
C
en

tr
u

m
 K

u
lt

u
ry

 w
 Œ

m
ig

lu

ISSN 1429-8791

Cena 2 z³
(w tym 7% VAT)

Nak³ad 650 egz.   Rok XVIII Nr 4 (322)  kwiecieñ 2009 r.

Rekordowe dofinansowanie dla gminy Œmigiel
str. 16





kwiecieñ/2009 3

Spis treœci
3 Uwaga
4 Kobieta Wiosn¹
4 „Labor Omnia Vincit” dla œmigielanina
6 Weso³y Dzieñ Kobiet
6 Wiedzy po¿arniczej im nie brak!
7 Przedszkolacy poznaj¹ kraje Unii Euro-

pejskiej
7 Misie i Pszczó³ki – nie tylko siê bawi¹
7 Matematyczne ³amig³ówki po raz szósty
8 Powstañcy œmigielscy w boju pod

Osieczn¹
8 Szczawno-Zdrój te¿ dumne z Barbary

11 Dlaczego warto jechaæ do Berlina?
12 A w ¯egrówku wiosna

12 Miodowy jubileusz
13 Ocalmy od zapomnienia!
14 „Karta” poszukuje informacji
15 Krzy¿ówka
15 Og³oszenia drobne
16 Rekordowe dofinansowanie dla gminy

Œmigiel
16 Punkt Informacyjny dla rolników
16 Wyj¹tkowe spotkanie
17 VIII Otwarte Mistrzostwa Œmigla w „ko-

pa”
17 „Metryka miasta Œmigla”
18 Zapraszamy na imprezy w maju
19 Og³oszenia o imprezach

Sk³ad i opracowanie graficzne: Jacek Maria Nieniewski
Foto: Foto-Elf Marciniak, M. Dymarkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tek-
stów oraz listów, nie zwraca materia³ów nie zamówionych i nie od-
powiada za treœæ og³oszeñ.
Druk: Drukarnia HAF s.c. Hanna i Aleksander Florczak
Leszno , Al. Konstytucji 3 Maja 6

„Witryna Œmigielska” – Wydawca: Centrum Kultury, 64-030 Œmi-
giel, ul. Koœciuszki 20, tel. (065) 5 180 273, fax (065) 511 78 13.
Redakcja: Centrum Kultury, 64-030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20, tel
(065) 5 180 273, fax (065) 511 78 13.
e-mail: ck@smigiel.pl
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny), ̄ . Kle-
cha, H. Portala, B. Mencel, M. Dymarkowska, D. Hampel,  J. Pawicki,
A. Weber, Dzia³ promocji UM w Œmiglu.

www.ck-smigiel.pl

Uwaga
W zwi¹zku z przygotowaniem publikacji zwracam siê o na-
wi¹zanie kontaktu do osób znaj¹cych lub bêd¹cych rodzin¹
ROZSTRZELANYCH:
9.11.1939 r. – Park Miejski w Koœcianie:
- B³aszczyk Jan – m³ynarz ze Œmigla,
- Grobelniak Aleksy – pracownik biurowy ze Œmigla,
- Cha³upka Tomasz – z Robaczyna,
- Miko³ajczak Miko³aj – robotnik ze Œmigla,
- Ratajczak Stanis³aw – robotnik z Karœnic,
- Zamelski Jan – robotnik ze Starego Bojanowa,
- Stanis³awski Stanis³aw – z Karœnic,
- Wa³kowski Teofil – ogrodnik ze Œmigla.

9.11.1939 r. – las Kurzagóra:
- Adamczewski Bart³omiej – z Wonieœcia,
- Dratwiñski Józef – ze Œmigla,
- Lacki Franciszek -– ze Starego Bojanowa,
- Matuszczak Franciszek –z Parska,
- Majorek Franciszek – z Bronikowa (?),
- Nowaczyk Jan – z Wonieœcia.

Hubert Zbierski
64-030 Œmigiel,
ul. T. Koœciuszki 41/4
tel. 5 180 260



kwiecieñ/20094

Niezwykle uroczyœcie przebieg³a
pierwsza czêœæ XXV sesji Rady Powiatu
Koœciañskiego, która odby³a siê 16 mar-
ca. W³aœnie wtedy regionalista i spo³ecz-
nik, wieloletni emerytowany pracownik
instytucji samorz¹dowych Ziemi Œmigiel-
skiej Hubert Zbierski odebra³ Srebrny
Medal „Labor Omnia Vincit”. Odznacze-
nie przyznane przez Towarzystwo im.
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu jest
wyrazem uznania dla dzia³alnoœci oœwia-
towej, samorz¹dowej oraz spo³eczno-kul-
turalnej Pana Huberta. Medal wrêczy³
Romuald Sobkowiak. Poznañskie Towa-
rzystwo jest organizacj¹ obywatelsk¹
skupiaj¹c¹ wielkopolskich naukowców,
przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi
kultury, sztuki i mediów podzielaj¹cych
wspólne wartoœci patriotyczne i moralne,
a tak¿e ceni¹cych wartoœæ pracy orga-
nicznej. Wyrazem popieranych idei jest
w³aœnie medal „Labor Omnia Vincit”, któ-
rego nazwa w jêzyku polskim brzmi:
„Praca wszystko zwyciê¿a”.
Odbieraj¹c odznaczenie, œmigielanin
do³¹czy³ do grona przyjació³ poznañskie-
go Towarzystwa.
Gratulujemy przyznanego odznaczenia,
¿ycz¹c satysfakcji i kolejnych sukcesów!

A. Kasperska

Wiosna budzi do ¿ycia, niesie radoœæ
i uœmiech - to dla nas oczywiste. „Kobie-
ta wiosn¹” pokaza³a przyby³ym paniom
z gminy Œmigiel, jak obudziæ w sobie
piêkno na wiosnê, wywo³a³a uœmiech na
wielu twarzach i dostarczy³a ogromn¹ ra-
doœæ – dla nas to te¿ by³o oczywiste. Ale
od pocz¹tku...
KIEDY?

„Labor Omnia Vincit” dla œmigielanina

Kobieta Wiosn¹
Od grudnia 2008 r. w naszej gminie re-
alizowany by³ projekt „Ja Tobie, Ty Mi,
My dla naszej gminy – zwiêkszenie
uczestnictwa mieszkañców gminy Œmi-
giel w ¿yciu spo³ecznym swojej gminy”.
Podczas otwartych spotkañ mieszkañcy
dowiedzieli siê, jakie projekty by³y reali-
zowane w innych gminach Polski oraz
zastanowili siê, jakie s¹ potrzeby gminy

Œmigiel i co warto zrobiæ dla mieszkañ-
ców. Odpowiedzi¹, jak siê okaza³o nie-
zwykle trafn¹, by³a impreza „Kobieta
wiosn¹”, która odby³a siê 7 marca br.
w Centrum Kultury w Œmiglu. By³o to
zwieñczenie realizacji projektu.
KTO?
28 stycznia 2009 r. powo³ano grupê
mieszkañców, w sk³adzie: Ma³gorzata
Adamczewska, Wojciech Cichoszewski,
Magdalena Sowa ze Œmigla oraz Urszu-
la J¹der z Czacza, która zajê³a siê organi-
zacj¹ imprezy. Z ogromnym zaanga¿owa-
niem i entuzjazmem, w sposób godny
naœladowania, zespó³ pracowa³ spo³ecz-
nie na sukces w³asny i projektu.
Ich dzia³ania wspierali koordynatorzy
projektu: Ma³gorzata Kikiewicz z Cen-
trum PISOP i Magdalena Drótkowska
z OPS w Œmiglu oraz Barbara Kuderska,
kierownik OPS w Œmiglu.
CO I JAK?
W sobotnie popo³udnie w Centrum Kul-
tury „Kobieta wiosn¹”...
Du¿a sala kinowa zamieni³a siê w niezwy-
kle klimatyczn¹ kawiarenkê, gdzie panie
z Kó³ Gospodyñ Wiejskich naszej gminy
serwowa³y przepyszne domowe wypieki
i gor¹ce napoje. Dla spragnionych no-

foto Foto-Elf
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wych doznañ smakowych barmani przy-
gotowali bezalkoholowe koktajle, któ-
rych kolor i sposób podania przyci¹ga³
uwagê. Gra œwiate³ towarzyszy³a poka-
zom mody w dwóch ods³onach: wiosen-
nej i na weso³o, a tak¿e popisom wokal-
nym solistek i wystêpom zespo³u FUN-
KOMETR z Koœciana. Uwagê przyby-
³ych osób skupi³ tak¿e pokaz æwiczeñ
usprawniaj¹cych dla poszczególnych czê-
œci cia³a, np brzucha, nóg i ud. Nad prze-
biegiem programu czuwali prowadz¹cy
– Wojciech Cichoszewski i Joanna Sowa.
W sali kinowej zapanowa³ zupe³ni inny
klimat – tu goœci³a strefa urody. Swoje
kosmetyki prezentowa³y dwie firmy ko-
smetyczne – Avon i Mary Kay, a konsul-
tantki chêtnie demonstrowa³y ich dzia-
³anie. Panie mog³y ujrzeæ swoj¹ „now¹
twarz”, korzystaj¹c z makija¿u wykona-
nego kosmetykami firmy Avon. Porad
kosmetycznych przy badaniu skór y
udziela³a tak¿e Katarzyna £abêda. Uwa-
gê przyby³ych osób przyci¹gn¹³ pokaz
lipomassagu wykonany przez jedynego
mê¿czyznê w tej sali – Damiana £abêdê.
Panie otrzyma³y drobne upominki.
W dwóch punktach kosmetyczki malo-
wa³y i ozdabia³y paznokcie, udzielaj¹c
przy tym porad. O fryzurê pañ zadba³o
5 stylistek. Dzieciom i m³odzie¿y zapla-
ta³y w³osy w niecodzienne i pracoch³on-
ne upiêcia. Na pozosta³ych dziewczynach
i kobietach fryzjerki prezentowa³y sze-
roki zakres swoich mo¿liwoœci – prosto-

wa³y, krêci³y, tapirowa³y, by uzyskaæ
efekt, który wywo³ywa³ uœmiech na twa-
rzach przyby³ych. Czêsto panie mia³y
zupe³nie inne fryzury ni¿ te, które nosz¹
na co dzieñ.
Wiemy, ¿e kobiety dbaj¹ o siebie w ka¿-
dym szczególe, dlatego nie zabrak³o wy-
stawy bi¿uterii. Panie obejrza³y rêcznie
wykonane ozdoby: bransoletki, kolczyki
i wisiorki.
W strefie zdrowia mogliœmy przeprowa-
dziæ badanie poziomu cukru i wysoko-
œci ciœnienia.
Podczas gdy panie korzysta³y z niespo-
dzianek, jakie przygotowaliœmy w po-
szczególnych strefach, ich dzieci mog³y
spêdziæ czas w towarzystwie rówieœni-
ków na grach, zabawach i harcerskich
pl¹sach – strefa zabawy mieœci³a siê w za-
cisznym miejscu.
Impreza „Kobieta wiosn¹” spotka³a siê
z ogromnym zainteresowaniem. Wziê³o
w niej udzia³ oko³o 300 osób – choæ prze-
wa¿a³y panie, z zaproszenia skorzystali
tak¿e panowie. Widok uœmiechniêtych,
radosnych pañ, które postanowi³y sko-
rzystaæ z naszego zaproszenia i obudziæ
w sobie piêkno na wiosnê, by³ nagrod¹
dla organizatorów.
Impreza poprzedzona by³a szerok¹ kam-
pani¹ promocyjn¹ – plakaty, ulotki, infor-
macje prasowe i internetowe.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim oso-
bom, które pomog³y nam w przygotowa-
niach i przeprowadzeniu imprezy:
Osoby wspó³prowadz¹ce:

Joanna Sowa, Olga Adamczewska, Alek-
sandra Józefiak, Paulina Kamiñska, Kor-
nelia Pra³at. Osoby przygotowuj¹ce pro-
gram:
- Klaudia Adamczewska i Patrycja B³o-
cian, MUZOL, Magda Paw³owicz – wy-
stêpy wokalne
- uczennice Samorz¹dowego Gimnazjum
w Czaczu: Angelika B³a¿ejewska,
Agnieszka Janicka, Natalia Kostrzewa,
Anna Krysman, Anna Lester, Paulina
Ludwiczak, Malwina Pi¹tek, Ma³gorzata
Ruciñska, Julia Skurpel – pokaz mody
wiosennej
- Katarzyna Landzwojczak – zabawy dla
dzieci
- Katarzyna Naglik – pokaz æwiczeñ
usprawniaj¹cych
- harcerze z 7. HDWP „Stokrotka” im.
hm. Zb. £ukomskiego w Œmiglu: Marcin
Skorupiñski, Mi³osz Sp³awski, Oskar
Walkowiak, Maciej i Marcin Waszkowiak
– pokaz mody na weso³o
- harcerki z 11. SHDW „W³óczykije” im.
Królowej Jadwigi w Œmiglu – gry i zaba-
wy dla dzieci.
Osoby przygotowuj¹ce prezentacje:
- Pawe³ Kromarek, Patryk Nowak – kok-
tajle
- Marta Janicka, Justyna Snela, Katarzy-
na i Damian £abêda – Gabinet kosme-
tyczny „For you” – zabiegi kosmetyczne
- Martyna B³a¿ejewska, Iwona Maœlan-
ka – uk³adanie i czesanie fryzur
- Kó³ko plastyczno-techniczne przy Samo-
rz¹dowym Gimnazjum w Œmiglu prowa-
dzone przez Alicjê Przyby³ek – wystawa
bi¿uterii
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Ko³o Œmigiel - badanie poziomu cukru,
mierzenie ciœnienia krwi
- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bruszcze-
wie, Czaczu, Morownicy, Nowej Wsi,
Poladowie, Sp³awiu, Starej Przysiece
Pierwszej, Œmiglu Jolanta Wawrzyniak –
wypieki i prowadzenie kawiarenki.
Pomoc organizacyjna:
- pracownicy Centrum Kultury w Œmiglu:
Józef Majchrzak, Piotr Majer, Alina
Strzelczyk, Antoni Szulc
- W³odzimierz Drótkowski, Genowefa
£¹czna, Andrzej Jankowski – pawilon
ogrodniczy,
Wspó³organizatorem imprezy „Kobieta
wiosn¹” by³o Centrum Kultury w Œmiglu.
Realizatorami projektu s¹ Stowarzysze-
nie Centrum Promocji i Inicjatyw Oby-
watelskich PISOP i Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œmiglu.

tekst M. Drótkowska
fot. archiwum PISOP

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Gwarno i weso³o by³o 10 marca na co-
rocznym spotkaniu cz³onkiñ Kó³ Gospo-
dyñ Wiejskich z okazji Dnia Kobiet. Ju¿
po raz kolejny zosta³o ono zorganizowa-
ne przez Gminny Zwi¹zek Rolników Kó-
³ek i Organizacji Rolniczych w restaura-
cji „Poemat”. Ta forma rozrywki cieszy
siê wœród cz³onkiñ kó³ coraz wiêkszym
powodzeniem, nic wiêc dziwnego, ¿e do
wspólnej biesiady zasiad³o a¿ 150 pañ.
Wszystkie zosta³y serdecznie powitane
przez prezesa Zwi¹zku Zygmunta Ko-

Gminne eliminacje ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿
zapobiega po¿arom” odby³y siê w œmi-
gielskim zespole szkó³ 4 marca. Do
konkursu przyst¹pi³o 39 zawodników
w trzech kategoriach wiekowych: ucznio-
wie szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz
szkó³ ponadgimnazjalnych, wy³onieni
w eliminacjach szkolnych. Byli to ucznio-
wie szkó³ w Œmiglu, Czaczu, Starym Bo-
janowie oraz Bronikowie, a tak¿e Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie.
Nad prawid³owym przebiegiem konkur-
su czuwa³o szeœcioosobowe jury wraz
komendantem Gminnym Stra¿y Po¿ar-
nych w Œmiglu – Marianem Graczykiem.
Pytania konkursowe przygotowane zo-
sta³y w formie testu, a o zwyciêstwie de-
cydowa³a liczba zdobytych punktów.
W kategorii szkó³ podstawowych najwiê-
cej poprawnych odpowiedzi (28) udzieli-
³a Kinga Skoracka z Czacza, zajmuj¹c tym
samym pierwsze miejsce. O szeœæ punk-
tów mniej zdoby³a równie¿ uczennica
szko³y w Czaczu – Martyna Kuleczka,
zajmuj¹c miejsce drugie. Krystian Samo-

Weso³y Dzieñ Kobiet

Wiedzy po¿arniczej im nie brak!

niecznego, a w imieniu burmistrza Œmi-
gla Wiktora Sneli œwi¹teczne ¿yczenia
z³o¿y³a zebranym wiceburmistrz Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska. Po pysznym
posi³ku, przy lampce s³odkiego wina pa-
nie wys³ucha³y piosenek i skeczy w wy-
konaniu zespo³u „Katarzynki” ze S³upi
Kapitulnej. Œmiechu by³o du¿o, a atmos-
fera stawa³a siê z ka¿d¹ chwil¹ coraz bar-
dziej radosna. Wystêp „Katarzynek” za-
koñczy³ przezabawny pokaz mody, a po-
tem by³y wspólne œpiewy i rozmowy.

l¹g ze szko³y w Starym Bojanowie i Na-
talia Lewandowska, uczennica z Broni-
kowa, uzyskali równo po 20 punktów,
dlatego o miejscu trzecim zadecydowa³a
runda dodatkowa. W pojedynku pytañ
ustnych ostatecznie zwyciê¿y³ Krystian
Samol¹g, uzyskuj¹c 22 punkty. W kate-
gorii szkó³ gimnazjalnych najwiêksz¹
liczbê punktów zebrali uczniowie z Cza-
cza: Magdalena Paw³owicz i £ukasz
Urbaniak, uzyskuj¹c równo po 25 punk-
tów. W tym przypadku jury przyzna³o
dwa pierwsze miejsca, bez przyznania
miejsca drugiego. Miejsce trzecie zajê³a
Anna B³a¿eczek – 23 punkty. Wœród
uczniów szko³y ponadgimnazjalnej zwy-
ciê¿y³ Patryk Franek, uzyskuj¹c 26 punk-
tów. Drugie miejsce, z 18 punktami, zaj¹³
Adrian Zawicki, a trzecie Dawid Dêbo-
wiak – 17 punktów. Wszyscy zawodnicy
z tej kategorii s¹ uczniami niet¹¿kowskiej
szko³y.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wrêcza-
li zdobywcom pierwszych trzech miejsc
Jerzy Cieœla – prezes Oddzia³u Miejsko-
Gminnego ZOSP RP oraz Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska – zastêpca burmi-

strza Œmigla.
Zwyciêzcy œmigielskich eliminacji repre-
zentowali gminê podczas turnieju powia-
towego, który odby³ siê 19 marca w Gim-
nazjum w Starych Oborzyskach.
W eliminacjach wziê³o udzia³ 40 uczest-
ników:
- w grupie I (szko³y podstawowe) na 15
zawodników najlepsze wyniki osi¹gnê³y:
Iga Zborowska – SP Krzywiñ – 24 punk-
ty, Kinga Skoracka – SP Czacz – 23 punk-
ty oraz Weronika Buchert – SP Racot –
23 punkty
- w grupie II (szko³y gimnazjalne) wœród
16 uczestników najlepsi okazali siê: Da-
wid D¹browski – Gimnazjum Stare Obo-
rzyska – 46 punktów, Magdalena Paw³o-
wicz – Gimnazjum Czacz – 45 punktów
i £ukasz Urbaniak – Gimnazjum Czacz –
43 punkty
- w grupie III (szko³y ponadgimnazjalne)
z 9 uczestników najlepsi byli: Patrycja
Œlota³a – Krzywiñ, 44 punkty, Hubert
Bartkowiak– Koœcian, 30 punktów, Ad-
rian Zawicki – Niet¹¿kowo, 25 punktów.
Naszym zawodnikom nie uda³o siê co
prawda zakwalifikowaæ do eliminacji
wojewódzkich, ale osi¹gnêli wielki suk-
ces. – zwyciê¿yli w klasyfikacji dru¿yno-
wej gmin powiatu koœciañskiego, zdoby-
waj¹c 188 punktów, drugie miejsce zajê-
³a gmina Koœcian (183 p.), a trzecie gmi-
na Czempin (174 p.)
Jak zaznaczy³ prezes koœciañskiego Za-
rz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP, po-
ziom przygotowania uczniów by³ wyso-
ki, a pytania testowe, na które odpowia-
dali, bardzo trudne.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
i wartoœciowe upominki. Dodatkowo wy-
ró¿nieni zostali najm³odsi uczestnicy
zmagañ – Weronika Buchert i Kamil
Adamczak.

A. Kasperska
M. D.

foto archiwum

M.D.
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Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowe-
go w Œmiglu realizowa³y wspólnie z ró-
wieœnikami z ̄ egrówka i Czacza projekt
edukacyjny „Z Bolkiem i Lolkiem pozna-
jemy Europê”. Autorkami przedsiêwziê-
cia by³y nauczycielki Ewa Nowak i El¿-
bieta Wasielewska. Szeœciolatki rozpo-
czê³y „podró¿” od Polski, potem „pojecha-
³y poci¹giem” do Niemiec i Danii, a na-
stêpnie „autobusem” do Francji, po czym
„pop³ynê³y statkiem” do Wielkiej Bryta-
nii, a nastêpnie „polecia³y samolotem” do
W³och. W ka¿dym odwiedzonym kraju
przedszkolacy poznali charakterystycz-
ne dla danego pañstwa budowle, zwycza-
je, barwy narodowe oraz najbardziej

10 marca w Zespole Szkó³ w Broni-
kowie odby³ siê VI Gminny Konkurs Ma-
tematyczny dla Uczniów Klas Szóstych
Szkó³ Podstawowych Gminy Œmigiel. Or-
ganizatorami by³y nauczycielki matema-
tyki: Bernadeta Bojek z Zespo³u Szkó³
w Bronikowie i Anna Dybska z Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie.
Do konkursu przyst¹pi³y wszystkie szko-
³y naszej gminy. Etapy szkolne wy³oni³y

Ciekawym wyzwaniem dla najm³od-
szych dzieci z grupy „Misiów” i „Pszczó-
³ek” Przedszkola Samorz¹dowego w Œmi-
glu, jak i ich wychowawców, jest udzia³
w projekcie edukacyjnym „Przedszkole,
w którym nie tylko siê bawimy”. Realiza-
cja przedsiêwziêcia rozpoczê³a siê
w styczniu i potrwa do koñca lipca br.
Projekt finansowany jest z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Otrzymane na ten cel fundusze pozwoli-
³y na zakup niezbêdnych pomocy dydak-
tycznych dla przedszkolaków oraz na
przeprowadzenie szkoleñ dla nauczycie-
li i rodziców.

Przedszkolacy poznaj¹ kraje Unii Europejskiej

Matematyczne ³amig³ówki po raz szósty

Misie i Pszczó³ki – nie tylko siê bawi¹

znan¹ postaæ z bajki. Dzieciom najbar-
dziej podoba³y siê prace rêczne: wyko-
nanie flag poznanych pañstw oraz wype³-
nianie specjalnie przygotowanych tema-
tycznie kart pracy. Dzieci równie chêt-
nie œpiewa³y poznane piosenki opowiada-
j¹ce o krajach europejskich. Du¿ym za-
interesowaniem wœród przedszkolaków
cieszy³y siê tak¿e spotkania z nauczycie-
lami: jêzyka niemieckiego - Wojciechem
Adamczewskim, jêzyka francuskiego –
Hann¹ Kurasiñsk¹ i jêzyka angielskiego
– Paulin¹ Grzelczyk. Dziêki zajêciom sze-
œciolatki nauczy³y siê podstawowych
s³ów w trzech jêzykach oraz dowiedzia³y
siê wielu ciekawostek o Niemczech,

Francji i Wielkiej Brytanii. Podczas pod-
sumowania projektu maluchy rozwi¹zy-
wa³y zagadki, kojarzy³y postaæ bajkow¹
z danym pañstwem i z pomoc¹ rodziców
wykona³y makiety charakterystycznych
dla danego kraju budowli.

tekst E. Nowak

Poprzez realizacjê projektu dzieci
zwiêksz¹ swoje szanse edukacyjne. Na-
uka z wykorzystaniem nowych pomocy
dydaktycznych oraz zastosowaniem no-

trójkê najlepszych matematyków z ka¿-
dej z nich. Do zmagañ fina³owych stanê-
³o 15 uczniów.
Uroczysty patronat nad konkursem tra-
dycyjnie obj¹³ Jan Józefczak – przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla. Zosta³ on
równie¿ fundatorem nagród dla trzech
pierwszych finalistów oraz pucharu dla
szko³y, której przedstawiciele zdobyli
³¹cznie najwiêksz¹ liczbê punktów.

Mistrzowie matematyki klas szóstych to:
I miejsce – Tomasz Piotrowski ze szko³y
w Starej Przysiece Drugiej, II miejsce –
Magdalena Ryfa ze szko³y w Starej Przy-
siece Drugiej, III miejsce – Martyna Ko-
tecka za szko³y w Œmiglu.
Dru¿ynowo zwyciê¿yli reprezentanci ze
szko³y w Starej Przysiece Drugiej i to oni
odjechali z pucharem.
Nagrody uczestnikom konkursu wrêczy³
Jan Józefczak. Ka¿dy otrzyma³ pami¹tko-
wy dyplom oraz nagrodê ufundowan¹
przez patrona konkursu i sponsorów
(burmistrza Œmigla, Firmê Handlowo –
Us³ugow¹ E. R. Stachowscy w Œmiglu,
Ksiêgarniê J. Turkowiak w Œmiglu, Ksiê-
garniê W. Miko³ajczaka oraz Gdañskie
Wydawnictwo Oœwiatowe). Sponsorom
serdecznie dziêkujemy za wsparcie.
Organizatorzy:

Bernadeta Bojek i Anna Dybska
foto archiwum

watorskich metod pracy i zabawy z dziec-
kiem pozwoli na wyzwolenie drzemi¹-
cych w maluchach mo¿liwoœci i zdolno-
œci, a tak¿e wyzwolenie pozytywnych
emocji, przez co przedszkolaki ³atwiej
opanuj¹ umiejêtnoœæ czytania i pisania.
W projekcie swój udzia³ maj¹ tak¿e ro-
dzice, którzy zostali przeszkoleni, po to,
by naukê poprzez zabawê kontynuowali
ze swoimi dzieæmi tak¿e w domu.
Pier wsze, eksper ymentalne zajêcia
przedszkolaki maj¹ ju¿ za sob¹. Okazuje
siê, ¿e maluszki bardzo chêtnie i aktyw-
nie uczestnicz¹ w lekcjach odbywaj¹cych
siê w ramach projektu.

A. Kasperska
foto archiwum
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Miesi¹ce listopad i grudzieñ 1918
roku w Œmiglu to okres organizacji i kon-
solidacji przysz³ych w³adz polskich i si³
zbrojnych. Na terenie Œmigla mia³y pod
koniec grudnia stacjonowaæ niemieckie
oddzia³y wojskowe. 10 grudnia 1918 roku
burmistrz poinformowa³ spo³eczeñstwo,
¿e do miasta przyje¿d¿a 37. pu³k piecho-
ty. Wiadomoœæ ta przyœpieszy³a przygo-
towania do powstania. W przeddzieñ
Bo¿ego Narodzenia skauci przewrócili
bramy tryumfalne przygotowane przez
w³adze miejskie na powitanie przybywa-
j¹cych oddzia³ów wojskowych. 28 grud-
nia bracia £ukomscy dostarczyli do Œmi-
gla transport broni – kilkadziesi¹t kara-
binów i amunicjê. Wiadomoœæ o wybu-
chu powstania spowodowa³a opuszczenie
miasta przez oddzia³y niemieckie, które
31 grudnia wycofa³y siê do Leszna. W na-
stêpnych dniach intensywnie æwiczyli
powstañcy œmigielscy. W zwi¹zku z za-
gro¿eniem Osiecznej przez si³y niemiec-
kie z Leszna ks. prob. Steinmetz z Osiecz-
nej zwróci³ siê z proœb¹ o pomoc do po-
wstañców krzywiñskich, którzy uznali
jednak, ¿e ich si³y s¹ na tyle s³abe, ¿e nie
wystarcz¹ do odparcia ataku niemieckie-
go i dlatego za poœrednictwem dr. Wil-

Szczawno-Zdrój to szeœciotysiêczna
miejscowoœæ uzdrowiskowa, malowniczo
po³o¿ona u podnó¿a góry Che³miec, w do-
linie potoku Szczawnik. O tym, ¿e Szczaw-
no-Zdrój dumne jest z genera³owej Bar-
bary z Ch³apowskich D¹browskiej, dowie-
dzia³am siê przypadkowo w lipcu 2008
roku, gdy z grup¹ emerytów z Koœciana,
Œmigla i okolicy tam wypoczywa³am.
W czasie spaceru po kurorcie przewod-
nik zapozna³ nasz¹ grupê z histori¹
i z dniem dzisiejszym miejscowoœci.

Szczawno-Zdrój jest jednym z najstar-
szych uzdrowisk na Dolnym Œl¹sku. Jego
poprzednie nazwy to: Salzbrunn, Bad
Salzbrunn, Ober Salzbrunn, Solice-Zdrój.
Pierwsza wzmianka o Salzbrunn, wtedy
wsi ksi¹¿êcej, zawarta jest w Ksiêdze
Henrykowskiej z 1221 roku. (W niej za-
notowano pierwsze zdanie w jêzyku pol-
skim.) Po koniec XIII wieku wieœ w³¹czo-
no do dóbr zamku Ksi¹¿. Losy Salzbrunn
zmienia³y siê wraz z dziejami zamku. Od
1509 roku do 1931 roku miejscowoœæ ta
nale¿a³a do rodu Hochbergów uwa¿aj¹-
cych siê za potomków Piastów. W 1945
roku w³¹czono j¹ do Polski i dano nazwê
Solice-Zdrój, ale ju¿ w 1946 roku zmie-
niono j¹ na Szczawno-Zdrój.

Powstañcy œmigielscy w boju pod Osieczn¹
kowskiego zwrócili siê tak¿e do powstañ-
ców œmigielskich. Reakcj¹ na tê proœbê
by³ wyjazd kompanii œmigielskiej pod
dowództwem ppor. Józefa £ukomskiego.
Zgodê na to wyrazi³a Powiatowa Rada
Ludowa. Wyjazd kompanii nast¹pi³
10 stycznia 1919 roku oko³o godz. 2200,
na 10 wozach z Czacza i Bia³cza. W sk³ad
kompanii wchodzi³o 11 sekcji po 9 ludzi
uzbrojonych w karabiny rêczne. W wy-
posa¿eniu znajdowa³y siê tak¿e 2 karabi-
ny maszynowe i 2 skrzynie granatów
rêcznych. Wraz z kompani¹ wyruszyli
cz³onkowie Dru¿yny Pogotowia im. Jana
Kiliñskiego zaopatrzeni w nosze i banda-
¿e. Przyjazd kompanii do Osiecznej na-
st¹pi³ 11 stycznia oko³o godz. 200. Znaj-
dowa³ siê tam ju¿ oddzia³ krzywiñski w si-
le 40 ludzi pod dowództwem ppor. Na-
mys³a. Kompania zosta³a tymczasowo
zakwaterowana w klasztorze. Po otrzy-
maniu w godzinach po³udniowych infor-
macji o zbli¿aj¹cych siê Niemcach, zarz¹-
dzono alarm i kompania uda³a siê w kie-
runku szosy leszczyñskiej. Niemcy ata-
kowali w sile 2 kompanii wspartych przez
artyleriê, moŸdzierze i karabiny maszy-
nowe. Czêœæ kompanii œmigielskiej skie-
rowano na wschód od wspomnianej szo-

Szczawno-Zdrój te¿ dumne z Barbary

sy, wzd³u¿ parku w kierunku na cmen-
tarz, a drug¹ czêœæ w kierunku Wyci¹¿-
kowa. Dzia³ania te mia³y przeszkodziæ
Niemcom w okr¹¿eniu miasta. Miêdzy
stanowiskami œmigielan pozycje zajêli
powstañcy krzywiñscy. Uderzenie od
strony cmentarza skierowane zosta³o na
pobliskie wzgórze. Powstañcy, ostrzeli-
wuj¹c Niemców z karabinów maszyno-
wych, uderzyli zdecydowanie i to spowo-
dowa³o ich odwrót. Oddzia³y prawego
skrzyd³a przeprawi³y siê przez kana³
w kierunku Drzeczkowa. Wycofanie siê
wroga z Jeziorek by³o przyczyn¹ odwro-
tu sprzed pozycji powstañczych. Niem-
cy wycofali siê w kierunku Wyci¹¿kowa.
Walki zakoñczy³y siê oko³o godz. 1530.
W rêce powstañców dosta³y siê m.in. 3
karabiny maszynowe, 30 karabinów rêcz-
nych, amunicja i wiele innego sprzêtu
wojskowego. Straty Niemców wynios³y
4 zabitych i 5 rannych, a polskie 3 zabi-
tych, 6 rannych i 10 zatrutych gazem.
Ranni zostali przywiezieni do Œmigla. Tu
tak¿e po zakoñczeniu walk wróci³a kom-
pania, a jej dowódca obj¹³ dowodzenie
odcinkiem „Osieczna”.

Jan Pawicki

Przewodnik naszej grupy, rozmi³owa-
ny w Sudetach i Dolnym Œl¹sku, podkre-
œla³ wszechobecn¹ zieleñ, ³agodny, orzeŸ-
wiaj¹cy klimat i znane od œredniowiecza
walory lecznicze wód mineralnych,
wszystko to, co pomaga w Szczawnie-
Zdroju odzyskaæ zdrowie i dobre samo-
poczucie. Rozkwit kurortu nast¹pi³ w XIX
wieku. Przewodnik z dum¹ podkreœla³,
¿e do Szczawna-Zdroju na kuracjê przy-
je¿d¿ali nadzwyczajni goœcie: koronowa-
ne g³owy, osobistoœci ze œwiata polityki,
kultury i nauki, ludzie, którzy weszli do
œwiatowej, europejskiej i polskiej histo-
rii. Oto nazwiska niektórych z nich: ce-
sarz Niemiec Wilhelm II, car Miko³aj I,
Winston Churchill, Iwan Turgieniew,
noblista Gerhart Hauptman, kardyna³
Adam ksi¹¿ê Sapieha, Henryk Wieniaw-
ski, Zygmunt Krasiñski, Karol Marcin-
kowski, Hipolit Cegielski. Przed gma-
chem Zak³adu Przyrodoleczniczego
przewodnik zatrzyma³ grupê i wskaza³ na
marmurow¹ tablicê z nazwiskami s³aw-
nych Polaków przebywaj¹cych w Szczaw-
nie-Zdroju w latach 1820-1901 i korzysta-
j¹cych z jego leczniczych wód. Tablicê
tê wmurowano z okazji uroczystoœci Ty-
si¹clecia Polski. Wœród innych, s¹ na niej

nazwiska s³awnych Wielkopolan. Prze-
wodnik zwróci³ uwagê, ¿e tablica ta jest
niekompletna, bo „…brakuje na niej na-
zwiska Wielkopolanki Barbary D¹brow-
skiej, drugiej ¿ony genera³a Jana Henry-
ka D¹browskiego, Basi z naszego hym-
nu narodowego. Ona przebywa³a
w uzdrowisku latem 1828 roku, a Szczaw-
no-Zdrój jest z tego dumne”. Ta wypo-
wiedŸ przewodnika mile zaskoczy³a
nasz¹ grupê. Mnie ona zainteresowa³a
i zaciekawi³a, poniewa¿ w ¿adnej znanej
mi dotychczas publikacji nie natrafi³am
na informacjê o letnim wyjeŸdzie Barba-
ry D¹browskiej do kurortu Salzbrunn.
Odebra³am j¹ jako nieznany mi dot¹d
epizod z ¿ycia genera³owej Barbary
z Ch³apowskiej D¹browskiej, godny bli¿-
szego poznania, wyjaœnienia, opisania
i uzupe³nienia nim jej biografii.

W 1828 roku Barbara D¹browska
mia³a czterdzieœci szeœæ lat i by³a ci¹gle
eleganck¹ i urodziw¹ dam¹, od dziesiê-
ciu lat wdow¹. Dzieci D¹browskich nie
by³y jeszcze pe³noletnie. Córka Bogus³a-
wa mia³a czternaœcie lat, syn Bronis³aw
lat dwanaœcie. Dla dobra dzieci wdowa
opuœci³a pe³en wspomnieñ pa³ac winno-
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górski i na sta³e przenios³a siê do War-
szawy. W 1828 roku rodzina D¹brow-
skich mieszka³a w pa³acu Staszica, w któ-
rym Towarzystwo Przyjació³ Nauk umie-
œci³o zbiory pami¹tek legionowych zgro-
madzonych przez genera³a D¹browskie-
go. Sytuacja materialna wdowy by³a do-
skona³a. W pa³acu zajmowa³a ca³e dru-
gie piêtro. Dostatek zapewnia³y docho-
dy z dóbr winnogórskich, które w dowód
uznania otrzyma³ jej m¹¿ od cesarza Na-
poleona. Bogus³awa i Bronis³aw mieli
piêciu wybitnych nauczycieli domowych.
Zgodnie z testamentem ojca, nad ich
wykszta³ceniem czuwa³ Julian Ursyn
Niemcewicz. Dzieci bohatera narodowe-
go wzrasta³y w dostatku i patriotycznej
atmosferze. W warszawskim salonie D¹-
browska przyjmowa³a g³ównie dawnych
przyjació³ mê¿a, zw³aszcza legionistów,
swoich licznych krewnych i znajomych
z krêgów arystokratycznych. W Warsza-
wie j¹ szanowano, admirowano i darzo-
no wyj¹tkowymi wzglêdami. Przez wiel-
kiego ksiêcia Konstantego Barbara by³a
zaliczana do dam najwy¿szej klasy. Po-
przez Antoninê Ch³apowsk¹, ¿onê jej
kuzyna genera³a Dezyderego Ch³apow-
skiego z Turwi, D¹browska by³a spowi-
nowacona z carsk¹ rodzin¹ Romanowów.
Z niej wywodzi³ siê ksi¹¿ê Konstanty.
Jego ¿ona Joanna z Grudziñskich by³a
siostr¹ Antoniny. Podczas publicznych
uroczystoœci D¹browska zajmowa³a miej-
sce przy ¿onie ksiêcia.

W drugiej po³owie lat dwudziestych
XIX wieku w pokongresowej Warszawie
toczy³o siê bujne ¿ycie towarzyskie. W sa-
lonach dyskutowano, przejmowano siê
modnymi nowinkami, politykowano. Na
przegl¹dach wojska urz¹dzanych przez
wielkiego ksiêcia Konstantego upajano
siê widokiem polskich or³ów. Pod t¹ po-
godn¹ skorup¹ wrza³o te¿ inne ¿ycie.
Atmosfera polityczna w Warszawie oko-
³o roku 1828 by³a trudna dla Polaków.
W stolicy Królestwa Polskiego toczy³y siê
procesy, wzmaga³y siê represje, tajni
agenci carscy znajdowali wœród Polaków
nowe ofiary, którymi zape³nia³y siê wiê-
zienia. Aresztowano Ignacego Pr¹dzyñ-
skiego, nauczyciela Bronis³awa D¹brow-
skiego, a szpicle obserwowali mieszka-
nie Genera³owej, która w swym salonie
przyjmowa³a wielu patriotów.

Uroki bycia wielk¹ dam¹ przyæmiewa-
³y Barbarze narodowe smutki i liczne
rodzinne zmartwienia. Niepe³noletnie
dzieci szybko dojrzewa³y patriotycznie
i gotowe by³y zaanga¿owaæ siê w niebez-
pieczn¹ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Mat-
ka martwi³a siê, aby syn nie narazi³ siê

w³adzom carskim i nie trafi³ do wiêzie-
nia. Dla Bronis³awa marzy³a ona o wiel-
kiej roli w dziejach narodu polskiego,
podobnej do tej, jak¹ odegra³ jego ojciec.

Lata dwudzieste XIX wieku by³y dla
D¹browskiej czasem smutnych po¿e-
gnañ. W 1822 roku zmar³ Józef Wybicki
– przyjaciel ojca, druh legionowy jej mê¿a
i testamentowy opiekun jej dzieci. Kolej-
nym bolesnym ciosem dla Barbary by³a
w 1823 roku œmieræ m³odszego brata Sta-
nis³awa Ch³apowskiego, adiutanta jej
mê¿a. W 1826 zmar³ ksi¹dz Stanis³aw
Staszic, patriota od dawna zaprzyjaŸnio-
ny z Ch³apowskimi i D¹browskimi. Wdo-
wa boleœnie prze¿y³a te¿ w 1827 roku tra-
giczn¹ œmieræ pasierba genera³a – inwa-
lidy wojennego Jana Micha³a D¹brow-
skiego – syna i towarzysza broni mê¿a,
a jej rówieœnika.

Ukojeniem smutków by³y dla Gene-
ra³owej wyjazdy do Wielkopolski, gdzie
cieszy³a siê opini¹ pier wszej damy.
Z dzieæmi wyje¿d¿a³a tam zw³aszcza la-
tem. Tr udn¹ atmosferê polityczn¹
w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim odbie-
ra³a jako lepsz¹, spokojniejsz¹ ni¿ w War-
szawie. Latem 1828 roku na pewno od-
wiedzi³a Wielkopolskê. Wtedy jej rodzi-
ce Nepomucena i Ksawery Ch³apowscy
sprzedawali pa³ac, w którym ona spêdzi-
³a dzieciñstwo i m³odoœæ. Rozstanie z ro-
dzinnym domem w Koszanowie przy
Œmiglu by³o dla Barbary kolejnym, trud-
nym i smutnym prze¿yciem.

Dok³adnie nie wiadomo, czy genera-
³owa D¹browska, bêd¹c latem 1828 roku
w Poznaniu, odwiedzi³a te¿ swych licz-
nych znajomych i przyjació³ z arystokra-
tycznych rodów wielkopolskich. Mo¿e
odnowi³a swe dawne kontakty z namiest-
nikiem Antonim ksiêciem Radziwi³³em
i jego rodzin¹? Wiedzia³a przecie¿, ¿e
w poznañskich salonach ksiêcia groma-
dzi³a siê „œmietanka” arystokratyczna
i kulturalna Wielkopolski. Mo¿na siê tyl-
ko domyœlaæ, ¿e na spotkaniach z wiel-
kopolskimi przyjació³mi Barbara us³ysza-
³a o modnym, pruskim kurorcie Sal-
zbrunn i wyj¹tkowych w³aœciwoœciach
leczniczych tamtejszych wód mineral-
nych, które dok³adnie zbadano i opisano
w 1816 roku.

Wtedy nast¹pi³ prawdziwy rozkwit
uzdrowiska Salzbrunn. Wybudowano
pijalnie, zajazdy, hotele, teatr, pawilon dla
orkiestry i zadbano o inne atrakcje dla
kuracjuszy. Rezultaty dzia³añ ludzkich,
walory lecznicze wód, piêkny krajobraz,
wspania³e warunki klimatyczne sprawi-
³y, ¿e to uzdrowisko sta³o siê bardzo po-
pularnym i modnym kurortem o euro-
pejskiej renomie. Mimo wysokich cen za

pokoje, wszelkie us³ugi i przyjemnoœci,
przyje¿d¿ali tu mo¿ni z ca³ej Europy.

Zdrowia i mi³ego spêdzenia czasu szu-
kali w Salzbrunn liczni Wielkopolanie.
Polacy z Wielkiego Ksiêstwa Poznañskie-
go wybierali ten kurort równie¿ dlatego,
¿e by³o do niego stosunkowo blisko. Do
ulubionego uzdrowiska przybywali ca³y-
mi rodzinami. Sprawi³o to, ¿e Salzbrunn
w XIX wieku by³ drugim po Wroc³awiu
centrum polskoœci na Dolnym Œl¹sku. Tu
goœcili Su³kowscy z Rydzyny, Miel¿yñ-
scy, Mycielscy, Radziwi³³owie i inni ary-
stokraci. Tu równie¿ leczyli siê s³awni
Wielkopolanie: Hipolit Cegielski, Karol
Marcinkowski, Marceli Motty, Paulina
Wilkowska i inni.

Prawdopodobnie zasugerowana opo-
wieœciami przyjació³ o zdrowotnych wa-
lorach dolnoœl¹skiego kurortu, Barbara
D¹browska uda³a siê do niego po ulgê
w dusznoœciach sercowych i w celu odzy-
skania lepszego samopoczucia po trud-
nych prze¿yciach osobistych. Potwierdze-
niem jej pobytu w Salzbrunn w lipcu 1828
roku jest jej wpis do ksiêgi kuracjuszy.

Na powy¿sz¹ ksiêgê powo³uj¹ siê au-
torzy publikacji o uzdrowisku i jego go-
œciach. Polacy kuruj¹cy siê dawniej w Sal-
zbrunn s¹ tematem „Wa³brzyskiej kroni-
ki Polaków lat 1807-1907” Publikacjê tê
do u¿ytku wewnêtrznego wyda³ Wydzia³
Kultury Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej w Wa³brzychu w 1962 roku. In-
formacje o goœciach z 1828 roku s¹ w tej
kronice na czwartej stronie. Innym Ÿró-
d³em o letnim pobycie D¹browskiej w ku-
rorcie jest ksi¹¿ka Alfonsa Szyperskiego
„Polacy w dawnym Szczawnie i starym
Zdroju” wydana w Szczawnie-Zdroju
w 1974 roku na okolicznoœæ IX Dni Hen-
ryka Wieniawskiego. W rozdziale „Król
skrzypków i inni koncertanci” na stronie
dziewiêtnastej autor zamieœci³ ciekaw¹
informacjê. Dygresyjnie doda³, ¿e z Pol-
ski do Szczawna przyby³a „…pani gene-
ra³owa D¹browska, która pi³a wodê w to-
warzystwie s¹siadki o folwarczn¹ miedzê
hrabiny Miel¿yñskiej z Mi³os³awia oraz
„pu³kownikowej” Poniñskiej z pobliskiej
Wrzeœni. D¹browska bez wahania poda-
³a, ¿e przybywa z Polski, nie uznaj¹c „pru-
skiej” Winnogóry, gdzie mieszka³ i zmar³
twórca Legionów.” Autor pisze, ¿e w la-
tach przed powstaniem listopadowym
Szczawno sta³o siê prawdziw¹ mekk¹ dla
zabranych w niewolê Polaków, którzy
woja¿owali do jego wód ca³ymi klanami.
Informuje równie¿, ¿e genera³owa D¹-
browska z rodzin¹ zajê³a pokoje w pen-
sjonacie Pod Z³otym S³oñcem, a panie
Miel¿yñska i Poniñska w pobliskim pen-
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sjonacie Pod Z³otym Lwem. Trzy panie
gawêd¹ bawi³ proboszcz „von” Bentkow-
ski z ¯erkowa. Ca³¹ tê czwórkê wielko-
polskich kuracjuszy Szyperski okreœli³,
¿e „… to geograficzni s¹siedzi, niemal
z jednej gminy.” Pisz¹c o koncertach
skrzypcowych Henryka Wieniawskiego
i o wystêpach orkiestry zdrojowej, autor
„Polaków w dawnym Szczawnie i starym
Zdroju” dodaje, ¿e w krêgach polskich
k¹pielowiczów z werw¹ tañczono mazu-
ra w narodowych strojach, wzbudzaj¹c
podziw Niemców.

Szczawno nie by³o dla Barbary ca³-
kiem obce. Oddzia³ polskiej jazdy, stwo-
rzony z by³ych legionistów D¹browskie-
go w armii napoleoñskiej, 15 maja 1807
roku na polach Szczawna rozbi³ Prusa-
ków. (W listopadzie tego roku odby³ siê
œlub Barbary i Henryka D¹browskich.)
Po bitwie polscy u³ani zaœpiewali „Mazur-
ka D¹browskiego”. Œwiadczy to, ¿e
w Szczawnie wczeœniej ni¿ w innych stro-
nach naszego kraju œpiewano pieœñ s³a-
wi¹c¹ twórcê Legionów. Zdarzenie to
opisa³ kronikarz wojenny Wojciech Do-
biecki w „Pamiêtniku o pu³ku jazdy le-
gionów”, Kraków 1859.

Historia miasta i uzdrowiska Szczaw-
no-Zdrój jest ci¹gle badana i na nowo
opisywana. Dowodem tego jest ksi¹¿ka
Eufrozyny i Zygfryda Pi¹tków: „Szczaw-
no-Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska.”
Wyda³ j¹ Zarz¹d Miasta Szczawna- Zdro-
ju w 1996 roku. W niej na osiemdziesi¹-
tej drugiej stronie autorzy podaj¹, ¿e
w 1828 roku zebra³o siê w dawnym
Szczawnie doborowe towarzystwo Polek
i Polaków: „…Na pocz¹tku wymieñmy
Barbarê z Ch³apowskich D¹browsk¹, tê
Basiê z Mazurka D¹browskiego Józefa
Wybickiego, wdowê po generale Janie
Henryku, twórcy Legionów Polskich we
W³oszech.” Dalsze informacje Pi¹tków
o przyjeŸdzie D¹browskiej do Salzbrunn
zgodne s¹ z wiadomoœciami podanymi
przez Alfonsa Szyperskiego.

Kiedy D¹browska przyjecha³a do Sal-
zbrunn, by³o du¿o kwater do wynajêcia.
Zapewne, tak jak inni zamo¿ni kuracju-
sze, zajê³a ona ze s³u¿b¹ trzy lub cztery
pokoje w pensjonacie Gold Sonne (Z³ote
S³oñce) i s³ono za nie zap³aci³a. Pensjo-
nat Gold Sonne na pocz¹tku XX wieku
by³ hotelem o nazwie Zur Sonne. Stare
sztychy i pocztówki obrazuj¹, jak móg³
wygl¹daæ budynek, w którym mieszka³a
D¹browska. W postaci zmienianej w ci¹-
gu up³ywu lat, znajduje siê on przy ulicy
Koœciuszki obok Urzêdu Miasta Szczaw-
na-Zdróju. Obecnie mieœci siê tu trzy-
gwiazdkowy hotel Rivendell, który stara

siê kontynuowaæ dobre tradycje poprzed-
ników.

Wpis w ksiêdze kuracjuszy nie pre-
cyzuje, kto stanowi³ rodzinê D¹brow-
skiej. Domyœlaæ siê mo¿na, ¿e by³y to jej
dzieci. W tym czasie ¿yli jej rodzice i brat
Klemens. Oni mogli równie¿ byæ t¹ ro-
dzin¹ wymienion¹ w ksiêdze.

Trzeba bli¿ej wyjaœniæ, kim by³y oso-
by sto osiemdziesi¹t lat temu towarzysz¹-
ce Genera³owej w Salzbrunn: hrabina
Miel¿ynska z Mi³os³awia, pu³kownikowa
Poniñska z Wrzeœni i proboszcz  von
Bentkowski z ¯erkowa.

Ch³apowscy i Miel¿yñscy to dwa zna-
ne kiedyœ wielkopolskie rody arystokra-
tyczne, od dawna z sob¹ zaprzyjaŸnione.
Ojciec Barbary Ksawery Ch³apowski
i Józef hrabia Miel¿yñski byli pos³ami
z Wielkopolski na Sejm Czteroletni. Po-
mimo pewnych zawirowañ wyp³ywaj¹-
cych z odmiennych pogl¹dów na Konsty-
tucjê Trzeciego Maja, przyjaŸñ by³ych
pos³ów i ich rodzin przetrwa³a d³ugie lata.
Miel¿yñscy i Ch³apowscy odwiedzali siê
i korespondowali ze sob¹. W 1806 roku
w poznañskim pa³acu Stanis³awa Miel-
¿yñskiego przy Starym Rynku kwatero-
wa³ genera³ Jan Henryk D¹browski i Jó-
zef Wybicki. Goszcz¹c¹ u hrabiostwa
pannê Barbarê Ch³apowsk¹ Józef Miel-
¿yñski przedstawi³ s³awnemu genera³o-
wi. W tym pa³acu panna Barbara zatrzy-
ma³a siê przed œlubem z D¹browskim.
W poznañskim pa³acu Miel¿yñskich
urz¹dzono te¿ przyjêcie œlubne dla rodzi-
ny i przyjació³. Oficjalne uroczystoœci od-
by³y siê w poznañskim ratuszu.

Letni¹ rezydencj¹ rodu Miel¿yñskich
by³ pa³ac w Mi³os³awiu. Na pocz¹tku XIX
wieku nale¿a³ on do Józefa Miel¿yñskie-
go i szesnaœcie lat od niego m³odszej
¿ony Franciszki z Niemojewskich. Tu
wychowywali siê ich synowie Maciej i Se-
weryn. (Seweryn jest umieszczony na
omawianej wczeœniej tablicy na pozycji
czwartej.) W 1828 roku Franciszka hra-
bina Miel¿yñska by³a od czterech lat
wdow¹, matk¹ doros³ych synów, te-
œciow¹ Konstancji – ¿ony syna Macieja,
w³aœciciela Paw³owic. Najprawdopodob-
niej to hrabina Franciszka Miel¿yñska,
prawie rówieœnica Barbary, zajê³a w Sal-

zbrunn pokoje Pod Z³otym Lwem. Nie
mog³a ni¹ byæ Rodencja Honorata z Za-
rembów Miel¿yñska, ¿ona Stanis³awa,
poniewa¿ zmar³a w 1827 roku.

Wed³ug ksiêgi kuracjuszy, w pensjo-
nacie Pod Z³otym Lwem razem z hrabin¹
Miel¿yñsk¹ zamieszka³a pu³kownikowa
Poniñska z Wrzeœni. By³a ni¹ na pewno
Anna z Sierakowskich Poniñska – czter-
dziestoletnia matka dziesiêciorga dzieci.
Jej m¹¿ Stanis³aw Poniñski pe³ni³ wtedy
funkcjê generalnego dyrektora Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego w Pozna-
niu, którego dzia³alnoœæ przyczyni³a siê
do utrzymania w polskich rêkach wielu
maj¹tków ziemskich. Stanis³aw Poniñski,
syn Marcelego, to napoleoñczyk, uczest-
nik kampanii 1806 – 1807, pu³kownik
odznaczony krzy¿em francuskiej legii
honorowej. Za dawne zas³ugi wojenne
z szacunkiem tytu³owano go „pu³kowni-
kiem”, a jego ¿onê Annê „pu³kowni-
kow¹”. Dobra Poniñskich z Wrzeœni i D¹-
browskich z Winnogóry by³y blisko sie-
bie po³o¿one.

Wpisany do ksiêgi kuracjuszy Sal-
zbrunn proboszcz von Bentkowski nosi³
rzadkie imiê Lambert. Posiada³ gawê-
dziarski talent. Tytu³ przed nazwiskiem
ksiêdza wskazuje na jego ziemiañskie
pochodzenie. Zapewne proboszcz by³
przyjacielem hrabiów Mycielskich, w³a-
œcicieli ¯erkowa po³o¿onego niedaleko
Mi³os³awia, Wrzeœni i Winnogóry. Bra-
cia Teodor i Stanis³aw Mycielscy byli kie-
dyœ podkomendnymi genera³a D¹brow-
skiego. Po jego œmierci odwiedzali wdo-
wê po swoim prze³o¿onym. Proboszcz
von Bentkowski prawdopodobnie zmar³
w ¯erkowie, a jego grób jest tam na
cmentarzu przy barokowym koœciele.

Obecnie do nazwy dawnego pensjo-
natu, w którym mieszka³y panie Poniñ-
ska i Miel¿yñska, nawi¹zuje restauracja
Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju przy uli-
cy Koœciuszki, w pobli¿u hotelu Riven-
dell.

Piêkne, chwalebne i patriotyczne s¹
dzia³ania Dyrekcji Uzdrowiska, Urzêdu
Miasta, Burmistrza Szczawna-Zdroju
oraz przewodników maj¹ce na celu
utrwalenie w pamiêci nazwisk s³awnych
Polaków, którzy tam siê leczyli. Jednym
z dowodów tych dzia³añ jest seria publi-
kacji „Byli tu wœród nas”. Do tej pory nie
wydano publikacji o naszej Barbarze
z Ch³apowskich D¹browskiej. Jednak dla
jej krajan – mieszkañców Œmigla i okoli-
cy – mi³e jest to, ¿e w Szczawnie-Zdroju
pamiêta siê o ma³ym fragmencie jej ¿ycio-
rysu, o zdarzeniu sprzed stu osiemdzie-
siêciu laty.

Leokadia Szymanowska
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Podzielony przez wiele lat betono-
wym murem Berlin jest dziœ najbardziej
otwartym miastem Europy. Tolerancyj-
nym, wielokulturowym, têtni¹cym
¿yciem. Idealnym miejscem do pracy,
¿ycia, mieszkania i zwiedzania.
Bladym œwitem, a w³aœciwie to jeszcze
w œrodku nocy, wsiadamy w Œmiglu do
autokaru, a cztery godziny póŸniej 50-
osobowa grupa uczniów Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej przekracza ju¿
w Berlinie most na rzece Szprewie, gdzie
stoj¹ dwie kilkunastometrowe aluminio-
we postacie. To symbol pojednania oby-
wateli dwóch, do niedawna podzielonej
murem, czêœci Berlina. Jedziemy dalej
wzd³u¿ Szprewy, mijamy opustosza³e za-
budowania fabryczne, podniszczone
hale, stare, nieczynne od lat magazyny.
Szybko jednak okazuje siê, ¿e stare ber-
liñskie fabryki to absolutny hit. Najmod-
niejsze miejsca na klubowej mapie mia-
sta. O¿ywaj¹, gdy zapadnie zmrok. Je-
dziemy jeszcze kawa³ek dalej, no i jest –
s³ynny Mur Berliñski, a raczej kilkaset
metrów z jego ca³ej, oko³o 60-kilometro-
wej d³ugoœci. Ojcowie miasta po d³ugich
debatach zostawili te resztki, jako niew¹t-
pliw¹ atrakcjê turystyczn¹. Nasz autokar
po krótkim postoju rusza i mijamy kolej-
no – Alexander Platz, Czerwony Ratusz,
katedrê berliñsk¹, resztki siedziby Ho-
neckera, czyli Pa³ac Republiki oraz wy-
sok¹ wie¿ê telewizyjn¹, czyli s³ynn¹ Fern-
sehturm. Wje¿d¿amy w najbardziej
znan¹ aleje Berlina „Pod Lipami”, mija-
my Bebel Platz, gdzie naziœci w 1933 roku
w Kryszta³ow¹ noc spalili ponad 30 tys.
ksi¹¿ek niezgodnych z doktryn¹ Hitlera,
dalej pomnik „Wielkiego Fritza”. twórcy
potêgi Prus, Uniwersytet Humboldta i …
po kilku minutach wysiadamy z autoka-
ru naprzeciwko Bramy Brandenburskiej,
chyba najbardziej rozpoznawalnego sym-
bolu Berlina. Im bli¿ej bramy, tym t³ocz-
niej. Mamy wra¿enie, ¿e tu krzy¿uj¹ siê
wszystkie drogi berliñczyków. Na ulicy
s³ychaæ chyba wszystkie jêzyki œwiata. S¹
Azjaci i Amerykanie, i Europejczycy. Hin-
duski ubrane w kolorowe sari, Turczyn-
ki w bawe³nianych chustach i Murzyni
ubrani od stóp do g³ów, bo jesteœmy
w Berlinie akurat zim¹.
Na poznanie niemieckiej metropolii mam
tylko kilka godzin i grupê ponad piêædzie-
siêciu gimnazjalistów „na g³owie”. Aby
wiêc poczuæ klimat Berlina ”w tych wa-
runkach”, trzeba mieæ pomys³. Znala-
z³em chyba tu idealne rozwi¹zanie. Tu¿
po wyjœciu z autokaru przy Alei 17.
Czerwca kierujemy siê szybko do gma-
chu Bundestagu – siedziby niemieckie-

Dlaczego warto jechaæ do Berlina?
go parlamentu. Wchodzimy g³ównym
wejœciem i po kilkunastu minutach doœæ
szczegó³owej kontroli wje¿d¿amy wind¹
do g³ównej sali plenarnej niemieckich
deputowanych. Mo¿na tak¹ wizytê zamó-
wiæ, pisz¹c na oficjalny adres biura Bun-
destagu. Nie ma z tym wiêkszych proble-
mów, Berlin to w koñcu miasto przyja-
zne! W dniu 6 marca mieliœmy niebywa³¹
okazjê zobaczyæ i us³yszeæ sam¹ kanclerz
Angelê Merkel, która zabiera³a akurat
g³os w wa¿nej debacie na temat finansów
publicznych. Sala by³a wiêc prawie pe³-
na. Prócz pani „Bundeskanzlerin” mo¿-
na by³o rozpoznaæ wiele postaci z „pierw-
szych stron”, np. przewodnicz¹cego Bun-
destagu Lamerta czy ministra spraw za-
granicznych Steinmeiera. Po tych emo-
cjach wind¹ wje¿d¿amy na szklan¹ kopu-
³ê gmachu Bundestagu. Rozpoœciera siê
tu wspania³a panorama Berlina. Po wyj-
œciu z gmachu dawnego Reichstagu pod-
chodzimy do Bramy Brandenburskiej –
to obowi¹zkowy punkt programu wszyst-
kich odwiedzaj¹cych miasto. Brama by³a
przez ponad dwa wieki œwiadkiem wiel-
kich wydarzeñ. Dziœ mo¿na zrobiæ sobie
tu zdjêcie z ¿o³nierzem trzymaj¹cym
amerykañsk¹ flagê Id¹c dalej œladami
historii, trafiamy na Pomnik Ofiar Holo-
caustu, który upamiêtnia œmieræ szeœciu
milionów ¯ydów zamordowanych pod-
czas drugiej wojny œwiatowej. Dociera-
my do Checkpoint Charlie – dawnego
i jedynego przejœcia granicznego dla ob-
cokrajowców miêdzy blokiem wschod-
nim a Zachodem. Tutaj przed laty miesz-
kañcy Berlina Wschodniego podejmowa-
li dramatyczne próby ucieczki. Bardzo
blisko jest te¿ s³ynny hotel „Aldon”, je-
den z najbardziej ekskluzywnych na œwie-
cie. Przed wojn¹ goœci³ m. in. Marlenê
Dietrich, Charliego Chaplina i Alberta
Einsteina, a po gruntownym remoncie za
… 400 mln euro Michai³a Gorbaczowa,
George Busha i królow¹ El¿bietê II. Po
spacerze po œcis³ym centrum Berlina
przeje¿d¿amy na s³ynn¹ Museuminsel,
czyli wyspê muzeów, gdzie wchodzimy
do najbardziej znanego – Pergamonmu-
seum. Sw¹ nazwê zawdziêcza staro¿ytne-
mu o³tarzowi z 170 roku p. n. e. z histo-
rycznej krainy Pergamon le¿¹cej na te-
renie dzisiejszej Turcji. O³tarz jest ory-
ginalny i stanowi najwiêksz¹ atrakcjê
wystawion¹ w g³ównej sali muzeum.
Po nasyceniu siê histori¹ jedziemy do
innej dzielnicy Berlin-ZOO. Jeszcze tyl-
ko krótka wizyta w Koœciele Pamiêci,
czyli Wihlemm-Kaiser-Kirche, celowo
nie odbudowanym po dywanowych na-
lotach aliantów i wkraczamy w nowocze-

snoœæ i teraŸniejszoœæ Berlina. Niegdyœ
zachodnioniemiecka „Kurfürstendamm”
to miejsce na zakupy i polowanie na licz-
ne przeceny w dziesi¹tkach domów to-
warowych i butikach. W koñcu znajduje-
my siê na „najd³u¿ej ulicy handlowej œwia-
ta”!
Zazdroszczê Berliñczykom wielu rzeczy.
Na przyk³ad tego, ¿e niemal na ka¿dym
kroku maj¹ bary szybkiej obs³ugi, tzw.
Imbissy. Mo¿na w nich zjeœæ dos³ownie
za grosze. Nasi uczniowie buszuj¹ w³a-
œnie miêdzy takimi barami, a licznymi
sklepami. Czas w Berlinie jednak szyb-
ko p³ynie, w koñcu mamy jeszcze jeden
bardzo wa¿ny cel naszej wycieczki.. Jest
to po³o¿ony pod Berlinem najwiêkszy
w Europie Wodny Park Rozrywki, zwa-
ny potocznie „Tropikalne Wyspy”. Jest
to miejsce niezwyk³e na turystycznej ma-
pie Europy. Bo jeœli chcesz wypocz¹æ pod
palmami, roz³o¿yæ siê na le¿aku, pop³y-
waæ w ciep³ej wodzie, zobaczyæ praw-
dziw¹ d¿unglê tajlandzk¹ lub podziwiaæ
pokaz tañców latynoamerykañskich, to
wcale nie musisz lecieæ na Karaiby. Przy-
jedŸ do Berlina i potem do Berlin-Stakow,
gdzie w olbrzymiej hali po niedosz³ej pro-
dukcji sterowców dwóch malezyjskich
milionerów urz¹dzi³o raj wodny dla
wszystkich ludzi, którzy, szczególnie o tej
porze w Europie, s¹ stêsknieni s³oñca
i po³udniowych wra¿eñ. Czterogodzinna
zabawa w Parku Wodnym koñczy nasz
ekspresowy pobyt w Berlinie, do które-
go naprawdê warto jechaæ.
Do Berlina jechaæ wrêcz trzeba, to tylko
260 kilometrów i znajdujemy siê ju¿
w centrum œwiata. Jak ju¿ wspomnia³em,
jest to miasto niezwykle przyjazne dla
odwiedzaj¹cych. Wstêp do muzeów dla
m³odzie¿y szkolnej i studentów jest bez-
p³atny, podobnie jak pobyt w gmachu
Reichstagu. Wejœcie na sale plenarn¹
Bundestagu mo¿na za³atwiæ bez ¿adnych
znajomoœci, pisz¹c proœbê na oficjalny
adres biura parlamentu Niemiec. Nawet
kilkugodzinny pobyt w tym mieœcie to
prze¿ycie, które w³aœciwie zmusza do
powrotu do niego. Warto wiêc wykorzy-
staæ te atuty!

Wojciech Adamczewski
foto W.A.
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Ka¿dego roku uczniowie i przedszko-
laki szko³y w ¯egrówku  kultywuj¹ tra-
dycje zwi¹zane z po¿egnaniem zimy i po-
witaniem wiosny.
W tym roku zorganizowano w szkole
„Powitanie wiosny” w przeddzieñ przyj-
œcia nowej pory roku. Spotkanie rozpo-
czê³o siê od przygotowania kukie³ ze s³o-
my i ozdobienia ich kolorowymi bibu³-
kami. W tym czasie przedszkolaki wyko-
na³y kolorowe gaiki oraz wiosenne wian-
ki. PóŸniej dzieci uk³ada³y has³a i rymo-

Ko³o Pszczelarzy w Œmiglu, najstar-
sza organizacja na Ziemi Œmigielskiej,
21 marca obchodzi³a 120-lecie istnienia.
W uroczystoœci uczestniczyli pszczelarze
wraz z rodzinami, a tak¿e goœcie: Edward
Strzymiñski – wicestarosta powiatu ko-
œciañskiego, przedstawiciele œmigielskie-
go samorz¹du, m.in. burmistrz Wiktor
Snela, Wies³awa Poleszak-Kraczewska -
zastêpca burmistrza, Jan Józefczak –
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Stani-
s³aw Pawlak – wiceprzewodnicz¹cy Rady,
radni powiatowi: Jerzy Cieœla oraz Stefan
Stachowiak, Roman Kowalak – skarbnik
Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku
Pszczelarskiego, Zbyszek Wach – prezes
Rejonowego Zwi¹zku Pszczelarzy
w Lesznie oraz przedstawiciele zaprzyjaŸ-

A w ¯egrówku wiosna

M i o d o w y  j u b i l e u s z
nionych kó³ pszcze-
larskich z Lipna, Ko-
œciana, Przemêtu oraz
Wolsztyna.
Jubileuszow¹ akade-
miê, któr¹ poprzedzi-
³a okolicznoœciowa
msza œw. w koœciele
farnym w Œmiglu, roz-
pocz¹³ referat poœwiê-
cony historii pszcze-
larstwa, wyg³oszony
przez dr Grzegorza
Nowaka. Uroczyste
obchody by³y równie¿
okazj¹ do uhonorowa-
nia zas³u¿onych dzia³aczy. Z³ot¹ Odzna-
kê Polskiego Zwi¹zku Pszczelarstwa
otrzymali: Roman Dolczewski, Józef
Szwarc i Zenon W³odarczyk. Srebrn¹
Odznak¹ uhonorowano Czes³awa Olsza-
ka, Eleonorê Sobol, Andrzeja Stankowia-
ka, a tak¿e poœmiertnie Leona Kozaka.
Odznak¹ Br¹zow¹ wyró¿nieni zostali:
Marian Bzyl, Sylwester KaŸmierczak, Ta-
deusz Krzy¿anowski oraz Emila Pawlak
i Maria WoŸniczak.
Œmigielscy pszczelarze doczekali siê tak-
¿e monografii opisuj¹cej dzieje 120-letniej

dzia³alnoœci ko³a.
Publikacja autor-
stwa Tadeusza Krzy-
¿anowskiego, Grze-
gorza Nowaka oraz
Zdzis³awa Witkow-
skiego pt. „Ko³o Psz-
czelarzy w Œmiglu-
120. rocznica po-
wstania” zosta³a wy-
dana nak³adem 500
egzemplarzy przy
wspó³pracy Towa-
rzystwa Mi³oœników

wanki o wioœnie. Odby³a siê tak¿e pre-
zentacja wiosennych piosenek i wierszy
oraz pokaz mody. Najstarsi uczniowie
przygotowali dla swoich m³odszych ko-
le¿anek i kolegów quiz tematyczny. Pod-
sumowaniem dnia by³o przejœcie dzieci
w barwnym korowodzie ulicami ̄ egrów-
ka i zatopienie marzanny, symbolu zimy
oraz powrót do szko³y z kolorowym ga-
ikiem, znakiem wiosny

tekst B. £awniczak
foto A. £ochowicz

Ziemi Koœciañskiej, Urzêdu Miejskiego
Œmigla oraz Wydawnictwa „Quar ta”
w Parsku.
Jubileuszow¹ uroczystoœæ uœwietni³y
wystêpy M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej,
Zespo³u ¯eñcy „Wielkopolscy”, a tak¿e
solistek ze Studia Piosenki „MUZOL”.
Po czêœci artystycznej mo¿na by³o skosz-
towaæ wypieków na miodzie, przygotowa-
nych przez ¿ony œmigielskich pszczela-
rzy, wybornej miodówki, a przy tym obej-
rzeæ wystawê prezentuj¹c¹ przyrz¹dy s³u-
¿¹ce do produkcji miodu, pami¹tkowe
zdjêcia, kolekcjê znaczków, a tak¿e otrzy-
maæ okolicznoœciow¹ publikacjê wraz
z autografami jej autorów.
Przypomnijmy równie¿ fakt, ¿e ubieg³o-
roczne „Dni Œmigla” odby³y siê pod zna-
kiem pszczelarstwa, a podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej Tadeusz Krzy¿anow-
ski - prezes œmigielskiego Ko³a, poza oso-
bistym odznaczeniem „Zas³u¿ony dla
Miasta i Gminy Œmigiel” odebra³ poda-
rowan¹ przez œmigielski samorz¹d na
poczet zbli¿aj¹cej siê rocznicy maszynê
do produkcji wêzy.

A. Kasperska
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Zapraszamy na stronê internetow¹
www.ck-smigiel.pl , na której powsta³
nowy dzia³ – „Œmigiel i okolice w dawnej
fotografii”. Dziêki uprzejmoœci mieszkañ-
ców naszej gminy galeria powoli siê roz-
rasta. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ siê w niej
nie tylko widoki ulic, budynków, zdjêcia
dzia³aj¹cych na naszym terenie organi-
zacji, ale tak¿e zdjêcia rodzinne, czêsto
bardzo ciekawe, choæby ze wzglêdu na

O c a l m y  o d  z a p o m n i e n i a !
zachowane na nich historyczne stroje.
Ka¿dy, kto chcia³by wspó³tworzyæ gale-
riê, mo¿e przes³aæ fotografie na adres
email – ck@smigiel.pl. Jeœli ktoœ nie po-
siada zdjêæ w formie elektronicznej,
mo¿e je przynieœæ do Centrum Kultury,
gdzie je zeskanujemy.

Poni¿ej zamieszczone zdjêcia pochodz¹
z prywatnej kolekcji Tadeusza Krzy¿a-

nowskiego, któremu bardzo dziêkujemy
za ich przes³anie. Przedstawiaj¹ one Ko³o
Pszczelarskie w Œmiglu (prawdopodob-
nie z 1936 roku) oraz pracowników œmi-
gielskiej rzeŸni (1935 r.). Mo¿e uda nam
siê wraz z czytelnikami rozszyfrowaæ oso-
by znajduj¹ce siê fotografiach? Prosimy
o wszelkie informacje – tel. 065 5 180 273.

Redakcja

14. W³adys³aw Kijowski, 24. Walenty Balcer
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Fundacja Oœrodka Karta poszukuje informacji o ¿o³nierzach armii Stanów Zjednoczonych zmar³ych lub zaginionych na
obecnym terytorium Polski w okresie II wojny œwiatowej, szczególnie o losach za³óg zestrzelonych samolotów oraz o pobycie
Amerykanów w obozach jenieckich.

Kontakt z fundacj¹:
Fundacja Oœrodka Karta
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
e-mail: ok@karta.org.pl

„Karta” poszukuje informacji

4 marca – Niet¹¿kowo
Policjanci ze Œmigla wraz z koœciañski-
mi kryminalnymi ustalili dane trzech
dziewiêtnastolatków, którym przedstawi-
li zarzut kradzie¿y agregatu spawalnicze-
go. Podejrzani swój pierwszy kryminal-
ny plan realizowali ostro¿nie – etapami.
Nie zapobieg³o to jednak wpadce.
Informacjê o kradzie¿y z w³amaniem po-
licja przyjê³a 23 lutego. £upem w³amywa-
czy pad³a warta ok. 1.000 z³ spawarka.
Urz¹dzenie przechowywane by³o w po-
mieszczeniu gospodarczym na terenie
szko³y w Niet¹¿kowie.
Jak ustalono, trzech rówieœników z gm.
Œmigiel i Przemêt, realizowa³o swój prze-
stêpczy plan na raty. Mê¿czyŸni nie byli
w przesz³oœci karani, etapowa ostro¿noœæ
mia³a spowodowaæ, aby tak pozosta³o.
Podczas trwaj¹cych kilka dni kolejnych
„przygotowawczych podejœæ” podejrzani
badali reakcjê otoczenia – wybicie szy-
by, przygotowywali przestêpcz¹ trasê –
stopniowe neutralizowanie kolejnych
zabezpieczeñ, przygotowali ³up do trans-
portu – dokonanie kradzie¿y, ukrycie
i zamaskowanie przedmiotu w najbli¿-
szym otoczeniu, przetransportowali ³up.
Plan jednak zawiód³, ca³a trójka odpowie
teraz za kradzie¿ z w³amaniem. Za prze-
stêpstwo to grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolnoœci. Skradzione mienie od-
zyskano. Policja ma nadziejê, ¿e krymi-
nalna inicjacja by³a zarazem zwieñcze-
niem „kariery” trójki m³odocianych.

5 marca – Œmigiel
Komendant powiatowy Policji w Koœcia-
nie powierzy³ pe³nienie obowi¹zków kie-
rownika Posterunku Policji w Œmiglu
asp. sztab. Krzysztofowi Kuciakowi. Do-
tychczasowy kierownik tej placówki asp.
sztab. Jaros³aw Miedziarek przeszed³ na
emeryturê. Nowo mianowany kierownik
s³u¿bê w policji rozpocz¹³ 25 lat temu.
Przez ten czas przeszed³ wszystkie wy-
konawcze szczeble policyjnych stano-

wisk. Wiêksz¹ czêœæ swojej s³u¿by zwi¹-
za³ jednak z pionem kryminalnym, gdzie
do tej pory pracowa³ jako detektyw. Pry-
watnie to ojciec dwóch córek, zapalony
dzia³kowiec i mi³oœnik ³owiectwa.

asp. sztab. Krzysztof Kuciak

6 marca – Œmigiel
Ok. godz. 1730 policjê powiadomiono
o wypadku w prywatnym zak³adzie
w Œmiglu. Ustalono, ¿e podczas prac szli-
fierskich, najprawdopodobniej w wyniku
uszkodzenia narzêdzia, st³uczenia szczê-
ki oraz lewego przedramienia dozna³ 18-
latek ze Œmigla. Na miejsce wezwany
zosta³ przedstawiciel PIP, wyjaœniamy
okolicznoœci wypadku.

7 marca – Stare Bojanowo
Ok. godz. 1220 w St. Bojanowie na ul.
Szkolnej zatrzymano kieruj¹cego rowe-
rem 59-letniego mieszkañca gm. Œmigiel,
badanie wykaza³o 2 promile alkoholu
w organizmie zatrzymanego.

14  marca – Koœcian
Ok. godz. 2020 na dworcu PKP policja
zatrzyma³a 20-latka z gm. Œmigiel, który
wybi³ szybê w drzwiach wejœciowych
dworca. Mê¿czyzna mia³ 1,6 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu.

14 marca – Koszanowo
Ok. godz. 300 dosz³o do po¿aru. Spaleniu
uleg³y zaparkowane na podwórzu pose-

sji samochody mercedes sprinter oraz
renault maxi ty, a w czasie po¿aru uszko-
dzeniu uleg³y dwa okna plastikowe bu-
dynku mieszkalnego, ³¹czna suma strat
to ok. 150 tys. z³. Policja sprawdza, czy
do po¿aru dosz³o w wyniku przestêpstwa.

14 marca – Machcin
W okresie od 703-1303 w³amano siê do
budynku gospodarczego w Machcinie,
³upem w³amywacza pad³y trzy konne
uprzê¿e, kosa spalinowa, sprê¿arka po-
wietrza, podnoœnik hydrauliczny, elektro-
narzêdzia. £¹czna suma strat to ok.
13.800 z³.

17 marca – Œmigiel
W zwi¹zku z interwencj¹ domow¹ poli-
cja zatrzyma³a 24-letniego mieszkañca
Œmigla. Po zatrzymaniu okaza³o siê, ¿e
24-latek przy pomocy metalowych prê-
tów zniszczy³ elewacjê klatki schodowej,
w budynku w którym mieszka, straty to
ok. 350 z³.

17 marca – Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1900 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 60-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o 1 promil alko-
holu w organizmie mê¿czyzny.

18 marca – Œmigiel
Ok. godz. 140 zatrzymano kieruj¹cego
citroenem berlingo 27-letniego miesz-
kañca Œmigla, badanie wykaza³o 1,4 pro-
mila alkoholu w organizmie zatrzymane-
go.

21 marca – Stary Bia³cz
Ok. godz. 1310 zatrzymano 23-latka z gm.
Œmigiel, mê¿czyzna prowadzi³ fiata 126
wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania
pojazdami.

22 marca – Koszanowo
W niedzielny wieczór w³amano siê do
domu w Koszanowie, ³upem z³odziei pad³
50-calowy telewizor o wartoœci ok. 6000
z³.
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 4/09
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

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

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

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

Bukiety œlubne, wypo¿yczenie samocho-
du, dekoracje koœcio³a i samochodu.
tel. 668 116 140
•••••••••••••••••••••••••

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 3/09 brzmia³o: „Wiosn¹ natura budzi siê ¿ycia”.
Nagrodê – wydawnictwa regionalne – otrzymuje Halina Nowak ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

Pionowo:
1. aplauz
2. odlana ze z³ota
3. s¹siadka Wêgier
4. autor „Hamleta”
5. tiul na kapeluszu
6. pu³apka
7. telegram
8. szkolenie zwierz¹t
9. pozycja cia³a

17. czêœæ p³uga
18. œwiadectwo urodzenia
20. w¹ska ³opata
21. spiête w³osy
22. z zió³
24. jednostka dla jubilera
25. herb Litwy
26. ja³mu¿na
31. robi damskie kapelusze
32. leœny kwiatek
33. wozi turystów
34. czêœæ rewolweru
35. naczynia sto³owe
37. azotowiec, l.a. 51
38. obrabia drewno
39. bezmyœlna kobieta
41. du¿e drzewo

Poziomo:
1. gra dla samotnika
6. fortel wybieg

10. roœlina lecznicza
11. mêczarnie
12. bikini bez stanika
13. barwa
14. k³opot
15. czyn godny uznania
16. na sukni lub honorze
19. wroni œpiew
23. wycieczka, wyprawa
27. dzia³ko
28. oddalenie, przerwa
29. zawody wodne
30. czêœæ œwiata
33. ptak morski
36. opiekun narkomanów i bezdomnych
40. naczynie z uchem
42. autochtoni
43. pasza w olejarni
44. np. gdañska
45. Marek, aktor
46. pantera
47. wojskowy kolor
48. w rêku tenisisty
49. zanik pamiêci
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W punkcie bêd¹ udzielane bezp³atne
informacje wszystkim, którzy chcieliby
uzyskaæ finansowe wsparcie z Funduszy
Europejskich w ramach PROW, funkcjo-
nuj¹cych w ramach narodowej Strategii
Spójnoœci na lata 2007-2013.
Punk Informacyjny znajduje siê w budyn-
ku Gminnego Centrum Informacji (GCI,
przy Centrum Kultury w Œmiglu przy ul.
T. Koœciuszki 20, tel./fax: (065) 518 03
17.
Serwis informacyjny: www.wrpo.wielko-
polskie.pl oraz www.arimr.gov.pl
Punkt jest czynny od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 800-1600.
W Punkcie Informacyjnym PROW mo¿na:

Punkt Informacyjny dla rolników

26 marca w sali sesyjnej Urzêdu Miej-
skiego w Œmiglu odby³a siê konferencja
prasowa, w czasie której przedstawiciele
mass mediów zostali poinformowani przez
burmistrza o dotacjach uzyskanych przez
gminê Œmigiel w ostatnim czasie. Ze stro-
ny w³adz i pracowników Urzêdu Miejskie-
go w konferencji uczestniczyli: Wiktor
Snela – burmistrz Œmigla, Jan Józefczak
– przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska – wiceburmistrz
i Agnieszka Purczyñska – kierownik jed-
nostki realizuj¹cej projekt.
Gmina Œmigiel pozyska³a 666 tys. z³ na
budowê boiska „Orlik”, 1,9 mln z³ na
przebudowê drogi Przysieka Polska-
Bruszczewo, oko³o 500 tys. z³ na tzw. pro-
jekty „miêkkie” i rekordowe dofinanso-
wanie w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Œrodowisko z Fundu-
szu Spójnoœci w wysokoœci 43.876 397 z³
na realizacjê projektu pod nazw¹ „Kom-
pleksowe zagospodarowanie œcieków
w zlewni rzeki Obry – gmina Œmigiel”.
Oficjalne przekazanie burmistrzowi do-
kumentu potwierdzaj¹cego przyznanie
dofinansowania odby³o siê 23 marca
w Pu³tusku. W uroczystoœci uczestniczy-
³a równie¿ Agnieszka Purczyñska. W Wiel-

Rekordowe dofinansowanie dla gminy Œmigiel
kopolsce oprócz gminy Œmigiel dotacjê
otrzyma³ Grodzisk Wielkopolski.
Oprócz tego w tym roku dotacjê otrzy-
ma równie¿: Zak³ad Wodoci¹gowy w Zie-
lonej Górze, gmina Pu³tusk oraz jedna
z gmin z województwa pomorskiego.
Dokument potwierdzaj¹cy przyznanie
dofinansowania wrêczy³ burmistrzowi
wiceminister œrodowiska Bernard B³a-
szyk w obecnoœci Aleksandry Malarz –
dyrektor Departamentu POIiŒ oraz pre-
zesów wszystkich wojewódzkich fundu-
szy ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej.
Projekt jest realizowany od 2007 r. Robo-
ty budowlane zaplanowane s¹ na lata
2009-2012. Pierwsza umowa na wykona-
nie sieci kanalizacji sanitarnej w Przysie-
ce Polskiej i Bruszczewie zosta³a podpi-
sana 17 marca 2009 r.
£¹cznie w ramach przedmiotowego pro-
jektu zostanie wykonane (zgodnie z do-
kumentacj¹ projektow¹):
1. Budowa nowej sieci
- kanalizacja grawitacyjna – 52 km,
- ruroci¹gi t³oczne – 15 km,
- przepompownie – 24 szt.
2. Przebudowa istniej¹cej sieci (Œmigiel,

Koszanowo)

- kanalizacja grawitacyjna – 5 km.
Budowa systemu kanalizacyjnego obej-
mie miejscowoœci: Œmigiel, Koszanowo,
Niet¹¿kowo, Nowa Wieœ, Czacz, Nadol-
nik, Stare Bojanowo, Bruszczewo, Przy-
sieka Polska, Robaczyn, Stara Przysieka
Druga.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji
z wybudowanej sieci skorzysta ok. 10 ty-
siêcy mieszkañców, czyli 66% aglomera-
cji. Ponad 6 tysiêcy stanowiæ bêd¹ zupe³-
nie nowi u¿ytkownicy.
Przewidziany we wniosku koszt realiza-
cji przedsiêwziêcia oszacowano na ok. 71
mln z³, z czego wartoœæ dofinansowania
stanowiæ bêdzie blisko 44 mln z³.
Obecnie pod³¹czonych do zbiorczej sie-
ci kanalizacyjnej jest zaledwie 3 850 osób,
czyli nieco ponad 25% aglomeracji. Miej-
scowoœci posiadaj¹ce czêœciowo sieæ ka-
nalizacyjn¹ to: Œmigiel, Koszanowo, Nie-
t¹¿kowo. Tak wiêc koniecznoœæ budowy
systemu kanalizacyjnego w gminie Œmi-
giel jest bezdyskusyjna, nie tylko ze
wzglêdu na wype³nienie dyrektyw unij-
nych, ale ze wzglêdu na ochronê œrodo-
wiska, poprzez ochronê wód powierzch-
niowych i podziemnych.

E. Kurasiñski

• dowiedzieæ siê, jak skorzystaæ ze
wsparcia Funduszy Europejskich dostêp-
nego w ramach programu PROW,
• poznaæ tryb i wymagane terminy z³o-
¿enia wniosku aplikacyjnego PROW
oraz dowiedzieæ siê, jakie dokumenty
nale¿y do niego do³¹czyæ, by wniosek by³
kompletny,
• uzyskaæ pomoc przy wype³nianiu wnio-
sków,
• uzyskaæ informacje o mo¿liwoœciach
i zasadach dofinansowania projektów re-
alizowanych w ramach PROW.
Pierwsz¹ grup¹ osób, które bêd¹ mog³y
ubiegaæ siê o dotacje w ramach dzia³a-
nia 311 programu PROW s¹ osoby ubez-

pieczone na podstawie ustawy o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników. Druga gru-
pa potencjalnych beneficjentów to oso-
by mieszkaj¹ce na wsi, nie pracuj¹ce
w rolnictwie, które chc¹ tworzyæ mikro-
przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce poni¿ej
10 osób.
W ramach priorytetowych kierunków
wparcia obszarów wiejskich UE (PROW)
zdefiniowane s¹ 4 osie:
Oœ 1: Poprawa konkurencyjnoœci sekto-
ra rolnego i leœnego
Oœ 2: Poprawa œrodowiska naturalnego
i obszarów wiejskich
Oœ 3: Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiej-
skich i ró¿nicowanie gospodarki wiej-
skiej
Oœ 4: Leader

W ka¿dy wtorek w œmigielskim Cen-
trum Kultury spotykaj¹ siê panie z Klu-
bu Seniora. 10 marca by³o to spotkanie
wyj¹tkowe – z okazji Dnia Kobiet specjal-
nie dla pañ wyst¹pi³y dzieci ze szko³y
w ¯egrówku. By³y pl¹sy i piosenki zucho-
we w wykonaniu 2. Œrodowiskowej Dru-
¿yny Harcerskiej „S³oneczna Gromada”,
inscenizacja pt. „Bajkowe ¿yczenia dla
pañ” w wykonaniu przedszkolaków, a tak-
¿e „Deszczowy taniec” przygotowany

Wyj¹tkowe spotkanie przez klasê drug¹. Wystêp zakoñczy³
pokaz mody „Wiosenna Pani” w wyko-
naniu dzieci z kó³ka ekologicznego –
mo¿na by³o podziwiaæ nie tylko oryginal-
ne, ekologiczne stroje, ale równie¿ swo-
bodê i gracjê ma³ych modelek.
Gromkie oklaski i radosne twarze widow-
ni wynagrodzi³y trud przygotowañ nie
tylko dzieciom, ale te¿ ich opiekunkom
– Barbarze £awniczak i Agnieszce £ocho-
wicz.
Nie zabrak³o równie¿ s³odkoœci dla ma-

³ych wykonawców.
M.D.
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8 marca wielbiciele kart spotkali siê
w sali widowiskowej Centrum Kultury.
By³y to siedemdziesi¹t dwie osoby, miê-
dzy innymi z Leszna, Koœciana, Gry¿y-
ny, Ponieca, Ziemnic, Poznania i oczywi-
œcie naszej gminy.
Imprezê otworzy³ burmistrz Œmigla Wik-
tor Snela wraz z Zygmuntem Ratajcza-
kiem, kierownikiem Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu – organi-
zatorem turnieju.
Rozgrywano piêæ rund po trzydzieœci
dwa rozdania, w ka¿dej maksymalnie

VIII Otwarte Mistrzostwa Œmigla w „kopa”
mo¿na by³o zdobyæ piêæ punktów. Po
trzeciej rundzie tradycyjnie utajniono
tablicê z wynikami. O rezultatach zawod-
nicy dowiedzieli siê dopiero po zakoñcze-
niu pi¹tej rundy. I miejsce w turnieju zaj¹³
Stefan Olejnik z Koœciana, II m – Walde-
mar Kosiñski z Poznania, III m – Marek
Jagodziñski z Kurzej Góry, IV m – Piotr
Baranowski ze Œmigla, V m – Andrzej
Skórzewski z Kobylnik, VI m – Jaros³aw
Melcer ze Œmigla. Panowie, którzy zajêli
miejsca I-VI, otrzymali nagrody rzeczo-
we i pieniê¿ne. Organizator nie zapo-

mnia³ równie¿ o jedynej bior¹cej udzia³
w turnieju zawodniczce – Barbara Skó-
rzewska odebra³a nagrodê rzeczow¹.

OKFiR
foto OKFiR

Taki temat by³ przedmiotem prelek-
cji, któr¹ w dniu 10 marca, w sali klubo-
wej wyg³osi³ prof. dr hab. Tomasz Jurek,
pracownik Instytutu Historii Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu. Jak siê oka-
za³o, wzbudzi³ on bardzo du¿e zaintere-
sowanie nie tylko przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych, ale i mieszkañców Œmi-
gla. W sali klubowej prelekcji wys³ucha-
³o oko³o 60 osób. W czasie zadawania
pytañ prelegentowi dosz³o do bardzo cie-
kawej dyskusji merytorycznej pomiêdzy
niektórymi s³uchaczami, a profesorem.
Podzielili siê oni swoj¹ wiedz¹, która
mo¿e siê przyczyniæ do jeszcze wnikliw-

„Metryka miasta Œmigla”
szej analizy historii naszego miasta. Nie-
obecnych na prelekcji czytelników, a za-
interesowanych tym tematem odsy³am
do XII tomu” Pamiêtników Ziemi Ko-
œciañskiej 2005-2008”, w którym znajdu-

je siê bardzo ciekawy rozdzia³ pod tym
samym tytu³em co prelekcja, napisany
przez prof. Tomasza Jurka. Publikacja ta,
której wspó³wydawc¹ jest Urz¹d Miejski
Œmigla, dostêpna jest w œmigielskiej bi-
bliotece.

E. Kurasiñski

do kibicowania uczestnikom
I Wielkopolskiej Spartakiady „Orlików”,

która odbêdzie siê w dniach 2-3 maja 2009 r.
na terenie kompleksu boisk „Orlik 2012” w Œmiglu

Patronat honorowy nad imprez¹ sprawuje pan Marek Zió³kowski wicemarsza³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
PROGRAM
Sobota, 2 maja
godz. 1300 uroczyste otwarcie I Wielkopolskiej Spartakiady „Orlików”
godz. 1315 - 1900 rozgrywki spartakiadowe
Niedziela, 3 maja
godz. 900 - 1400 – rozgrywki spartakiadowe
godz. 1400 - 1445 – mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy radnymi Rady Miejskiej Œmigla a so³tysami gminy Œmigiel
godz. 1530 – uroczyste podsumowanie I Wielkopolskiej Spartakiady Orlików w Œmiglu.

W spartakiadzie wezm¹ udzia³ dru¿yny reprezentuj¹ce miejscowoœci Wielkopolski, w których funkcjonuj¹ boiska zbudowane
w ramach programu „Orlik 2012”.
Rozgrywki odbywaæ siê bêd¹ w dwóch dyscyplinach sportu:
pi³ce no¿nej ch³opców klas VI szkó³ podstawowych,
pi³ce siatkowej ch³opców klas II-III szkó³ gimnazjalnych.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Sportowe „Pegaz”, Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
Centrum Kultury w Œmiglu, Samorz¹dowe Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Œmiglu
przy udziale:
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego, urzêdu Miejskiego Œmigla, Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹z-
ku Sportowego, Starostwa Powiatowego w Koœcianie

Z A P R A S Z A M Y
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1 maja br.
- godz. 1230, hipodrom w Œmiglu
VI W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu
Zaprzêgami „Memoria³ dr Maœliñskiego”
- godz. 2000, teren przy wiatrakach
Zabawa taneczna – zespó³ „Play”
2 maja br.
- 1300, Zespó³ Boisk „Orlik”
I Wielkopolska Spartakiada „Orlików”
3 maja br.
- godz. 900, Zespó³ Boisk „Orlik”
I Wielkopolska Spartakiada „Orlików”
- godz. 2000, teren przy wiatrakach
Zabawa taneczna – zespó³ „Orange”
8 – 15 maja br.
Tydzieñ bibliotek

Zapraszamy na imprezy w maju
- spotkania autorskie
- promocje ksi¹¿ek
- imprezy integracyjne
15 maja br.
- godz. 1000, teren przy Centrum Kultury
Impreza edukacyjno-integracyjna dla
dzieci
„W krainie baœni i bajek” p.n. „Bajkowa
podró¿ po Europie”
16 maja br.
- godz. 2000, teren przy wiatrakach
zabawa taneczna – zespó³ „Debeœciaki”
17 maja br.
Festyn w Starym Bojanowie
19 maja br.
- godz. 900, sala widowiskowa Centrum

Koncert zespo³ów Ochotniczego Hufca
Pracy
23 maja br.
- godz. 1800, sala widowiskowa Centrum
Koncert Laureatów III Ogólnopolskiego
Festiwali Piosenki Dzieci i M³odzie¿y
„Muzol”.
24 maja br.
- godz. 1500, wyjazd z parkingu przed Cen-
trum
Majówka w B³otkowie
30 – 31 maja br.
Dni Œmigla (szczegó³owy program
wkrótce)



Wiedzy po¿arniczej im nie brak!




