czêsto zastaj¹ swój kraj i w³asny dom
w op³akanym stanie, zniszczony przez
wojnê.
W Polsce przebywa wielu uchodŸców
z Czeczenii. Ich los jest czêsto tragiczny.
W celu zwiêkszenia œwiadomoœci m³o-
dych ludzi oraz umo¿liwienia im lepsze-
go zrozumienia sytuacji uchodŸców, ze-
spó³ wolontariuszy z Wolontariatu Euro-
pejskiego odwiedza szko³y gimnazjalne
i œrednie w ca³ym kraju, przedstawiaj¹c
program o losach Czeczenii i jej miesz-
kañców po dwóch wojnach rosyjsko-cze-
czeñskich.
9 kwietnia na zaproszenie Szkolnych Klu-
bów Europejskich dzia³aj¹cych w gimna-
zjach w Œmiglu i Czaczu przyby³y przed-
stawicielki programu Unii Europejskiej
„M³odzie¿ w dzia³aniu”. Trzy studentki
z Francji i Grecji postara³y siê przybli¿yæ
gimnazjalistom trudne losy czeczeñskich
uchodŸców. Pierwsz¹ czêœci¹ wizyty
w œmigielskim gimnazjum by³a tzw. gra
symulacyjna, która mia³a za zadanie
umo¿liwiæ cz³onkom Szkolnego Klubu

„WejdŸ w skórê uchodŸcy”.
Europejskiego poznanie trudów ¿ycia
czeczeñskich uchodŸców. Uczniowie
w praktyce musieli wykazaæ siê znajomo-
œci¹ jêzyka angielskiego, przejœæ przez
„biuro d/s spraw uchodŸców w Brukse-
li”, wype³niæ nie³atwy kwestionariusz oso-
bowy, opowiedzieæ o sobie itd. Wszyst-
ko to dzieje siê w atmosferze niepewno-
œci, w poczuciu braku bezpieczeñstwa,
tak¿e w roz³¹ce z najbli¿szymi. Ucznio-
wie mogli zatem sami poczuæ siê w sytu-
acji zagro¿enia, tym bardziej, ¿e nasi go-
œcie z Wolontariatu Europejskiego znali
tylko jêzyk angielski, tak wiêc sytuacje
by³y zupe³nie autentyczne. W tym miej-
scu serdecznie dziêkujê Agnieszce Ma-
tuszkowiak, nauczycielce jêzyka angiel-
skiego, za pomoc w t³umaczeniu i poro-
zumiewaniu siê podczas gry symulacyj-
nej. Druga czêœæ wizyty wolontariuszy to
tzw. prezentacja multimedialna. Wspól-
nie z Monik¹ Szudr¹ (wspó³opiekunem
Klubu Europejskiego) i Alin¹ Tañsk¹
(nauczycielk¹ jêzyka angielskiego) zor-
ganizowaliœmy j¹ w auli szkolnej. Na pre-
zentacje zdjêæ z Czeczenii, ze wzglêdu na
drastyczne obrazy ze zniszczonej wojna-
mi tej ma³ej republiki Federacji Rosyj-
skiej, zaprosiliœmy tylko trzecie klasy
gimnazjum. Nasi gimnazjaliœci, którzy
maj¹ na ogó³ k³opoty z „koncentracj¹”
podczas ró¿nych imprez szkolnych, tym
razem w skupieniu wys³uchali relacji
przedstawicielek Wolontariatu UE. Tekst
t³umaczony z jêzyka angielskiego przez

Alinê Tañsk¹, której równie serdecznie
dziêkujê za pomoc, by³ na tyle interesu-
j¹cy, a zdjêcia wojenne wstrz¹saj¹ce, ¿e
uczniowie w ciszy i skupieniu s³uchali
i ogl¹dali prezentacjê. Nikt z nich nie spo-
dziewa³ siê zapewne, jakich zniszczeñ
dozna³ ten ma³y zakaukaski kraj, jakich
krzywd ze strony armii rosyjskiej do-
œwiadczy³ naród czeczeñski. Wszystko to
dzieje siê w³aœciwie ca³y czas, gdy¿ woj-
na rosyjsko-czeczeñska wbrew oficjal-
nym informacjom strony rosyjskiej wca-
le siê nie zakoñczy³a.
Podsumowuj¹c wizytê wolontariuszy,
nale¿y podkreœliæ korzyœci, jakie odnosz¹
uczniowie. Goszczenie wolontariuszy
z zagranicy zapewnia szkole nie tylko do-
datkow¹ pomoc, lecz przede wszystkim
daje mo¿liwoœæ wykorzystania doœwiad-
czenia, pomys³ów oraz energii, jakimi
zazwyczaj dysponuj¹ wolontariusze,
a tak¿e jest idealn¹ okazj¹ do wymiany
kulturowej.
Wojciech Adamczewski, Monika Szudra

foto Wojciech Adamczewski

W Przedszkolu Samorz¹dowym
w Œmiglu 22 kwietnia œwiêtowano Œwia-
towy Dzieñ Ziemi. Z tej okazji wszystkie
grupy realizowa³y projekt edukacyjny
„Dzieñ Ziemi” przygotowany wspólnie
przez przedszkolanki El¿bietê Wasie-
lewsk¹ i Ewê Nowak. W ramach dzia³añ
edukacyjnych we wtorek nast¹pi³o uro-
czyste posadzenie drzewek i krzewów
przez dzieci, pracowników oraz zaproszo-
nych goœci: radnego Bogdana Turliñskie-

go, przedstawicieli Rady Rodziców Iza-
belê Pieprzyk i Agnieszkê Michalewicz.
Bogdan Turliñski w krótkim wyst¹pieniu
opowiedzia³, jak wa¿ne jest dbanie o ota-
czaj¹ce nas œrodowisko. Istotnym mo-
mentem by³o przyrzeczenie wszystkich
uczestników dbania o czystoœæ Ziemi.
Nastêpnie w barwnym przemarszu uli-
cami Œmigla dzieci poprzez przygotowa-
ne chor¹giewki, proporczyki i transpa-
renty obwieszcza³y i przypomina³y miesz-
kañcom Œmigla o potrzebie dbania
o nasz¹ planetê.

tekst i fot. Kamila Grocka

Dzieñ Ziemi w przedszkolu

Ju¿ po raz drugi mali mieszkañcy
Koszanowa zebrali siê, by powitaæ wio-
snê. Ta radosna uroczystoœæ rozpoczê³a
siê po po³udniu, 27 marca, przed œwie-
tlic¹. Stamt¹d, uzbrojeni w maiki, ma-

Wiosna przysz³a do Koszanowa
rzannê i w³asnorêcznie wykonany trans-
parent z napisem „Witamy wiosnê”, ru-
szyli ulicami Koszanowa, by nad stawem
przy ul. Glinkowej dokonaæ ceremonii
po¿egnania zimy.

Byæ mo¿e zima nigdy nie opuœci³aby
Koszanowa, gdyby w organizacjê tej im-
prezy nie zaanga¿owali siê doroœli miesz-
kañcy – p. Grochowa, p. Fr¹ckowiak,
p. Ludwiczak, p. Maœlanka oraz so³tys
wsi p. Wasielewski, który dodatkowo
os³odzi³ wszystkim dzieñ s³odyczami.

M.D.
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Sekcja Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Koœcianie w ramach realizacji
rz¹dowego programu „Razem Bezpiecz-
niej” organizuje VI edycjê kursu bezpie-
czeñstwa sytuacyjnego dla kobiet „Bez-
pieczna kobieta”. Zachêcamy panie z po-
wiatu koœciañskiego do uczestnictwa
w bezp³atnych zajêciach, które bêd¹ pro-
wadzone przez wykwalifikowanych in-
struktorów z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu.
Kurs odbêdzie siê w dniach 26 i 27 maja
(godz. 1630) w budynku Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Koœcianie, al. Koœciusz-
ki. Aby wzi¹æ udzia³ w kursie, wystarczy

28 marca
Ustalono i zatrzymano podejrzanego
o kradzie¿ motoroweru (Koœcian, ul. Ko-
œcielna, 22 III, ok. godz. 1730). Zarzut kra-
dzie¿y wartego 1200 z³ pojazdu przedsta-
wiono 32-letniemu mieszkañcowi gm.
Œmigiel. Z ustaleñ wynika, ¿e kiedy po-
dejrzanemu nie uda³o siê uruchomiæ po-
jazdu, porzuci³ go przy Obrze w rejonie
Ferfety. Prawdopodobnie dalszego de-
monta¿u maszyny dokonali inni amato-
rzy cudzej w³asnoœci. Karanemu ju¿
w przesz³oœci za kradzie¿e mê¿czyŸnie
grozi do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
2 kwietnia – Œmigiel
Dyrekcja gimnazjum poinformowa³a po-
licjê o pobiciu jednego z uczniów. Z usta-
leñ wynika, ¿e tego dnia ok. godz. 1230

grupa uczniów przebiera³a siê po lekcji
wychowania fizycznego w szkolnej szat-
ni. Jeden z ch³opaków (16 lat) podszed³
do trzynastolatka ze swojej klasy i bez
powodu uderzy³ go w klatkê piersiow¹.
Kiedy zaatakowany zareagowa³ s³ownym
komentarzem, agresor mia³ powiesiæ go
za ubranie na wieszaku i biæ piêœciami.

Oprawca zakoñczy³ swój atak dopiero,
kiedy pokrzywdzony zas³ab³. Trzynasto-
latek trafi³ na oddzia³ chirurgii koœciañ-
skiego szpitala, gdzie na obserwacji spê-
dzi³ trzy dni. Wstêpne oglêdziny lekar-
skie wykaza³y zasinienia okolic twarzy
i szyi, zadrapania pleców, podejrzenie
wstrz¹œnienia mózgu. Agresor by³ wcze-
œniej znany policji w zwi¹zku z innym
czynem karalnym, aktualnie znajduje siê
pod nadzorem kuratora s¹dowego.
Spraw¹ spowodowania uszczerbku na
zdrowiu zajmie siê s¹d rodzinny.
10 kwietnia
Ustalono podejrzanego o kradzie¿e z w³a-
maniem do sklepu spo¿ywczo-przemy-
s³owego oraz stacji paliw w Starym Bo-
janowie, do których dosz³o w grudniu
2007 r. Zarzut pope³nienia tych prze-
stêpstw przedstawiono 49-letniemu
mieszkañcowi gm. Wielichowo. Mê¿czy-
zna by³ w przesz³oœci wielokrotnie kara-
ny za przestêpstwa przeciwko mieniu.
Odzyskano czêœæ skradzionego mienia.
Za w³amanie sprawcy grozi do 10 lat po-
zbawienia wolnoœci.
11 kwietnia – Koœcian
Ok. godz. 915 na ul. Nac³awskiej, kieruj¹-
ca Daewo Lanos, 33-letnia mieszkanka

VI edycja kursu „Bezpieczna kobieta”

gm. Œmigiel, jad¹ca w kierunku ronda
Solidarnoœci potr¹ci³a 66-letni¹ miesz-
kankê Koœciana. Kobieta mia³a wyjœæ na
jezdniê zza stoj¹cego po lewej stronie
drogi samochodu. Piesza z ran¹ g³owy
zosta³a zabrana do szpitala. Uczestnicz-
ki zdarzenia by³y trzeŸwe.
 18 kwietnia – Wonieœæ
W okresie od 17.04. godz. 1700 do 18.04.
godz. 700 ze zbiornika samochodu ciê¿a-
rowego zaparkowanego na terenie firmy
w Wonieœciu skradziono 400 l paliwa
o wartoœci 1720 z³.
24 kwietnia – gm. Œmigiel
Policja przyjê³a zg³oszenie o oszustwie
internetowym. Mieszkaniec gm. Œmigiel
próbowa³ kupiæ samochód za poœrednic-
twem portalu internetowego. Oferent
przekona³ zainteresowanego, ¿e atrakcyj-
na cena pojazdu powoduje ogromne za-
interesowanie innych klientów. Jedynym
gwarantem transakcji mia³a byæ szybko
dokonana przedp³ata. Pokrzywdzony
straci³ 3500 z³.
27 kwietnia - Stare Bojanowo
Ok. Godz. 100 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 16-latka z gm. Œmigiel. Bada-
nie wykaza³o, ¿e nieletni mia³ 1,3 promi-
la alkoholu w organizmie.

zg³osiæ chêæ uczestnictwa w Sekcji Pre-
wencji KPP w Koœcianie pod nr tel.
5116238 b¹dŸ poczt¹ elektroniczn¹ na
adres dzielnicowy@koscian.pol i -
cja.gov.pl.
(Zg³oszenie powinno zwieraæ: imiê i na-
zwisko/ nr PESEL/adres zamieszkania/
tel. kontaktowy/ adres email).
WARUNKI UCZESTNICTWA:
-Zamieszkanie na terenie powiatu ko-
œciañskiego
-Dobry stan zdrowia – brak jakichkol-
wiek przes³anek uniemo¿liwiaj¹cych
uczestnictwo w zajêciach z samoobrony
-Aktualne ubezpieczenie od nieszczêœli-

wych wypadków
-Ukoñczone 18 lat
Na czêœæ teoretyczn¹ zajêæ nale¿y zabraæ
przybory do pisania, a na czêœæ prak-
tyczn¹ wygodn¹ odzie¿ oraz obuwie spor-
towe.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u i czeka-
my na zg³oszenia. W razie jakichkolwiek
pytañ, chêtnie udzielimy odpowiedzi pod
nr tel. 065 5116238, od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 730-1530.
 

Zespó³ ds. Nieletnich i Patologii
st. post. Rados³aw Nowak
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Pionowo

1. ¿ó³ta choroba
2. w rêku policjanta
3. K w skrócie GKS „Kato-
wice”

4. brana przez krawca
5. pulsowanie serca
9. miniatura kuli ziemskiej

10. zadaje ciosy
11. imiê Olejnik
12. region
13, kopalny s³oñ
15. dyscyplina
18. ptak wodny
19. opiekacz
21. miêkki i delikatny
22. szybowanie w przestrzeni
26. schronienie dla cudzo-

ziemca
27. per³op³aw
29. „kolega” yale

Poziomo
2. sadyba
6. Giuseppe, w³oski kompo-
zytor

7. roœlina z Azji
8. zawieruszony przedmiot

11. siedziba Ulricha von Jun-
gingena

13. kraj z Rabatem
14. dla niesfornego wiêŸnia
16. ni¿szy od tenoru
17. bóstwo Indian Ameryki P³n.
20. zakoñczenie sprawy
23. pochy³oœæ
24. na owcy
25. zamiast balkonu
28. grecki bo¿ek p³odnoœci
30. wytwarza materia³
31. istnienie
32. imiê Bartosiewicz
33. wafelek do lodów.

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 4/08 brzmia³o: „Festiwal
Muzol”.
Nagrodê – parasol promocyj-
ny miasta Œmigla – otrzymuje
Antoni Andrzejak z Broñska.
Nagroda do odbioru w Cen-
trum Kultury w Œmiglu.
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 5/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Maj by³ w minionych la-
tach miesi¹cem, w którym
zgodnie z prawem skupowano
œlimaki winniczki. W zwi¹zku
z potrzeb¹ zabezpieczenia
wielkopolskiej populacji tego
œlimaka wojewoda wielkopol-
ski Piotr Florek zdecydowa³,
¿e w latach 2008 i 2009 nie
bêd¹ uruchamiane punkty
skupu  na terenie naszego wo-
jewództwa. Przedsiêbiorcy,
którzy korzystali z pozwolenia
na prowadzenie punktów sku-
pu œlimaków w roku 2007,
otrzymali informacjê od Wo-
jewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Poznaniu, ¿e w
roku 2008 nie bêdzie udziela-
na im zgoda na prowadzenie
takiej dzia³alnoœci.
Wprowadzenie tego rodzaju
ochrony jest wynikiem prze-
prowadzonej na zlecenie
WUW w Poznaniu inwentary-

Informacja prasowa
zacji i badañ populacyjnych
tego œlimaka, w wyniku któ-
rych specjaliœci – malakolo-
dzy z UAM w Poznaniu wyka-
zali, ¿e dalsze pozyskiwanie
osobników tego gatunku
z wielu stanowisk wielkopol-
skich zagra¿a naturalnemu
odnawianiu siê lokalnych po-
pulacji i mo¿e zaburzyæ struk-
turê wiekow¹ w ich obrêbie.
Œlimak winniczek nadal jest
ga tunkiem spotykanym
w wielu miejscach naszego re-
gionu, ale wiêkszoœæ jego sta-
nowisk wykazuje cechy znacz-
nej eksploatacji. Z tego te¿
powodu istnieje pilna potrze-
ba dalszej ochrony tego œlima-
ka i odbudowy jego liczebno-
œci i struktury wiekowej w wo-
jewództwie wielkopolskim.

Wielkopolski Urz¹d
Wojewódzki w Poznaniu
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19 kwietnia ulice Œmigla za spraw¹
jubileuszowych XV Biegów Ulicznych
Œmigla zape³ni³y siê biegaczami. Tym
razem zawody odby³y siê pod has³em
„Zachowaj trzeŸwy umys³”. Organizato-
rami imprezy byli: Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu, Centrum
Kultury, Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych.
Biegi Uliczne Œmigla otworzy³ burmistrz
Wiktor Snela. Pierwsi biegli najm³odsi
uczestnicy, uczniowie klas I-II szkó³ pod-
stawowych. Nastêpne startowa³y kolej-
ne grupy wiekowe, a w samo po³udnie
uczestnicy Biegu OPEN, którzy mieli do
pokonania najd³u¿sze dystanse, panie –
2000m, panowie – 4000 m.
Medale, puchary i nagrody rzeczowe
wrêczane by³y sportowcom przez burmi-
strza Œmigla Wiktora Snelê, wicebur-
mistrz Wies³awê Poleszak-Kraczewsk¹,
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla Jana Józefczaka, kierownika OKFiR-
u Zygmunta Ratajczaka oraz pe³nomoc-
nika burmistrza ds. uzale¿nieñ Genowe-
fê £¹czn¹.
Oto wyniki:
Szko³y podstawowe klasy II i m³odsi
– dziewczêta (dystans 300 m)
I m Weronika Domaga³a, SP Czacz
II m Aleksandra Wojciechowska, SP
Czacz
III m Roksana Stachowiak, SP Œmigiel

Szko³y podstawowe klasy II i m³odsi
– ch³opcy (dystans 300 m)
I m Dominik Kaczor, SP Stara Przysieka
Druga
II m Tomasz Walenciak, SP 1 Koœcian
III m Bartosz ¯ak, SP Stara Przysieka
Druga

Szko³y podstawowe klasy III – dziew-
czêta (dystans 300 m)
I m Paulina Sieracka, SP Stara Przysieka
Druga
II m Jagoda Gbiorczyk, SP Stara Przy-
sieka Druga
III m Iga Kozica, SP Stare Bojanowo

Szko³y podstawowe klasy III – ch³op-
cy (dystans 300 m)
I m Adam W³odarczak, SP Stara Przysie-
ka Druga
II m Karol KoŸlik, SP Œmigiel
III m £ukasz Dworczak, SP Œmigiel

Szko³y podstawowe klasy IV – dziew-
czêta (dystans 300 m)
I m Zuzanna Stephan, SP Stare Bojanowo

Biegi uliczne i trzeŸwoœæ
II m Daria Paluszak, SP Œmigiel
III m Martyna Kuleczka SP Czacz

Szko³y podstawowe klasy IV – ch³op-
cy (dystans 300 m)
I m Adrian Grabowski, SP Œmigiel
II m Pawe³ Maækowski, SP Stare Boja-
nowo
III m Tomasz Krzyœlak, SP Œmigiel

Szko³y podstawowe klasy V-VI –
dziewczêta (dystans 800 m)
I m Joanna Kurzyñska, SP Czacz
II m Weronika Skórzewska, SP Broniko-
wo
III m Agata Kobus, SP Biskupice

Szko³y podstawowe klasy V-VI –
ch³opcy (dystans 1000 m)
I m Miron Furmaniak, SP Œmigiel
II m Jacek Budziñski, SP Bronikowo
III m Micha³ Mania, SP Œmigiel

Gimnazjum klasy I-II – dziewczêta
(dystans 1000 m)
I m Sonia Nowak, Œmigiel
II m Aneta Michalska, Czacz
III m Kinga Jankowiak, Stare Bojanowo

Gimnazjum klasy I-II – ch³opcy (dy-
stans 1500 m)
I m Hubert Bos, Stare Bojanowo
II m Bartosz KaŸmierczak, Œmigiel
III m Mateusz Ma³czyñski, Stare Boja-
nowo

Gimnazjum klasy III – dziewczêta
(dystans 1000 m)
I m Sylwia Grycz, UKS Junior Niet¹¿ko-
wo
II m Monika Maækowska, Stare Bojano-
wo
III m Marcelina £upicka Œmigiel

Gimnazjum klasy III – ch³opcy (dy-
stans 1500 m)
Im Pawe³ £awniczak, Œmigiel

BIEG G£ÓWNY OPEN

Kobiety (dystans 2000 m) – puchary za
miejsca I-III ufundowa³ burmistrz Œmigla
Wiktor Snela
I m Barbara Przydró¿na, ZSP Niet¹¿ko-
wo
II m Dorota Kaczmarek, Leszno
III m Natalia Pieprzyk, LO Œmigiel
IV m Edyta Koz³owska, ZSP Niet¹¿kowo
V m Barbara Konieczna, ZSP Niet¹¿ko-
wo
VI m Daria Gorlas, LO Œmigiel

Mê¿czyŸni (dystans 4000 m) – pucha-
ry za miejsca I-III ufundowa³ starosta po-
wiatu koœciañskiego Andrzej Jêcz
I m Tomasz Zaj¹c, ZSP Niet¹¿kowo
II m Andrzej Œwiêtek, Leszno
III m £ukasz Z³otkowski, ZSP Niet¹¿ko-
wo
IV m Adam Majorczyk, „Sana” Koœcian
V m Bartosz Œwi¹tkowski, „Biegacz”
Koœcian
VI m £ukasz Walenciak, „Sana” Koœcian

Klasyfikacja w grupach wiekowych

Kobiety 17 – 19 lat
I m Agnieszka Cichoszewska, LO Œmi-
giel
II m Weronika Kajewska, LO Œmigiel
III m Alicja Konopczyñska, ZSP Niet¹¿-
kowo

Mê¿czyŸni 17 – 19 lat
I m Bartosz Stanek, Œmigiel
II m Piotr Olejnik, LO Œmigiel
III m Maciej £upicki, ZSP Niet¹¿kowo

Mê¿czyŸni 20 – 29 lat
I m Patryk Musielak, Leszno
II m Mateusz Piotrowski, Œmigiel
III m Tomasz Paku³a, Bojanowo

Mê¿czyŸni 30 – 39 lat
I m Jakub Wojciechowski, „Sekcja Bie-
gacza” Przysieka

Mê¿czyŸni 40 – 49 lat
I m Marian Skrzypczak, „Sana” Koœcian

Mê¿czyŸni 50 – 59 lat
I m Ireneusz Koller, „Sekcja Biegacza”
Przysieka
II m Wojciech Ciesielski, Niet¹¿kowo

Mê¿czyŸni 70 lat i wiêcej
I m Micha³ Szkudlarek, „Sekcja Biega-
cza” Przysieka

Klasyfikacja zespo³owa szkó³

Szko³y podstawowe – puchary ufundo-
wa³ przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowe-
go Szkolnego Zwi¹zku Sportowego Woj-
ciech Ziemniak
I m SP Œmigiel
II m SP Stara Przysieka Druga
III m SP Czacz

Gimnazja – puchary ufundowa³ prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Jan
Józefczak
I m Stare Bojanowo
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Uczniowie Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu ra-
zem z uczniami Szko³y Podstawowej w
Biskupicach pojechali 4 kwietnia na czte-
ry mecze æwieræfina³owe Pucharu Pol-
ski w Siatkówce Kobiet. Wyjazd doszed³
do skutku dziêki uprzejmoœci prezesa
Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej
Krzysztofa Ratajczaka.
Uczniowie mieli okazjê zobaczyæ na ¿ywo
wspania³e widowisko. Najlepsze dru¿y-
ny siatkarskie w naszym kraju rywalizo-
wa³y o wejœcie do pó³fina³u Pucharu Pol-
ski. Pierwsze dwa mecze zakoñczy³y siê
spodziewanymi zwyciêstwami faworytek
3 – 0. Do pó³fina³u awansowa³y zespo³y
z Kalisza i Bielska Bia³ej. Nastêpne dwa
spotkania dostarczy³y kibicom zgroma-
dzonym w hali poznañskiej AWF wiêcej

II m Œmigiel
III m Czacz

Szko³y ponadgimnazjalne – puchary
ufundowa³ kierownik OKFiR Zygmunt
Ratajczak
I m Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie
II m Liceum Ogó³nokszta³c¹ce w Œmiglu

Poœród uczestników ze szkó³ podstawo-

Puchar Polski w Siatkówce Kobiet
emocji. Faworyzowane dru¿yny z Pi³y
i Muszyny odda³y po jednym secie swo-
im przeciwniczkom. W wyniku przepro-
wadzonych gier w sobotnich pó³fina³ach
zagra³y Winiary Kalisz – BKS BKS Biel-
sko Bia³a oraz Farmutil Pi³a – Muszynian-
ka Muszyna. Po ka¿dym meczu dzieci
mog³y zdobyæ autografy oraz zrobiæ so-
bie zdjêcie z zawodniczkami poszczegól-
nych dru¿yn. Najbardziej rozchwytywa-
ne by³y aktualne i by³e reprezentantki
naszego kraju, m.in. Milena Sadurek,
Natalia Bamber (BKS Bielsko Bia³a),
Anna Barañska, Eleonora Dziêkiewicz
(Winiary Kalisz), Katarzyna Skorupa,
Agnieszka Kosmatka (Farmutil Pi³a),
Joanna Mirek, Mariola Zenik (Muszy-
nianka Muszyna). Niespodziank¹ by³a
obecnoœæ trenera reprezentacji Polski

Marco Bonity, który równie¿ pozowa³ do
zdjêæ oraz rozdawa³ autografy.
Ca³a plejada gwiazd, wspania³e siatkar-
skie widowiska sprawi³y, ¿e wracaliœmy
do domu zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ
i sportowych emocji.

Tekst: Ryszard Primel,
Foto: Ryszard Primel,

Danuta Strzelczyk

wych rozlosowano rower ufundowany
przez Przedsiêbiorstwo Handlowe Chu-
dak w Œmiglu, w³aœcicielk¹ roweru zosta-
³a Aneta Stryjakowska z Czacza.
Tegoroczne biegi odbywa³y siê pod ha-
s³em „Zachowaj trzeŸwy umys³”, tak¹
nazwê nosi kampania, do której przyst¹-
pi³a gmina Œmigiel. Uczniowie szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów wykonali plaka-
ty, transparenty promuj¹ce zdrowy tryb
¿ycia, które zaprezentowali podczas bie-
gów ulicznych, a przewodnicz¹ca Gmin-

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu oraz Komisja Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych przygoto-
wa³y dla reprezentacji szkó³ podstawo-
wych z terenu gminy miniolimpiadê.

By³a to kolejna impreza sportowa w ra-
mach kampanii „Zachowaj trzeŸwy
umys³”, tym razem rozgrywana w dwóch
kategoriach: turniej pi³karski ch³opców
klas IV-VI oraz turniej gry w boules dla
reprezentacji klas V-VI. Poza imprezami
skierowanymi do szkó³ równie¿ 3 maja
przygotowano zabawy i konkursy dla
wszystkich chêtnych dzieci, na terenie
przy wiatrakach.
Turniej pi³karski wygra³a dru¿yna repre-
zentuj¹ca szko³ê w Starym Bojanowie,
przed reprezentacj¹ szko³y w Czaczu.
Trzecie miejsce przypad³o reprezentan-
tom Bronikowa. Puchary, medale i s³o-

dycze wrêczali Zygmunt Ratajczak, kie-
rownik OKFiR oraz Bogdan Turliñski –
z ramienia komisji. Puchary i medale
otrzyma³y równie¿ dru¿yny graj¹ce w bo-
ules. Tutaj stawi³y siê tylko dwie repre-
zentacje: szko³y w Starym Bojanowie,
która zajê³a I miejsce i szko³y w Czaczu.
O godzinie 15.00 przy wiatrakach dzieci
mog³y popróbowaæ swoich si³ w rzucie
ringo na krzy¿ak, slalomie z pi³k¹, trafia-
niu do bramki unihokeja.
Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w im-
prezach, szczególnie opiekunom grup ze
szkó³ i zapraszamy na kolejne turnieje.

OKFiR
Fot. OKFiR

Miniolimpiada

nej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska wraz z pe³nomocnikiem burmi-
strza ds. uzale¿nieñ Genowef¹ £¹czn¹
wrêczy³y przedstawicielom szkó³ bior¹-
cych udzia³ w konkursie czeki.
Dziêkujemy policji, Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej za pomoc
w przeprowadzeniu zawodów.

OKFiR
Fot. OKFiR
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W jubileuszowych zawodach, które
odby³y siê 1 maja, wziê³y udzia³ 74 zaprzê-
gi, startuj¹ce w czterech kategoriach:
konie w zaprzêgach parokonnych, konie
w zaprzêgach pojedynczych, kuce w za-
przêgach parokonnych i kuce w zaprzê-
gach pojedynczych.

XV W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu ju¿ za nami

Zawody poprzedzi³a parada. Uczestnicy
wyruszyli z hipodromu na przejazd uli-
cami Œmigla, gdzie oczekiwali na nich
mieszkañcy, aby podziwiaæ piêkne konie
i bryczki oraz jeŸdŸców konnych, m.in.
w strojach u³anów. Godzinê póŸniej bur-
mistrz Wiktor Snela powita³ zaproszo-
nych goœci, wœród których jak co roku
by³a Irena Maœliñska, i otworzy³ zawody.
Zaprzêgi pokonywa³y czternaœcie prze-
szkód, miêdzy innymi rów z wod¹ i sla-
lom. Zgodnie z ustaleniami regulaminu,
ka¿de zaczepienie kegla i str¹cenie pi-
³eczki skutkowa³o dodaniem trzech se-
kund do czasu przejazdu. O trudnoœci
toru œwiadczy to, ¿e zaledwie trzynastu
uczestników pokona³o go bez punktów
karnych.

W Samorz¹dowym Gimnazjum
w Œmiglu 18 kwietnia odby³y siê Dru¿y-
nowe Mistrzostwa Wielkopolski w Teni-
sie Sto³owym Gimnazjów. Bardzo dobrze
zaprezentowa³y siê zespo³y dziewcz¹t
i ch³opców ze Œmigla. Justyna i Ewelina
¯urek oraz Paulina Mocek zosta³y mi-
strzyniami Wielkopolski, pokonuj¹c w fi-
nale Gimnazjum Niechanowo 3:0. Mate-
usz Skorupiñski, Wojciech Przybylski
i Przemys³aw Grzesiewicz zostali wice-
mistrzami województwa, ulegaj¹c w fina-

Historyczny sukces tenisistek i tenisistów
le zespo³owi z Opalenicy 3:0. Tak wyso-
kie miejsca ch³opców i dziewcz¹t to naj-
wiêkszy sukces na szczeblu wojewódz-
twa w historii œmigielskiego gimnazjum.
Prawo startu w mistrzostwach mia³y po
dwa najlepsze zespo³y z ka¿dego rejonu
Wielkopolski (Kalisz, Konin, Pi³a, Lesz-
no, Poznañ Wschodni, Zachodni i Poznañ
Miasto) zarówno w kategorii dziewcz¹t,
jak i ch³opców.
Œmigielska dru¿yna dziewcz¹t bêdzie
reprezentowaæ Wielkopolskê podczas

Mistrzostw Polski, które odbêd¹ siê w Li-
manowej, w województwie ma³opolskim
w dniach 24-26 kwietnia.

tekst. D. Strzelczyk, fot. FOTO-ELF

Publicznoœæ, wspieraj¹ca zawodników
okrzykami i brawami, mog³a podziwiaæ
równie¿ wolty¿erkê konn¹ w wykonaniu
grupy ze Œwiêciechowy. By³a równie¿
„poczta wêgierska” – pokaz jazdy na
dwóch koniach. Po pokazie kontynuowa-
no przejazdy konkursowe. Ostatnim
punktem zawodów by³ Bieg Memoria³o-
wy o puchar przechodni im. Ireneusza
Maœliñskiego. Bior¹ w nim udzia³ zaprzê-
gi parokonne kucy, które zajê³y trzy
pierwsze miejsca w swojej kategorii.

W czasie imprezy rozstrzygniêto kon-
kurs na najpiêkniejsze kapelusze damski
i mêski. Nagrody dla zwyciêzców ufun-
dowa³a senator Ma³gorzata Adamczak.
Najpiêkniejszy powóz, pana Huber ta
Wojciechowskiego, uhonorowa³a redak-
cja Gazety Koœciañskiej a nagrodê dla
najwiêkszego pechowca zawodów – Ja-
ros³awa Bartkowiaka ufundowa³ Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla.
Oto wyniki koñcowe w poszczególnych
kategoriach i memoriale.
Konie w zaprzêgach parokonnych: I miej-
sce Patryk Szymczak z Krajkowa, II m
Artur Derenda - Dêbowo; III m Andrzej
Lipowy – Bukówiec Górny. Puchary
ufundowa³ i wrêcza³ burmistrz Œmigla.
Konie w zaprzêgach pojedynczych: I m
Bartosz Kowalski – Szymanowo, II m
Tomasz Wajs – Krobia, III m Patryk
Szymczak – Krajkowo. Puchary ufundo-
wa³ starosta powiatu koœciañskiego.
Kuce w zaprzêgach parokonnych: I m

Marcin Jêœkowiak – Brenno, II m Irene-
usz Szczerbal – Kie³czewo, III m Domi-
nika Rimke – Brenno. Puchary ufundo-
wa³ marsza³ek województwa wielkopol-
skiego.
Kuce w zaprzêgach pojedynczych: I m
Jaros³aw Bartkowiak – Œmigiel, II m Le-
szek Urbañski – Krobia, III m Sebastian
Waleñski – Rokosowo. Puchary ufundo-
wa³o Radio ELKA.
Puchar przechodni w Memoriale Irene-
usza Maœliñskiego zdoby³ Marcin Jêœko-
wiak z Brenna.

Oprócz pucharów zwyciêzcy otrzymali
równie¿ nagrody rzeczowe, w du¿ej czê-
œci ufundowane przez sponsorów – oso-
by prywatne i w³aœcicieli zak³adów.
Sponsorem g³ównym zawodów by³o PZU
S.A. – lider w zakresie ubezpieczeñ
upraw i zwierz¹t na polskim rynku. Im-
preza mog³a odbyæ siê tak¿e dziêki
wspó³organizatorom, którzy wsparli ko-
mitet organizacyjny XV W³oœciañskich
Zawodów w Powo¿eniu. Wspó³organiza-
torami by³ Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Starostwo
Powiatowe w Koœcianie i Urz¹d Miejski
Œmigla.
Komitet Organizacyjny dziêkuje stra¿a-
kom OSP Œmigiel za pomoc w organiza-
cji imprezy i utrzymywanie porz¹dku
w czasie jej trwania.

OKFiR
Fot. ¯.K.






