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Czterdzieste posiedzenie Rady Miej-
skiej odby³o siê 29 paŸdziernika, w kom-
pletnym, piêtnastoosobowym sk³adzie.
Z dziewiêtnastu podjêtych uchwa³, trzy
dotyczy³y lokalnych podatków. Rada
ustali³a stawki podatku od œrodków trans-
portowych oraz od nieruchomoœci na
2010 rok. Trzecia uchwa³a okreœli³a za-
sady zwolnieñ z podatku od nieruchomo-
œci. W nowym roku op³ata od œrodków
transportu wzroœnie w stosunku do roku
bie¿¹cego œrednio o 3,5 %. Op³aty od nie-
ruchomoœci bêd¹ wy¿sze o 2 do 3,5%. Dla
przyk³adu: w³aœciciele budynków miesz-
kalnych za m2 powierzchni u¿ytkowej od
1 stycznia 2010 r. zap³ac¹ 0,60 z³, tj.
o 2 grosze wiêcej ni¿ obecnie. Za m2 po-
wierzchni, w której prowadzona jest dzia-
³alnoœæ gospodarcza, stawka wyniesie
16,53 z³, czyli wzroœnie o 33 grosze. Zwol-
nienia od podatku dotycz¹ m.in. nieru-
chomoœci zajêtych na potrzeby ochrony
przeciwpo¿arowej, œwietlic i sal wiej-
skich, w zakresie œwiadczenia pomocy
spo³ecznej, us³ug komunalnych czy pro-
wadzenia zorganizowanej dzia³alnoœci
kulturalnej i sportowej, a tak¿e nieza-
mieszka³ych strychów i piwnic. (Szcze-
gó³owe informacje dotycz¹ce stawek po-
datkowych znajduj¹ siê w BIP na stronie

www.bip.smigiel.pl)
Radni wyrazili równie¿ zgodê na sprze-
da¿ oœmiu lokali mieszkalnych znajduj¹-
cych siê w Œmiglu przy ulicy Koœciuszki
– nr 46, 46a oraz 48, a tak¿e wyrazili wolê
zbycia w drodze przetargu dzia³ek po³o-
¿onych w Œmiglu przy ulicach: Koœciusz-
ki, Marcina Adelta oraz gruntu niezabu-
dowanego przy alei Bohaterów.
Cztery z przyjêtych uchwa³ dotyczy³y
zatwierdzenia projektów wspó³finanso-
wanych ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Realizato-
rem trzech: „Koniec jêzyka za przewod-
nika”, „Informatyka pod strzechy – bis”,
„Jêzyk angielski – klucz do komunikacji
– bis” bêdzie Centrum Kultury w Œmi-
glu, a czwartego – „Rozwój intelektual-
ny przedszkolaka” Zespó³ Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie.
Ponadto rada uchwali³a na kolejny rok
program wspó³pracy samorz¹du z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi, a tak¿e wpro-
wadzi³a poprawki do bie¿¹cego bud¿etu.
Istotn¹ zmian¹ po stronie dochodów by³o
wprowadzenie do gminnej kasy 1067 875
z³, które pochodz¹ z refundacji wydatków
poniesionych w 2005 i 2006 roku – na
budowê stacji uzdatniania wody oraz sie-

X L  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j
ci wodoci¹gowych do wsi Bronikowo,
Morownica, Machcin – udzielonej przez
Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego. O czêœciowy zwrot kosztów tej in-
westycji gmina wyst¹pi³a po raz drugi,
tym razem z pozytywnym skutkiem. Po
stronie wydatków zmiany dotyczy³y m.in.
zniesienia zaplanowanego na bie¿¹cy rok
zaci¹gniêcia zobowi¹zania finansowego
z tytu³u realizacji projektu „Rowerem
w g³¹b dziejów Po³udniowej Wielkopol-
ski; Romantyczne trasy rowerowe Ziemi
Koœciañskiej”. Zadanie to œmigielski sa-
morz¹d bêdzie realizowaæ wspólnie z po-
wiatem oraz innymi gminami powiatu,
a poniewa¿ powiat dopiero w przysz³ym
roku mo¿e spodziewaæ siê dofinansowa-
nia (w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego) kwo-
ta ta zostanie uwzglêdniona w bud¿ecie
w roku nastêpnym. Przypomnijmy, inwe-
stycja zak³ada stworzenie w powiecie ko-
œciañskim 10 tras rowerowych o ³¹cznej
d³ugoœci 289,48 km. Koncepcja przewi-
duje tak¿e budowê œcie¿ek rowerowych,
w tym jednej w gminie Œmigiel. Zaplano-
wano j¹ na trasie Stare Bojanowo-Brusz-
czewo-Œmigiel.
Równie¿ decyzj¹ rady sieci oœwietlenia

Ä



listopad/20094

Nak³adem Urzêdu Miejskiego Œmigla
ukaza³a siê kolejna publikacja poœwiêco-
na Ziemi Œmigielskiej. Tym razem nie
jest to jednak lektura ³atwa, lekka ani
przyjemna. Tak¹ opini¹ opatrzy³ ksi¹¿kê
sam jej autor – Hubert Zbierski podczas
wieczoru autorskiego, który odby³ siê
9 wrzeœnia w Centrum Kultury. Spotka-
nie zgromadzi³o wiele osób, co œwiadczy
o tym, ¿e na publikacjê czeka³o spore gro-
no ludzi, wœród których nie zabrak³o ro-
dzin zamordowanych œmigielan. Podczas
wieczoru obecne by³y równie¿ lokalne
i powiatowe w³adze samorz¹dowe.
Hubert Zbierski jest równie¿ dzieckiem
ofiary wrzeœniowego mordu. Jego ojciec
Feliks Zbierski zosta³ rozstrzelany na
œmigielskim Rynku. Do wydarzeñ wojen-
nych podchodzi bardzo emocjonalnie,
jednak swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê „Sylwet-
ki Rozstrzelanych Mieszkañców Ziemi
Œmigielskiej” okreœla mianem dokumen-
tu. Jego zdaniem tê szczególn¹ publika-
cjê nale¿y czytaæ etapami, by mieæ czas
na refleksje. Treœæ ksi¹¿ki stanowi¹ g³ów-
nie biogramy œmigielan rozstrzelanych
we wrzeœniu i paŸdzierniku 1939 r. na
œmigielskim Rynku, w koœciañskim par-
ku oraz lesie w Kurzej Górze. To druga

publikacja Huber-
ta Zbierskiego po-
œwiêcona temu te-
matowi. Pierwsza
wysz³a 15 lat temu.
Jak  sam mówi ,
mimo, ¿e czas le-
czy rany, tym ra-
zem pisanie przy-
sz³o mu o wiele
trudniej. G³ównym
Ÿród³em informacji
dla autora by³y roz-
mowy ze œwiadka-
mi tamtych wydarzeñ, a tak¿e potomka-
mi zamordowanych. Spotkania te spowo-
dowa³y pewn¹ refleksjê, któr¹ autor uj¹³,
parafrazuj¹c znane s³owa ksiêdza Jana
Twardowskiego „Spieszmy siê pytaæ lu-
dzi, tak szybko odchodz¹…”. Piêtnaœcie
lat, które minê³o od wydania pierwszej
publikacji, pokaza³o, jak ma³o pozosta³o
ludzi, którzy jeszcze coœ mog¹ na ten te-
mat powiedzieæ.
Malutki Hubert mia³ dwa latka, kiedy
jego ojciec zosta³ zamordowany. Dzieciñ-
stwo, jak sam mówi, spêdzi³ w krêgu
wdów po rozstrzelanych. W jego pamiê-
ci szczególnie mocno utkwi³ dzieñ, w któ-

„Spieszmy siê...”

ulicznego w Poladowie (wzd³u¿ drogi
powiatowej) oraz w Bruszczewie (przy
ulicy G³ównej) wybudowane w 2009 roku
zosta³y przekazane w formie darowizny
ENEA S.A.
Jedna z uchwa³ dotyczy³a zmian w Statu-
cie Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Do listy us³ug œwiadczo-
nych przez zak³ad radni dodali zadania
z zakresu lokalnego transportu zbioro-
wego, które obecnie s¹ realizowane przez
Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów
Lokalnych w Kaliszu, poprzez transport
œmigielsk¹ kolejk¹ w¹skotorow¹. Uchwa-
³a jest zabezpieczeniem na wypadek za-
przestania przez SKPL prowadzenia

wspomnianych przewozów. Gmina Œmi-
giel, po przejêciu maj¹tku od PKP, zgod-
nie z prawem obci¹¿y³a obecnego prze-
woŸnika podatkiem od nieruchomoœci.
W skali roku jest to kwota niespe³na 40
tys. z³otych. Kaliskie stowarzyszenie,
obawiaj¹c siê braku œrodków na uregu-
lowanie nale¿noœci podatkowych w 2010
roku, wypowiedzia³o umowê z gmin¹.
Negocjacje w tej sprawie nadal trwaj¹,
jednak w przypadku braku porozumienia
zadania przewoŸnika ma przej¹æ ZGKiM.
Dwa kolejne lokalne akty prawa dotyczy-
³y decyzji planistycznych: w spawie zmian
studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Œmigiel oraz uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w Niet¹¿kowie.
Pierwszy z nich dotyczy³ obszaru Przy-
sieki Polskiej i Czacza. W ich obrêbie
znajduj¹ siê z³o¿a gliny, których eksplo-
atacja jest planowana dla potrzeb powsta-
j¹cego w Widziszewie zak³adu ceramiki.
Skutkiem drugiej uchwa³y jest przezna-
czenie terenów pod zabudowê mieszka-
niow¹, a co za tym idzie ustalenie staw-
ki, w wysokoœci 30%, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieru-
chomoœci.
W wolnych g³osach i wnioskach dysku-
towano nad uwagami, które wnieœli so³-
tysi, co do wspó³pracy z burmistrzem.

A. Kasperska

Ê

rym rodzina dowiedzia³a siê o przesie-
dleniu. Kiedy s¹siedzi dooko³a pakowali
maj¹tek i ¿ywnoœæ na drogê, jego mama
poœpiesznie wydziera³a zdjêcia z albu-
mów, by zabraæ je ze sob¹.
Publikacja ukaza³a siê w tysiêcznym na-
k³adzie. Ka¿dy, kto przyszed³ na wieczór
autorski, otrzyma³ ksi¹¿kê z dedykacj¹.
Kolejka po wpis by³a d³uga. W podziêko-
waniu autor otrzyma³ kwiaty oraz grom-
kie brawa. Wieczór autorski by³ czêœci¹
obchodów rocznicowych wybuchu
II wojny œwiatowej zorganizowanych
w gminie Œmigiel.

A. Kasperska, foto M.D.

W niedzielê, 11 paŸdziernika sala
Centrum Kultury wype³ni³a siê niemal po
brzegi i przenios³a w œwiat opery i musi-
cali, a to wszystko dziêki cudownym g³o-
som artystów – Agnieszki Wawrzyniak
i Bartosza Kuczyka, solistów Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu.
W ich wykonaniu zabrzmia³y najbardziej
znane i lubiane pieœni i arie ze œwiatowe-
go repertuaru musicalowego i operetko-

W zaczarowanym œwiecie opery

wego. Nie zabrak³o równie¿ znanych
wszystkim hitów, takich jak „Brunetki,
blondynki”, „Usta milcz¹, dusza œpiewa”
czy „O sole mio”, które dziêki mistrzow-
skiemu wykonaniu s³uchacze odkrywali
na nowo. Swobodne, pe³ne humoru pro-
wadzenie koncertu przez Bartosza Ku-
czyka, wdziêk, uœmiech i przepiêkne kre-
acje jego scenicznej partnerki doda³y
koncertowi uroku.

M.D.
foto M.D.
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10 i 11 paŸdziernika w Szczecinie
odby³ siê Ogólnopolski Festiwal „Weso-
³e piosenki” organizowany przez Funda-
cjê Kultury i Sportu „Prawobrze¿e” oraz
Studio Piosenki Singerton w Szczecinie.
W festiwalu wziê³o udzia³ oko³o 60 wy-
konawców w piêciu kategoriach wieko-
wych (6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19
lat), ka¿dy z nich przed festiwalow¹ ko-
misj¹ zaprezentowa³ dwa utwory. Wœród
wokalistów znaleŸli siê równie¿ soliœci
„Muzola” dzia³aj¹cego przy Centrum
Kultury w Œmiglu.
W kategorii wiekowej 13-15 lat byli to
Ma³gorzata Kozak, wykonuj¹ca utwór
Anity Lipnickiej „Gin z tonikiem” oraz
„Ca³uj mnie” zespo³u Piersi, Emilia Zie-

Od 1 wrzeœnia Urz¹d Miejski Œmigla
przyst¹pi³ do realizacji projektu „Wspó³-
praca + Wiedza = Sukces So³ectw”. Za-
danie to zosta³o dofinansowane w kwo-
cie 35.817,85 z³ ze œrodków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
G³ównym celem realizacji projektu jest
zintegrowanie œrodowiska so³tysów
w gminie Œmigiel i zwiêkszenie skutecz-
noœci dzia³añ podejmowanych na rzecz
mieszkañców. Osi¹gniêciu tego za³o¿enia
s³u¿yæ maj¹ wyjazdowe spotkania inte-
gracyjne ze specjalnie przygotowanymi
programami szkoleniowymi z zakresu
integracji i profesjonalizacji dzia³añ na
rzecz wsi oraz pikniku integracyjnego,
po³¹czonego z prezentacj¹ multimedialn¹
zrealizowanego projektu. W szkoleniach
udzia³ bierze 18 so³tysów i 2 przewodni-
cz¹cych osiedli. Pierwsze szkolenie od-
by³o siê w gospodarstwie agroturystycz-
nym „¯urawia KuŸnia” w KuŸnicy Czarn-
kowskiej. Program dotyczy³ sposobów

Od 8 stycznia 2010 roku w naszej miej-
scowoœci bêd¹ odbywa³y siê comiesiêcz-
ne pokazy slajdów z najodleglejszych,
najbardziej tajemniczych i niedostêpnych
zak¹tków œwiata! Organizatorzy pragn¹
zabraæ Was w niesamowite podró¿e, któ-
re uczyni¹ wielki, jak siê wydaje, œwiat,
bli¿szym. Klimat podró¿y budowaæ bê-
dzie mozaika obrazów i dŸwiêków... a to
wszystko jak na wyci¹gniêcie rêki, bez-
p³atnie w Centrum Kultury w Œmiglu.
Podró¿nicy przenios¹ Was miêdzy inny-
mi do dalekich, barwnych krain konfu-
cjañskich Chin oraz buddyjskich Indii,

Œmigielskie weso³e piosenki w Szczecinie

Droga do sukcesu

Ciekawi œwiata

gler œpiewaj¹ca piosenkê Ewy Bem „¯yj
kolorowo” i „Ach, có¿ to za romans by³”
Urszuli Sipiñskiej, Maciej Mucherski
przedstawiaj¹cy utwór Ryszarda Ryn-
kowskiego „Intymnie” oraz „Zapomnieæ”
Roberta Chojnackiego. W kategorii wie-
kowej 16-19 lat wyst¹pi³a Daria Kaczór
wykonuj¹ca piosenkê Urszuli Sipiñskiej
„Œpiewam i gram” oraz „Œwiat siê pomy-
li³” Partycji Markowskiej. Wykonawców
do udzia³u w festiwalu przygotowa³a
Marzena Osiewicz.
W sobotê, 10 paŸdziernika odby³y siê
przes³uchania konkursowe, trwaj¹ce nie-
mal ca³y dzieñ. Nastêpnego dnia mia³
miejsce koncert fina³owy, w którym nie
zabrak³o przedstawicieli „Muzola”. Emi-

lia Ziegler zdoby³a III miejsce w swojej
kategorii wiekowej, a Daria Kaczór wy-
œpiewa³a II lokatê w swojej grupie. Ma-
ciej Mucherski otrzyma³ wyró¿nienie.
Festiwal zdaniem oceniaj¹cych sta³ na
bardzo wysokim poziomie artystycznym.
Na scenie Oœrodka Kultury „D¹b” wy-
st¹pili wykonawcy ze Szczecina, Œwino-
ujœcia, Ko³obrzegu, Koszalina, Bia³ogar-
du, S³upska czy Gdañska. Tym samym
Œmigiel dopisa³ siê do tych znacznie wiêk-
szych miast, a cz³onkowie „Muzola” udo-
wodnili, ¿e w ma³ej miejscowoœci te¿
mo¿na rozwijaæ swe artystyczne zainte-
resowania i osi¹gaæ przyzwoity poziom
umiejêtnoœci.

Emilia Ziegler

promocj i  lokal -
n y c h  z a s o b ó w
i dzia³añ, prezenta-
cji planów dzia³añ
oraz  podstawo-
wych zasad inte-
gracji grupy. Pro-
wadz¹c¹ spotkanie
by³a Stanis³awa
Retmaniak, trener-
k a  z  C e n t r u m
Wspierania Ak-
tywnoœci Lokalnej
CAL. Drugie szko-
lenie odby³o siê w gospodarstwie agro-
turystycznym w miejscowoœci Grochowy
i dotyczy³o sposobów wykonania mapy
potrzeb i zasobów. Prowadzi³ je Jacek
Gralczyk. Na zakoñczenie szkolenia so³-
tysom zadano „pracê domow¹”, tj. wyko-
nanie map zasobów i potrzeb ich so³ectw.
Ostatnie szkolenie poœwiêcone by³o za-
sadom aplikowania o œrodki finansowe
na dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na wsiach. Przy-

bêdzie mo¿na równie¿ odbyæ wêdrówkê
przez dzikie góry Albanii, zobaczyæ skut¹
w 84% l¹dolodem Grenlandiê czy krainê
tysi¹ca gejzerów – Islandiê.
Zamys³em organizatorów, którzy maj¹ na
swoim koncie niezwyk³¹ podró¿ i pragn¹
podzieliæ siê swymi wra¿eniami z szersz¹
publicznoœci¹, jest równie¿ aktywizacja
mieszkañców gminy. Oznacza to, ¿e lista
miejsc, w które bêdzie mo¿na siê udaæ,
jest nadal otwarta i czeka na osoby, któ-
re podejm¹ wyzwanie i stan¹ siê emisa-
riuszami innych kultur... Wszelkie pro-
pozycje w³asnych pokazów i pytania pro-

simy kierowaæ do koñca listopada na
adres: malywielkiswiat@gmail.com lub
uzgadniaæ telefonicznie z organizatora-
mi.
Szczegó³y, a tak¿e kalendarz imprezy
bêd¹ pojawia³y siê sukcesywnie w kolej-
nych wydaniach Witryny Œmigielskiej
oraz na stronach internetowych Œmigla:
www.smigiel.pl, Centrum Kultur y:
www.ck-smigiel.pl oraz niezale¿nym œmi-
gielskim forum: www.smigiel.vcity.pl.
Zapraszamy na jak¿e po¿ywn¹ ucztê dla
ducha...
Tomasz Stankowiak (693213521) oraz

Mateusz Gbiorczyk (607300351)

gotowa³a je Jolanta WoŸnicka, trenerka
z Centrum Wspierania Organizacji Poza-
rz¹dowych OPUS w £odzi. Projekt za-
koñczy siê imprez¹ integracyjn¹, na któr¹
zaproszeni zostan¹ wszyscy so³tysi i prze-
wodnicz¹cy osiedli. Spotkanie bêdzie
równie¿ okazj¹ do podsumowania oraz
zaprezentowania jego efektów.

Monika Ka³ek
foto archiwum
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Ju¿ po raz ósmy sala Centrum Kultu-
ry w Œmiglu wype³ni³a siê muzyk¹ reli-
gijn¹. Tegoroczny Przegl¹d Piosenki
Chrzeœcijañskiej rozpocz¹³ siê w pi¹tek,
16 paŸdziernika warsztatami artystyczny-
mi, które prowadzili Marzena Osiewicz
i Krzysztof Kubiak. Szesnastu uczestni-
ków przez ca³y dzieñ pod okiem fachow-
ców szlifowa³o swoje umiejêtnoœci wokal-
ne.

Prawdziwe emocje rozpoczê³y siê na-
stêpnego dnia. O godzinie 1000 jury
w sk³adzie Marzena Osiewicz, Krzysztof
Kubiak i ks. Jaros³aw Olejniczak rozpo-
czê³o przes³uchania. W pierwszej kate-
gorii – soliœci 7-10 lat – zaprezentowa³o
swoje mo¿liwoœci wokalne dwunastu naj-
m³odszych artystów. Najliczniejsz¹ grup¹
na przegl¹dzie byli soliœci w wieku 11-15
lat, by³o ich bowiem a¿ 31. Ich przes³u-
chania zakoñczy³y siê ok. 1400, po czym
uczestnicy udali siê na obiad. W dalszej
czêœci przes³uchañ po najstarszych soli-
stach, których by³o dwunastu, na scenie
pojawi³y siê zespo³y podzielone nie tylko
na kategorie wiekowe, ale i wed³ug ro-
dzaju podk³adu muzycznego. Pierwsze
zaprezentowa³y siê zespo³y w kat. 7-15 lat
z podk³adem CD. Kategoria zespo³ów 7-
15 lat na ¿ywo zosta³a opanowana przez
zespó³ „Tutti Santi”, który wyst¹pi³
w dwóch ods³onach – dzieciêcej i dziew-
czêcej. Ostatnie dwie kategorie zespo³ów,
w wieku 16 i wiêcej lat, z podk³adem CD
i na ¿ywo, by³y bardzo skromnie repre-
zentowane – po jednym zespole.
O godzinie 1900 rozpocz¹³ siê Koncert
Laureatów. Na widowni zasiedli nie tyl-
ko wykonawcy, ich rodziny i opiekuno-
wie, ale równie¿ mieszkañcy Œmigla i za-
proszeni goœcie. Nie zabrak³o senator
Ma³gorzaty Adamczak, która ufundowa-
³a nagrodê za zajêcie pierwszego miej-
sca wœród solistów najm³odszej katego-
rii, wicestarosty Edwarda Strzymiñskie-
go, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla Jana Józefczaka oraz wicebur-
mistrz Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej

reprezentuj¹cej burmistrza Œmigla – fun-
datora Grand Prix przegl¹du.

Po prezentacji najlepszych wokali-
stów i zespo³ów nast¹pi³o og³oszenie
wyników i wrêczenie nagród, statuetek
i dyplomów. Protokó³ z obrad jury odczy-
ta³ Krzysztof Kubiak, który by³ równo-
czeœnie konferansjerem tegorocznego
koncertu. W kategorii solistów 7-10 lat
pierwsze miejsce zajê³a Julia Sobczyk
z Leszna piosenk¹ „Nim œwit obudzi
noc”, drugie oœmioletnia, drobniutka Li-
lianna Dera z Leszna („Chlebie najcich-
szy”), a trzecie miejsce Nikodem Hroma-
da z Wilkowic piosenk¹ „Gdyby wiara
Twa”. W tej kategorii jury przyzna³o dwa
wyró¿nienia – Alicji Sikorskiej z Krzemie-
niewa za piosenkê „Franek” i Paw³owi
Kaczmarkowi z W³oszakowic za „Jezio-
ro Genezaret”.
W kategorii solistów 11-15 lat jury przy-
zna³o dwa pierwsze miejsca – Emilii Zie-
gler ze Œmigla za piosenkê „Œwiat³o”
i Monice Tabat z Chodzie¿y za „Piose-
neczkê” Równie¿ drugim miejscem po-
dzieli³y siê Patrycja Mizerska z Bielawy
– „Twoje rêce to mój l¹d” i Anna Woœ
z Kluczewa z piosenk¹ „W cieniu Two-
ich r¹k”. Trzecie miejsce zdoby³a Klau-
dia Borczyk z Bielawy za piosenkê
„Dzieñ siê koñczy”, a wyró¿nienie Paula
£ydka z Perzowa – „Ty tylko mnie po-
prowadŸ”.
W kategorii najstarszych solistów – 16
i wiêcej lat pierwsze miejsce zaj¹³ Jaro-
s³aw Kula z Perzowa („Drugi kwietnia”),
drugie Karol Brz¹ka³a równie¿ z Perzo-
wa („Panie, który jesteœ”), a trzecie Syl-
wia Daleka z Przemêtu piosenk¹ „Ty tyl-
ko mnie poprowadŸ”.
Wœród zespo³ów w wieku 7-15 lat œpie-
waj¹cych z podk³adem z CD pierwsze
miejsce zdoby³ zespó³ „Apados” z Koœcia-
na piosenk¹ „Wiara czyni cuda”, drugie-
go miejsca jury nie przyzna³o, natomiast
trzecie, t¹ sam¹ piosenk¹, wywalczy³ ze-
spó³ „Debiut” z Perzowa. Na wyró¿nie-
nie, zdaniem jury, zas³ugiwa³ duet „Ga-

brysia i Zosia” z Ostrowa Wielkopolskie-
go, który brawurowo i na rockow¹ nutê
zaœpiewa³ „Bogurodzicê”.
Zespo³y w tej samej kategorii wiekowej,
ale z w³asnym akompaniamentem, zg³o-
si³y siê dwa, oba nazywaj¹ce siê „Tutti
Santi” z Kórnika, ró¿ni¹ce siê tym, ¿e je-
den by³ zespo³em dzieciêcym a drugi
dziewczêcym. Po wys³uchaniu drugiego
utworu w wyk. zespo³u dziewczêcego jury
pierwsze miejsce przyzna³o w³aœnie jemu.
W najstarszej kategorii zespo³ów korzy-
staj¹cych z podk³adu z CD nie przyzna-
no pierwszego miejsca, natomiast dru-
gie zdoby³ jedyny w tej kategorii zespó³
„W drodze” z Bielawy piosenk¹ „Janie
Pawle II”.
W kategorii zespo³y 16 i wiêcej lat z akom-
paniamentem w³asnym pierwsze miejsce
zaj¹³ zespó³ „Credo” z Rawicza piosenk¹
„Mów do mnie Panie”.
Kulminacyjnym punktem by³o wrêczenie
nagrody GRAND PRIX, któr¹ w tegorocz-
nym przegl¹dzie zdoby³a Bo¿ena Szen-
tak z B³otnicy (woj. lubuskie) utworem
„Golgota”.
Po raz kolejny przegl¹d odby³ siê dziêki
wsparciu finansowemu Starostwa Powia-
towego w Koœcianie i Urzêdu Miejskie-
go w Œmiglu.
Nagrody dla wykonawców ufundowa³o
m.in. Starostwo Powiatowe w Koœcianie,
firma reklamowa Krzysztofa Moszaka
oraz Przedsiêbiorstwo Handlowe „Saros”
Sp.J. z Poznania.
Patronat honorowy nad przegl¹dem ob-
jêli: senator Ma³gorzata Adamczak, bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela, proboszcz
parafii pw NMP Wniebowziêtej w Œmi-
glu ksi¹dz kanonik Zygmunt Bartko-
wiak, proboszcz parafii pw. œw. Stanis³a-
wa Kostki w Œmiglu ksi¹dz dziekan Ta-
deusz Fo³czyñski.
Patronat medialny sprawowa³y gazety:
„Panorama Leszczyñska”, „ABC” „Gaze-
ta Koœciañska” oraz TVP Poznañ, Radio
„Elka”, Radio „Merkury” i www.le.pl
„Twój regionalny portal”.

M.D., foto M.D.

Carmen Deo

Tutti Santi Credo
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Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigiel-
skiej Kolejki zakoñczy³o realizacjê pro-
jektu „W¹skotorówk¹ w przesz³oœæ regio-
nu”. Impreza podsumowuj¹ca przedsiê-
wziêcie odby³a siê 4 paŸdziernika na sta-
cji w Œmiglu. Na piknik zarz¹d zaprosi³
cz³onków organizacji, w³adze samorz¹do-
we oraz osoby, które zaanga¿owa³y siê
w prace przy projekcie.
Decyzja o udzieleniu dotacji zapad³a rok
temu. Grant opiewaj¹cy na 8 tysiêcy z³o-
tych stowarzyszenie otrzyma³o z Funda-
cji Wspomagania Wsi, w ramach progra-
mu „Kultura Bliska”. Sam projekt powsta³
w 2004 roku. Jego pomys³odawc¹ by³a
Wies³awa Poleszak-Kraczewska, która
wspólnie z Monik¹ Ka³ek opracowa³a
wniosek. Z³o¿ony przez Œmigielskie To-
warzystwo Kulturalne nie uzyska³ wów-
czas akceptacji zarówno marsza³ka wo-
jewództwa wielkopolskiego, jak równie¿
Fundacji Wspomagania Wsi. Po 5 latach
w zmienionej formie wniosek ponownie
trafi³ do fundacji. Tym razem stowarzy-
szenie wnioskowa³o z pomyœlnym skut-
kiem. Wies³awa Poleszak-Kraczewska,
obecnie zastêpca burmistrza Œmigla, zo-
sta³a koordynatorem projektu.
Realizacja rozpoczê³a siê w kwietniu 2009
r. Pierwszym zadaniem by³o zaanga¿o-
wanie m³odzie¿y w opracowanie historii
zabytków le¿¹cych wzd³u¿ trasy kolejki.
Cz³onkowie stowarzyszenia zwrócili siê
o pomoc do szkó³ w Œmiglu oraz Starym
Bojanowie. Na proœbê odpowiedzieli na-
uczyciele historii prowadz¹cy ko³a zain-
teresowañ – Joanna G³owacka-Wieczo-
rek oraz Krzysztof Chudak. W projekcie
za³o¿ono postawienie na stacyjkach w ¯e-
grówku, Œmiglu, Niet¹¿kowie, Robaczy-
nie i Starym Bojanowie tablic informuj¹-
cych o miejscowej historii i zabytkach.
Opracowana przez uczniów ze Starego
Bojanowa i Œmigla treœæ zape³ni³a owe
tablice. Drugim krokiem by³o og³osze-

nie konkursu foto-
graficznego na naj-
ciekawsze zdjêcia
miejsc le¿¹cych na
trasie kolejki. Nie-
stety, mimo szero-
ko zakrojonej akcji
i n f o r m a c y j n e j
w œ m i g i e l s k i c h
szko³ach, odpowie-
dzia³y na ni¹ tylko
dwie osoby – bra-
c ia  KoŸl ik .  Na-
grod¹ w konkursie
by³o opublikowanie zwyciêskich fotogra-
fii na pocztówkach oraz w folderze, któ-
re zosta³y wydane tak¿e w ramach pro-
jektu. Dla zwyciêzców przewidziano rów-
nie¿ nagrody rzeczowe, ich fundatorem
by³ burmistrz Œmigla. Za zajêcie pierw-
szego miejsca £ukasz KoŸlik otrzyma³
markowy plecak, zaœ Karol KoŸlik za
miejsce drugie œpiwór. Folder z map¹
oraz pocztówki otrzymali wszyscy uczest-
nicy pikniku. Czêœæ egzemplarzy zasili
stoisko PTSM na Targach Regionów
i Produktów Turystycznych Tour Salon,
które odby³y siê od 21 do 24 paŸdzierni-
ka br. w Poznaniu, czêœæ trafi do opera-
tora œmigielskiej kolejki, a tak¿e do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej oraz Schroni-
ska M³odzie¿owego w Œmiglu.
W projekt wpisa³o siê równie¿ sprz¹ta-
nie stacyjek. W akcjê, dziêki przychylno-
œci dyrektorów oraz nauczycieli, w³¹czy-
li siê uczniowie szkó³ w Starym Bojano-
wie, Niet¹¿kowie, Œmiglu oraz szko³y fi-
lialnej w ̄ egrówku. Dla wszystkich osób
bior¹cych udzia³ w akcji sprz¹tania sto-
warzyszenie przekaza³o soki oraz bato-
niki.
Podsumowaniem projektu by³ piknik.
G³ówn¹ jego atrakcjê stanowi³ przejazd
kolejk¹ do Starego Bojanowa. We wsi
zwiedzono pa³ac oraz koœció³ pw. œw.

Piknik dla przyjació³

Bart³omieja. Przewodnikiem by³a Moni-
ka Ka³ek. Po powrocie na stacji czeka³y
na uczestników grillowane kie³baski.
Nastêpnie odby³o siê wrêczanie nagród
dla braci KoŸlików, którego dokona³ bur-
mistrz Wiktor Snela. Prezes stowarzysze-
nia W³odzimierz Drótkowski z³o¿y³ po-
dziêkowania wszystkim osobom wspie-
raj¹cym realizacjê projektu, m.in. dyrek-
torom szkó³ w Starym Bojanowie, Œmi-
glu i Niet¹¿kowie, kierowniczce szko³y
filialnej w ¯egrówku, Monice Ka³ek
z Urzêdu Miejskiego Œmigla, Magdale-
nie Dymarkowskiej i Jerzemu Marcinia-
kowi za udzia³ w pracach jury konkursu
fotograficznego, a tak¿e nauczycielom
i m³odzie¿y szko³y w Œmiglu i Starym Bo-
janowie. Dla tych ostatnich burmistrz
przygotowa³ komplety publikacji wyda-
nych przez œmigielski samorz¹d. Orygi-
nalnym zakoñczeniem imprezy by³a
wspólna krzy¿ówka, stanowi¹ca spraw-
dzian wiedzy o Ziemi Œmigielskiej.
Koordynator projektu Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska sk³ada szczególne po-
dziêkowanie W³odzimierzowi Drótkow-
skiemu – prezesowi stowarzyszenia za
ogromne, bezinteresowne zaanga¿owa-
nie w przeprowadzenie projektu.

A. Kasperska
foto M.D.

Tradycyjnie w paŸdzierniku ucznio-
wie Szko³y Podstawowej w Starej Przy-
siece Drugiej przyjêli do swego grona
pierwszoklasistów. Pierwszacy z pomoc¹
trzecioklasistów przygotowali z tej oka-
zji program artystyczny, który zakoñczy³
siê uroczystym œlubowaniem i pasowa-
niem na uczniów. Ceremonii dokona³
dyrektor szko³y Pawe³ Szymkowiak.
Uczniowie otrzymali dyplomy i upomin-
ki ufundowane przez Radê Rodziców i Sa-
morz¹d Uczniowski.

Pasowanie i otrzêsiny
Do grona braci szkolnej przyjêto równie¿
uczniów klas pierwszych gimnazjum.
Otrzêsiny zorganizowa³ Samorz¹d
Uczniowski gimnazjum. Podczas nich
„kociaki” musia³y wykazaæ siê nie lada
umiejêtnoœciami i wiedz¹ o szkole oraz....
o wychowawcach! Zdecydowanie to dru-
gie wymaga jeszcze dopracowania. Nie
szkodzi – maj¹ na to trzy lata.

Joanna Poprawiak
foto archiwum szko³y
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Trwaj¹ obchody 70. rocznicy wybu-
chu II wojny œwiatowej. W tym czasie od-
setek ludnoœci pochodzenia niemieckie-
go w Œmiglu i okolicy by³ nieco wiêkszy
ni¿ w powiecie koœciañskim i ca³ej Wiel-
kopolsce. W Œmiglu obywateli narodowo-
œci niemieckiej by³o w 1939 roku 448, co
stanowi³o 10% ogó³u mieszkañców. W po-
wiecie na 81371 mieszkañców by³o 2714
Niemców. Mniejszoœæ niemiecka w Wiel-
kopolsce, a tak¿e w Œmiglu by³a grup¹
bardzo siln¹ ekonomicznie. Nale¿a³y do
niej m.in. maj¹tki Bronikowo, Morowni-
ca, Parsko licz¹ce ponad 3 tysi¹ce mórg,
Wonieœæ – 4 tysi¹ce mórg i Koszanowo -
2 tysi¹ce mórg. W Œmiglu Niemcy byli
w³aœcicielami 2 przedsiêbiorstw budow-
lanych, 3 restauracji, 2 piekarni, 3 ma-
sarni, 6 m³ynów, 3 kuŸni, browaru itp.
Polskie plany obronne nie przewidywa-
³y uporczywej obrony ca³ej Wielkopolski,
na terenie naszego powiatu dzia³ania
opóŸniaj¹ce i os³onowe. Krótko przed
wybuchem wojny zosta³ zorganizowany
Koœciañski Bastion Obrony Narodowej,
a w jego ramach kompania „Œmigiel” w si-
le 190 ludzi, której dowódc¹ zosta³ oficer
zawodowy 58 Pu³ku Piechoty w Pozna-
niu por. Stanis³aw Cybulski. W zwi¹zku
z tym wydarzeniem zawi¹za³o siê w Œmi-
glu Ko³o Przyjació³ Œmigielskiej Kompa-
nii ON, które organizowa³o zbiórki pie-
niê¿ne ma rzecz dozbrojenia kompanii,
a zw³aszcza zakupu karabinów maszyno-
wych. W ostatnich tygodniach przed
wybuchem wojny zaobserwowano zwiêk-
szon¹ aktywnoœæ miejscowych Niemców,
którzy w sierpniu codziennie gromadzili
siê w miejscowej restauracji niemieckiej
na pogawêdki, gdzie s³uchali tak¿e au-
dycji radiostacji niemieckich. Pod koniec
sierpnia aresztowano Ericha i Rut Ris-
smannów pod zarzutem szpiegostwa.

W³adze polskie og³osi³y wskazówki do-
tycz¹ce kopania rowów przeciwlotni-
czych. „Rowy takie kopie siê w liniach
³amanych, sk³adaj¹cych siê z odcinków
prostych, najwy¿ej 8 metrowej d³ugoœci.
Wysokoœæ rowu powinna wynosiæ 130
cm, a szerokoœæ u do³u 80 cm. Rowy
mog¹ byæ przykryte warstw¹ dyli, pokry-
tych pap¹ i przysypanych ziemi¹ na gru-
boœæ 70 cm. Przykrywa siê tylko po³owê
d³ugoœci danego odcinka. Przewiduje siê
te¿ schodki u³atwiaj¹ce szybkie wejœcie
do rowu”. Og³oszono tak¿e szeœæ przy-
kazañ dla ludnoœci cywilnej: „ 1. Nale¿y
zachowaæ spokój. 2. Nale¿y byæ pos³usz-
nym organizatorom OPL. 3. Nale¿y pro-
wadziæ normalny tryb ¿ycia. 4. Nale¿y
wspó³¿yæ z otoczeniem. 5. Nale¿y trzy-
maæ jêzyk za zêbami. 6. Nale¿y pilnie s³u-
chaæ obwieszczeñ i stosowaæ siê do za-
rz¹dzeñ.” Rada Miejska Œmigla na swym
ostatnim posiedzeniu w dniu 25 sierpnia
uchwali³a specjalny dodatek miejski
w kwocie 1500 z³ dla rodzin ¿ywicieli po-
wo³anych pod broñ, maj¹c na uwadze to,
by ojcowie mogli byæ spokojni o los swo-
ich rodzin. W ramach przygotowañ do
wojny ludnoœæ cywilna bra³a masowo
udzia³ w budowie umocnieñ obronnych
w okolicach Czacza. Uczestniczy³a w nich
tak¿e Œmigielska Kompania ON. W ra-
mach akcji zapobie¿enia aktom dywersji
i sabota¿u na prze³omie sierpnia i wrze-
œnia 1939 roku zatrzymano w Œmiglu
i okolicy pewn¹ liczbê Niemców, który
zostali póŸniej ewakuowani na wschód
Polski. Po wybuchu wojny zosta³y znisz-
czone tamy na Samicy. W dniu 3 wrze-
œnia opuœci³y Œmigiel dotychczasowe
w³adze miejskie, a ju¿ nastêpnego dnia
zawi¹za³ siê komitet polsko-niemiecki,
któremu przewodniczy³ Stanis³aw Gra-
bowski, a którego zadaniem by³o utrzy-

manie ³adu i porz¹dku. Wojsko niemiec-
kie pod dowództwem oficera Sinza wkro-
czy³o do Œmigla od strony Poladowa
w dniu 7 wrzeœnia. „Na powitanie wojska
niemieckiego wybieg³y kobiety i dzieci
niemieckie z kwiatami. Oczywiœcie
w mgnieniu oka domy przybrano
w sztandary hitlerowskie ze swastyk¹”.
(…) „Rozzuchwalona m³odzie¿ niemiec-
ka ju¿ w dniu 8 wrzeœnia 1939 roku przy-
st¹pi³a do wywracania i niszczenia niektó-
rych katolickich figur przydro¿nych, np.
figury œw. Jana nad szos¹ koœciañsk¹, za
cmentarzem ewangelickim”.
Burmistrzem Œmigla mianowany zosta³
Paul Gemming. Nazwê miasta zmienio-
no na „Schmiegel”. Zmienione zosta³y
tak¿e b³yskawicznie nazwy ulic. Wkrót-
ce rozpoczê³y siê tak¿e represje niemiec-
kie wobec Polaków. W dniu 13 wrzeœnia
zosta³ aresztowany burmistrz W³adys³aw
Pioch, a 16 wrzeœnia dokonano licznych
aresztowañ Polaków. Zatrzymano m.in.
ks. prob. Stanis³awa Nowaka. W drugiej
po³owie wrzeœnia zorganizowano osobne
szko³y dla dzieci niemieckich i polskich.
Mieszkañcy Ziemi Œmigielskiej zap³acili
obfit¹ daninê krwi ju¿ na pocz¹tku woj-
ny, gdy wielu z nich poleg³o na ró¿nych
polach bitew. Marian Przybylski w jed-
nym ze swych opracowañ wymienia m.in.
Jana Speicherta ze Œmigla, ppor. Wielko-
polskiej Brygady Kawalerii, poleg³ego
9 wrzeœnia 1939 roku pod Annopolem
w obronie przeprawy, który zosta³ po-
œmiertnie odznaczony krzy¿em Virtuti
Militari. 31 sierpnia 1939 roku w „G³osie
Œmigielskim” ukaza³ siê wiersz:
Wstañ! Oto nadchodzi dzieñ chwa³y,
Na który ju¿ lata czeka³y,
A który zwieñczy ci skroñ,
Za broñ!

Jan Pawicki

Sierpieñ i wrzesieñ 1939 roku na Ziemi Œmigielskiej

16 paŸdziernika w œmigielskim przed-
szkolu odby³o siê pasowanie na „zerów-
kowicza”. W uroczystoœci uczestniczy³a
dyrektor placówki Kamila Grocka i ro-
dzice wychowanków. Na pocz¹tku sze-
œciolatki zaprezentowa³y krótki program
artystyczny i z³o¿y³y uroczyste œlubowa-
nie. Nastêpnie g³ówni bohaterowie zosta-
li pasowani ogromnym drewnianym
o³ówkiem i przyjêci do grona przedszko-
laków. Potem by³y upominki i ¿yczenia,
a po zrobieniu pami¹tkowego zdjêcia „ze-
rówkowicze” udali siê do swoich sal, aby
dalej œwiêtowaæ tak wa¿n¹ uroczystoœæ.

E. Nowak
foto archiwum przedszkola

Pasowanie na „zerówkowicza”
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W maju Centrum Kultury w Œmiglu
w ramach obchodów 70. rocznicy wybu-
chu II wojny œwiatowej og³osi³o konkur-
sy: filmowy, historyczny, plastyczny i li-
teracki.
Na konkurs filmowy nap³ynê³a tylko jed-
na praca pt. „Ocaliæ od zapomnienia” au-
torstwa Krzysztofa Szyd³owskiego. Ten
wstrz¹saj¹cy dokument wykorzystuj¹cy
relacjê naocznych œwiadków pierwszych
wojennych dni zrobi³ du¿e wra¿enie na
komisji konkursowej. Treœæ, jakoœæ na-
grañ, dobór muzyki oraz sposób monta-
¿u – wp³ynê³y na decyzjê przyznania au-
torowi pierwszego miejsca.
Konkurs historyczny „Okupacja hitle-
rowska na Ziemi Œmigielskiej i losy œmi-
gielan w czasie II wojny œwiatowej” odby³
siê 30 wrzeœnia. Przebiega³ w dwóch eta-
pach. W pierwszym – pisemnym wziê³o
udzia³ 21 uczestników. Jury w sk³adzie
Danuta Fr¹ckowiak, Maria Bia³as, Anna
Kie³czewska i Danuta Boczek zakwalifi-
kowa³o do drugiego etapu nastêpuj¹ce
osoby:
1. Joannê D¹browsk¹ (Gimnazjum

w Bronikowie)
2. Monikê Konieczn¹ (Gimnazjum

w Bronikowie)
3. Piotra Majorka (Gimnazjum w Broni-

kowie)
4. Arkadiusza Walkowiaka (Gimnazjum

w Bronikowie)
5. Annê Krysman (Gimnazjum w Cza-

czu)
W drugim etapie konkursu uczestnicy
udzielili odpowiedzi ustnych na szeœæ
losowo zadanych pytañ. Wyniki koñco-

we przedstawiaj¹ siê w nastêpuj¹cy spo-
sób:
miejsce I – Joanna D¹browska
miejsce II ex aequo – Piotr Majorek i Mo-
nika Konieczna
miejsce III – Arkadiusz Walkowiak
miejsce IV – Anna Krysman.
Do konkursu plastycznego „Nigdy wiê-
cej wojny” nap³ynê³o 98 prac. Jury w sk³a-
dzie Antoni Szulc, Anna Hryniewicz-
Szulc, Justyna Ziegler zgodnie z regula-
minem rozstrzygnê³o konkurs wed³ug
kategorii wiekowych. W kat. klas I-III
pierwsze miejsce zdoby³a Anna Kaczma-
rek reprezentuj¹ca Centrum Kultury
w Œmiglu, natomiast wyró¿nienia Zofia
Samol i Zuzanna Wasiak (obie z SP w Sta-
rym Bojanowie), Krystian Marach (SP
¯egrówko) oraz Piotr Krupka i Maja Szu-
macher (CK Œmigiel). W kat. klas IV-VI
komisja przyzna³a dwa wyró¿nienia – dla
Sary Szlachetki (SP Œmigiel) i Izabeli
Fryder (SP w Czaczu). W kat. klas gim-
nazjalnych I miejsce zdoby³a Aleksandra
Wojtkowiak z Gimnazjum w Œmiglu,
a wyró¿nienia Mirela Szaferska (CK Œmi-
giel), Monika Konieczna (SP Broniko-
wo) i Faustyna Szudra (SP Bronikowo).
Konkurs literacki „Losy moich bliskich
w czasie okupacji” by³ adresowany do
m³odzie¿y gimnazjalnej oraz szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Pierwsza kategoria zosta-
³a zdominowana przez gimnazjum w Cza-
czu – sk¹d wp³ynê³y trzy prace. Pozosta-
³e dwie by³y dzie³em uczniów Starej Przy-
sieki Drugiej. Jury w sk³adzie Hanna
Klem, Teresa Adamczewska i Anna Kra-
wiec pierwsze miejsce w tej kategorii

K o n k u r s y  r o z s t r z y g n i ê t e
przyzna³o Dominice Piotrowskiej ze Sta-
rej Przysieki Drugiej, oceniaj¹c jej pracê
jako dojrza³¹, ciekaw¹ i poprawn¹ zarów-
no jêzykowo jak i stylistycznie. Pierwsze
wyró¿nienie zdoby³a Milena Stryjakow-
ska, drugie Jagoda Maækowiak, a trze-
cie Damian Majorczyk – wszyscy ucznio-
wie s¹ wychowankami Gimnazjum
w Czaczu. W kategorii szkó³ ponadgim-
nazjalnych nap³ynê³y dwie prace z Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu
i jedna z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie. Pierwsze miejsce
zdoby³a Angelika Konieczka z LO Œmi-
giel za ciekawe ujêcie tematu i w³asne,
dojrza³e refleksje, natomiast wyró¿nione
zosta³y kolejno Honorata Urbanowska
z ZSP w Niet¹¿kowie i Anna Sp³awska
z LO w Œmiglu.
30 wrzeœnia w sali kameralnej Centrum
Kultury w Œmiglu na uroczystym wrêcze-
niu nagród spotkali siê z uczestnikami
konkursów i jurorami burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, wiceburmistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, dyrektor Cen-
trum Kultury Eugeniusz Kurasiñski oraz
prezes OSP w Œmiglu Roman Schiller.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody i dyplomy.
Nagrody zosta³y ufundowane przez bur-
mistrza, OSP i Centrum Kultury. Do ka¿-
dej z nich zosta³a dodana nowa publika-
cja wydana przez Urz¹d Miejski Œmigla
– ksi¹¿ka Huberta Zbierskiego pt. „Syl-
wetki Rozstrzelanych Mieszkañców Zie-
mi Œmigielskiej w 1939 roku”. Spotkanie
zakoñczy³o siê wspóln¹, pami¹tkow¹ fo-
tografi¹ laureatów.

M.D., foto M.D.
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W XXI wieku nasze codzienne ¿ycie to-
czy siê w zawrotnym tempie; ulicami
sun¹ sznury samochodów, ludzie robi¹
zakupy w supermarketach, powstaj¹
nowe osiedla, media ka¿dego dnia za-
sypuj¹ nas setkami informacji.
Nam, pokoleniom zrodzonym po woj-
nie, dane jest poznanie i zrozumienie
dramatyzmu tamtych dni przede
wszystkim dziêki ksi¹¿kom, filmom,
dokumentom i eksponatom muzeal-
nym. Nie zdajemy sobie sprawy z tego,
¿e naoczni œwiadkowie tamtych wyda-
rzeñ ¿yj¹ obok nas. Mieszkaj¹cy z nami
dziadkowie, babcie – ludzie w pode-
sz³ym wieku – s¹ prawdziw¹ skarbnic¹
wiedzy o czasie okupacji. Okrucieñ-
stwo wojny ogl¹dali na w³asne oczy,
czêsto jako ma³e, niczego nieœwiado-
me dzieci.
Oto spisane przeze mnie wspomnienia
mojego dziadka Ludwika Szczerbala,
mieszkañca Karmina, który w lipcu
1939 roku skoñczy³ cztery lata. Mimo
up³ywu lat i faktu, ¿e w chwili wybu-
chu wojny by³ ma³ym ch³opcem, dosko-
nale pamiêta pierwszy dzieñ wrzeœnia,
kiedy jego najbli¿si w panice opuszczali
rodzinny dom, uciekaj¹c wraz z inny-
mi mieszkañcami wioski w nieznane,
byle dalej od hitlerowskiego najeŸdŸcy.
Dziadek, wówczas ma³y ch³opiec,
mieszka³ w niewielkim domu wraz
z rodzicami – Stanis³awem i Fran-
ciszk¹, starszymi siostrami – Eleonor¹
i Ann¹ oraz pó³roczn¹ £ucj¹ i dziad-
kami – Michalin¹ i Micha³em Gorla-
sami. Jego ojciec, a mój pradziadek,
mia³ niewielkie gospodarstwo rolne,
które odziedziczy³ po teœciach i upra-
wia³ wraz z ¿on¹. W domu siê nie prze-
lewa³o, ale jakoœ sobie radzili do chwi-
li wybuchu kolejnej wojny.
W Karminie przed wojn¹ mieszka³o
kilku Niemców z rodzinami. ¯yli oni
w zgodzie ze swoimi polskimi s¹siada-
mi. Dobre stosunki mog³y siê jednak
skoñczyæ wraz z zajêciem Polski przez
Hitlera.
Mobilizacjê og³oszono 24 sierpnia.
Dziadek ¿egna³ ojca w progu domu
wraz z zap³akan¹ matk¹, która powta-
rza³a: „Powiedz, Stachu, ¿e mamy
czworo ma³ych dzieci i dwoje starusz-
ków na utrzymaniu, mo¿e puszcz¹ ciê

do domu...” Proœby i modlitwy zosta³y
wys³uchane, ojciec dziadka wróci³.
Zbli¿a³ siê wrzesieñ, czas do¿ynek i od-
pustu w Górce Duchownej, ale nikt siê
jakoœ nie cieszy³. Ludzie bali siê i ¿yli
z dnia na dzieñ. Pierwszy wrzeœnia by³
jasny i s³oneczny, nic nie zapowiada³o
dni smutnych, przera¿aj¹cych, pe³nych
strachu i g³odu. Wszyscy ju¿ wiedzieli,
¿e hitlerowcy przekroczyli granicê!
Dziadek Ludwik, bawi¹c siê drewnia-
nym konikiem zauwa¿y³, ¿e w ich
domu dzieje siê coœ dziwnego. Matka
w poœpiechu wynosi³a ze spi¿arni, co
siê da³o: m¹kê w p³óciennym worku,
s³ój z powid³ami, miód, trochê wêdzo-
nej s³oniny i chleb. Ojciec do³o¿y³ kil-
ka worków ¿yta dla konia, ¿eby nie
pad³ w drodze z g³odu. Dziadek pomy-
œla³, ¿e rodzina wybiera siê na odpust,
jednak fakt, ¿e matka do³o¿y³a jeszcze
pierzyny i t³umoki z ubraniami, bar-
dzo go zaniepokoi³. Zapyta³ wiêc ojca,
po co to wszystko i wtedy po raz pierw-
szy us³ysza³ s³owo „wojna”.
Domownicy usadowili siê na wozie o
wielkich drewnianych ko³ach, a mój
pradziadek stan¹³ przy koniu. Ruszy-
li. Babcia ma³ego Ludwika pêdzi³a za
wozem krowy, ¿eby niemowlêciu nie
zabrak³o mleka. Matka p³aka³a, tul¹c
najm³odsz¹ siostrzyczkê dziadka. Z da-
leka dochodzi³ warkot samolotów. To
by³y niemieckie bombowce, które na
szczêœcie ominê³y Karmin.
Wieœ opustosza³a, kto ¿yw bra³ rodzi-
nê i ucieka³, na podwórkach pozosta³y
tylko œwinie i drób. Dziadek ze smut-
kiem patrzy³ na znikaj¹cy w oddali
dom. Ba³ siê, ¿e Niemcy go spal¹ i nie
bêdzie dok¹d wracaæ. Na drogach by³o
wiele wozów. P³onê³y stogi. Wszyscy
dok¹dœ zmierzali, ale tak naprawdê
nie wiedzieli dok¹d. Kiedy dziadek
Ludwik zapyta³ swego ojca, dlaczego
polskie wojsko pali zbo¿e, us³ysza³:
„¯eby Niemcy nie wziêli”.
Jak przez mg³ê pamiêta przeprawê
przez jak¹œ rzekê, prawdopodobnie
Wartê. Promem na kszta³t tratwy czte-
rech mê¿czyzn, odpychaj¹c siê dr¹ga-
mi, przeprawia³o siê na drugi brzeg.
Zabierali po jednym wozie, pi¹ty cz³o-
wiek wybiera³ wodê i wylewa³ do rze-
ki, bo prom by³ dziurawy. Na noc sta-

wali w starych, opuszczonych szopach.
Dzieci nakrywano pierzynami, ale
i tak marz³y, bo noc¹ by³y przymrozki.
Zmierzali do Œremu. Tam zatrzymali
siê na krótko. W tym czasie w Œrodzie
Wielkopolskiej werbowano ludzi do
armii. Ojciec dziadka poszed³, ale nie
zaci¹gn¹³ siê. Wróci³ z workiem cukru
dla dzieci, dosta³ go w tamtejszej cu-
krowni. Rodzina bardzo siê ucieszy³a,
bo zapasy siê koñczy³y.
Ludzie byli zdezorientowani, nie wie-
dzieli, co czyniæ, wielu uda³o siê w dro-
gê powrotn¹. Tak by³o i z rodzin¹
dziadka – po dwóch tygodniach tu³acz-
ki, wyg³odzeni i przemarzniêci, dotar-
li do Jezierzyc. Tam dowiedzieli siê, ¿e
most jest wysadzony. Zdecydowali siê
przeprawiæ przez Czarci Most. Kiedy
wrócili do Karmina, zorientowali siê,
¿e wokó³ panuje terror; w Œmiglu roz-
strzelano pierwszych Polaków, a Niem-
cy przejêli w³adzê. Dom rodzinny jed-
nak ocala³.
Po powrocie ojciec dziadka, Stanis³aw,
ciê¿ko pracowa³ jako robotnik w ma-
j¹tku w Che³kowie. jego ¿ona, mimo
¿e w ci¹¿y z kolejnym dzieckiem, noca-
mi robi³a swetry na drutach, które
miejscowi niemieccy gospodarze ku-
powali za niewielkie kwoty. Za otrzy-
mane pieni¹dze udawa³o siê im cza-
sem kupiæ trochê ziemniaków lub mar-
molady dla dzieci.
Jesieni¹ 1940 nast¹pi³y liczne wysie-
dlenia obywateli polskich w ca³ej oko-
licy. Stanis³aw Szczerbal lêka³ siê, ¿e
na niego te¿ przyjdzie kolej. Jego s¹-
siada ju¿ wysiedlono. Na wygnaniu
ludzie umierali z g³odu i wycieñczenia,
a mia³ przecie¿ na utrzymaniu liczn¹
rodzinê. Co bêdzie, jak i po nich
przyjd¹ niemieccy ¿andarmi? Tak siê
jednak nie sta³o. Na odmianê losu
moich krewnych mia³o wp³yw zdarze-
nie z udzia³em ówczesnego so³tysa Kar-
mina Niemca Hoffmana.
Tamtego wieczora dziadek Ludwik ra-
zem z reszt¹ dzieci siedzia³ przy stole,
czekaj¹c, a¿ matka da im polewkê na
kolacjê. Nagle ktoœ natarczywie za³o-
mota³ do zaryglowanych drzwi. Wszy-
scy zlêkli siê, a poblad³a matka spoj-
rza³a na teœcia grzej¹cego siê przy „an-

Losy moich bliskich w czasie okupacji

Ä



listopad/2009 11

gielce”. Nikt nie kwapi³ siê, by otwo-
rzyæ, wszyscy bali siê Niemców. W koñ-
cu Micha³ Gorlas, który zna³ niemiec-
ki, zebra³ siê na odwagê i odryglowa³
drzwi. Nie by³o ¿andarmów, w progu
sta³ zziêbniêty, mokry i wystraszony
Hoffman. Zwróci³ siê do pradziadka:
„Wpuœæcie mnie Gorlas, bo mnie chcie-
li utopiæ w sp³awskim stawie. Bojê siê
wracaæ do domu!”.
Franciszka nie wiedzia³a, co czyniæ –
jeœli wpuœci Niemca, odwróc¹ siê od
niej Polacy, jeœli nie wpuœci, Niemcy
ich wysiedl¹ albo zabior¹ do Œmigla
i rozstrzelaj¹. Wtedy dziadek Ludwik
stan¹³ na œrodku izby i powiedzia³
„Niech siê so³tys schowa w naszej ku-
kurydzy za stodo³¹, jak coœ nabrojê, to
siê tam chowam przed tat¹”. Niemiec
skorzysta³ z jego porady. Przez dwa ty-
godnie siedzia³ w kukurydzy za stodo³¹,
potem wróci³ do domu. Kiedy przysz³o
do wysiedleñ, byli jedn¹ z nielicznych
rodzin, które pozosta³y na miejscu.
Do wiosek sprowadzono Niemców, któ-
rzy przejmowali domy i gospodarstwa.
Przewa¿nie Ÿle traktowali Polaków, po-
ni¿ali ich i szykanowali. Mê¿czyŸni byli
u nich parobkami, a kobiety s³u¿¹cy-
mi. Zdarzali siê jednak tacy, u których
faszyzm jeszcze nie zatar³ ludzkich od-
ruchów. Ci nieliczni potrafili podzie-
liæ siê z biedniejszymi od siebie. Dzia-
dek pamiêta, jak jeden z nich przyszed³
do jego ojca i zaproponowa³, by dzieci
pozbiera³y ziemniaki za p³ugiem, bo
bêdzie ora³. Starsze dzieci posz³y, ale
ba³y siê podstêpu. Nic z³ego siê jednak
nie sta³o, wróci³y do domu z dwoma
workami ziemniaków. S¹siadka Niem-
ka czasem przynosi³a im gruszki i œliw-
ki. Dobrze traktowa³a s³u¿bê.

Lata mija³y, musieli uporaæ siê ze sro-
gimi zimami, g³odem i chorobami, ale
nikt nie zgin¹³ i wci¹¿ pozostawali „na
swoim”. Zim¹ 1945 przyszli Rosjanie.
Dziadek Ludwik, ju¿ wtenczas dziewiê-
cioletni ch³opiec, pamiêta ¿o³nierzy ra-
dzieckich. Jechali czo³gami albo woza-
mi pancernymi. Trzech z nich przyje-
cha³o saniami zaprzê¿onymi w konia,
pewnie zabranego jakiemuœ gospoda-
rzowi. Weszli do domu i za¿¹dali cze-
goœ do jedzenia. Mama dziadka nasta-
wi³a du¿y rondel z zup¹, nim jednak
warzywa siê ugotowa³y, Rosjanie zd¹-
¿yli je zjeœæ, chyba byli bardzo g³odni.
Jeden z nich wzi¹³ ch³opca na kolana
i powiedzia³, ¿e w domu te¿ ma takie-
go syna i ¿onê, ale dawno nie mia³ od
nich wieœci.
Kiedy ¿o³nierze radzieccy pojawili siê
w okolicy, wœród Niemców zapanowa³
pop³och. Jeden z gospodarzy niemiec-
kich, który w czasie okupacji i sukce-
sów hitlerowskiej armii by³ szczególnie
butny, modli³ siê ponoæ na kolanach
przed portretem Hitlera, potem ten
sam portret por¹ba³ siekier¹ na pniu
i wzi¹³ nogi za pas – „uciek³ w jednych
spodniach”, jak mówi dziadek.
Niemcy, którzy zajêli polskie gospodar-
stwa, s³ysz¹c o zbli¿aj¹cym siê froncie,
zabierali najpotrzebniejsze rzeczy
i noc¹ uciekali. By³o to w styczniu, pa-
nowa³a ostra zima. Z ciê¿kim sercem
opuszczali swoje posesje, maj¹c nadzie-
jê, ¿e jeszcze tu wróc¹ po resztê dobyt-
ku. Wiele domostw zosta³o po ich odej-
œciu z³upionych. Ludzie chcieli sobie
wynagrodziæ krzywdy wyrz¹dzone
przez Niemców, zabierali, co im wpa-
d³o w rêce. Wszystko siê mog³o prze-
cie¿ przydaæ.
¯o³nierze niemieccy, choæ siê wycofy-

wali, wci¹¿ usi³owali siê broniæ. Miê-
dzy domem dziadka i s¹siada sta³ ka-
rabin maszynowy, z którego niemiec-
kie niedobitki ostrzeliwa³y nadci¹ga-
j¹cych Rosjan. Zosta³ zabity jeden Ro-
sjanin, a Niemiec by³ ciê¿ko ranny.
Ostrza³ trwa³ ca³¹ noc. Kiedy Micha³
Gorlas rankiem wyszed³ przed dom,
omal nie zgin¹³. Pozosta³a czêœæ rodzi-
ny siedzia³a w piwnicy, czekaj¹c, a¿
wszystko siê skoñczy. Nastêpnego dnia
Niemcy uciekli do Sp³awia. Wkrótce
potem rosyjski ¿o³nierz brutalnie
wtargn¹³ do domu dziadka Ludwika
i zapyta³, czy s¹ tam Niemcy. Pradzia-
dek t³umaczy³, ¿e w piwnicy znajduj¹
siê Polacy – jego najbli¿si.
Nadchodzi³a wiosna. Stanis³aw, ojciec
dziadek Ludwika, po raz pierwszy od
kilku lat szykowa³ siê do pracy na w³a-
snym polu. Maj¹tek w Che³kowie opu-
stosza³. Jego zarz¹dca, Niemiec Olden-
burg, w przeddzieñ swej ucieczki po-
wiedzia³: „No, Stachu, dot¹d robi³eœ
dla Niemców, teraz bêdziesz pracowa³
dla siebie”. Nastêpnego dnia ju¿ go nie
by³o. Uciek³ razem z reszt¹.
Wojna siê skoñczy³a. Wraca³y kolejne
wysiedlone rodziny, powracali walcz¹-
cy gdzieœ na froncie synowie i ojcowie.
Rolnicy zaorali ziemiê, w któr¹ wpa-
d³y pierwsze od lat ziarna, sady zakwi-
t³y, a trawa poros³a liczne mogi³y. Wraz
z wiosn¹ nadszed³ pokój, a z nim na-
dzieja na lepsze jutro. Zniszczony kraj
odradza³ siê z ruin i zgliszczy. Wszyscy
pragnêli, aby s³owo wojna nigdy wiê-
cej nie goœci³o na ich ustach, a morze
³ez i krwi, które wsi¹knê³o w ziemiê,
nie tylko polsk¹, by³o przestrog¹ dla
potomnych.

Dominika Piotrowska

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Zespole Szkó³ w Bronikowie odby³ siê
okolicznoœciowy apel. Uczniowie przygo-
towali przedstawienie ukazuj¹ce wyda-
rzenia z ¿ycia szko³y. By³y to humory-
styczne historyjki przeplatane piosenka-
mi, których s³owa nawi¹zywa³y do zabaw-
nych wydarzeñ szkolnych. Niektórzy
z uczniów wcielili siê w role nauczycieli,
a inni pozostali uczniami. Po przedstawie-

Wieœci z bronikowskiej szko³y
niu wychowankowie z³o¿yli nauczycie-
lom ¿yczenia i zaœpiewali tradycyjne „Sto
lat!”.
14 paŸdziernika ca³a spo³ecznoœæ Zespo-
³u Szkó³ w Bronikowie uczestniczy³a
w uroczystym pasowaniu pierwszoklasi-
stów szko³y podstawowej i gimnazjum.
Z tej okazji uczennice klasy trzeciej gim-
nazjum przygotowa³y konkursy oraz gry
i zabawy. Adepci musieli wykazaæ siê

wiedz¹ oraz sprawnoœci¹ fizyczn¹, a tak-
¿e umiejêtnoœciami artystycznymi. Mo-
mentem kulminacyjnym uroczystoœci
by³y przyrzeczenia uczniów. Na znak
przyjêcia do wspólnoty szkolnej pierw-
szoklasiœci otrzymali pami¹tkowe koszul-
ki.
W zorganizowaniu imprezy pomogli
sponsorzy oraz Rada Rodziców.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
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Pierwsze spotkanie w ramach projek-
tu "Comenius" odby³o siê w dniach 21-
24 paŸdziernika w szkole Leonhard Wa-
gner - gimnazjum w Schwabmünchen.
Uczestniczy³o w nim prawie 30 nauczy-
cieli z oœmiu szkó³ i szeœciu krajów, któ-
re wraz z naszym gimnazjum bior¹ udzia³
w miêdzynarodowym projekcie "Podró-
¿e - drog¹ do Europy". Byli tam przed-
stawiciele szko³y w Schwabmünchen -
ma³ym kilkunastotysiêcznym miastecz-
ku niedaleko Augsburga, w Bawarii oraz
nauczyciele szko³y w Stralsund. Tu war-
to wyjaœniæ - niemieckie przepisy w od-
ró¿nieniu od polskich, zezwalaj¹ na
uczestnictwo dwóch szkó³ niemieckich
w tym samym projekcie. Dalej na spotka-
nie robocze do Schwabmünchen przyje-
chali nauczyciele z dwóch szkó³ we Fran-
cji - taka sytuacja prawna jak w Niem-
czech! Ponadto by³a reprezentowana
szko³a z Hiszpanii, Rumunii, Turcji i tak-
¿e - po raz pierwszy uczestnicz¹ce w pro-
gramie unijnym gimnazjum w Œmiglu!

W pierwszym dniu, który by³ w zasa-
dzie przeznaczony na dojazd do siedziby
szko³y i  zapoznanie siê uczestników pro-
jektu, zjedliœmy uroczyst¹ kolacjê i otrzy-
maliœmy dok³adny program spotkania.

Nastêpnego dnia od samego rana
zwiedziliœmy gimnazjum w Schwab-
münchen. Przewodnikami byli  Mathias
Donat - koordynator  projektu i Alfred
Vogler - wicedyrektor gimnazjum. Dalej
uczestniczyliœmy jako obserwatorzy
w dwóch dowolnie wybranych przez nas

lekcjach. Ja (W. Adamczewski) zaliczy-
³em niezwykle ciekaw¹ lekcjê historii i jê-
zyka niemieckiego, a moja kole¿anka
anglistka (Alina Gromnicka-Tañska) lek-
cjê jêzyka angielskiego. Punktualnie
o godz. 1200 nasza miêdzynarodowa gru-
pa zosta³a oficjalnie powitana dyrektor
gimnazjum Germanê Winkelbauer. Pani
dyrektor ¿ywo interesowa³a siê naszymi
szko³ami, pyta³a o motywacjê do projek-
tu, reakcje œrodowisk lokalnych, nauczy-
cielskich i rodziców dotycz¹ce ewentu-
alnej wymiany m³odzie¿y. Jak siê okaza-
³o - w 1964 uczestniczy³a w wymianie
uczniowskiej z Francj¹ i a¿ do chwili
obecnej utrzymuje kontakt ze sw¹ fran-
cusk¹ rodzin¹!

Po po³udniu odby³a siê czeœæ robocza
spotkania - najpierw przedyskutowano
jeszcze raz zasadniczy temat projektu -
czyli przewodnik po swym regonie, któ-
ry powinni sporz¹dziæ uczniowie pod kie-
runkiem nauczycieli w ka¿dym kraju
partnerskim. Nastêpnie nasza "rodzina
Comeniusa" podzieli³a siê na grupy, któ-
rych zadaniem by³o opracowanie  czêœci
sk³adowych przewodnika. Wraz z kole-
¿ank¹ znalaz³em siê w grupie zajmuj¹cej
siê sporz¹dzeniem s³ownika miêdzynaro-
dowego, gdzie znajd¹ siê s³ówka z naj-
bardziej ciekawych dla m³odzie¿y obsza-
rów leksykalnych. Trzeciego dnia kon-
tynuowano prace nad projektem, chodzi-
³o nam o wypracowanie strategii, lub ina-
czej mówi¹c, nakreœliæ plan dzia³ania dla
naszego projektu. I tak ju¿ do grudnia

Pierwsze spotkanie w ramach „Comenius”.

2009 ka¿da szko³a powinna zamieœciæ na
wspólnej stronie internetowej serie arty-
ku³ów prezentuj¹cych sw¹ szko³ê oraz
zakoñczyæ sesjê zdjêciow¹ swego regio-
nu. Wszystko to po to, aby w przysz³ym
roku ka¿da ze szkó³ mog³a ju¿ zacz¹æ pi-
saæ i t³umaczyæ na jêzyk angielski (i nie-
miecki w naszym przypadku) swój prze-
wodnik po regionie i kraju. Zaplanowa-
no te¿ nastêpne spotkanie robocze, któ-
re odbêdzie siê w kwietniu 2010 we Fran-
cji, a w paŸdzierniku 2010 w Œmiglu! Tak
wiêc i nasza szko³a bêdzie mog³a goœciæ
ca³e miêdzynarodowe towarzystwo na-
szego projektu "Comeniusa"!

Pobyt w Schabmünchen zakoñczy³a
wycieczka do pobliskiego Augsburga,
miasta Martina Luthera.

Wojciech Adamczewski

W paŸdzierniku ruszy³a druga edycja
zajêæ hatha jogi wg metody Iyengara. W
tym roku zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu, w poniedzia³ki o godz. 1700

i w œrody o godz. 1915 w odnowionej sali
kinowej Centrum Kultury w Œmiglu. Za-
jêcia prowadz¹ doœwiadczeni nauczycie-
le z Centrum Jogi Marii Stró¿yk w Po-
znaniu (www.centrumjogi.one.pl), Sylwia
i Dominik Pêdzich, którzy zajmuj¹ siê
jog¹ ju¿ od kilkunastu lat, od 2004 r. jako
nauczyciele. Zajêcia trwaj¹ 90 minut i za-
koñczone s¹ relaksem. Jogê æwiczy siê
w stroju sportowym, na specjalnych ma-
tach.
Joga jest jednym z systemów filozofii in-
dyjskiej. Celem jest uspokojenie umys³u
i poszukiwanie harmonii pomiêdzy cia-
³em, duchem i umys³em poprzez skupie-
nie uwagi na wysi³ku cz³owieka oraz na
jego samodyscyplinie. Hatha joga zajmu-
je siê szczególnie fizyczn¹ stron¹ tej filo-

Joga dla ducha i cia³a
zofii, daj¹c wskazówki, jak wykorzystaæ
opanowanie cia³a, ¿eby zrealizowaæ cele.
Uprawianie hatha jogi, czyli jogi fizycz-
nej, ma korzystny wp³yw na zdrowie
i uwalnia od stresu.
Efektem wykonywania asan (specjalnych
æwiczeñ o wielowiekowej tradycji) jest
zwiêkszenie si³y, poczucia równowagi,
elastycznoœci i umiejêtnoœci relaksowa-
nia siê. Bardzo szybko mo¿na pozbyæ siê
napiêæ i poprawiæ samopoczucie. Asany
oddzia³uj¹ od wewn¹trz. Poprzez precy-
zyjne ustawienie cia³a i regulacjê rytmu
oddechu pozwalaj¹ na swobodny prze-
p³yw energii. Wzmacniaj¹ p³uca i popra-
wiaj¹ kr¹¿enie krwi, polepszaj¹c pracê
wszystkich narz¹dów. Odpowiednio do-
stosowane pozycje maj¹ równie¿ dzia³a-
nie terapeutyczne w wielu powszechnie
wystêpuj¹cych schorzeniach.
Joga wg metody Iyengara wyró¿nia siê
spoœród innych metod u¿ywaniem pomo-

cy (koce, drewniane kostki, paski) w celu
lepszego ustawienia pozycji i zwiêksze-
nia ich dobroczynnego dzia³ania, a tak-
¿e udostêpnienie æwiczeñ równie¿ oso-
bom o mniejszej sprawnoœci spowodowa-
nej wiekiem, dolegliwoœciami, czy te¿
s³absz¹ kondycj¹ fizyczn¹. Dlatego te¿
hatha joga wg metody Iyengara sta³a siê
bardzo popularna w Europie, w tym rów-
nie¿ w Polsce.
Jogê Iyengara mo¿na æwiczyæ w ka¿dym
wieku, nigdy nie jest za póŸno, ¿eby spró-
bowaæ.
Zapraszamy.

foto archiwum Centrum Jogi
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27 wrzeœnia na terenie „przy glinian-
kach”, mieszkañcy ¯egrówka, Bielaw,
¯egrowa i Nowego Œwiatu spotkali siê,
by spêdziæ razem niedzielne popo³udnie.
Program imprezy obejmowa³ dwa mecze
pi³ki siatkowej – matki gra³y przeciwko
córkom, a ojcowie przeciwko synom.
M³odsze pokolenie okaza³o siê bardziej
wysportowane. Z r¹k Wiktora Sneli –

Dzieci ze œwietlic socjoterapeutycz-
nych w Machcinie i Bronikowie 5 paŸ-
dziernika obchodzi³y Œwiêto Pieczonego
Ziemniaka, w ramach kampanii „Zacho-
waj TrzeŸwy Umys³”.
Biesiadowanie odby³o siê w Bronikowie.
Rozpoczê³o siê od uroczystego powitania,
po czym wychowankowie zostali podzie-
leni na grupy, aby przyst¹piæ do sporto-
wych rozgrywek.
By³y to m.in. wyœcigi ziemniaczanych
skoczków (skoki z ziemniakiem u³o¿o-
nym pomiêdzy nogami zawodnika), bie-
gi z ziemniakiem na g³owie i ³y¿ce oraz
quiz ziemniaczany. Ponadto podczas im-
prezy podopieczni œwietlic mogli spraw-
dziæ swoje umiejêtnoœci sprawnoœciowe
w rzucie ziemniakiem do celu oraz zrêcz-
noœciowe w obieraniu ziemniaka na czas.
Odby³a siê równie¿ konkurencja dru¿y-

7 paŸdziernika dzieci z Przedszkola
Samorz¹dowego w Œmiglu odwiedzili po-
licjanci z Komendy Powiatowej w Koœcia-
nie w towarzystwie specjalnego goœcia –
Pyrka, maskotki wielkopolskiej policji.
Dzieci z radoœci¹ podawa³y d³oñ ogrom-
nemu, ale sympatycznemu Pyrkowi. Bez-
b³êdnie odpowiada³y na pytania policjan-
tów dotycz¹ce podstawowych przepisów
ruchu drogowego. Zda³y te¿ egzamin

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka w ¯egrówku

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka w Bronikowie

Spotkanie z Pyrkiem w Œmiglu

burmistrza Œmigla puchary odebra³y
dru¿yny córek i synów, a rodzicom sta-
tuetki wrêczy³a Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska, zastêpca burmistrza. Najm³od-
si mieszkañcy wiosek mogli wzi¹æ udzia³
w zabawach rekreacyjno-sportowych,
miêdzy innymi w rzutach ringo na krzy-
¿ak, chodzeniu na „ceg³ach”. W ka¿dej
zabawie otrzymywali s³odycze i przybo-

ry szkolne. Zaba-
wy prowadzili pra-
cownicy OKFiR
i nauczycielki ze
szko³y w ¯egrów-
ku.  Najwiêksze
emocje wzbudzi³
konkurs obierania
ziemniaków. Nale-
¿a³o uporaæ siê z ki-
logramem w ci¹gu
4 minut. Liczy³a siê
szybkoœæ i techni-
ka, poniewa¿ punk-
ty otrzymywa³o siê

nowego szukania
ukrytych ziemnia-
ków. Walka by³a za-
ciêta!
Tego roku Œwiêto
Pieczonego Ziem-
niaka opiekunki
œwietlic postanowi-
³y zwieñczyæ pie-
czeniem ziemnia-
ków w ognisku.
Impreza odby³a siê
na ³onie natury,
gdzie dzieci obser-
wowa³y zmiany za-
chodz¹ce w przy-
rodzie jesieni¹ i piêkno krajobrazu.
Kolejne Œwiêto Pieczonego Ziemniaka
zaplanowano na przysz³y rok w œwietlicy
socjoterapeutycznej w Machcinie.

z wiedzy dotycz¹cej niebezpieczeñstw, ja-
kie mog¹ wynikaæ z kontaktów z obcymi
ludŸmi. Nie lada atrakcj¹ okaza³ siê dla
naszych wychowanków samochód poli-
cyjny, do którego osobiœcie mog³y wsi¹œæ
wszystkie zainteresowane dzieci. Na za-
koñczenie goœcie z radoœci¹ wys³uchali
piosenki o przepisach ruchu drogowego
w wykonaniu przedszkolaków.

tekst i fot. Przedszkole w Œmiglu

zarówno za czas obierania jak i za wagê
obranych ziemniaków. Zwyciê¿y³a dru-
¿yna Urszula Ajchler i Andrzej Kupka,
która wyprzedzi³a miêdzy innymi burmi-
strza Œmigla i szefow¹ KGW z ¯egrów-
ka. Uczestnicy konkursu otrzymali drob-
ne upominki przygotowane przez OKFiR.
Zarówno zawodnicy jak i pozostali miesz-
kañcy mogli pokrzepiæ siê pyszn¹ kie³-
bas¹ z grilla i, zgodnie z nazw¹ festynu,
pieczonymi ziemniakami. Festyn odby³
siê w ramach akcji „Zachowaj trzeŸwy
umys³”, która propaguje ¿ycie w trzeŸwo-
œci. Jak co roku organizatorzy mogli li-
czyæ na pomoc harcerzy, którzy udostêp-
nili i rozbili namiot.
Organizatorami imprezy byli so³tysi
¯egrówka, Bielaw i ̄ egrowa, radny Rady
Miejskiej Œmigla Zenon Skoracki, Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu, OSP ¯egrówko, Stowarzyszenie
„¯egrowskie Dêby”, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich i szko³a w ¯egrówku.

OKFiR
foto OKFiR

Opiekunowie grup:
Karolina Fr¹k i Joanna Wower

foto archiwum
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8 paŸdziernika – Widziszewo
Ok. godz. 900 w Widziszewie dosz³o do
zderzenia Renault Clio prowadzonego
przez 20-latka z gm. Œmigiel z VW Polo,
którym kierowa³ 58-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel. Wstêpnie ustalono, ¿e kie-
rowca Renault wymusi³ pierwszeñstwo,
w³¹czaj¹c siê do ruchu z drogi grunto-
wej. W wyniku zderzenia obra¿eñ dozna³
kierowca VW – st³uczenie klatki piersio-
wej, ogólne pot³uczenia; pasa¿erka VW
– uraz kolana, rana ucha, ogólne pot³u-
czenia. Uczestnicy zdarzenia byli trzeŸ-
wi.

14 paŸdziernika – Stare Bojanowo
Ok. godz. 2010 w St. Bojanowie zatrzyma-
no kieruj¹cego Oplem Omega 36-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 1,4 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

16 paŸdziernika – Œmigiel
Ok. godz. 2000 zatrzymano kieruj¹cego
Oplem Astr¹ 52-letniego mieszkañca
Œmigla, badanie wykaza³o 0,9 promila

alkoholu w organizmie zatrzymanego.
 
19 paŸdziernik – Nowa Wieœ
Ok. godz. 200 policja zatrzyma³a, jad¹ce-
go rowerem 23-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o 1 promil alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

21 paŸdziernika – Œmigiel
Ok. godz. 845 zatrzymano kieruj¹cego
Oplem Omeg¹ 44-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 2,1 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

22 paŸdziernika – Œmigiel
Ok. godz. 1100 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 63-latka ze Œmigla, badanie wy-
kaza³o 2,2 promila alkoholu w organizmie
zatrzymanego, dodatkowo mê¿czyzna
kierowa³ wbrew s¹dowemu zakazowi.

28 paŸdziernika
Po godz.500 na linii kolejowej Wroc³aw-
Poznañ, pomiêdzy miejscowoœciami 
Sierpowo-Stare Bojanowo,  pod ko³ami
poci¹gu osobowego  zgin¹³ mê¿czyzna.
Wszystko wskazuje, ¿e  by³o to samobój-
stwo. Ofiara  nie mia³a przy sobie ¿ad-

nych dokumentów.
Mê¿czyzna wyszed³ na tory  chwilê przed
nadje¿d¿aj¹cym poci¹giem osobowym do
Poznania. Z relacji maszynisty wynika, ¿e
i nie reagowa³ na ¿adne sygna³y ostrze-
gawcze i nie zamierza³ zejœæ z torów.
Mimo gwa³townego hamowania poci¹g
najecha³ na desperata, który zgin¹³ na
miejscu.

28 paŸdziernika - Œmigiel
Ok. 100  w nocy policjanci ze  œmigielskie-
go patrolu  zauwa¿yli grupê g³oœno za-
chowuj¹cych siê m³odych osób. Zwróci-
li im uwagê na obowi¹zuj¹c¹ o tej porze
ciszê. Po kilkudziesiêciu minutach  pa-
trol ponownie natkn¹³ siê na te same oso-
by, które nadal zachowywa³y siê ha³aœli-
wie. Na proœbê o okazanie dokumentów
25-latek z gm. Œmigiel zniewa¿y³ policjan-
tów, u¿ywaj¹c wulgaryzmów i gro¿¹c jed-
nemu z nich. Pozostali cz³onkowie gru-
py próbowali go uspokoiæ, jednak nie
reagowa³. Zaatakowa³ nawet uspokajaj¹-
cego go kolegê. Agresorowi przedstawio-
no zarzut zniewa¿enia policjantów, za co
groziæ mu mo¿e kara do roku pozbawie-
nia wolnoœci.

Wykonywanie œwiadectw energetycz-
nych budynków i lokali
tel. 0 721 953 901

W publikacji Huberta Zbierskiego „SYL-
WETKI ROZSTRZELANYCH MIESZ-
KAÑCÓW ZIEMI ŒMIGIELSKIEJ” do-
strze¿ono nastêpuj¹ce pomy³ki:
s. 79/80, ostatni wers, jest dzia³kowym,
winno byæ :dzier¿awionym (terenie),

Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

s. 137, nale¿y dopisaæ: [ Notatka ¿andar-
ma Gustawa Raschke datowana 1 XI
1939]
s. 153, jest g³az, winno byæ: pomnik,
s.154, jest pomnik, winno byæ: g³az.

Za pomy³ki przeprasza Autor

Popraw - dopisz
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K r z y ¿ ó w k a

Pionowo:
1. sk³adnik lutu
2. uczucie smutku
3. budowla rzeczna
4. dyletant
5. wstrz¹s psychiczny
6. wejœciówka
7. werniks chiñski
9. du¿y strumyk
10. demoniczna kobieta
11. dawny czo³g
13. krótka aria
14. chordofon szarpany
16. lokum wiêzienne
21. wyspa Odysa
22. ssak w kierdlu
25. domowy papieros
27. wyciêcie na lasce
28. komendant reduty na Woli
30. dó³ na budowie
32. ogó³ zwierz¹t
33. arteria

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 10/09
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

34. morski wiatr
36. krasula
38. ukrop
40. cz³onkini gminnego organu w³adzy
41.napój z chinin¹
44. ubiór sêdziego
45. nie lubiany motyl
48. polarny ptak
49. indyjskie byd³o
52. Tallin dla Estonii
54. ciê¿ka praca
56. urz¹dzenie fotograficzne
57. pajda
59. egzamin dojrza³oœci
60. imitacja towaru
61. wisz¹ce ³ó¿ko
62. poœrednik handlowy
63. cz¹stka ognia
66. ciastko z bia³ka
68. szkocki ród
69. daszek kuchenny

Poziomo:
8. dba³oœæ o w³asne dobro
12. obraz z kostek
15. posiadacz zguby
17. polski samolot szkolno-bojowy
18. dru¿yna sportowa
19. nalepka towarowa
20. odmiana fletu
23. grecka litera
24. mêski glos
26. odg³os pracy motoru
29. dwutlenek krzemu
31. przywódca OWP
34. nag³y skok
35. system p³acy
37. czêœæ koszuli
39. polski diabe³
42 dawne c³o kupieckie
43. cz¹stka materii
46. mu³ rzeczny
47. lokomotywa
50. imiê Lerskiej
51. skupisko drzew
53. galera z XII w.
55. urzêdowa op³ata
58. furtka pi³karska
61. ludowy taniec ukraiñski
62. dawny w³adca, ksi¹¿ê
64. ba³wan morski
65. œwiêty ptak egipski
67. artysta filmowy
70. ¿ó³ta œliwka
71 puste miejsce
72. deseczka tynkarska
73. mieszkaniec Zakaukazia
74. bicz z krótk¹ r¹czk¹
75. Starszy zwany Cenzorem
76. trunek z ry¿u
77. krawiecki zatrzask
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W szkolnej bibliotece Zespo³u Szkó³
w Czaczu zosta³a zorganizowana wysta-
wa pluszowych misiów. Przygotowano j¹
w ramach obchodów Miesi¹ca Bibliotek
Szkolnych, ale przede wszystkim z oka-
zji urodzin Kubusia Puchatka, które s¹
obchodzone 14 paŸdziernika.
Na wystawie znajdowa³o siê ponad 130
misiów, które dzieci przynosi³y do biblio-
teki, czasami z pomoc¹ rodziców, z po-
wodu ich rozmiarów. Ka¿dy pluszak mia³
przyczepion¹ karteczkê z nazwiskiem
w³aœciciela oraz ze swoim imieniem. Bi-
blioteka w tym czasie by³a t³umnie od-
wiedzana przez dzieci z przedszkola,
szko³y podstawowej, a tak¿e z gimna-
zjum.
Podczas wystawy odby³o siê g³osowanie
na MISIA PUBLICZNOŒCI – zwyciê¿y³

Trzecia inauguracja œmigielskiego
oddzia³u Uniwersytetu Trzeciego Wieku
prowadzonego przez Stowarzyszenie
Porozumienie Ziemia Koœciañska odby-
³a siê 20 paŸdziernika w restauracji „Mar-
ta”. Na ten rok akademicki zapisa³o siê

W Krainie Pluszowych Misiów

„Aktywni w trzecim wieku”

29 paŸdziernika w szkole w ¯egrów-
ku podsumowano realizacjê zadañ zwi¹-
zanych z 70. rocznic¹ wybuchu II wojny
œwiatowej. Spotkanie rozpoczê³y zuchy
z 2. ŒDH „S³oneczna Gromada” im. Jan-
ka Bytnara „Rudego” piosenk¹ pt. „P³onie
ognisko” oraz prezentacj¹ sylwetki boha-
tera dru¿yny, cz³onka Szarych Szeregów.
PóŸniej zaproszony goœæ, pan Kazimierz
£akomy, mieszkaniec ¯egrówka opowie-
dzia³ o swoich prze¿yciach zwi¹zanych
z wojn¹ i obejrza³ przygotowan¹ przez
uczniów wystawê okolicznoœciow¹.
W drugiej czêœci spotkania odby³ siê quiz
z wiedzy historycznej, na który sk³ada³y
siê pytania zwi¹zane z okupacj¹ na naszym

Wspomnienia i podsumowania

„Mioduœ” Tomka Stró¿yñskiego.
W konkursie wziê³y udzia³ wszystkie
maskotki i zosta³y nagrodzone w kilku
kategoriach:
MIŒ GIGANT – „Zdzisiu” w³aœciciel:
Marta Kalitka
MIŒ ELEGANT – „Teodor” w³aœciciel:
Mariusz Czechanowski
MIŒ PRZYSTOJNIAK – „Jacek” w³aœci-
ciel: Daniel Skoracki
MIŒ OB¯ARTUCH – „Ala” w³aœciciel:
Wiktoria Zandek
STARY DOBRY MIŒ – „Miœ” – lat 37 w³a-
œciciel: Karolina Fr¹ckowiak
ŒLICZNY MIŒ – „Leon” w³aœciciel: Woj-
ciech Kubowicz
MIŒ KIESZONKOWY – „Pawe³” w³aœci-
ciel: Jeremiasz Witkiewicz
MIŒ PRZYTULIŒ – „S³odziak” w³aœciciel:

Daria Nyczka
Ka¿dy uczestnik wystawy otrzyma³ w
prezencie lizaka. W³aœciciele nagrodzo-
nych misiów otrzymali kolorowe ksi¹¿-
ki, oczywiœcie o misiach. Zapraszamy na
stronê www.czacz.pl, gdzie znajduje siê
wiêcej informacji i zdjêæ z wystawy.

Beata W¹sik
foto archiwum szko³y

ponad 50 s³uchaczy. W Œmiglu oferta
obejmuje osiem tematycznych sekcji: lek-
toraty z jêzyka niemieckiego oraz angiel-
skiego, sekcja rowerowa, turystyki pie-
szej, informatyczna, rekreacji wodnej,
jogi oraz ciesz¹ca siê najwiêkszym zain-

teresowaniem gim-
nastyka usprawnia-
j¹ca. Ponadto s³u-
chacze bêd¹ mogli
uczestniczyæ w wy-
k³adach otwartych
odbywaj¹cych siê
w Koœcianie. Tam
równie¿ odbêdzie
siê cykl zajêæ w ra-
m a c h  p r o j e k t u
„Aktywni w trze-
cim wieku” reali-
zowanego tak¿e
przez stowarzysze-

nie, a wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Bêd¹ to m.in. wyk³ady „Po-
kochaj swoj¹ menopauzê. Pokochaj
swoj¹ andropauzê”, zajêcia z dietetykiem,
a tak¿e spotkania organizacyjne pod ha-
s³em „¯yj aktywnie”.
Podczas inauguracji œmigielscy s³ucha-
cze otrzymali indeksy. Wrêczali je An-
drzej Jêcz – starosta koœciañski, a zara-
zem przewodnicz¹cy stowarzyszenia
oraz Wiktor Snela – burmistrz Œmigla.
Studenci goœcili ponadto wyk³adowców,
którzy prowadz¹ zajêcia w œmigielskich
sekcjach.
Zajêcia w grupach rozpoczê³y siê 26 paŸ-
dziernika, jednak nadal prowadzone s¹
zapisy. Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ w se-
kretariacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

terenie i dzia³alnoœci¹
Szar ych Szeregów,
a p r z y g o t o w a n e
w oparciu o kronikê
szkoln¹ i materia³y
zgromadzone przez
uczniów. Zwyciêzc¹
konkursu zosta³a Mi-
chalina ¯yto, drugie
miejsce zaj¹³ Filip Za-
lisz, a trzecie Martyna
Ziegler. Spotkanie
przeplatane by³o ¿o³-
nierskimi piosenkami
zagranymi przez na-
szego goœcia na akordeonie. B. £awniczak, foto archiwum dru¿yny
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S³owa Kazimierza Górskiego towarzy-
szy³y Turniejowi Pi³ki No¿nej Ch³opców
Szkó³ Podstawowych klas V-VI, zorgani-
zowanemu 3 paŸdziernika przez Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji.
Na murawie „Orlika” stanê³o piêæ dru-
¿yn: Galaktikos, Klasa VI d, Mistrzowie,
SP Stare Bojanowo i Teletubisie. Mecze
rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”, 2x8 minut bez przerwy. Ka¿dy
wygrany mecz dawa³ dru¿ynie 3 punkty.
Miêdzy meczami zawodnicy wzmacniali

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu jak zwykle powita³ jesieñ
rajdem. Grupy rowerzystów – uczniów

17 paŸdziernika Oœrodek kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu zaprosi³ do
wspólnej zabawy konstruktorów i wiel-
bicieli latawców. Ocenie podlega³y sta-
rannoœæ wykonania, konstrukcja, zdobie-

23 paŸdziernika w Szkole Filialnej

„Pi³ka jest okr¹g³a a bramki s¹ dwie..”

IV Œmigielska Jesieñ Turystyczna

VIII Zawody Latawcowe

Kampania przy rakietkach

si³y dro¿d¿ówkami i kibicowali sobie
wzajemnie. Po piêknej walce zwyciê¿y³a
dru¿yna Galaktikos z 12 punktami
(wszystkie mecze wygrane), II miejsce
– SP Stare Bojanowo (9 pkt), III m – Kla-
sa VI d (6 pkt), IV m – Mistrzowie (3 pkt)
i V miejsce – Teletubisie.
Zawodnicy dru¿yn, które zajê³y miejsca
I-III otrzymali z r¹k kierownika OKFiR
Zygmunta Ratajczaka z³ote, srebrne
i br¹zowe medale. OKFiR

foto OKFiR

w ¯egrówku zorganizowano turniej teni-
sa sto³owego. By³a to kolejna akcja w ra-
mach kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”. Zawodnikom towarzyszy³o has³o
„Nie pijê, nie palê – œwietnie siê bawiê”.
Turniej cieszy³ siê du¿ym zainteresowa-
niem, zarówno wœród ch³opców jak
i dziewcz¹t z klasy II i III. W zawodach
wystartowa³o 16 uczniów. Mecze by³y
niezwykle zaciête. Widaæ by³o, ¿e rakiet-
ka nie jest im obca. Ka¿dy chcia³ poko-
naæ przeciwnika i przejœæ do kolejnego

etapu. Jednak najlepszym zawodnikiem
okaza³ siê Tobiasz Wikowicz, który w fi-
nale pokona³ kole¿ankê z klasy – Marty-
nê Ziegler. Dziewczyny zaprezentowa³y
siê znakomicie, poniewa¿ trzecie miejsce
zajê³a Michalina ̄ yto. Finaliœci to ucznio-
wie klasy III. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali nagrody ufundowane przez Gminn¹
Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych w Œmiglu.

E. Lemañska
Szko³a Filialna w ¯egrówku

foto archiwum szko³y

szkó³ w Starym Bojanowie i Bronikowie
pokona³y wyznaczone trasy, aby spotkaæ
siê w gospodarstwie agroturystycznym
pañstwa Haberników.
Do Bronikowa dotar³a równie¿ „starsza
m³odzie¿” z W³oszakowic, która jak zwy-
kle przywioz³a dobry humor i aktywnie
bra³a udzia³ w zabawach sportowo-rekre-
acyjnych. Specjalnie dla goœci z W³osza-
kowic przygotowaliœmy miniturniej gry
w bule.
Ka¿dy rowerzysta otrzyma³ kartê rajdu,
na której zalicza³ kolejne zabawy, karty

nie oraz noœnoœæ latawca, czyli czas utrzy-
mania siê w powietrzu. Zawody rozgry-
wano w dwóch kategoriach: indywidual-
nie oraz w kategorii szkó³.
Jak co roku oceny dokonywa³ Krzysztof
Daniel, instruktor modelarstwa prowa-
dz¹cy sekcjê w Starym Bojanowie,
a wspiera³a go Danuta Strzelczyk, na-
uczycielka Szko³y Podstawowej w Œmi-
glu.
Dru¿ynowo I miejsce i puchar burmi-
strza Œmigla zdoby³a reprezentacja Szko-
³y Podstawowej w Œmiglu, na II miejscu
uplasowa³ siê Zespó³ Szkó³ w Starym
Bojanowie. Z kolei w kategorii indywidu-
alnej niepokonane by³o Stare Bojanowo,

zajmuj¹c miejsca I-III: byli to Patryk Se-
kulski, Adam Kêdziora i Szymon £awni-
czak.
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody
rzeczowe.

OKFiR, foto OKFiR

te pos³u¿y³y równie¿ do losowania na-
gród. Nikt nie wyjecha³ z Bronikowa z pu-
stymi rêkami.
Dziêkujemy opiekunom grup za udzia³
w rajdzie. OKFiR, foto OKFiR
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27 wrzeœnia w Zb¹szyniu odby³ siê
XXV Ogólnopolski Bieg Zb¹skich. Tra-
sa tego pó³maratonu przebiega³a wokó³
jeziora B³êdno. Dystans 21 km pokona³o
152 zawodników, wœród nich reprezen-
tanci naszej gminy. W kat. wiekowej pow.
40 lat Marian Skrzypczak zaj¹³ ósme miej-
sce, w kat pow. 50 lat Ireneusz Koller
siódme miejsce, a w kat. 70 lat Micha³
Szkudlarek zdoby³ z³oty medal. By³ on
najstarszym uczestnikiem biegu.
3 paŸdziernika w Turwi odby³ siê czter-
nasty ju¿ Bieg im. Dezyderego Ch³apow-
skiego na dystansie 10 km. Tu reprezen-
tacja naszej gminy zwiêkszy³a siê o za-
wodników z Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie, którzy siê bar-
dzo dobrze zaprezentowali. Wœród za-
wodników OKFiR Ireneusz Koller zaj¹³
w swojej kat. wiekowej 5.m, Jakub Woj-
ciechowski w kat. 30 lat 6.m a Micha³

11 paŸdziernika odby³a siê druga ko-
lejka spotkañ z udzia³em trzech dru¿yn
œmigielskich pingpongistów. W poszcze-
gólnych ligach punktowali:
II LIGA
- Obra Jaraczewo – Polonia Œmigiel 2-8,
T. Koz³owski 2,5 pkt, £. Szymañski, P. Ra-
tajczak po 2 pkt i K. Raksimowicz 1,5 pkt
- Junior Leszno – Polonia Œmigiel 3-7,
£. Szymañski, P. Ratajczak po 2 pkt, T. Ko-
z³owski, K. Raksimowicz 1,5 pkt.
III LIGA
- Obra Jaraczewo II – Polonia Œmigiel II
6-4, P. Mulczyñski 1 pkt, M. Gzylkowiak

Gminni biegacze

Polonia Arsena³ atakuje

Szkudlarczyk znów stan¹³ na najwy¿szym
podium w kat. 70 lat.
11 paŸdziernika odby³ siê dziesi¹ty Po-
znañ Maraton im Macieja Frankiewicza.
Jest to najwiêkszy maraton w Polsce.
Jego trasa wynosi³a 42 km 195 m.,
a udzia³ zg³osi³o ponad 5 tys. biegaczy.
O tym, ¿e nie ka¿dy ma doœæ si³y, ¿eby
podo³aæ takiemu wyzwaniu, œwiadczy
fakt, ¿e bieg ukoñczy³o tylko 4016 osób.
Wœród zawodników nie zabrak³o repre-
zentacji OKFiR Œmigiel. Micha³ Szkudla-
rek w kat w. pow. 75 lat zaj¹³ II miejsce
z czasem 4,20,17. (2712 m) By³ to ju¿
dziewi¹ty Poznañ Maraton pana Micha-
³a wœród 38 – przebiegniêtych na terenie
ca³ej Polski i zagranic¹. Kolejni zawodni-
cy OKFiR Œmigiel to: Marian Skrzypczak
(1276m.) Ireneusz Koller (3338m) i Ja-
kub Wojciechowski, który z powodu kon-
tuzji nie dokoñczy³ biegu. Tym razem nie

byli oni jedynymi reprezentantami naszej
gminy. Poznañ Maraton ukoñczyli rów-
nie¿ œmigielacy Roman Stachowski (czas
4,48,54) i Robert Gbiorczyk (z tym sa-
mym czasem).
Impreza przebiega³a w mi³ej i sportowej
atmosferze, a ka¿dy zawodnik, który
ukoñczy³ bieg otrzyma³ okolicznoœciowy
medal.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy

M.D., foto z archiwum biegaczy

1 pkt, P. Grzesiewicz 1 pkt, W. Przybyl-
ski 1 pkt
- Smecz Konin – Polonia Œmigiel II,3-7,
P. Grzesiewicz 2,5 pkt, W. Przybylski,
M. Gzylkowiak po 1,5 pkt, P. Mulczyñski
1 pkt
A KLASA
- Olimp Rawicz – Polonia Œmigiel III, 3-15,
W. Rejno 4,5 pkt, M. Skorupiñski 4,5 pkt,
N. Maækowski 4,5 pkt, B. Rejno 1,5 pkt
14 paŸdziernika rozpoczê³a siê druga
edycja ligi juniorów, w której graj¹ trzy-
osobowe zespo³y. Pier wsze mecze
z udzia³em œmigielan odby³y siê w Nie-

chanowie ko³o Gniezna.
- Orlêta Czacz – Polonia Œmigiel 0-9
- Stella Niechan II – Polonia Œmigiel 0-9
i w tych dwóch meczach komplet punk-
tów zdobyli
Wojtek Przybylski 3 pkt, Kacper Raksi-
mowicz 3 pkt, Przemys³aw Grzesiewicz
3 pkt. Natomiast w ostatnim bardzo wy-
równanym i emocjonuj¹cym meczu,
w którym Polonia Œmigiel gra³a ze Stell¹
Niechan I ostatecznie wygraliœmy 6-3.
Ka¿dy z wymienionych zawodników zdo-
by³ po 2 pkt i po I serii ligi juniorów.
Jesteœmy liderami naszej grupy.

Piotr Mulczyñski






