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Jeden wiek i jeden rok liczy sobie obecnie Wilhelm Kreu-
schner, najstarszy mieszkaniec Ziemi Œmigielskiej. Swoje sto
pierwsze urodziny œwiêtowa³ 31 lipca. W tym dniu do jubilata
z ¿yczeniami pospieszy³a najbli¿sza rodzina, a tak¿e burmistrz
Wiktor Snela.
Sêdziwy mieszkaniec Œmigla nadal ¿ywo interesuje siê lokaln¹
polityk¹ samorz¹du. Podczas wizyty burmistrza skorzysta³
z okazji, by zapytaæ o dzia³ania podejmowane na rzecz miasta
i gminy oraz podyskutowaæ na temat zmian, jakie zaobserwo-
wa³ podczas ostatnich kilkudziesiêciu lat w Œmiglu.

D ³ u g o w i e c z n o œ æ  m a  w  g e n a c h

Jubilat nigdy nie musia³ za¿ywaæ lekarstw i wci¹¿ cieszy siê
dobrym zdrowiem. Jego zdaniem, aby d³ugo ¿yæ, nale¿y ko-
rzystaæ z wszystkich ziemskich dobrodziejstw z umiarem,
wystrzegaj¹c siê jednak palenia papierosów. Dobrej formie s³u-
¿y kieliszeczek koniaku.
Pan Wilhelm swoj¹ d³ugowiecznoœæ zawdziêcza zapewne rów-
nie¿ odziedziczonym genom, jego matka do¿y³a 105 lat. Taki
wiek chcia³by równie¿ osi¹gn¹æ jubilat.

tekst i fot. Anita Kasperska
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Po trzynastu sezonach prac wykopa-
liskowych na stanowisku archeologicz-
nym w Bruszczewie w 2008 roku zakoñ-
czono odkrywanie szcz¹tków osady
obronnej, której dzieje siêgaj¹ 2000 lat
przed Chrystusem. Teraz naukowcy
w zaciszach pracowni badaj¹ wydobyte
prahistoryczne pozosta³oœci. Ubieg³o-
roczne prace archeologiczne da³y ostat-
ni¹ sposobnoœæ do uczestniczenia w or-
ganizowanych przez piêæ sezonów
„dniach otwartych”. By³y to niepowtarzal-
ne okazje umo¿liwiaj¹ce wejœcie na teren
wykopalisk i obejrzenie odkryæ.
Tego lata zaistnia³a inna okazja poznania
pozosta³oœci po bruszczewskiej osadzie.
Urz¹d Miejski Œmigla, Stowarzyszenie
„Porozumienie Ziemia Koœciañska”,
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Wielkopolskiego, Instytut Prahistorii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
oraz Muzeum Archeologiczne w Pozna-
niu zorganizowa³y wystawê eksponatów
pod nazw¹ „Bruszczewo – per³a arche-
ologii Wielkopolski”. Otworzy³ j¹ 7 sierp-
nia w œmigielskim Centrum Kultury pro-

wadz¹cy przez lata bruszczewskie bada-
nia prof. Janusz Czebreszuk, wspólnie
z burmistrzem Wiktorem Snel¹. Tego
dnia do Œmigla przyjechali przedstawicie-
le poznañskiego Uniwersytetu, m.in.: dr
hab. Hanna Koæka-Krenz, dziekan Wy-
dzia³u Historycznego, dr hab. Danuta
Minta-Tworzowska, kierownik Zak³adu
Historii i Metodologii Prahistorii, oraz
prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkow-
ski. Ponadto przybyli tak¿e: Andrzej Jêcz,
starosta powiatu koœciañskiego, Maciej
Wiœniewski, radny Sejmiku Wielkopol-
skiego i sekretarz Œmigla, Marzena
Szmyt, dyrektor Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu, oraz archeolodzy,
w tym dr Jutta Kneisel z niemieckiego
Uniwersytetu Christan-Albrechts w Kilo-
nii, koordynuj¹ca badania osady wspól-
nie z prof. Czebreszukiem.
Wœród 23 eksponatów wypo¿yczonych
z poznañskiego Muzeum Archeologicz-
nego na œmigielskiej wystawie mo¿na
obejrzeæ mo¿d¿eñ tura, naczynia co-
dziennego u¿ytku, m.in. siekierki i topor-
ki kamienne, kubki, dzbanuszki, m³ot

Prahistoryczna wystawa z poro¿a czy kamienne ¿arno z rozciera-
czem. Ekspozycji towarzyszy opracowa-
nie naukowe, sporz¹dzone w formie pla-
katów, opisuj¹ce przebieg badañ. Ekspo-
zycja jest dostêpna dla zwiedzaj¹cych od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800 -
1600, a¿ do 11 wrzeœnia.
Wystawa jest czêœci¹ projektu pt. „Brusz-
czewo” realizowanego przez Urz¹d Miej-
ski Œmigla i Stowarzyszenie „Porozumie-
nie Ziemia Koœciañska”, na które orga-
nizacja otrzyma³a dotacjê z samorz¹du
województwa wielkopolskiego w kwocie
6 000 z³. W ramach projektu zosta³y wy-
dane tak¿e ulotki, tym razem przez Urz¹d
Miejski Œmigla, poœwiêcone badaniom
w Bruszczewie. Mo¿na je otrzymaæ przy
okazji zwiedzenia wystawy. W projekt
wpisuje siê równie¿ nowa publikacja pt.
„Bruszczewo – per³a archeologii Wielko-
polski”, pod redakcj¹ profesora Czebre-
szuka, wydana ze œrodków bud¿etu gmi-
ny. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w niewielkim na-
k³adzie, bêdzie niebawem dostêpna
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Œmi-
glu, a tak¿e w bibliotekach szkolnych.

A. Kasperska

20 sierpnia mieszkañcy Republiki
Wêgierskiej uroczyœcie obchodz¹ œwiê-
to narodowe. Wtedy to przypada roczni-
ca œmierci Stefana I Œwiêtego – za³o¿y-
ciela i pierwszego króla pañstwa wêgier-
skiego, koronowanego za zgod¹ papie¿a
Sylwestra II w 1001 roku.
Nieprzypadkowo wêgierscy samorz¹-
dowcy ten termin wybrali na datê para-
fowania podpisanej 30 maja 2009 roku,
na uroczystej sesji Rady Miejskiej Œmi-
gla, umowy o partnerstwie i wzajemnej
wspó³pracy pomiêdzy gminami Bala-
tonfüzfö i Œmigiel. Uroczystoœæ mia³a
podnios³y charakter. W ruinach prawie
tysi¹cletniego romañskiego koœcio³a,
przybranego barwami narodowymi Pol-
ski i Wêgier, w obecnoœci lokalnego spo-
³eczeñstwa, cz³onków samorz¹du a tak-
¿e w³adz zaprzyjaŸnionej miejscowoœci ze
S³owacji i œmigielskiej delegacji, burmi-
strzowie Balatonfüzfö Majorné Kiss

Zsuzsanna i Œmigla Wiktor Snela podpi-
sali umowê. Zabieraj¹c g³os, burmistrz
Œmigla przypomnia³ zebranym historycz-
ne wiêzi ³¹cz¹ce nasze narody oraz na-
kreœli³ obszary, których dotyczyæ bêdzie
wspó³praca. Na koniec ofiarowa³ miesz-
kañcom Balatonfüzfö obraz przedstawia-
j¹cy œmigielski ratusz, jako rêkojmiê
trwa³ych i serdecznych kontaktów.
Akt parafowania poprzedzi³a uroczystoœæ
wrêczenia wyró¿nieñ przyznanych za
szczególne zas³ugi dla Balatonfüzfö. Jed-
nym z uhonorowanych by³ nie¿yj¹cy ju¿
dzia³acz spo³eczny z prze³omu XIX i XX
wieku. W jego imieniu wyró¿nienie ode-
brali potomkowie.
Na zakoñczenie uroczystoœci gospodarze
zaprezentowali fragmenty rock opery
o pocz¹tkach pañstwowoœci wêgierskiej
w wykonaniu artystów teatru muzyczne-
go w Veszprém.
Podczas wizyty burmistrzowi Œmigla to-

warzyszyli radni Wies³aw Kasperski,
Zdzis³aw ̄ aczyk i W³odzimierz Drótkow-
ski, a tak¿e Wies³awa Poleszak-Kraczew-
ska – zastêpca burmistrza oraz Danuta
Marciniak – skarbnik Œmigla.

Wies³awa Poleszak-Kraczewska
foto archiwum

Umowa parafowana na Wêgrzech
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Do 15 sierpnia w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Œmiglu trwa³a ekspozy-
cja prac Malwiny Borowskiej. M³oda
œmigielska artystka zainteresowa³a siê
ceramik¹, uczestnicz¹c w Warsztatach
Terapii Zajêciowej w Koœcianie. Pierwsze
prace powstawa³y pod opiek¹ Marii Bart-

19 lipca przy sali wiejskiej w ¯egrów-
ku zorganizowano festyn pod has³em
„Nie pijê, nie palê, a œwietnie siê bawiê”–
w ramach kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”. Imprezê zorganizowano z myœl¹
„coœ dla ma³ych” i „coœ dla tych nieco
wiêkszych”. Oczywiœcie wszystko na
weso³o i bez u¿ywek. Festyn rozpoczêto
zabawami dla najm³odszych dzieci. Kon-
kurencje prowadzi³y panie z Centrum
Kultury w Œmiglu oraz z miejscowej szko-
³y. Du¿o œmiechu dostarczy³y wyœcigi na
szczud³ach oraz chodzenie po drewnia-
nych ceg³ach. By³o te¿ celowanie pi³k¹
do ma³ej bramki oraz rzut kó³kiem ringo
na krzy¿ak. Wiele emocji wywo³a³ bieg
w tunelu oraz wspólna zabawa z kolorow¹
chust¹. Za udzia³ w poszczególnych kon-
kurencjach ka¿de dziecko otrzyma³o na-
grodê oraz s³odki upominek. Fundato-
rem nagród by³a Gminna Komisja ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w Œmiglu. O dzieciêce brzuszki
zadba³y panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich, radny Zenon Skoracki oraz so³ty-
si, serwuj¹c kie³baski z ogniska, bu³ki
i napoje. Chêtni skorzystali z przeja¿d¿-
ki bryczk¹ Floriana Ajchlera. Dzieci mo-
g³y poskakaæ na dmuchanym zamku lub

Ceramiczne ptaki Malwiny

Coœ dla ma³ych, coœ dla wiêkszych

kowiak. Do chwili obecnej Malwina wy-
pracowa³a ca³kiem niez³y dorobek – oko-
³o 40 prac zgromadzonych na wystawie.
Ulubionym tematem jej twórczoœci jest
ptactwo: g³ównie kury we wszelkich mo¿-
liwych ujêciach, ale s¹ te¿ g¹ski i inni
przedstawiciele ptasiej spo³ecznoœci.

Malwina, która nie s³yszy, jest osob¹
pe³n¹ temperamentu. Wykorzystuj¹c swe
niespo¿yte si³y i uzdolnienia plastyczne,
wyra¿a siê poprzez twórczoœæ. Niezwy-
kle skromna, robi to, co lubi i sprawia jej
przyjemnoœæ - po prostu tworzy. Bezwied-
nie i bez wielkiego zadêcia zaznacza swój
punkt na artystycznej mapie regionu.
W jej pracach, prócz umiejêtnoœci typo-
wo technicznych i manualnych, zaskaku-
je pomys³ i wyobraŸnia, umiejêtnoœæ ar-
tystycznego przekazu rzeczywistoœci
oraz ró¿norodnoœæ ujêcia tematu. Ptaki
najpierw s¹ lepione w glinie, nastêpnie
wypalane w specjalnym piecu i w zale¿-
noœci od weny artystki szkliwione b¹dŸ
nie.
Pomys³ wystawienia prac w bibliotece
narodzi³ siê w g³owie Antoniego Szulca.
On te¿ by³ wspó³realizatorem wystawy.
Towarzyszy³y mu Maria Bartkowiak
i Anna Hryniewicz-Szulc, kierownik
Warsztatów Terapii Zajêciowej w Koœcia-
nie, które scenografiê do eksponowa-
nych prac wymyœli³y jako rodzaj kurni-
ka. Po Œmiglu prace Malwiny wystawio-
ne zosta³y w Poznaniu.

K. Styziñska

zakupiæ watê cukrow¹. Miejscowa OSP
zorganizowa³a konkurs strzelania z wia-
trówki. Puchar „wystrzela³” Marek
Szwarc. W kategorii pañ najcelniejsze
oko mia³a Agnieszka ̄ yto. Najm³odszym
uczestnikiem zawodów by³ Jakub Ajchler
(uczeñ II klasy), a najstarszym Jerzy

Apolinarski. Puchar oraz nagrody rzeczo-
we w konkursie strzelania ufundowa³a
OSP w ¯egrówku. Na zakoñczenie im-
prezy zespó³ „Du³o” zaprosi³ wszystkich
do tañca.

E. Lemañska
foto archiwum szko³y
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Rada So³ecka Nowej Wsi, z so³tysem
Ann¹ Wieczorek, oraz dzia³aj¹ca w wio-
sce nieformalna grupa „Pozytywnie na-
krêceni” tego lata nie pró¿nuj¹. Dziêki
nim w Nowej Wsi w wakacyjne dni nikt
nie mo¿e narzekaæ na nudê.
Letnie atrakcje rozpoczê³y pó³kolonie dla
dzieci, zorganizowane w ramach dzia³a-
nia „Po¿yteczne wakacje 2009”. Œrodki na
ten cel Rada So³ecka, przy wsparciu miej-
scowej jednostki Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej, pozyska³a z Fundacji Wspomaga-
nia Wsi. Projekt realizowano od 29 czerw-
ca do 10 lipca, pod has³em: „Dbaj¹c
o swoje otoczenie, chronimy œrodowi-
sko”. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat uczest-
niczy³y w zajêciach, których celem by³a
dobra zabawa, a motywem przewodnim
ekologia. Poza zajêciami plastycznymi
w programie pó³kolonii znalaz³y siê wy-
cieczki o charakterze edukacyjno-przy-
rodniczym, sadzenie krzewów oraz drze-

„Istotê ¿ycia skautowego stanowi pe³-
ne tê¿yzny ¿ycie w terenie”. Zgodnie
z treœci¹ cytatu Roberta Baden-Powella,

W Nowej Wsi nie pró¿nuj¹!

wek przy wiejskim
boisku, których za-
kup dofinansowa³a
gmina, wyjazd na
basen, a tak¿e do
g o s p o d a r s t w a
agroturystyczne-
go. Pó³kolonie za-
koñczy³ festyn, zor-
ganizowany 11 lip-
ca przy pomocy
pracowników Cen-
t r u m  K u l t u r y
w Œmiglu.
Wieczorem, przy ognisku, w którym
sma¿y³y siê kie³baski, oczekiwano na
projekcjê filmu w pierwszym w gminie
„kinie pod chmurk¹”. Przeznaczony dla
najm³odszych: „Pan samochodzik i pra-
skie tajemnice” (w re¿yserii Kazimierza
Tarnasa) by³ pierwszym z cyklu filmów,
zaplanowanych w wakacje. Kino to ko-

lejny projekt, reali-
zowany z grantu,
tym razem pozy-
skanego z Fundacji
J&S Pro Bono Po-
lonia w ramach
Aktywnej Wiosny.
P o m y s ³ o d a w c ¹
i realizatorem pro-
jektu jest grupa
„Pozytywnie na-
krêconych” wspie-
rana przez „Stowa-
rzyszenie Przyja-
ció³ Œmigielskiej
Kolejki W¹skotoro-

Skauci w terenie

wej”. Dwa tygodnie póŸniej w wieczor-
nym repertuarze kina na œwie¿ym powie-
trzu znalaz³ siê film „Gangsterzy i filan-
tropi” Jerzego Hoffmana, a na 8 sierpnia
zaplanowano komediê Olafa Lubaszen-
ki „Ch³opaki nie p³acz¹”.  
Dla amatorów sportowych rozgrywek
12 lipca w wiosce zorganizowano Turniej
Pi³ki No¿nej o Puchar Radnego Powiato-
wego, mieszkañca Nowej Wsi – Stefana
Stachowiaka. W rozgrywkach wziê³y
udzia³ dwie dru¿yny gospodarzy oraz
dru¿yny z Morownicy, ̄ egrówka, Kosza-
nowa i Œmigla. Po zaciêtej walce zwyciê-
¿y³ Team ze Œmigla, drugie miejsce zajê-
³a Parszywa dwunastka z Nowej Wsi,
a trzecie miejsce reprezentacja Koszano-
wa. Puchary, nagrody, a tak¿e kie³baski
ufundowa³ Stefan Stachowiak.

Organizatorzy lipcowych imprez w No-
wej Wsi dziêkuj¹ wszystkim, którzy
wsparli realizowane przedsiêwziêcia.

fot archiwum so³ectwa 
A. Kasperska

dnia 22 czerwca zuchy i harcerze z 2.
ŒDH „S³oneczna Gromada” im. Janka
Bytnara „Rudego” pojechali na trzydnio-

wy biwak do Lgi-
nia. Po przybyciu
na miejsce zuchy
wybra ³y  s iê  na
zwiad terenowy,
a harcerze zajêli
siê pionierk¹ „bi-
wakow¹”. Oprócz
typowo harcer-
skich zajêæ z tere-
noznawstwa, szy-
frów czy wêz³ów
mieliœmy okazjê
pop³ywaæ ³ódk¹.
N a j w i ê k s z ¹

atrakcj¹ dla zuchów by³a oczywiœcie k¹-
piel w jeziorze (pod czujnym okiem ra-
townika i gry sprawnoœciowe na pla¿y.
Du¿o emocji dostarczy³y równie¿ gry
nocne, podchody oraz chodzenie po li-
nach. Ka¿dy dzieñ koñczy³ apel i œwieco-
wisko ze wspólnymi œpiewami i pl¹sami.
Nie zabrak³o tak¿e wielu pieszych wêdró-
wek. Jednak punktem kulminacyjnym
naszego biwaku by³o z³o¿enie przyrze-
czenia harcerskiego przez Kacpra Szwar-
ca, który najpierw musia³ wykazaæ siê od-
wag¹ i wiedz¹ harcersk¹ na grze nocnej,
a dopiero póŸniej otrzyma³ krzy¿ i sta³ siê
prawdziwym harcerzem. Do domów wra-
caliœmy z ¿alem, ¿e tak szybko musieli-
œmy opuœciæ las.

Przyboczna Agnieszka ¯yto
foto archiwum dru¿yny
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W dniach 6-17 lipca w Niet¹¿kowie
zosta³ zrealizowany projekt „Po¿yteczne
wakacje 2009”, którego organizatorem
by³o Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie. Cel stanowi³o edukacyjne spêdzenie
wakacji po³¹czone z aktywnym wypo-
czynkiem. Uczestnicy, w liczbie ponad
25, brali udzia³ w zajêciach sportowych,
plastycznych, teatralnych, mieli mo¿li-
woœæ wyjazdu na basen i pieszych wycie-
czek po³¹czonych z poznawaniem przy-
rody.
Nie dosz³oby do tego, gdyby nie wspar-
cie sponsorów, dziêki którym niemo¿li-

24 czerwca Towarzystwo Œpiewu
„Harmonia” dzia³aj¹ce przy Centrum
Kultury w Œmiglu odby³o jednodniow¹
wycieczkê do Che³mna. Wziê³o w niej
udzia³ 39 osób – g³ównie cz³onków towa-
rzystwa.
„Che³mno uwodzi podró¿nych. Wystar-
czy, ¿e wybierzesz siê na swój pierwszy
spacer po Che³mnie, za jedynego prze-
wodnika maj¹c rytm wznosz¹cych siê
i opadaj¹cych uliczek, a natychmiast za-
pomnisz o znanych Ci z informatorów tu-
rystycznych opowieœciach o Che³mnie
jako „Krakowie Pó³nocy” i „Polskim Car-
cassonie”.
Spacer czyni zbêdnymi wszystkie opisy.
Ka¿dy krok uzasadnia oczywist¹ prosto-
tê najstarszej, siêgaj¹cej XI wieku, nazwy.
Pochodzi ona od wyrazu „che³m”, który
w œredniowiecznej polszczyŸnie oznacza³
„wzgórze, pagórek, szczyt”. Ostatnimi
czasy Che³mno coraz czêœciej nazywane
jest „miastem zakochanych” – miano to
zwi¹zane jest z postaci¹ patrona zakocha-
nych œw. Walentego, którego relikwie,
przechowywane w che³miñskim koœcie-
le farnym, po latach zapomnienia odzy-
ska³y dawn¹ s³awê dziêki renesansowi
œwiêta 14 lutego.” („Che³mno …miasto
zakochanych”, Polskie Wydawnictwo
Reklamowe, Toruñ, wydanie 3/2007)
Dla wycieczkowiczów wyjazd do Che³m-
na okaza³ siê prawdziw¹ uczt¹ dla ducha.
Wszystkich zachwyca³ ciekawy, a jedno-
czeœnie prosty, szachownicowy uk³ad
urbanistyczny miasta. W centrum œre-
dniowiecznej zabudowy znajduje siê ra-
tusz z wysok¹ wie¿¹, odrestaurowany
w oryginalnej kolorystyce bia³o-b³êkitnej
(spotykanej raczej rzadko). Strzelisty
ratusz, na wielkim, przestronnym, pro-
stok¹tnym rynku wygl¹da bardzo okaza-

Po¿ytecznie na wakacjach
we sta³o siê faktem i przynios³o tak do-
skona³e rezultaty. Darczyñcom serdecz-
nie dziêkujemy, dziêki Wam dzieci przez
ca³y czas by³y uœmiechniête, a to najwy¿-
sza nagroda dla nas, doros³ych. Wspar-
cia udzielili: burmistrz Œmigla, Ko³o
£owieckie nr 10 „Ryœ” w Koœcianie, Li-
dia Nowacka, Hildegarda Byleby³, S³awo-
mir Kowalski, Kazimierz Rogalski, Foto-
Elf w Œmiglu, Piekarnia Pañstwa Walen-
ciak w Kie³czewie, Piekarnia Mariana
Kurasiaka w Koœcianie.
Dzieci mia³y zapewnion¹ fachow¹ opie-
kê nauczycieli. Nadmieniæ nale¿y, ¿e
wszyscy opiekunowie - Karolina Podrzyc-

ka, Karolina Majorek, Violetta Grzelak,
Joanna Dolczewska, Magdalena Po³czyñ-
ska, Ma³gorzata D¹browska, Katarzyna
Zamorska, Arleta Puk, Teodozja Rataj-
czak, Jadwiga Skar¿yñska, Honorata
Nowak, Wioletta Borkowska-Wojtko-
wiak, Rajmund Klupieæ zgodzili siê po-
œwiêciæ swój prywatny czas i nie mieli
z tego ¿adnych finansowych korzyœci.
Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie
dzia³a od niedawna. Chcemy, aby dzia³a-
nia, które inicjujemy b¹dŸ bêd¹ organi-
zowane w przysz³oœci, wpisa³y siê na sta-
³e w lokalny kalendarz.

Rajmund Klupieæ
foto archiwum

HARMONIA w Che³mnie – mieœcie zabytków i zakochanych.

le. Z tego w³aœnie miejsca rozpoczêliœmy
zwiedzanie. Podziwialiœmy zabytkow¹
architekturê starego miasta, zachowane
do dziœ bramy (trzy z siedmiu istniej¹-
cych dawniej) i baszty obronne, których
miasto posiada dwadzieœcia trzy, dziœ
u¿ytkowane s¹ tylko trzy: Prochownia,
Panieñska i Dominikañska.
Interesowa³a nas równie¿ architektura
sakralna, bowiem w mieœcie znajduje siê
szeœæ koœcio³ów (gotyk ceglany). Najbar-
dziej okaza³a i s³ynna jest che³miñska fara
ze s³ynnym o³tarzem Matki Boskiej Bo-
lesnej i cudownym obrazem, przed któ-
rym nowo¿eñcy sk³adaj¹ kwiaty i modl¹
siê. W farze znajduj¹ siê te¿ relikwie œw.
Walentego, które tylko raz w roku – 14 lu-
tego wystawia siê na widok publiczny.
Zwiedziliœmy równie¿ zespó³ klasztorny
zbudowany przez Krzy¿aków w XIII wie-
ku – pierwotnie cysterek, póŸniej bene-
dyktynek, a od 1822 r. Sióstr Mi³osier-
dzia œw. Wincentego a’ Paulo. Odwiedzi-
liœmy te¿ cmentarz malowniczo po³o¿o-
ny przy klasztorze.

Wa¿nym obiektem miasta jest gmach
dawnej Akademii Che³miñskiej, która
przez d³ugi czas by³a g³ównym zak³adem
naukowym Prus Królewskich, a w 1756
r. sta³a siê fili¹ akademick¹ Uniwersyte-
tu Jagielloñskiego. Mieszkañcy Che³m-
na byli niezwykle krn¹brni wobec pru-
skiego zaborcy. Che³miñskie oœrodki
oœwiatowo-kulturalne wytrwale walczy³y
z germanizacj¹. Od paŸdziernika 1906 r.
do marca 1907 r. trwa³ w Che³mnie zor-
ganizowany przez dzieci strajk szkolny,
wspierany solidarnie przez ca³¹ ludnoœæ
miasta.
Wielu z nas stwierdzi³o, ¿e jeden dzieñ
pobytu w Che³mnie to stanowczo za
ma³o, by poznaæ historiê i osobliwoœci
tego piêknego miasta. Mi³o by³oby tu
jeszcze kiedyœ powróciæ. Dowiedzieliœmy
siê, ¿e jedn¹ z cyklicznych imprez kultu-
ralnych s¹ „Walentynki w Che³mnie”,
które polecamy wszystkim zakochanym,
czytaj¹cym Witrynê Œmigielsk¹.

Krystyna Szulc
foto Piotr Filipowicz
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Œmigiel mia³ w okresie przedwojen-
nym kilka tytu³ów lokalnych gazet, któ-
re informowa³y spo³eczeñstwo o tym, co
dzieje siê w œwiecie, a przede wszystkim
o wa¿nych i ciekawych ludziach i miej-
scowych wydarzeniach. Znajomoœæ tych
faktów pozwala dzisiaj poznaæ koloryt
i specyfikê minionych lat. Informowano
o wa¿nych, ale czasem banalnych wyda-
rzeniach, o tym, czym ¿yli i interesowali
siê nasi przodkowie. Na pocz¹tku 1923
roku odby³o siê, w czwart¹ rocznicê Po-
wstania Wielkopolskiego, uroczyste na-
bo¿eñstwo na cmentarzu. Po wyst¹pieniu
Harmonii i ceremoniach koœcielnych z³o-
¿ono wieñce i kwiaty na grobach pole-
g³ych powstañców. O godzinie 20.00
w Strzelnicy zorganizowano wieczornicê.
Miejscowe ko³o Zwi¹zku Inwalidów Wo-
jennych urz¹dzi³o 4 lutego o godzinie
19.30 wieczornicê w sali strzeleckiej.
Odegrano dramat ludowy „Genowefa”
w 7 ods³onach. Po przedstawieniu odby-
³a siê zabawa ludowa. Ceny miejsc: re-
zerwa 2500 mk, I miejsce 1500 mk,
II miejsce 100 mk. Jak informowano, na

Ziemia Œmigielska w pierwszym pó³roczu 1923 roku w Orêdowniku
Œmigielskim

przedstawienie przyby³o wyj¹tkowo du¿o
ludzi. 24 stycznia zmar³ znany miejsco-
wemu spo³eczeñstwu Karol v. Hoffman-
nswaldau, dziedzic Koszanowa i wspó³-
za³o¿yciel mleczarni w Œmiglu. W Zielo-
ne Œwi¹tki, tj. od 19-22 maja, odby³ siê
odpust w Górce Duchownej. 85 lat temu
mia³y miejsce równie¿ tragiczne wyda-
rzenia: „W Morownicy by³ straszny wypa-
dek. ¯ona robotnika, który wyjecha³ do
Francji, pozostawi³a dwoje dzieci pod
opiek¹ swojej matki. W pewnym momen-
cie ona tak¿e wysz³a z domu i zamknê³a
drzwi na klucz, pozostawiaj¹c w pokoju
dzieci w wieku 3 i 2 lata. W pewnej chwili
jedno dziecko zbli¿y³o siê do rozpalonego
¿elaznego piecyka. Od ¿aru zapali³a siê
sukienka i dziecko zosta³o œmiertelnie po-
parzone, a drugie ciê¿ko zatrute”.
Gazety obfitowa³y w reklamy i og³osze-
nia:
Kadzid³o i kredê w kawa³kach poleca Per-
fumeria Warszawska
Edward Przyby³owicz, Œmigiel.

Bryczka przejechana w dobrym stanie na
sprzeda¿.

Poszukujê kowala z uczniem i w³asnymi
porz¹dkami, który rozumie m³ockarniê
prowadziæ
Majêtnoœæ Parsko

Sprzedamy lub zamienimy do chowu jed-
noletnie bia³e kaczory rasy Pekino na kacz-
ki lub kaczory tej¿e rasy
Majêtnoœæ Przysieka Polska
Majêtnoœæ Bia³cz Stary

Par. Koœcian przyjmie jeszcze 3 familie, ale
tylko z zaciê¿nikami.

W gazecie znalaz³a siê tak¿e ciekawost-
ka: „Je¿eli cz³owiek ¿yje 36 lat, czyli
375360 godzin, to z tego œpi przez 12 lat,
tj. 105 120 godzin. Je¿eli jest chory 3 dni
w roku – nie bior¹c pod uwagê wieku dzie-
ciêcego, to choruje przez 1872 godziny”

c.d.n.
Jan Pawicki

W nowy rok szkolny Samorz¹dowe
Gimnazjum Œmiglu wejdzie nie tylko
z nowym dyrektorem i wieloma zmiana-
mi organizacyjnymi, lecz tak¿e przyst¹-
pi do miêdzynarodowego projektu szkol-
nego w ramach programu „Comenius”,
finansowanego ze œrodków Unii Europej-
skiej.
W lutym 2009 z³o¿y³em w ramach zorga-
nizowanej grupy oœmiu szkó³ z szeœciu
krajów UE wniosek o dofinansowanie
mojego projektu „Podró¿e – drog¹ do Eu-
ropy”. Szko³a koordynuj¹ca ca³y projekt
to gimnazjum w Schwabmünchen –
Niemcy (Bawaria). Oprócz niej w przed-
siêwziêciu uczestnicz¹ szko³y z nastêpu-
j¹cych krajów: Francja, Hiszpania, Rumu-
nia i Turcja oraz nasza szko³a w Œmiglu.
G³ównym zadaniem projektu jest stwo-
rzenie wspólnej platformy internetowej,
na której grupy uczniów pod kierunkiem
nauczycieli z poszczególnych krajów/
szkó³ bêd¹ redagowaæ teksty w jêzyku
angielskim i niemieckim. W pierwszej
kolejnoœci bêd¹ to prezentacje w³asnej
szko³y, nastêpnie regionu, a w dalszej
opracowanie m³odzie¿owego przewodni-
ka turystycznego po w³asnym regionie
dla m³odzie¿y z innych szkó³, a tak¿e dla

wszystkich innych u¿ytkowników Inter-
netu. Strona internetowa, która bêdzie
stanowi³a zasadnicz¹ oœ projektu, bêdzie
bowiem ogólnie dostêpna. Dodatkowo,
szko³a w Œmiglu zadeklarowa³a we wnio-
sku opracowanie w jêzyku angielskim
i niemieckim historii œmigielskich wiatra-
ków, która opatrzona licznymi zdjêciami
i wspomnieniami starszych osób, powin-
na byæ istotnym elementem promocji
miasta i gminy.
Do pracy w ramach projektu zamierzam
zachêciæ starszych uczniów gimnazjum,
którzy w³adaj¹ doœæ dobrze wspomniany-
mi jêzykami. Poniewa¿ przedsiêwziêcie
jest du¿e, do wspó³pracy zaproszê te¿
innych nauczycieli, m.in. jêzyków ob-
cych, historii, geografii, jêzyka polskie-
go i informatyków. Liczê tak¿e na pomoc
Pana Huberta Zbierskiego, który ju¿
wczeœniej deklarowa³ zainteresowanie
projektem.
Po pomyœlnej rundzie selekcyjnej wszyst-
kich wniosków do programu „Come-
nius”, szko³a w Œmiglu otrzyma dofinan-
sowanie w wysokoœci 24 000 EURO. Pie-
ni¹dze te s¹ przeznaczone na cele i zada-
nia œciœle zwi¹zane z projektem, czyli
przede wszystkim na obóz m³odzie¿owy,

przewidziany po drugim roku projektu
na terenie Niemiec, a tak¿e na wizyty stu-
dyjne nauczycieli i ich uczniów we wspó³-
pracuj¹cych szko³ach. W dalszej czêœci
na zakup strony internetowej i wszelkich
innych pomocy potrzebnych do wykona-
nia g³ównego zadania. Projekt jest wiel-
kim sukcesem Zespo³u Samokszta³cenio-
wego Nauczycieli Jêzyków Obcych, któ-
rym kierujê od dwóch lat. Do tej pory
¿adna inna szko³a z gminy Œmigiel nie
otrzyma³a tak du¿ego wsparcia ze stro-
ny Agencji Narodowej w Warszawie, któ-
ra zajmuje siê selekcj¹ wniosków w ra-
mach programu „Comenius” „Wymiana
M³odzie¿y i Wspó³praca Miêdzynarodo-
wa”. Na tym etapie dziêkujê mojej kole-
¿ance – Alinie Tañskiej-Gromnickiej za
pomoc przy sk³adaniu doœæ skompliko-
wanego i niezwykle pracoch³onnego
wniosku.
Projekt stwarza wielk¹ szansê dla m³o-
dzie¿y, nauczycieli, a tak¿e ca³ej spo³ecz-
noœci lokalnej na rozszerzenie kontaktów
zagranicznych, efektywn¹ naukê jêzy-
ków obcych i wypromowanie naszej „ma-
³ej ojczyzny” daleko poza granicami Œmi-
gla.

Wojciech Adamczewski

Europejski projekt „Comenius” w œmigielskim gimnazjum
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Rolnicy gospodaruj¹cy na œmigiel-
skiej ziemi tego roku zebrali obfite plo-
ny. Po suchych latach nadszed³ czas na
pokaŸne zbiory, za które gospodarze
dziêkowali 29 sierpnia, podczas Do¿ynek
Gminnych, zorganizowanych w Morow-
nicy. Tradycyjnie uroczystoœæ rozpocz¹³
barwny korowód, do którego do³¹czyli
zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy gmi-
ny. Polow¹ mszê œw. na wiejskim boisku
odprawi³ ks. Jaros³aw Kaczmarek z pa-
rafii pw. œw. Stanis³awa Kostki w Œmiglu.
Podczas homilii przypomnia³ zebranym,
¿e dobra doczesne s¹ œrodkiem do ¿ycia,
a nie jego celem, apeluj¹c, by ludzie w pê-
dzie codziennego ¿ycia o tym nie zapo-
minali.
Dalsz¹ czêœæ uroczystoœci poprowadzi³
Zygmunt Konieczny, prezes Gminnego
Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych w Œmiglu.
Starostami tegorocznych do¿ynek byli
Zofia Kramska oraz Zdzis³aw Nadolny

z Morownicy. Ich gospodarstwa nasta-
wione s¹ g³ównie na uprawê zbó¿, a ho-
dowla trzody chlewnej oraz byd³a jest
dzia³alnoœci¹ poboczn¹.
Tegoroczny obrzêd do¿ynkowy, w wyko-
naniu cz³onków Zespo³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy”, rozpocz¹³ siê od
przekazania wieñca, uplecionego ze zbó¿,
Janowi Józefczakowi, miejscowemu go-
spodarzowi i przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej Œmigla. Nastêpnie starostowie
do¿ynek przekazali symboliczny chleb
burmistrzowi Wiktorowi Sneli, a ten po-
dzieli³ go na kawa³ki, które starostowie
rozdali przyby³ym. Specjalnie upieczone
i przyozdobione bochenki chleba orga-
nizatorzy przygotowali dla zaproszonych
goœci. W uroczystoœci uczestniczyli m.in.
Ma³gorzata Adamczak – senator RP,
Edward Strzymiñski – wicestarosta ko-
œciañski, Wies³awa Poleszak-Kraczewska
– zastêpca burmistrza Œmigla, Maciej Wi-
œniewski – sekretarz Œmigla, Danuta

Do¿ynkowe obrzêdy w Morownicy
Marciniak – skarbnik Œmigla, Dorota
Lew – burmistrz Czempinia, Maciej Ka-
sprzak – wiceburmistrz Koœciana, a tak-
¿e prezesi kó³ek rolniczych, kierownicy
i dyrektorzy samorz¹dowych jednostek,
so³tysi, cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki „Œmi-
grol”, prezesi spó³dzielni rolniczych,
przedstawiciele Oœrodka Doradztwa Rol-
niczego i cz³onkinie KGW.
Œwiêto plonów by³o równie¿ okazj¹ do
przekazania Odznaki Honorowej „Zas³u-
¿ony dla Rolnictwa” przyznanej przez mi-
nistra rolnictwa Edwardowi Majchrzako-
wi, który obecnie pe³ni funkcjê prezesa
Kó³ka Rolniczego w Przysiece Polskiej.
Do¿ynki, zorganizowane przez GZR-
KiOR przy wspó³pracy Centrum Kultu-
ry, uatrakcyjni³ wystêp orkiestry dêtej
„Ton” z Koœciana oraz wystêp ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy”. Przed publiczno-
œci¹ wyst¹pi³ równie¿ kabaret EWG,
a wieczorem do tañca zagra³ zespó³ „Me-
dion”.

A. Kasperska
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Rzym – wieczne miasto, miasto zbu-
dowane na siedmiu wzgórzach, walecz-
ne serce staro¿ytnej Europy i ca³kiem
wspó³czesna stolica W³och – cel wycie-
czek turystów z ca³ego œwiata, co dzieñ
szturmuj¹cych jego bramy. Niestety,
mimo, ¿e bardzo siê stara³em, mnie wy-
cieczka przesz³a ko³o nosa. Gra³em w pi³-
kê z ch³opakami i choæ strzeli³em gola,
przegra³em, bo skrêci³em nogê i mój
autokar pojecha³ beze mnie do W³och.
Z³y jak osa siedzia³em w fotelu z nog¹
ob³o¿on¹ lodem, a moje m³odsze siostry
chichota³y:
- Teraz to mo¿esz jechaæ do W³och, tylko
palcem po mapie.
- Z³oœliwe dziewczyny – pomyœla³em, ale
potem przyzna³em im racjê. Wzi¹³em
wiêc ilustrowany atlas Europy i zag³êbi-
³em siê w lekturze. Najpierw przeczyta-
³em legendê o za³o¿eniu Rzymu, potem
o staro¿ytnej potêdze imperium, nastêp-
nie o ca³kiem nowym obliczu W³och, jego
znaczeniu gospodarczym i kulturalnym
we wspó³czesnym œwiecie. Na koniec siê-
gn¹³em po to, co mnie najbardziej inte-
resowa³o, plan miasta i opis zabytków.
Niestety nim na dobre zacz¹³em je ogl¹-
daæ, trochê mi siê przysnê³o.
I naraz... przecieram oczy. Woko³o piêk-
na pogoda, gor¹co jak u nas latem
a przede mn¹ potê¿ne mury Koloseum,
amfiteatru zbudowanego tylko po to, by
ze œmierci uczyniæ rozrywkê.
- Co ty siê tak gapiæ? – s³yszê ch³opiêcy
g³os z w³oskim akcentem – ty siê zgubiæ?
Obok mnie stoi oparty o skuter czarno-
w³osy ch³opak i uœmiecha siê przyjaŸnie.
- Coœ za jeden?
- Giuseppe – wyjaœnia tamten – ja byæ taki
przewodnik, ja ci pokazaæ Rzym, Taka
podró¿ za jeden sen.
Ca³kiem niedrogo, wiêc...
- Okej –zdecydowa³em siê bez wahania.
- To jest Koloseum, zbudowane przez...

- Wiem, wiem – prowadŸ na arenê.
Gdy stanêliœmy poœrodku, zrozumia³em
jak nik³¹ wartoœæ mia³o ¿ycie ludzkie
w czasach staro¿ytnego Rzymu i jak
ogromn¹ odwag¹ wykazywali siê ci, któ-
rzy ginêli ku uciesze t³umu. Ciarki prze-
sz³y mi po plecach. Zrozumia³em, dlacze-
go w³aœnie to miejsce papie¿e wybrali na
wielkopi¹tkowe Drogi Krzy¿owe.
- Mo¿e jedŸmy dalej – zdecydowa³em.
Do Forum Romanum by³o niedaleko.
Musia³em zobaczyæ miejsce, gdzie podej-
mowano wa¿ne dla Rzymu decyzje. Po-
tem przysz³a kolej na kolejne zabytki:
Pa³ac Wenecki, Pomnik Wiktora Emma-
nuela II, termy, £uk Konstantyna i Pala-
tyn, no i s³awny Panteon, który tyle razy
widzia³em w telewizji. Musia³em zoba-
czyæ Muzeum Napoleona, którego po-
staæ zawsze mnie interesowa³a, Mauzo-
leum Augusta oraz koœció³ Santa Maria
Maggiore. Bêd¹c w Rzymie, nie mog³em
opuœciæ Rzymskiego Muzeum Narodo-
wego, Z³otego Domu Nerona i Bazyliki
na Lateranie, gdzie z m³odzie¿¹ w³osk¹

P o d r ó ¿  z a  j e d e n  s e n

spotyka³ siê nasz Papie¿.
Obejrzenie tego wszystkiego by³o mo¿-
liwe dziêki szybkiemu skuterowi moje-
go w³oskiego przewodnika.
- Jedziemy do Watykanu – oznajmi³em,
mimo, ¿e obaj byliœmy zmêczeni – chcê
zobaczyæ Bazylikê Œw. Piotra i stan¹æ
przy grobie Papie¿a.
- Dobrze – zgodzi³ siê Giuseppe i po chwi-
li sta³em u bram najs³awniejszej bazyliki
na œwiecie. Robi³a niesamowite wra¿enie.
Piêkne rzeŸby, malowid³a i ornamenty –
jakby w jednym miejscu zebrano wszyst-
kie najcenniejsze zabytki renesansu.
Wreszcie stan¹³em przed kamienn¹ p³yt¹
z wyrytym imieniem papie¿a Polaka. Za-
pali³em znicz i po³o¿y³em symboliczn¹
ró¿ê. Szkoda, ¿e nie spotka³em Go, kie-
dy ¿y³.
- Nasza podró¿ dobiegaæ koñca – szepn¹³
Giuseppe.
- Jesteœ wspania³ym przewodnikiem –
Jestem ci niezwykle wdziêczny i bardzo
ci dziêkujê – odpowiedzia³em, podaj¹c
mu rêkê – Spotkamy siê jeszcze kiedyœ?
- Na pewno – uœmiechn¹³ siê szeroko –
mo¿e w Londynie lub Pary¿u, jak tylko
zapragniesz odbyæ podró¿ za jeden sen...
Coœ z ³oskotem walnê³o o pod³ogê. Za-
rwa³em siê i przetar³em oczy. Na pod³o-
dze le¿a³ mój atlas Europy, a woko³o po-
jedyncze strony wypiête z segregatora.
- No tak, trzeba tu posprz¹taæ, nim zoba-
czy to mama. Swoj¹ drog¹, ¿eby dobrze
poznaæ Europê, wcale nie trzeba wy-
je¿d¿aæ. Mo¿e teraz wybiorê siê do Hisz-
panii. Wczoraj by³ program o Grena-
dzie...

Tomasz Piotrowski, kl. VI b, Szko³a
Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej
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Podczas tegorocznych zajêæ w ra-
mach akcji „ Lato w bibliotekach” dzieci
poznawa³y ró¿ne formy i techniki teatral-
ne, rozpoczynaj¹c od teatru lalkowego
poprzez plastyczny, koñcz¹c na teatrze
cieni. Uczestnicy sami tworzyli lalko-
wych aktorów oraz rekwizyty, wymyœlali
scenariusze. Z papieru i bibu³y powsta-
wa³y owoce z wiersza Tuwima, rajstopo-
wa mucha zdradza³a grub¹ Stanis³awê,
która uwielbi³a jeœæ chusteczkowe ceg³y.

W okresie wakacyjnym Centrum
Kultury przedstawi³o ofertê wielu bez-
p³atnych zajêæ i wyjazdów dla dzieci i m³o-
dzie¿y.
W lipcu odby³y siê spotkania z policjan-
tem i stra¿akami. Z Sekcji Prewencji Ko-
mendy Powiatowej Policji w Koœcianie,
Zespo³u ds. Nieletnich i Patologii przyje-
cha³ do Œmigla asp. szt. Maciej Matysiak.
Dzieci obejrza³y samochód policyjny.
Opowiada³, jak wa¿na jest prewencja z za-
kresu szeroko rozumianego bezpieczeñ-
stwa, a ponadto pokaza³ film pogl¹dowy
na temat tego, jak siê zachowaæ w sytu-
acji zagro¿enia ze strony psów. Natomiast
w stra¿nicy dzieci obejrza³y wozy stra¿ac-
kie. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a oczywiœcie
prezentacja dzia³ania armatki wodnej.
Równie¿ w lipcu odby³a siê nauka tañca
towarzyskiego w dwóch grupach, dzie-
ciêcej i m³odzie¿owej, które prowadzi³a
instruktorka Agnieszka Piechel. Uczest-
nicy æwiczyli kroki do tañców standardo-
wych i latynoamerykañskich: walc an-
gielski, cha-cha i jive. Natomiast na sier-
pieñ zaplanowano naukê tañca wspó³cze-
snego pod kierunkiem instruktora tañ-
ca wspó³czesnego Aldony Ostrowskiej.

³y siê wycieczki. Pierwsza odby³a siê do
leœniczówki Koczury w nadleœnictwie
W³oszakowice. W po³o¿onym w g³êbi
lasu miejscu jest ochronka dla zwierz¹t
i Centrum Edukacyjne. Leœniczy Jaro-
s³aw B¹czyk przygotowa³ ognisko, a jego
¿ona oprowadzi³a nas po ochronce. W le-
œniczówce mieszka te¿ 200 kolorowych
papu¿ek. Kolejny wyjazd odby³ siê do Ki-
nepolis w Poznaniu na film „Epoka lodow-
cowa 3”, a ostatni do Muzeum Uzbroje-
nia w Poznaniu,  w Parku Cytadela.
W muzeum dzieci obejrza³y wystawy
„Uzbrojenie od schy³ku XIX do koñca XX
wieku”, „Poznaniacy w bitwie o swoje
miasto w 1945 roku” oraz wystawê ple-
nerow¹ sprzêtu wojskowego. Zwiedzi³y
równie¿ inne miejsca Poznania, miêdzy
innymi Stary Rynek, gdzie obejrza³y po-
znañskie kozio³ki.
Kolejn¹ wakacyjn¹ atrakcj¹ by³a dysko-
teka oraz dwukrotnie bezp³atny wstêp na
basen dla dzieci w wieku 5-13 lat.
Organizatorzy „Akcji Lato” sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania wszystkim, którzy
zaanga¿owali siê w przygotowanie oraz
pomogli zapewniæ opiekê w czasie aktyw-
nego wypoczynku dzieci.
Zapraszam do obejrzenia galerii zdjêæ na
stronie internetowej Centrum Kultury:
www.ck-smigiel.pl.

Impresje teatralne i parateatralne

Wakacje w Centrum Kultury

W okresie letnim rady so³eckie tra-
dycyjnie organizowa³y festyny. W tym
roku odby³y siê one w Che³kowie, Kosza-
nowie, Nowej Wsi, Karminie, ̄ egrówku,
Morownicy, Przysiece Polskiej, Broñsku
i Wonieœciu. Imprezy rozpoczyna³y siê

Festyny letnie

Fina³owym popisem by³y narodziny kre-
powych kur, które przyci¹ga³y wzrok
przechodniów mijaj¹cych bibliotekê
w Œmiglu. Byæ mo¿e wychodz¹c poza
mury budynku Centrum Kultury, przy-
ci¹gniemy wiêcej chêtnych do wziêcia
udzia³u w zajêciach przygotowywanych
przez panie bibliotekarki, by zaintereso-
waæ i zagospodarowaæ czas wolny œmi-
gielskim dzieciom.

Niestety, z powodu niskiej frekwencji za-
jêcia odwo³ano.
W trakcie wakacji odby³y siê te¿ zajêcia
plastyczne, które prowadzi³ instruktor
Antoni Szulc. Dzieci rysowa³y kredkami,
malowa³y farbami oraz lepi³y z gliny.
Kolejnym sposobem na spêdzenie wol-
nego czasu by³a nauka gry na instrumen-
tach dêtych oraz konkurs karaoke, któ-
re prowadzi³ Piotr B³aszkowski. Ka¿de-
go dnia zaprezentowany zosta³ inny in-
strument: saksofon – Joanna Blejwas,
tr¹bka – Piotr B³aszkowski, puzon –
Magda Lis. W konkursie karaoke zwy-
ciê¿y³a Monika Kaczmarek, drugie miej-
sce zaj¹³ Patryk Kanikowski, Anna Kacz-
marek otrzyma³a wyró¿nienie.
W Gminnym Centrum Informacji przez
dwa tygodnie funkcjonowa³y zajêcia in-
formatyczne. Mimo wakacji dzieci bawi-
³y siê, miêdzy innymi utrwalaj¹c ortogra-
fiê. Przygotowa³y weso³e prezentacje
multimedialne, wizytówki, æwiczy³y szyb-
kie pisanie na klawiaturze, rysowa³y
w programach graficznych i rozwi¹zywa-
³y ³amig³ówki matematyczne. Zajêcia pro-
wadzi³a Lidia Skrzypczak.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy-

zabawami dla najm³odszych dzieci. Chêt-
ni mogli skorzystaæ z przeja¿d¿ki
bryczk¹ lub wozem stra¿ackim, dodat-
kow¹ atrakcj¹ by³ zamek dmuchany,
trampolina, strzelanie do tarczy z ³uku,
wiatrówki i markerów u¿ywanych do gry
w paintball. Ko³a gospodyñ wiejskich
przygotowywa³y ciasta, grochówkê, kie³-
baski. Festyny koñczy³y siê przy ogni-
skach projekcj¹ filmu „pod chmurk¹”, za-
baw¹ lub dyskotek¹. W realizacji, jak co
roku, pomagali pracownicy Centrum
Kultury w Œmiglu, prowadz¹c gry, kon-
kursy i zabawy dla dzieci oraz nag³aœnia-
j¹c imprezy.

L.S.

Karolina Kaczmarek

L.S.
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Po dwumies iêczne j  przer wie ,
25 sierpnia, odby³a siê kolejna sesja Rady
Miejskiej. Radni w kompletnym sk³adzie
przeg³osowali dziewiêæ projektów
uchwa³, z których jedna dotyczy³a spra-
wy szczególnie istotnej, utworzenia
w Œmiglu strefy p³atnego parkowania.
Problem z parkowaniem aut w mieœcie
z roku na rok narasta. Mimo dodatko-
wych parkingów, powsta³ych na Placu
Wojska Polskiego oraz przy ratuszu,
w dni handlowe w centrum Œmigla nie
sposób znaleŸæ miejsce do pozostawienia
samochodu. Wiele aut stoi na ulicach
rynku b¹dŸ uliczkach do niego przylega-
j¹cych od samego rana do póŸnego po-
po³udnia, bo tu pozostawiaj¹ auta do-
je¿d¿aj¹cy do pracy. Taka sytuacja spra-
wia, ¿e osoby, które przyje¿d¿aj¹, aby
zrobiæ zakupy czy skorzystaæ z punktów
us³ugowych zlokalizowanych w rynku
i jego pobli¿u, maj¹ problem z zaparko-
waniem. Zdaniem burmistrza Wiktora
Sneli sytuacja nie ulegnie poprawie, a je-
dynie mo¿e siê pogorszyæ, dlatego zapro-
ponowa³ radnym podjêcie odwa¿nej de-
cyzji ustanowienia w mieœcie strefy p³at-
nego parkowania. Sprawa wywo³a³a ¿yw¹
dyskusjê, jednak po wysuniêciu argu-
mentów za i przeciw, zapad³a decyzja
o utworzeniu w Œmiglu strefy niestrze¿o-
nego p³atnego parkowania. Za kilka ty-
godni w mieœcie stan¹ parkometry. Sko-
rzystaæ z nich bêd¹ musieli kierowcy,
którzy pozostawi¹ auta na Placu Roz-
strzelanych i Wojska Polskiego oraz na
ulicy Lipowej, Jagielloñskiej, Szkolnej,
Podgórnej, œw. Wita, K¹tnej, Matejki,
Koœciuszki, Kiliñskiego, Farnej, Zdrojo-
wej, Alei Bohaterów oraz doktora Skar-
¿yñskiego w godzinach od 900 do 1800, od

XXXVII sesja Rady Miejskiej
poniedzia³ku do pi¹tku, oraz w sobotê od
godz. 900 do 1300. Za pierwsze pó³ godzi-
ny postoju kierowcy zap³ac¹ z³otówkê,
2 z³ za pierwsz¹ i ka¿d¹ nastêpn¹ godzi-
nê. W³aœciciele samochodów mieszkaj¹-
cy przy ulicach objêtych stref¹ oraz w³a-
œciciele firm maj¹cych tam swoj¹ siedzi-
bê mog¹ uiœciæ op³aty abonamentowe.
Osoby fizyczne za pó³ roku zap³ac¹ abo-
nament w wysokoœci 50 z³, zaœ na okres
1 roku 90 z³. Wy¿sze stawki bêd¹ obo-
wi¹zywa³y dla firm. W tym przypadku
miesiêczna op³ata wyniesie 50 z³, zaœ
roczna 280 z³. Jeœli kierowca zechce za-
strzec sobie sta³e stanowisko postojowe,
czyli tzw. „kopertê”, bêdzie musia³ zap³a-
ciæ 300 z³ miesiêcznie. Obs³ug¹ strefy par-
kingowej zajmie siê firma wy³oniona
w drodze przetargu.
D³u¿sza dyskusja odby³a siê tak¿e przed
przyjêciem Wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem Gmi-
ny. Aktualny program rada uchwali³a na
lata 2009 – 2013. Zawiera on wykaz obec-
nego stanu zasobu mieszkaniowego gmi-
ny, a tak¿e planowane kierunki gospoda-
rowania tym zasobem. W tej chwili sa-
morz¹d jest w posiadaniu 326 lokali. Jest
to 241 lokali mieszkalnych oraz 33 socjal-
ne, 43 lokale znajduj¹ siê w budynkach
wspólnot oraz 9 w budynkach jednostek
organizacyjnych. Program zawiera tak-
¿e prognozowane zmiany w zasobach
mieszkaniowych – do roku 2013 zak³ada
on wzrost liczby kwater socjalnych o 20,
a tak¿e sprzeda¿ 70 wytypowanych loka-
li mieszkalnych.
Ponadto radni wyrazili zgodê na zbycie
w drodze przetargu kilku dzia³ek. Jest to
15 parceli przeznaczonych pod dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ w Przysiece Polskiej,

dwie dzia³ki pod zabudowê domków jed-
norodzinnych po³o¿one w Niet¹¿kowie,
dzia³ka w obrêbie Nowego Szczepanko-
wa, na której znajduje siê staw oraz nie-
zabudowana dzia³ka przy ulicy Skar¿yñ-
skiego w Œmiglu.
Rada uchwali³a tak¿e statut dla nowo
powo³anej jednostki, Zarz¹du Szkó³ i Pla-
cówek Oœwiatowych w Œmiglu. Przypo-
mnijmy, ¿e w wyniku podzia³u szko³y
w Œmiglu powsta³y odrêbnie funkcjonu-
j¹ce placówki: Szko³a Podstawowa w Œmi-
glu, której dyrektorem zosta³ Robert
Plewka, i Samorz¹dowe Gimnazjum
w Œmiglu – dyrektor Wanda Judek oraz
wspomniany zarz¹d, w którym kierow-
nictwo obj¹³ Witold Kulus.
Jedna z uchwa³ wprowadzi³a tak¿e bie-
¿¹ce zmiany do bud¿etu gminy. Korekty
wynika³y m.in. ze zmniejszenia o ponad
340 tys. z³otych dotacji na budowê drogi
z Przysieki do Bruszczewa (efekt ko-
rzystnego rozstrzygniêcia przetargu),
otrzymania dotacji na kwotê ponad 85
tysiêcy z³otych z przeznaczeniem na wy-
p³atê zasi³ków okresowych, dodatków dla
pracowników socjalnych oraz na dofinan-
sowanie do¿ywiania, zwiêkszenia o 20
tysiêcy z³otych ponadplanowych docho-
dów wypracowanych przez œmigielskie
schronisko, a tak¿e przeznaczenia 2 ty-
siêcy z³otych z rezerwy bud¿etowej na
pomoc dla powodzian.
Ostatni akt miejscowego prawa dotyczy³
uchylenia dwóch uchwa³ z 2001 i 2006 r.
w sprawie wydzielenia w zasobach komu-
nalnych mieszkañ socjalnych. S¹ to
uchwa³y, których podstawy prawne ju¿
nie obowi¹zuj¹.
Wrzeœniow¹ sesjê przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej zaplanowa³ na ostatni czwartek
miesi¹ca.

A. Kasperska

- sekcji plastycznej (instruktor – Antoni
Szulc),

- Studia Piosenki „MUZOL” (instruktor
– Marzena Osiewicz, wyk³adowca Po-
maturalnego Studium Piosenkarskie-
go w Poznaniu),

- Towarzystwa Œpiewu „HARMONIA”
(instruktor – Piotr Majer),

- M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP
w Œmiglu (kapelmistrz – Jan Nowicki),

- Klubu Mi³oœników Tañca Towarzyskie-
go (instruktor – Izabela Raupis lub
Agnieszka Piechel),

- Klubu Seniora (prowadz¹ca - Jadwiga
Kucharczak),

Zapraszamy równie¿ na:
- zajêcia aerobiku, 7 wrzeœnia br. godz.

1920, (instruktor – Ilona Frydrych,
kwalifikowany  instruktor aerobiku)

- zajêcia aerobiku typu dance,1 wrzeœnia
br. godz. 1900-2010, (dyplomowany in-
struktor tañca Aldona Ostrowska)

- zajêcia jogi prowadzone wg metody
BKS Jyengara  (Sylwia i Dominik Pê-
dzich z Centrum Jogi Marii Stró¿yk
w Poznaniu),

- kurs tañca towarzyskiego (instruktor
– Izabela Raupis lub Agnieszka Pie-
chel),

- kursy komputerowe (nauczyciel – Jo-
lanta Nowicka, szczegó³y w GCI),

- kursy jêzyków obcych (angielski –
K. Michnikowska, niemiecki – G. Olej-
nik, francuski i w³oski – H. Kurasiñ-

ska, rosyjski – Ewa Pop³awska, szcze-
gó³y w GCI)

Chêtnych prosimy o zg³aszanie siê oso-
biste lub telefoniczne w administracji
Centrum Kultury, w godzinach urzêdo-
wania (800-1600, tel. 065/5180 273,
065/5117813 ).Gminne Centrum Infor-
macji (GCI) - 800-2000, tel. 065/5180 317

Osoby zainteresowane zapisem do ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy” i „Pryzmat Bis”
proszone s¹ o bezpoœredni kontakt z kie-
rownikami zespo³ów (www.zency.pl ,tel.
607 853 847, www.pr yzmat.net tel.
691 914 744).

Centrum Kultury w Œmiglu og³asza nabór do:
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Przez d³ugi czas mieszkañcy Broñ-
ska, Karœnic, Ksiêginek i Nowego Bia³-
cza bêd¹ wspominaæ imprezê, która od-
by³a siê 23 sierpnia na boisku sportowym
miêdzy Karœnicami a Nowym Bia³czem.
By³o wiele powodów, aby œwiêtowaæ i do-
brze siê bawiæ.
Uroczystoœæ otworzyli so³tys Nowego
Bia³cza Anna Wojciechowska oraz so³tys
Karœnic Zbigniew Kêdziora. Po krótkim
nabo¿eñstwie i poœwiêceniu plonów te-
gorocznych ¿niw wybrani mieszkañcy
ka¿dej miejscowoœci otrzymali wieñce
¿niwne z r¹k przedstawicieli zespo³u
¯eñcy Wielkopolscy. Z Broñska wieniec
otrzyma³a Marta Nêdza – przewodnicz¹-
ca KGW, z Karœnic Mieczys³awa i Kazi-
mierz Bota, z Nowego Bia³cza Ma³gorza-
ta i Zbigniew Olejnik oraz z Ksiêginek
Krystyna i Jan Pietrzak. Nastêpnie chleb
do¿ynkowy, wypieczony z m¹ki z tego-
rocznych plonów, otrzyma³ gospodarz
gminy burmistrz Wiktor Snela, który po-
dzieli³ siê nim z mieszkañcami.
G³ówn¹ atrakcja imprezy by³ miniturniej
wsi rozegrany pomiêdzy Broñskiem,
Karœnicami, Ksiêginkami i Nowym Bia³-
czem. Reprezentanci tych miejscowoœci
rywalizowali w szeœciu konkurencjach:
strzelanie do celu - paintball, przewraca-
nie opony, rzut podkow¹ do wiadra,

marsz po klockach, rzut lotkami do balo-
nów oraz przeci¹ganie liny. Po zaciêtych
walkach wygrali reprezentanci Karœnic,
przed dru¿yn¹ z Nowego Bia³cza, Broñ-
ska i Ksiêginek. Równoczeœnie pomiêdzy
reprezentacjami rozegrany zosta³ turniej
pi³karski o Puchar Burmistrza. Tym ra-
zem pierwsze miejsce zajê³y Ksiêginki,
nastêpnie Karœnice, Broñsko i Nowy
Bia³cz. W miêdzyczasie odbywa³y siê gry
i zabawy dla dzieci. Uczestnicy otrzyma-
li drobne upominki, artyku³y szkolne
oraz s³odycze. Imprezie towarzyszy³y te¿
inne atrakcje - strzelanie z ³uku, paintball,
bajkowy makija¿ dla najm³odszych, dmu-
chana zje¿d¿alnia, kuce. Odby³a siê rów-
nie¿ wystawa maszyn rolniczych nale¿¹-
cych do rolników z Nowego Bia³cza,

 Do¿ynki Broñska, Ksiêginek.
Na zakoñczenie mieszkañcy bawili siê do
póŸnych godzin nocnych przy muzyce
zespo³u Format.
Organizatorami imprezy by³y rady so³ec-
kie wsi Karœnice, Nowy Bia³cz, Broñsko,
Ksiêginki, a wspó³organizatorami OSP
Karœnice, Centrum Kultury w Œmiglu,
Urz¹d Miejski Œmigla, Starostwo Powia-
towe w Koœcianie.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Bar-
barze Mencel z CK w Œmiglu za prowa-
dzenie imprezy, Marcinowi Skorackiemu
za oprawê techniczn¹, sêdziom zawodów
Danucie Strzelczyk oraz Markowi Sowa,
mieszkañcom Nowego Bia³cza za u¿ycze-
nie pr¹du oraz wszystkim, którzy pomo-
gli w organizacji imprezy.

Ci Czytelnicy, którzy czytali w ostat-
nich numerach naszej gazety artyku³y o
kó³ku rolniczym, kole gospodyñ wiej-
skich i kole pszczelarzy zetknêli siê z na-
zwiskiem W³adys³aw Kijowski. Dziœ
w naszej gminie nikt go nie nosi, a po-
staæ W³adys³awa pamiêtaj¹ tylko starsi
mieszkañcy. By³aby szkoda, gdyby po-
sz³a w zapomnienie, bo W³adys³aw Kijow-
ski by³ nieprzeciêtnym cz³owiekiem.
Ma³ej, drobnej postury, niezwykle  ¿ycz-
liwy – szczególnie wtedy, gdy móg³ do-
radziæ w zakresie sadownictwa, którego
na naszym terenie by³ niekwestionowa-
nym pionierem. Takim go w³aœnie pamiê-
tam z proszonych obiadów, które wraz
z matk¹ tuz po powrocie w 1945 r. z Nie-
miec (i póŸniej) spo¿ywaliœmy w jego
domu (moi rodzice z pañstwem Kijow-
skimi przyjaŸnili siê ju¿ przed wojn¹) oraz
czêstych jego wizyt, „po drodze” na na-
szym ogródku dzia³kowym gdy na rowe-
rze udawa³ siê do swego sadu.
Nie by³ rodowitym œmigielaninem. Uro-
dzi³ siê 3 lipca 1883 r. w Brzegach Dol-
nych dawniej powiat lesko. W 1914 roku
po raz pierwszy wyjecha³ do Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Pó³nocnej, gdzie

w 1916 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z Polk¹ Barbar¹ Sobel. Ma³¿onkowie po
powrocie do Polski w 1922 r. za zarobio-
ne pieni¹dze kupili w Œmiglu gospodar-
stwo Bruno Hoffmana – dziœ Lipowa 24.
Po raz drugi za ocean ma³¿onkowie wy-
brali siê w 1928 roku. Barbara powróci³a
w 1931 a W³adys³aw w 1932 roku.
W³adys³aw Kijowski by³ cz³owiekiem nie-
zwykle aktywnym, szczególnie na niwie
rolniczo-sadowniczej. Sw¹ spo³eczni-
kowsk¹ pasjê dzieli³ miêdzy kó³ko rolni-
cze (1925 – bibliotekarz, 1927 – cz³onek
zarz¹du, 1935-1938 – prezes, 1938-1939
– wiceprezes, 1957-1959 – prezes), ko³o
pszczelarzy (1930-1039 – cz³onek zarz¹-
du, 1945-1968 – prezes), spó³dzielni¹
ogrodnicz¹ ( w jego zabudowaniach mie-
œci³ siê pierwszy punkt skupu owoców),
ko³o gospodyñ ( w 1958 zainicjow¹³ jego
powstanie) i ogródki dzia³kowe.
W ksiêdze pami¹tkowej z okazji 10-lecia
Towarzystwa Ogródków Dzia³kowych
w Œmiglu z dnia 13 czerwca 1948 zapisa-
no: „Wiosn¹ 1938 roku wœród obywatel-
stwa miasta Œmigla zrodzi³a siê myœl
utworzenia ogródków dzia³kowych dla
œwiata pracy i bezrobotnych. Z myœl¹

przewodni¹ do Zarz¹du Miejskiego wy-
st¹pili wówczas obywatele: Feliks Zbier-
ski, W³adys³aw Rosolski i W³adys³aw Ki-
jowski. Niestety, Rada Miejska wniosek
ten odrzuci³a z braku funduszy na ten
cel”. Ale pieni¹dze siê znalaz³y (z Fun-
duszu Pracy) i 25.11.1938 r. odby³o siê
zebranie organizacyjne, na którym wy-
brano zarz¹d ogródków dzia³kowych.
W³adys³aw Kijowski zosta³ wicepreze-
sem. 11.3.1945 wybrano go doradc¹ fa-
chowym, a 31.8.1963 roku uchwalono
„mianowanie ob. Kijowskiego, za³o¿ycie-
la ogrodów, który dzia³ki nie posiada i ni-
gdy nie posiada³, bo ma w³asn¹ ziemiê,
cz³onkiem honorowym naszych ogro-
dów.”
W³adys³aw Kijowski zmar³ 24 kwietnia
1968 roku i zosta³ pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Œmiglu.
Ps. Ma³¿eñstwo Barbary i W³adys³awa
Kijowskich by³o bezdzietnym i wychowy-
wa³o dwie krewne. jedna z nich – córka
siostry Barbary Kijowskiej Anna – wy-
sz³a za Stanis³awa Maciejczaka, który
kontynuuje spo³ecznikowsk¹ pasjê swe-
go przybranego teœcia.

Hubert Zbierski

Postaæ, któr¹ warto ocaliæ od zapomnienia
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G³az narzutowy (eratyk, z ³ac. errare
- b³¹dziæ) fragment ska³y przyniesio-
nej przez l¹dolód.

Obszary Polski pokryte s¹ tworami
naniesionymi przez lodowiec. Sk³adaj¹
siê na nie g³azy, ¿wirowiska, mu³ki, ró¿-
ne gliny i i³y. Obok ca³kowicie zwietrza-
³ych ska³, pozosta³ te¿ materia³ grubszy
– zaokr¹glone bry³y: wielkie bloki czê-
sto o objêtoœci wielu metrów szeœcien-
nych. Czêœæ z nich uleg³a zniszczeniu, ale
pozosta³y do naszych czasów te, które
zosta³y utworzone ze ska³ odporniej-
szych. Niektóre g³azy narzutowe przynie-
sione do Polski ze Skandynawii maj¹ sta-
tus pomników przyrody nieo¿ywionej.
Najwiêkszym g³azem w Polsce i jednym
z najwiêkszych w Europie jest Tryg³aw
(nazwa pochodzi od imienia bóstwa po-
gañskich Wenedów), le¿¹cy na cmentarzu
w Tychowie w województwie zachodnio-
pomorskim. Jego obwód wynosi 44 me-
try, wysokoœæ nad ziemi¹ 3,8, pod ziemi¹
ukryte jest jeszcze ponad 4 metry g³azu
(ci¹gle siê zapada, oko³o 2-3 mm rocznie).
Jego d³ugoœæ to 13,7m, a szerokoœæ 9,3m.
W Wielkopolsce najwiêkszy g³az spotka-
my 3 km od Go³uchowa. Jego obwód siê-
ga 22 metrów, zaœ szerokoœæ dochodzi do
3,5m. To szary granit skandynawski, któ-
rego wyg³adzi³ mniej wiêcej 15 000 lat
temu lodowiec. Zwany jest Kamieniem
œw. Jadwigi Œl¹skiej lub œw. Kingi i jest
tematem ró¿nych legend. Jedna z nich
g³osi, ¿e pod g³azem œpi¹ rycerze œw. Ja-
dwigi, która ub³aga³a Matkê Bosk¹, by
poleg³ym w bitwie z Tatarami pod Le-
gnic¹ w 1241 roku zamieni³a œmieræ
w sen. Rycerze ci zbudz¹ siê i znów stan¹
do walki, kiedy wiara Polaków ponownie
znajdzie siê w niebezpieczeñstwie.
Z grup¹ gimnazjalistów wybraliœmy siê
w poszukiwaniu najwiêkszych kamieni
w naszych okolicach. Najbli¿ej mieliœmy

do Koszanowa, gdzie le¿y g³az narzuto-
wy w miejscu dawnego dworku Ch³apow-
skich. Wiedz¹c, ¿e jeden z wiêkszych ka-
mieni znajduje siê w Jezierzycach, udali-
œmy siê w tym kierunku, przez Stare Bo-
janowo, Karmin i Che³kowo. Przed Zyg-
muntowem, po lewej stronie obok przy-
dro¿nego krzy¿a spostrzegliœmy œredniej
wielkoœci g³az obroœniêty porostami,
o obwodzie 690cm i wysokoœci 110cm.
Najwiêksze wra¿enie robi „Diabelski ka-
mieñ” spoczywaj¹cy na polu w Jezierzy-
cach, który jest chyba najwiêkszym w po-
wiecie koœciañskim. Gruboziarnisty gra-

„Diabelski kamieñ”

nit, przyniesiony
przez skandynawski
l¹dolód ma w obwo-
dzie 1340cm, d³ugo-
œ c i  o k . 4 8 0  c m
i szer. 280 cm. Z g³a-
zem zwi¹zana jest
legenda o „Czarcim
Moœcie”. Dziedzic
maj¹tku postanowi³
zbudowaæ most nad
kana³em ³¹cz¹cym
dwa jeziora – Jezie-
rzyckie i Wonieskie.
Swoj¹ pomoc zade-
klarowa³  diabe³ ,
stawiaj¹c warunek:
w ci¹gu nocy zbudu-
je most, w nagrodê
jednak obejmie w³a-
dzê nad pierwszym
cz³owiekiem, który
po nim przejdzie.
Dziedzic przyj¹³ wa-
runek, ale diabe³ nie
zd¹¿y³, porzucaj¹c
kamieñ na polu, zo-
s t a w i a j ¹ c  s w o j e
œlady na kamieniu.
Budowê mostu do-
koñczyli póŸniej lu-

Jezierzyce

Jurkowo

Tryglaw z Tychowa

Zygmuntowo

dzie i nazwali go Czarcim Mostem. Z Je-
zierzyc udaliœmy siê przez Zgliniec do
Jurkowskiego lasu, gdzie znaleŸliœmy
jeszcze jeden g³az, ale o mniejszych roz-
miarach. W drodze powrotnej zatrzyma-
liœmy siê jeszcze na pla¿y w Dêbcu No-
wym i po krótkim odpoczynku odwiedzi-
liœmy ruiny koœcio³a œw. Marcina w Gry-
¿ynie. Wracaliœmy przez Gniewowo,
Przysiekê Star¹ i Czacz do Œmigla. Tra-
sa jest malownicza, nieco d³uga, liczy
prawie 47 km
Za pomoc i opiekê nad m³odzie¿¹ w cza-
sie rajdu dziêkujê £ukaszowi Jurdze i Pio-
trowi Andrynowskiemu.

Andrzej Weber
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Najstarszy na Ziemi Œmigielskiej Klub
Sportowy „Pogoñ 1929” Œmigiel 8 sierp-
nia œwiêtowa³ osiemdziesi¹te urodziny.
Z tej okazji klub zorganizowa³ jubileuszo-
we mecze, turniej pi³ki no¿nej ch³opców
„Junior M³odszy” rozgrywany na boisku
„Orlik” oraz mecz sparingowy seniorów
„Pogoni” z „Obr¹ Koœcian”, który odby³
siê na stadionie. W turnieju zagra³y czte-
ry dru¿yny, z Oborzysk, Krzywinia, Ra-
cotu oraz ekipa gospodarzy. Zwyciê¿y³
zespó³ z Oborzysk, drugie miejsce wy-
walczyli zawodnicy z Krzywinia, trzecie
z Racotu, a ostatnie pi³karze ze Œmigla.
Mecz sparingowy zakoñczy³ siê wyni-
kiem 2:1 dla dru¿yny gospodarzy.
Jubileuszowa uroczystoœæ odby³a siê po
meczach, w obecnoœci cz³onków i dzia-
³aczy „Pogoni”, a tak¿e zaproszonych
goœci. Byli to m.in. Wiktor Snela, bur-
mistrz Œmigla, wiceburmistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, Zygmunt Rataj-
czak, kierownik Oœrodka Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu, Piotr Mulczyñ-
ski – prezes Klubu Polonia „Arsena³”

80 urodziny „Pogoni”
Œmigiel, przedsta-
wiciele Okrêgowe-
go Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej w Lesznie,
Hubert Zbierski,
autor publikacji
„75 lat œmigielskiej
Pogoni”, a tak¿e
Honorowi Obywa-
tele Miasta i Gmi-
ny Œmigiel: Tade-
usz Mendel oraz
Tadeusz Mulczyñ-
ski. Rys historyczny organizacji odczy-
ta³ by³y prezes klubu Józef Cieœla. Od
wiosny tego roku w Pogoni dzia³a nowy
zarz¹d, którego prezesem jest £ukasz
Ogrodowczyk.
Z okazji jubileuszu œmigielski samorz¹d
wyda³ okolicznoœciowe pocztówki oraz
piecz¹tkê. Kartki przedstawiaj¹ cztery
dru¿yny pi³karskie Pogoni. S¹ to fotogra-
fie z kroniki klubu uwieczniaj¹ce sk³ady
zawodników z lat: 1946, 1976, 1996 oraz
obecny. Samorz¹d ufundowa³ równie¿

puchary dla zespo³ów graj¹cych w tur-
nieju oraz wspomóg³ finansowo organi-
zacjê uroczystoœci. Prezentem dla klubu
by³y równie¿ pi³ki, zakupione przez œmi-
gielski OKFiR i Tadeusza Ilmera, para
sportowych butów przekazana przez
W³odzimierza Drótkowskiego, puchar
ufundowany przez OZPN. Od obecnych
na uroczystoœci goœci prezes klubu otrzy-
ma³ ¿yczenia uwiecznione na okoliczno-
œciowych grawertonach oraz listy gratu-
lacyjne.

Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigiel-
skiej Kolejki W¹skotorowej w Œmiglu in-
formuje o wynikach konkursu fotogra-
ficznego „W¹skotorówk¹ w przesz³oœæ re-
gionu”.
Na konkurs wp³ynê³y cztery zg³oszenia.
Prace, 22 lipca, oceni³a komisja w sk³a-
dzie: W³odzimierz Drótkowski, Jerzy
Marciniak, Wies³awa Poleszak-Kraczew-
ska, Anita Kasperska oraz Magdalena
Dymarkowska. Pierwsze miejsce otrzy-
ma³a fotografia wykonana przez £ukasza
KoŸlika, zatytu³owana „Tory”. Drugie
miejsce przyznano Karolowi KoŸlikowi za

Wyniki konkursu fotograficznego

tekst i foto A. Kasperska

zdjêcie „Kot”. Pozosta³e prace zdyskwa-
lifikowano, poniewa¿ nie spe³nia³y wymo-
gów regulaminu. Nagrody o wartoœci 100
i 70 z³ zostan¹ wrêczone zwyciêzcom pod-
czas pikniku po zakoñczeniu wakacji.
Dodatkowo fotografie bêd¹ wydane
w formie pocztówki, a tak¿e zamieszczo-
ne w folderze zapowiedzianym przez or-
ganizatora.
Konkurs odby³ siê w ramach projektu
„W¹skotorówk¹ w przesz³oœæ”, wspó³fi-
nansowanego przez Fundacjê Wspoma-
gania Wsi.

A. Kasperska
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Wzorem ubieg³ego roku Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu przystêpu-
je do realizacji Projektu „Uwolnij swoje
mo¿liwoœci” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
wspó³finansowanego ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego. Tym
razem projekt skierowany jest do rodzin
borykaj¹cych siê z problemami opiekuñ-
czo-wychowawczymi.

Idea podjêcia dzia³añ na rzecz rodzin
z problemami opiekuñczo-wychowaw-
czymi zrodzi³a siê podczas spotkania
z pedagogami szkolnymi z terenu miasta
i gminy Œmigiel, które odby³o siê
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
w listopadzie 2008 r. Zauwa¿ono wówczas
potrzebê podejmowania dzia³añ na rzecz
poprawy funkcjonowania rodzin w gmi-
nie i wzmocnienia ich funkcji opiekuñ-
czo-wychowawczych.

W 2008 r. OPS w Œmiglu obejmowa³
pomoc¹ 551 rodzin, z czego w 88 rodzi-
nach stwierdzono bezradnoœæ w spra-
wach opiekuñczo-wychowawczych i pro-
wadzeniu gospodarstwa domowego. Pe-
dagodzy szkolni szacuj¹, ¿e 60 rodzin
boryka siê z problemami opiekuñczo-
wychowawczymi z dzieæmi, pocz¹wszy
od klasy IV szko³y podstawowej do III
gimnazjum. Równie¿ informacje uzyska-
ne z S¹du Rodzinnego w Koœcianie pod-
kreœlaj¹ istotê problemu - 12 rodzin ma
ograniczon¹ w³adzê rodzicielsk¹, nato-
miast 11 nieletnich ma orzeczony nadzór
kuratora s¹dowego.

Wp³yw œrodowiska rodzinnego na
wychowanie i funkcjonowanie m³odego

„Uwolnij swoje mo¿liwoœci” realizowanego przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œmiglu

pokolenia w przysz³oœci jest niepodwa¿al-
ny. To w³aœnie w rodzinach kszta³tuje siê
postawa dzieci, ich stosunek do pracy
i funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Ne-
gatywne wzorce w rodzinie przyczyniaj¹
siê do marginalizacji, nierównoœci szans
na rynku pracy i podejmowania w przy-
sz³oœci niew³aœciwych ról spo³ecznych.

Projekt „Uwolnij swoje mo¿liwoœci”
ma na celu ograniczenie tych zjawisk
i wzmocnienie podstawowego œrodowi-
ska wychowawczego, jakim jest w³aœnie
rodzina. Udzia³ w projekcie ma pozwoliæ
na skuteczniejsze i pozytywne oddzia³y-
wania na dzieci oraz zwiêkszenie szans
na pe³ne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecz-
nym i zawodowym. Cel ma byæ zrealizo-
wany przez wszechstronne wsparcie ro-
dzin. Zostanie nim objêtych 15 rodziców
borykaj¹cych siê z problemami opiekuñ-
czo-wychowawczymi, wychowuj¹cych
dzieci w wieku od 10 do 17 lat, korzysta-
j¹cych z pomocy spo³ecznej, bêd¹cych
w wieku aktywnoœci zawodowej z terenu
gminy Œmigiel. Dla uczestników przewi-
dziano indywidualn¹ i rodzinn¹ terapiê
grupow¹ oraz szkolenia grupowe, które
bêd¹ siê skupiaæ wokó³ takich proble-
mów, jak komunikacja w rodzinie, kszta³-
towanie umiejêtnoœci wychowawczych.
Ka¿da osoba bior¹ca udzia³ w projekcie
bêdzie mia³a szanse na indywidualne
spotkania z prawnikiem oraz psycholo-
giem. Nie zabraknie tak¿e rozmów o ak-
tualnych i istotnych problemach zwi¹za-
nych z zagro¿eniami uzale¿niania siê od
œrodków odurzaj¹cych, zagro¿eniami p³y-
n¹cymi z Internetu, a tak¿e rozwojem

psychoseksualnym m³odzie¿y. Interesu-
j¹cym aspektem integruj¹cym bêdzie
grupa wsparcia, w ramach której prze-
widuje siê podejmowanie dzia³añ s³u¿¹-
cych odbudowie wiêzi rodzinnych. Dla
uczestników przewidziany jest wyjazd do
krêgielni i kompleksu rekreacyjnego
w Poznaniu oraz ognisko w wigwamie
w B³otkowie.

Projekt realizowany bêdzie, podobnie
jak w roku ubieg³ym, w Centrum Kultu-
ry, spotkania indywidualne bêd¹ nato-
miast odbywa³y siê w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej.

Na realizacjê projektu z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego uzyskano
69.847,00z³. Wk³ad w³asny gminy wyno-
si 8.194,35 z³.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmi-
glu informuje, ¿e osoby zainteresowane
udzia³em w projekcie, borykaj¹ce siê
z problemami opiekuñczo-wychowaw-
czymi mog¹ zg³aszaæ siê do kierownika
oœrodka, tel. 0 655 180 969.

Barbara Kuderska
Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Œmiglu

Projekt „Uwolnij swoje mo¿liwoœci” jest
wspó³finansowany ze œrodków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego.

UWAGA!!!

Poszukujê jakiegokolwiek pojedynczego numeru „NASZ KURJER” 1933 r. i „G£OS ŒMIGIELSKI” 1936 r.

Hubert Zbierski Œmigiel, ul. Koœciuszki 41/4 tel. 065 5 180 260
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8 lipca – Stare Bojanowo
W wyniku w³amania do pomieszczenia
gospodarczego przy dworcu PKP w Bo-
janowie Starym skradziono plecak, w któ-
rym znajdowa³y siê dokumenty i rzeczy
osobiste pokrzywdzonego, 

19 lipca – Œmigiel
Ok. godz. 2245 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o kradzie¿y paliwa z ciê¿arowej Sca-
ni zaparkowanej w Œmiglu, z baku ciê¿a-
rówki zniknê³o 500 l paliwa o wartoœci
ok. 2000 z³.

1 sierpnia – Poladowo
Ok. godz. 1730 w Poladowie, wyje¿d¿a-
j¹c z ³uku drogi kieruj¹cy Fiatem 126 p
19-letni mieszkaniec Koœciana, chc¹c
unikn¹æ potr¹cenia pieszej prowadz¹cej
rower, zjecha³ na pobocze do rowu i da-
chowa³. Kierowca malucha i 21-letnia
pasa¿erka doznali ogólnych pot³u-

Towarzystwo Pomocy G³uchoniewi-
domym zaprasza wszystkie osoby z jed-
noczesnym uszkodzeniem wzroku i s³u-
chu do udzia³u w projekcie realizowanym
pod has³em „WeŸ sprawy w swoje
rêce…”.
Ka¿dy beneficjent bêdzie móg³ skorzy-
staæ ze wsparcia psychologów, rehabili-
tantów, okulistów, protetyków s³uchu,
doradców zawodowych i prawnych oraz

Komunikat dla osób z uszkodzeniem wzroku i s³uchu

czeñ. Kieruj¹cy by³ trzeŸwy. Rowerzyst-
ka oddali³a siê z miejsca zdarzenia.  
 
4 sierpnia –droga K5
Ok. godz. 1230 w Poninie kieruj¹cy samo-
chodem ciê¿arowym Scania najecha³ na
ty³ Opla Astry, a ten uderzy³ w ty³ BMW.
Wszyscy uczestnicy kolizji byli trzeŸwi.
Przyczyn¹ zdarzenia by³a zbyt ma³a od-
leg³oœæ miêdzy pojazdami. Sprawca zo-
sta³ ukarany mandatem.
13 sierpnia – Bia³cz Stary 
Ok. godz. 1600 zatrzymano jad¹cego mo-
torowerem 33-letniego mieszkañca Œmi-
gla, badanie wykaza³o 1,5 promila w or-
ganizmie kontrolowanego.

14 sierpnia – droga K5
Ok. godz. 2130 na drodze krajowej nr 5,
pomiêdzy Czaczem a Poninem, jad¹cy w
kierunku Koœciana Fiatem 126p 52-letni
mieszkaniec gm. Koœcian z nieustalonej
przyczyny wjecha³ w ty³ zaparkowanej na
poboczu cysterny. Mê¿czyzna zgin¹³ na
miejscu. Z wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
ciê¿arówka uleg³a awarii, kierowca ozna-

czy³ miejsce postoju m.in. trójk¹tem
ostrzegawczym. By³ trzeŸwy, stan trzeŸ-
woœci kierowcy „malucha” zostanie
stwierdzony po przeprowadzeniu badañ
laboratoryjnych. Na czas oglêdzin pro-
cesowo- kryminalistycznych - ok. 1,5 h –
ruch na krajowej pi¹tce by³ utrudniony -
zorganizowano objazdy.

15 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 1825 na skrzy¿owaniu ul. Po³u-
dniowej i Polnej dosz³o do wypadku dro-
gowego. Jak wstêpnie ustalono, kieruj¹-
cy Oplem Kadetem 20-latek z powiatu
œredzkiego nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu VW Polo, doprowadzaj¹c do
zderzenia pojazdów, którego skutkiem
by³y obra¿enia pasa¿erów obu samocho-
dów. 18-letni pasa¿er Opla dozna³ z³ama-
nia miednicy, pasa¿erowie VW: 59-latka
– otaræ naskórka obu nóg, 59-latek – st³u-
czenie mostka, 25-latka – otarcia naskór-
ka obu nóg. Kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi, zapiêci, jak pasa¿erowie, w pasy
bezpieczeñstwa.

specjalistów do spraw sprzêtu. Udzia³
w projekcie jest bezp³atny, a spotkania
odbywaj¹ siê w okolicy miejsca zamiesz-
kania osoby g³uchoniewidomej. Czêœæ
osób zostanie nieodp³atnie zaopatrzona
w sprzêt rehabilitacyjny, wszyscy wezm¹
zaœ udzia³ w konkursie z cennymi nagro-
dami rzeczowymi.
Wiêcej informacji znaleŸæ mo¿na na stro-
nie www.tpg.org.pl Zg³oszenia w naszym

regionie przyjmuje Andrzej Ciechowski,
tel./fax: 058 55 00 225, adres e-mail:
pokl_gdansk@tpg.org.pl
Projekt jest realizowany w partnerstwie
z Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, a wspó³finan-
sowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Niezapomniany koncert

9 sierpnia, ju¿ po raz trzeci na scenie
œmigielskiego Centrum Kultury wyst¹-
pi³a orkiestra „Polonia Band”, daj¹c ko-
lejny niezapomniany koncert. Tym ra-
zem pod wodz¹ poznañskiego muzyka
Henryka £ukaszewskiego wyst¹pi³o
dziewiêciu instrumentalistów i dwie wo-
kalistki – Jagoda Mark i Marzena Scholz.
Ca³oœæ prowadzili – za³o¿yciel orkiestry
Joe Riche Kud³acz mieszkaj¹cy na sta³e
w Stanach Zjednoczonych oraz œmigiel-
ski muzyk Jerzy Go³embski.
Polki, rumby, walce, to tylko niektóre
z gatunków muzycznych, które królowa-
³y tego niedzielnego wieczoru, a ich wy-
konanie by³o jak zwykle mistrzowskie.
Wielk¹ radoœæ sprawi³ widzom Gordan
Michel Lepowicz z Belgii, który zauro-

czy³ wszystkich gr¹ na akordeonie guzi-
kowym. Nic dziwnego – jest to dwukrot-
ny laureat belgijskich konkursów gry na
tym instrumencie.
Atmosfera na sali by³a tak gor¹ca, ¿e nie

oby³o siê bez bisów i odœpiewaniu za³o-
¿ycielowi orkiestry „Sto lat”, a w komen-
tarzach po koncercie pada³y s³owa „to
by³a prawdziwa uczta duchowa”.

M.D.



wrzesieñ/2009 19

K r z y ¿ ó w k a

#------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8/09
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
•••••••••••••••••••••••••

Zatrudniê uczni w zawodzie stolarz me-
blowy. tel. 601 714 066

•••••••••••••••••••••••••

Doradztwo kadrowe, prowadzenie kadr.
tel. 663 731 031

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 7/9 brzmia³o: "W lipcowym skwarze w Polsce jak na
Saharze"".

Pionowo:
1. prze³o¿ona
2. pokrywka
3. w klaserze
4. sekcja zw³ok
5. tragarz w Himalajach
6. uratowany z morskiej katastrofy
7. wielka iloœæ, masa
8. naczelnik powiatu w Prusach
9. tatrzañski wodospad

17. warzywo z g³¹bem
18. œpiewa³a o dmuchawcach
20. komórkowa lub fotograficzna
21. samos¹d
22. na g³owie u³ana
24. makata
25. na nich ranny
26. typ makaronu
31. malarka lub œpiewaczka
32. mierzy ciœnienie atmosferyczne
33. filar, oparcie
34. paryski uniwersytet
35. dogl¹da stada
37. szermierska arena
38. autor „Ch³opów”
39. gramofon
41. nie komik

Poziomo:
1. bia³e w³osy
6. brat Remusa

10. r¹czka fili¿anki
11. wytworny mê¿czyzna
12. zawód Janosika
13. zasiêg, zakres
14. drzewce z grotem
15. oddzia³ w szpitalu
16. zagraniczny harcerz
19. zbiorowy akt ³aski
23. bryd¿owa odzywka
27. notatki
28. kuzynka szybowca
29. zwierciad³o
30. lud nadmorski
33. w nim wizy
36. pas farby olejnej na œcianie
40. potrawa z surowego miêsa
42. ma dowód osobisty
43. gliniana fujarka
44. kurcz lub szloch
45. przeciwnik w dyskusji
46. sprzeda¿ za granicê
47. ró¿a lub tulipan
48. chustka na szyi
49. j¹drowy lub chemiczny

Nagrodê (do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu) - pióro i d³ugopis w etui
z herbem Œmigla, ufundowane przez
urz¹d Miejski Œmigla, otrzymuje Eweli-
na Nadolna ze Œmigla.
 Nagrod¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki
w tym numerze "Witryny Œmigielskiej"
jest ekskluzywny haczyk do torebki
z herbem Œmigla.
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 Wycieczka szlakiem SZAWLE-RUN-
DALE-RYGA-HELSINKI-TALLIN-WI-
GRY zorganizowana w terminie 14-19 lip-
ca przez Towarzystwo Œpiewu „Harmo-
nia” w Œmiglu sta³a siê wakacyjn¹
atrakcj¹ dla tych, którzy lubi¹ podró¿o-
waæ i zwiedzaæ. Tym razem w zdecydo-
wanej wiêkszoœci byli to przyjaciele i sym-
patycy towarzystwa.
Trasa wycieczki – daleka. Ciekawoœæ –
wielka. Zobaczyæ, zwiedziæ – ile siê da
Litwê, £otwê, Estoniê i Finlandiê. Co
prawda, na Litwie „Harmonia” by³a
w ubieg³ym roku przy okazji pobytu na
Mazurach (Wilno-Troki-Kowno). Zreali-
zowanie tegorocznej wycieczki to w³aœnie
sugestia pilota z Przedsiêbiorstwa Tury-
stycznego „Wigry” w Suwa³kach. By³o
warto.
Autobus z Suwa³k przyjecha³ po nas
punktualnie o 500 przed Bank Spó³dziel-
czy w Œmiglu. ̄ eby dostaæ siê na pó³noc-
ny wschód, jakimkolwiek naziemnym
œrodkiem lokomocji, trzeba jechaæ d³u-
go. W mi³ym towarzystwie, klimatyzowa-
nym autobusie czas p³yn¹³ szybko. Za
oknem prawdziwe lato, a w sercach wa-
kacyjna radoœæ. Oko³o godziny 1700 byli-
œmy w Suwa³kach, gdzie w restauracji
Einstein zjedliœmy obiadokolacjê, po
czym udaliœmy siê na nocleg do hotelu
„HOLIDAY” w Starym Folwarku. Po roz-
lokowaniu siê i krótkim wypoczynku po-
szliœmy na spacer nad pobliskie jezioro
Wigry, a nastêpnie zatrzymaliœmy siê
w letnim ogródku, by przyjemnie spêdziæ
czas przy muzyce na ¿ywo.
Drugiego dnia, po œniadaniu, wyruszyli-
œmy do Rygi – stolicy £otwy. Jad¹c przez
Litwê, zatrzymaliœmy siê ko³o Szawle,
aby zwiedziæ Górê Krzy¿y – miejsce nie-
zapomniane, pozostawiaj¹ce wra¿enie.
Góra Krzy¿y powsta³a w okresie powstañ
na Litwie i by³a z nimi œciœle zwi¹zana:
w³adze carskie zabroni³y stawiania krzy-
¿y na grobach powstañców, usypano wiêc
górkê, gdzie symbolicznie oddawano im
czeœæ. Z czasem Góra sta³a siê miejscem
pielgrzymek, zas³ynê³a z cudów. Za cza-
sów ZSRR miejsce systematycznie nisz-
czono, wyrywano krzy¿e. Komunistom
nie uda³o siê zwyciê¿yæ: gdy w dzieñ
wyrywa³a je milicja, w nocy ludzie stawia-
li nowe. Obecnie s¹ ich miliony i tyle¿
jest ich rodzajów (jeden z nich zosta³ usta-
wiony przez papie¿a Jana Paw³a II). Ju¿
na £otwie zwiedziliœmy przepiêkny, ba-
rokowy pa³ac Rundale, któremu £otysze
pragn¹ przywróciæ dawn¹ œwietnoœæ (na-
dal trwaj¹ prace konserwatorskie).
Nasz¹ uwagê zwróci³ wspania³y, ukwie-

cony park otaczaj¹cy pa³ac. W koñcu do-
tarliœmy do Rygi. Zakwaterowanie i dla
chêtnych jeszcze jedna atrakcja – wypad
hotelowym busem do centrum miasta, by
zobaczyæ Rygê noc¹ (spacer, kafejka,
muzyka … by³o sympatycznie!
Trzeci dzieñ up³yn¹³ nam na zwiedzaniu
Rygi. Miasto le¿¹ce nad rzek¹ Daugava
szczyci siê okaza³ymi zabytkami, jest
wpisane na listê Œwiatowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Zachwyca³a nas
piêkna architektura w stylu secesji – oka-
za³e budowle dekorowane motywami
baœniowymi, mitologicznymi i abstrakcyj-
nymi. W tym miejscu warto wspomnieæ
s³owa Napoleona, który ujrzawszy Rygê,
mia³ wykrzykn¹æ: „wszak to przedmie-
œcia londyñskie”. Zwiedziliœmy Stare
Miasto, Pomnik Wolnoœci (42- metrow¹
statuê wieñczy 9-metrowa sylwetka ko-
biety – Matki Rosji), mury obronne, Dom
Bractwa Czarnog³owych (zrzeszenie nie-
¿onatych bogatych kupców), kompleks
kolorowych kamieniczek zwanych „Trzej
Bracia”, Wielk¹ Gildiê (siedzibê najbo-
gatszych kupców ryskich), Ma³¹ Gildiê
(skupiaj¹c¹ drobnych kupców i rzemieœl-
ników), koœcio³y: œw. Piotra, œw. Jana,
Katedrê Domsk¹ (na szczytach wie¿ ko-
œcio³ów ryskich znajduj¹ siê nie krzy¿e,
a koguty).
Niestety trzeba by³o opuœciæ Rygê,
£otwê, by pojechaæ do Estonii. Nastêp-
nego dnia, zgodnie z programem, mieli-
œmy zobaczyæ Norwegiê, zwiedziæ Hel-
sinki i znowu powróciæ do Estonii, by
zwiedziæ Tallin. Przeprawê promem
z Tallina do Helsinek i z powrotem zapa-
miêtamy jako prawdziw¹ przyjemnoœæ,
du¿¹ atrakcjê. Trzeba przyznaæ, ¿e oby-
dwa promy by³y luksusowe, tote¿ ka¿dy
móg³ spêdziæ podró¿ w swój ulubiony
sposób (podziwiaæ widoki na zewn¹trz
i od œrodka, wybraæ siê do kawiarni, re-
stauracji, pizzerii, baru, pubu, dyskoteki
lub po prostu na zakupy).
Helsinki zwiedzane przez nas w s³oñcu
i upale, pocz¹tkowo nie zrobi³y na nas
wielkiego wra¿enia. Port z powodu kry-
zysu nie têtni³ gwarem i prac¹ (podob-
nie jak w Gdañsku). M³ode miasto, naj-
wa¿niejsza ulica – raczej skromna i spo-
kojna. Jednak im dalej, tym przewodnik
ods³ania³ przed nami coraz piêkniejsze
zak¹tki tego miasta. By³o jednak co po-
dziwiaæ. Zwiedziliœmy takie osobliwoœci
jak: Katedra Protestancka, pomnik Alek-
sandra II, Stadion Olimpijski, Sobór
Uspieñski, koœció³ w skale, Pomnik Man-
nenheima.
Zwiedzanie Tallina – stolicy Estonii, roz-

poczêliœmy nastêpnego dnia tu¿ po œnia-
daniu. Stare Miasto podzielone jest na
Górne i Dolne. Pierwsze stanowi³o cen-
trum w³adzy, zamieszkiwane by³o przez
zarz¹dców i rody szlacheckie. Dolne
Miasto zamieszkiwali rzemieœlnicy
i drobni kupcy. Kiedyœ prawo zabrania³o
przemieszczania siê z jednej czêœci do
drugiej bez specjalnego zezwolenia. Obie
czêœci miasta po³¹czono dopiero w XIX
w. – graniczna brama istnieje do dziœ. Ze
Wzgórza Toompea (z punktu widokowe-
go) w Górnym Mieœcie rozci¹ga siê piêk-
na panorama. Historia Tallina zwi¹zana
jest z Górnym Miastem. Tutaj znajduje
siê siedziba parlamentu, a na wie¿y zwa-
nej „D³ugi Herman” powiewa flaga pañ-
stwowa. Dolne Miasto le¿y u stóp wzgó-
rza i jest czêœci¹ talliñskiej starówki. Znaj-
duj¹ siê tu: ratusz, mury obronne z basz-
tami i wie¿ami (wœród nich masywna
„Gruba Ma³gorzata”), gotyckie koœcio³y,
Wielka Gildia (skupiaj¹ca najbogatszych
i najbardziej wykszta³conych obywateli
miasta). Zwiedzanie Tallina, jego piêkna
zabudowa, œredniowieczne uliczki
(wœród nich D³uga i Krótka Noga) pozo-
stan¹ na d³ugo w naszej pamiêci. Do Pol-
ski wracaliœmy zadowoleni, zachwyceni
urokiem nadba³tyckich krajów. W auto-
busie – mi³a atmosfera, kawa, œpiew, film,
a nawet wspólna recytacja! Podczas dro-
gi powrotnej przez Litwê moment wzru-
szenia i patriotyzmu. Otó¿ dziêki p. Te-
resie Adamczewskiej, jej wspomnieniom
o Adamie Mickiewiczu i na jej sugestiê,
wszyscy wycieczkowicze wraz z kierowc¹
i pilotem wyrecytowali bezb³êdnie i piêk-
nie  ca³¹ Inwokacjê z „Pana Tadeusza” –
TO BY£O NIEZWYK£E!.
W ostatnim dniu wycieczki pojechaliœmy
do pokamedulskiego klasztoru na Wi-
grach. Zakon kamedu³ów za³o¿ony w XI
w. by³ nakierowany na ¿ycie pustelnicze,
pe³ne wyrzeczeñ i mod³ów. Klasztor
w Wigrach (z XVI wieku, w stylu baro-
kowym) jest jednym z najpiêkniejszych
i najciekawszych zabytków Suwalszczy-
zny. Jan Pawe³ II bywa³ tu w czasach swo-
jej m³odoœci, a ostatni raz przebywa³ nad
Wigrami od 8 do 10 czerwca 1999r. W sy-
pialni, jadalni i prywatnej kaplicy Jana
Paw³a II nic siê od tamtych czasów nie
zmieni³o.
Po mszy œw. w klasztorze udaliœmy siê
na obiad, a nastêpnie w drogê do Œmi-
gla. Stwierdziliœmy, ¿e na wschodzie war-
to by³oby zwiedziæ jeszcze Moskwê i St.
Petersburg. Kto wie?

K.S.

Na wycieczkê? – Z Harmoni¹!
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Sezon tenisa sto³owego rozpoczyna
siê od wrzeœnia i trwa, tak jak rok szkol-
ny, dziesiêæ miesiêcy. W tym czasie od-
bywa siê wiele turniejów i ligowych me-
czy.
Zawodniczki i zawodnicy trenuj¹cy w klu-
bie GLKS „Orlêta” Czacz w minionym
sezonie 2008/2009 wziêli udzia³ w oko³o
stu imprezach sportowych, odnosz¹c
wiele sukcesów w turniejach organizo-
wanych przez Okrêgowy Zwi¹zek Teni-
sa Sto³owego, jak równie¿ na arenach
Wielkopolski.
Du¿ym osi¹gniêciem dla klubu by³o zdo-
bycie 10. miejsca (na 73 kluby) we wspó³-
zawodnictwie ogólnym województwa
wielkopolskiego, a w okrêgu leszczyñ-
skim (z 16 klubów) miejsca 2. W katego-
rii ¿aczek Joanna Maœlak, uczennica kla-
sy trzeciej Szko³y Podstawowej w Czaczu,
mistrzyni okrêgu leszczyñskiego, wygra-
³a wszystkie trzy turnieje okrêgowe. Jo-
anna zwyciê¿y³a w dwóch turniejach wiel-
kopolskich: miko³ajkowym i wielkanoc-
nym klas trzecich, stanê³a na podium w II
Wielkopolskim Turnieju ¯aczek w Po-
znaniu, zosta³a tak¿e dru¿ynow¹ wicemi-
strzyni¹ województwa UKS, a w Objezie-
rzu bra³a udzia³ w pó³fina³ach Mistrzostw

Boisko „Orlik” by³o miejscem roze-
grania niecodziennego turnieju. 19 lipca
spotka³y siê na nim cztery dru¿yny pañ
zrzeszonych w Ko³ach Gospodyñ Wiej-
skich, by stoczyæ zaciêt¹ walkê o puchar.
Mecze rozgrywano systemem ka¿dy
z ka¿dym do dwóch wygranych setów.
Po zaciêtej rywalizacji puchar za I miej-
sce zdoby³a dru¿yna „S³oneczek” z No-
wej Wsi, II miejsce zajê³y „Z³otka”
z Bruszczewa, III m „Bruszczewianki”,
równie¿ z Bruszczewa, a IV „M³odsze
seniorki” ze Starej Przysieki Pierwszej.
Za miejsca II-IV dru¿yny otrzyma³y sta-
tuetki. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju
zosta³a kapitan dru¿yny „S³oneczek” Ba-
sia Wawrzynowska. Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, zastêpca burmistrza Œmi-
gla, wrêczaj¹c nagrody, podziêkowa³a
pomys³odawcom i organizatorom, tj. Eli-
zie Dolczewskiej, wiceprezes GZRKiOR
w Œmiglu, i pracownikowi biura Krzysz-
tofowi Walachowskiemu. Zachêca³a do
powtórzenia rywalizacji w okresie jesien-
nym, gdy¿ jak powiedzia³a, postara siê
wystawiæ dru¿ynê pañ z Urzêdu Gminy
i sama stanie na jej czele.
Organizatorzy z Gminnego Zwi¹zku ser-

Podsumowanie sezonu „Orl¹t”

Siatkówka na weso³o

Polski. Dwa razy stanê³a na podium
w wy¿szej kategorii wiekowej – m³odzi-
czek, w okrêgu leszczyñskim zajê³a miej-
sce trzecie. Tak¿e godnie reprezentowa-
³a szko³ê, zajmuj¹c czwarte miejsce w Re-
jonowych Mistrzostwach Szkó³ Podsta-
wowych. W Mistrzostwach Wielkopolski
¯aczek w Niechanowie pokona³a 7 za-
wodniczek i zajê³a pi¹te miejsce, przegry-
waj¹c tylko jedn¹ grê 2:3 z miejscow¹ za-
wodniczk¹ Barbar¹ JóŸwiak. Zajê³a te¿
pi¹te miejsce w Mini Olimpic Games
w Krzy¿u Wielkopolskim, daj¹ce jej
awans do pó³fina³ów. Od przysz³ego se-
zonu Joanna bêdzie rozstawiana z nume-
rem jeden w kategorii ¿aczek w Wielko-
polsce.  
Wiele sukcesów odnieœli bracia Rafa³
i Szymon Pelec, aktualni dru¿ynowi mi-
strzowie Województwa Wielkopolskiego
¯aków. W Objezierzu zdobyli pierwsze
miejsce, które uprawni³o ch³opców do
udzia³u w pó³fina³ach Mistrzostw Polski.
W pierwszym meczu pokonali 3:1 Sko-
czek Sopot. W drugim meczu ulegli UKS
Che³mno, które awansowa³o do fina³u
w Rzeszowie. Ch³opcy odnieœli tak¿e wie-
le sukcesów indywidualnie. Turniej Mi-
ko³ajkowy Wielkopolski w K¹kolewie,

w kategorii klas II wygra³ Szymon, a klas
III Rafa³. Szymon awansowa³ równie¿ do
pó³fina³ów Mini Olimpic Games w Krzy-
¿u Wielkopolskim. Nieco gorzej wiod³o
siê w rozgrywkach ligowych, zespó³ nie
utrzyma³ siê w klasie okrêgowej i od przy-
sz³ego sezonu bêdzie bra³ udzia³ w A-kla-
sie. W lidze juniorów w okrêgu leszczyñ-
skim ch³opcy zajêli miejsce czwarte.
W drugiej lidze kobiet zawodniczki Or-
l¹t zajê³y ostatnie miejsce, a w dru¿yno-
wych Mistrzostwach Wielkopolski Kade-
tek by³y czwarte.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy znaleŸ-
li siê w pierwszej dziesi¹tce wojewódz-
twa wielkopolskiego to Paulina Maœlak,
Estera Obiega³a, Marika Maœlak, Mag-
dalena Brodowiak, Kamila Maækowiak,
Joanna Maœlak, Alicja Maœlak, Daria
Frankiewicz, Wojciech Czachowski, Mi-
ko³aj Selmoser, Marcin WoŸniak, Prze-
mys³aw Pelec, Szymon Sz³apka, Rafa³
Pelec, Szymon Pelec.
M³odym tenisistom z Czacza ¿yczymy
udanego startu w nadchodz¹cym sezo-
nie oraz wielu sukcesów na arenach ogól-
nopolskich.

Wiceprezes GLKS „Orlêta” Czacz
Patryk Myszuk

deczne podziêkowania kieruj¹ do OKFiR
w Œmiglu za pomoc, sponsoring w posta-
ci pucharów, dyplomów, nagród. Sêdzia
zawodów, instruktor „Orlika” Tomasz

Fr¹ckowiak wysoko oceni³ poziom tur-
nieju i walecznoœæ zawodniczek.

Krzysztof Walachowski
foto Jagoda Chudiñska
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20 czerwca na starcie II Biegu Gór-
skiego im. Stanis³awa Legierskiego
w Istebnej stanê³o 126 zawodników, by
walczyæ o Istebiañski Kapelusz. Trasa
biegu by³a bardzo trudna i na dodatek
b³otnista. Nawet uczestnicy na rowerach
czêœæ trasy musieli pokonaæ pieszo. Wy-
si³ek zosta³ doceniony na mecie, zakoñ-
czenie imprezy by³o bowiem bardzo uro-
czyste – orkiestry góralskie, zespo³y ta-
neczne, drobne upominki dla uczestni-
ków.
Wœród biegaczy nie zabrak³o zawodni-
ków OKFiR Œmigiel. Jakub Wojciechow-
ski zaj¹³ 9. miejsce w kat. do 30 lat, Ire-
neusz Koller w kat. do 50 lat zaj¹³ by³
ósmy, natomiast Micha³ Szkudlarek
w najstarszej kategorii wiekowej zaj¹³ 4.
miejsce i otrzyma³ tr¹bitê góralsk¹, aby
zwo³ywaæ biegaczy na zawody. Uroczy-

W b³ocie i upale
ste podsumowanie imprezy odby³o siê
przy ognisku i pieczeniu barana.
2 sierpnia niezmordowany pan Micha³
wystartowa³ w 30. Miêdzynarodowym
Biegu im. Józefa Nojiego w Drawskim
M³ynie. Józef Noji by³ obok Janusza Ku-
sociñskiego najbardziej znanym polskim
d³ugodystansowcem lat 30. XX w. Bra³
udzia³ w olimpiadzie w Berlinie 1936,
gdzie zaj¹³ 5. miejsce na 5000 m i 14. na
10000 m. Startowa³ tak¿e w Mistrzo-
stwach Europy w Pary¿u 1938, gdzie by³
pi¹ty na 5000 m. Dziesiêciokrotnie zdo-
bywa³ tytu³y mistrza Polski, by³ te¿ wice-
mistrzem Polski na 10000 m w 1934. Zdo-
by³ tytu³ miêdzynarodowego mistrza
Anglii na 6 mil (1936) i na 3 mile (1938).
By³ rekordzist¹ Polski na 5000 m
(14.33,4) i w sztafecie 4 x 1500 m. Dwu-
krotnie zosta³ wybrany do dziesi¹tki naj-

lepszych sportowców Polski. W Plebiscy-
cie „PS” 1936 zaj¹³ 2. miejsce, a w 1937
by³ dziewi¹ty. Nie zosta³ zmobilizowany
w czasie kampanii wrzeœniowej, ale ju¿
od koñca 1939 lub pocz¹tku 1940 w³¹czy³
siê do struktur konspiracyjnych. Aresz-
towano go 18 wrzeœnia 1940. Po blisko
rocznym pobycie na Pawiaku zosta³ wy-
wieziony do Auschwitz, gdzie zgin¹³ za
próbê przemycenia grypsu. Poœmiertnie
zosta³ odznaczony m. in. Krzy¿em Wa-
lecznych. Obecnie w Oœwiêcimiu, na te-
renie Osiedla Chemików, znajduje siê
ulica nosz¹ca jego imiê. Od trzydziestu
lat na trasie z Pêckowa do Wielenia or-
ganizowany jest Masowy Bieg Nojiego.
Tym razem odby³ siê w setn¹ rocznicê
jego urodzin i z powodu upa³u (32o C) by³
bardzo mêcz¹cy. Pan Szkudlarek zaj¹³ 4.
miejsce w kat. w. pow. 70 l.

M.D.

15 sierpnia Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji wraz z Centrum Kultury
w Œmiglu zorganizowa³ coroczny Mini-
triathlon.
Zawodnicy wystartowali w trzech kate-
goriach: dziewczêta 11-13 lat i 14-16 lat
oraz panowie 17 lat i starsi. W ostatniej
kategorii pierwszych szeœciu panów kla-

syfikowanych by³o w kategorii OPEN,
a pozostali w grupach wiekowych 17-30
lat, 31-45 lat, 46-60 lat, 61 i wiêcej lat.
Dziewczêta mia³y do pokonania 25 m
w wodzie, 2,5 km jazdy rowerem i 400
metrów do przebiegniêcia, panowie p³y-
nêli na dystansie 100 m, 10 km jazdy ro-
werem i 5 km biegu.

Wœród dziewcz¹t: 11-
13 lat I m zajê³a Anna
P³atek z Leszna, 14-16
lat - Karolina Wlek³a
z Koœciana. Obydwie
zawodniczki otrzyma-
³y medale, statuetki,
koszulki i nagrody rze-
czowe.
W biegu OPEN zwy-
ciê¿y³ Bernard Matu-
szak ze Œmigla, II m

XV Otwarty Minitriathlon Œmigiel 2009.
£ukasz Fr¹ckowiak z Niet¹¿kowa, III m
Micha³ Fr¹ckowiak z Niet¹¿kowa, IV m
Ksawery Napiórkowski z Nowego Lubo-
sza, V m Adam Kêdzia ze Œmigla, VI m
Rados³aw Pelec ze Œmigla. Trzech pierw-
szych zawodników otrzyma³o puchary
ufundowane przez starostê Koœciana,
pozostali statuetki. Wszyscy otrzymali
nagrody rzeczowe, koszulki i dyplomy.
W grupach wiekowych: 17-30 lat I m zaj¹³
Piotr Olejnik z ¯egrówka, 61 i wiêcej lat
I m - Micha³ Szkudlarek z Przysieki Pol-
skiej. Panowie otrzymali statuetki, ko-
szulki i drobne nagrody rzeczowe. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³a Danuta Strzel-
czyk, której pomagali Tomasz Fr¹cko-
wiak i Robert Plewka.
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Zawody zosta³y rozegrane 23 sierpnia
w Œmiglu. Grano w dwóch kategoriach:
kobiety i mê¿czyŸni. Uczestnicy ka¿dej
kategorii zostali podzieleni na dwie gru-
py, w których rozgrywki odbywa³y siê
systemem „ka¿dy z ka¿dym”, nastêpnie
dwie osoby z grup, maj¹ce najlepsze
wyniki, rozgrywa³y pó³fina³ i wreszcie fi-
na³y.
Wœród pañ najlepsza okaza³a siê Magda-
lena Jagodziñska z Morownicy, przed
Ew¹ Baranowsk¹ ze Œmigla i Barbar¹
Wojciechowsk¹ z Morownicy. Pierwsze

miejsce w katego-
rii mê¿czyzn zaj¹³
Miros³aw Urbanek
ze Œmigla, przed
Micha³em Wojcie-
chowskim z Mo-
rownicy i Domini-
kiem Lurc ze Stare-
go Bojanowa.
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V Otwarte Mistrzostwa Gminy w „BULE”






