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Wszystkim osobom, które w³¹czy-
³y siê w organizacjê, na terenie Gmi-
ny Œmigiel, obchodów 70. rocznicy
wybuchu II wojny œwiatowej, w imie-
niu mieszkañców oraz swoim w³a-
snym sk³adam serdeczne podziêko-
wanie.
Kierujê je przede wszystkim do
cz³onków Komitetu Organizacyjne-
go, w sk³ad którego weszli pracow-
nicy Urzêdu Miejskiego Œmigla, Hu-
bert Zbierski, dyrektor oraz pracow-
nicy Centrum Kultury w Œmiglu, dy-
rektorzy, nauczyciele i uczniowie Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu,
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie, zespo³u szkó³ w Bro-
nikowie, Czaczu, Starym Bojanowie,
Starej Przysiece Drugiej, Gimnazjum

P o d z i ê k o w a n i e
oraz Szko³y Podstawowej w Œmiglu,
bracia Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Œmiglu, cz³onkowie Œmigiel-
skiego Towarzystwa Kulturalnego,
komendantka oraz druhowie œmigiel-
skiego Hufca ZHP, prezes oraz stra-
¿acy OSP Œmigiel, a tak¿e kierownik
i pracownicy ZGKiM w Œmiglu.
Podziêkowania sk³adam równie¿
ksiê¿om proboszczom ze œmigiel-
skich parafii, cz³onkom jury, organi-
zacjom, których poczty sztandarowe
uœwietnia³y rocznicowe uroczystoœci,
kierownikowi Posterunku Policji
w Œmiglu i policjantom czuwaj¹cym
nad bezpieczeñstwem podczas prze-
marszów ulicami miasta, cz³onkom
œmigielskiego Towarzystwa Œpiewu
„Harmonia”, Teresie i Jerzemu Mar-

ciniakom ze Œmigla, Aleksandrowi
Derze oraz cz³onkom Zespo³u Wer-
blistów ze Starego Bojanowa, Zyg-
muntowi Miko³ajczakowi i mieszkañ-
com wsi Machcin, a tak¿e Ryszardo-
wi Gorlasowi ze Œmigla.
Obchody, które dziêki podjêtej wspó³-
pracy odbywa³y siê we wrzeœniu i paŸ-
dzierniku na Ziemi Œmigielskiej po-
zwoli³y godnie przywo³aæ pamiêæ
o bohaterach naszej ma³ej Ojczyzny
i tragicznych wydarzeniach okresu
okupacji hitlerowskiej oraz przekazaæ
j¹ m³odemu pokoleniu jako wymaga-
j¹cy ochrony bezcenny depozyt histo-
ryczny.

Burmistrz Œmigla
Wiktor Snela
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Polowa msza œw. na œmigielskim Ryn-
ku by³a ostatni¹ z uroczystoœci zapisa-
nych w kalendarium obchodów 70. rocz-
nicy wybuchu II wojny œwiatowej. Nabo-
¿eñstwo w intencji rozstrzelanych miesz-
kañców Ziemi Œmigielskiej odby³o siê 30
listopada wieczorem. Tego dnia pod ta-
blic¹ upamiêtniaj¹c¹ rozstrzelanych
stan¹³ drewniany krzy¿ okryty suknem
w narodowych barwach, a obok polowy
o³tarz. Liturgiê odprawi³ ks. kanonik Zbi-
gniew Bartkowiak, proboszcz parafii p.w.
NMP Wniebowziêtej w Œmiglu, asysto-
wa³ mu ks. dziekan Tadeusz Fo³czyñ-
ski,  proboszcz dr ugiej œmigielskiej
parafii p.w. œw. Stanis³awa Kostki, oraz
wikary.
Mszê uœwietni³a obecnoœæ pocztów
sztandarowych szkó³ i miejscowych or-
ganizacji spo³ecznych, a tak¿e chór

Jednym z przedsiêwziêæ zaplanowa-
nych w œmigielskim kalendarium obcho-
dów 70. rocznicy wybuchu II wojny œwia-
towej by³o widowisko historyczne. Jego
premiera odby³a siê 23 paŸdziernika,
w rocznicê drugiej egzekucji, w Centrum
Kultury. Trzy dni póŸniej spektakl obej-
rza³a m³odzie¿ ucz¹ca siê w œmigielskich
gimnazjach, a tak¿e szko³ach ponadgim-
nazjalnych.
Przedstawienie wyre¿yserowa³ Janusz
Dodot, a aktorami byli uczniowie miej-
scowego Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Tym razem akcja widowiska nie rozgry-
wa³a siê na scenie, ale poœród widowni.

Obchody 70.  rocznicy wybuchu
II Wojny Œwiatowej to wydarzenie kultu-
ralne, które zgromadzi³o w sali gimna-

W  i n t e n c j i  R o z s t r z e l a n y c h

G e s t e m  i  œ w i a t ³ e m  o  h i s t o r i i

Z wdziêcznoœci za „nowy dzieñ spokojny…”

„Harmonia”. Pod-
czas nabo¿eñstwa
naprzeciw o³tarza
s t a l i  h a rc e r ze ,
trzymaj¹c w rê-
kach ró¿e. T r z y -
d z i e œ c i  osiem
kwiatów, opatrzo-
nych bia³ o - c z e r -
won¹ szarf¹ z imie-
niem i nazwiskiem,
s y m b o l i z o w a ³ o
mieszkañców Zie-
mi Œmigielskiej
r ozs t r z e l a n y c h
w Œmiglu, Kurzej-
górze oraz Koœcianie.
Po nabo¿eñstwie jego uczestnicy udali
siê na cmentarz. Tam, przy dŸwiêkach
werbli, pod pomnikiem ofiar wrzeœnia

Przewa¿a³ teatr ge-
s t ó w ,  œ w i a t ³ a
i d Ÿ w i ê k ó w .
W spektaklu pad³o
niewiele s³ów, jed-
nak te, które widzo-
wie us³yszeli, by³y
bar dzo  dob i tne
i znacz¹ce.
Spektakl poprzedzi³
wyk³ad na temat hi-
tlerowskiej okupa-
cji, przygotowany
przez Wojciecha
Ciesielskiego.

A. Kasperska  fot. Antoni Szulc

stycznej Zespo³u Szkó³ w Starej Przysie-
ce Drugiej, na wieczorze poetycko – mu-
zycznym pod tytu³em: „Kiedy siê wy-

p e ³ ni³y dni…”,
u c z n i ó w  o r a z
m i e s z k a ñ c ó w
okolicznych miej-
scowoœci. Widzo-
wie zostali zapro-
szeni do wys³u-
chania „opowia-
dania o cudow-
nych ludziach,
którzy potrafili
piêknie umieraæ
i piêknie ¿yæ”.
Prezentowane
utwory poetyckie

i paŸdziernika 1939r. harcerze z³o¿yli
symboliczne ró¿e, a delegacje okoliczno-
œciowe wi¹zanki kwiatów.

tekst i foto A. Kasperska

oraz fragmenty prozy dokumentalnej na-
wi¹zywa³y do wojennych losów obroñ-
ców ojczyzny, walcz¹cych w imiê brater-
stwa, poœwiêcenia, mi³oœci, wolnoœci i po-
koju. W widowisku znalaz³y siê wspó³cze-
sne teksty piosenek o ponadczasowej
i uniwersalnej treœci. Wykonywa³ je
szkolny chór z towarzyszeniem zawodo-
wych muzyków.
Scenografia, archiwalne zdjêcia oraz sub-
telne oœwietlenie podkreœla³y nastrój za-
dumy, refleksji.
Spotkanie z poezj¹ i muzyk¹ dostarczy³o
wielu wra¿eñ. By³o ono dziêkczynnym
gestem za „nasz nowy dzieñ spokojny...”

Joanna Poprawiak
foto archiwum
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Kolejny raz œmigielskie Szkolne Schro-
nisko M³odzie¿owe przyst¹pi³o do co-
rocznego wspó³zawodnictwa i ponownie
uzyska³o wysoki wynik. By³ to ju¿ 49.
konkurs przeprowadzony przez  Polskie
Towarzystwo Schronisk M³odzie¿owych.
Œmigiel po raz drugi z rzêdu uzyska³ dru-
gie miejsce w skali województwa, jednak
znacz¹cym osi¹gniêciem by³o uzyska-
nie wysokiego „Br¹zowego Wyró¿nie-
nia” w skali kraju. Miejsca te Œmigiel
dzieli ze schroniskiem w Osiecznej.
W 2007 roku w województwie œmigielska
placówka uzyska³a miejsce trzecie.

G³ównym kryterium oceny komisji kon-
kursowej by³a liczba udzielonych nocle-
gów. Ponadto liczy³y siê dzia³ania w za-
kresie poprawy warunków sanitarno-hi-
gienicznych i zapewnienia informacji kra-
joznawczej, a tak¿e opinie goœci. Ocenie
podlega³ rok szkolny, a wiêc ostatni ran-
king obejmowa³ okres od 1 wrzeœnia 2008
r. do wrzeœnia 2009 r. W tym czasie œmi-
gielska placówka udzieli³a 3 494 nocle-
gów. Wœród zorganizowanych grup by³y
cztery obozy sportowe. W budynku na-
stêpuje systematyczna wymiana umeblo-
wania, a tak¿e bie¿¹ce prace konserwa-

torskie. Obecnie
trwa malowanie
e l e w a c j i  z e -
wnêtrznej. Schro-
nisko wyda³o w³a-
sny folder w na-
k³adzie 1000 eg-
z e m p l a r z y ,
u c z e s t n i c z y ³ o
w targach tury-
stycznych w Po-
znaniu, a od mie-
s i ¹ c a  p o s i a d a
równie¿ swoj¹
stronê interne-

21 listopada w Lesznie odby³ siê III
Festiwal Piosenki M³odzie¿owej Young
Singers 2009, którego organizatorami
by³a M³odzie¿owa Rada Miasta Leszna,
Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz
Urz¹d Miasta Leszna. W kategorii wie-
kowej 15-18 lat II miejsce zajê³a Daria
Kaczór – reprezentantka Studia Piosen-

W dniach 19-20 paŸdziernika odby³y
siê w Centrum Kultury w Œmiglu Warsz-
taty Aktywnego Poszukiwania Pracy. Za-
jêcia zosta³y zorganizowane dziêki wspó³-
pracy Gminnego Centrum Informacji
oraz Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Lesznie.
Bezp³atne warsztaty by³y adresowane do
ka¿dego, kto chce podj¹æ lub zmieniæ
pracê i w swoich staraniach napotyka
przeszkody. Tematyka zajêæ obejmowa-
³a zasady pisania ¿yciorysu i listu moty-
wacyjnego oraz najczêœciej pope³niane
b³êdy przy redagowaniu dokumentów
aplikacyjnych. Uczestnicy zaznajomili siê
z metodami poszukiwania pracy i ich sku-
tecznoœci¹. Poznali znaczenie „mowy cia-

Wysokie noty dla schroniska

Kolejne sukcesy Studia Piosenki Muzol

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w Œmiglu

tow¹ (www.schronisko.smigiel.pl).
Schronisko utrzymuje siê z subwencji
oœwiatowej, dochodów w³asnych oraz
œrodków na dzia³alnoœæ z bud¿etu gmi-
ny.
Od lipca 2007 roku, po odejœciu na eme-
ryturê Krystyny Bzyl, kierownictwo œmi-
gielskiego schroniska objê³a Wanda Ja-
kubowska. Od tego czasu to ona koor-
dynuje dzia³alnoœci¹ placówki i dba, aby
funkcjonowa³o w wysokim standardzie.
Statuetkê oraz gratulacje za II miejsce
w województwie, przyznan¹ przez Zarz¹d
Oddzia³u Wielkopolskiego PTSM, pani
kierownik odebra³a osobiœcie 2 paŸdzier-
nika w Koninie z r¹k Marii £azarz – pre-
zesa Zarz¹du oraz prezydenta Konina.
20 paŸdziernika w Szczecinie, w ramach
miêdzynarodowego seminarium p.n.
„Edukacja ekologiczna i jakoœæ pracy
schronisk m³odzie¿owych w Polsce
i w Niemczech”, Wanda Jakubowska
odebra³a „Br¹zowe Wyró¿nienie” przy-
znane przez Zarz¹d G³ówny PTSM.
Sukcesów kierowniczce pogratulowa³
równie¿ burmistrz Wiktor Snela. Na spo-
tkaniu, 10 listopada, podziêkowa³ jej za
zaanga¿owanie oraz wk³ad pracy na rzecz
rozwoju œmigielskiego schroniska.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

ki Muzol dzia³aj¹cego przy Centrum
Kultury w Œmiglu.
Nastêpnego dnia w Œwieciechowie odby³
siê V Powiatowy Konkurs Piosenki Dzie-
ciêcej i M³odzie¿owej „Cantores”, na któ-
rym szczêœcie dopisa³o nie tylko Darii –
zdobywczyni Grand Prix konkursu, ale
tak¿e pozosta³ym cz³onkom Studia. Miej-

sce II zajê³a Ma³gorzata Kozak, a Emilia
Ziegler i Maciej Mucherski zdobyli wy-
ró¿nienia. Nasi wokaliœci wyst¹pili rów-
nie¿ w kategorii zespo³ów. Trio „Muzol-
ki” w sk³adzie Daria Kaczór, Emilia Zie-
gler i Maciej Mucherski – zdoby³o I miej-
sce, natomiast duet – Ma³gorzata Kozak
i Emilia Ziegler – wyró¿nienie.

M.D.

³a” w kontakcie
z pracodawc¹,
a tak¿e otrzyma-
li wskazówki do-
tycz¹ce radze-
nia sobie z od-
powiedziami na
najczêœciej zada-
wane przez pra-
codawcê pyta-
nia. Zajêcia pro-
wadzone by³y
przez Mariolê
Linke z CIiPKZ
w Lesznie.

L.S., foto L.S.
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Dnia 9 stycznia 2009 roku Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej przez aklamacjê podj¹³
uchwa³ê, og³aszaj¹c rok 2009 Rokiem
Juliusza S³owackiego. Postanowi³ w ten
sposób uczciæ dwie rocznice: dwusetn¹
urodzin i sto szeœædziesi¹t¹ œmierci Ju-
liusza S³owackiego, narodowego wiesz-
cza, jednego z najwybitniejszych poetów
doby romantyzmu.
Dzia³alnoœæ podjêta przez liczne instytu-
cje kulturalne przybli¿y³a wspó³czesne-
mu spo³eczeñstwu osobê poety sprzed lat
i jego bogat¹ twórczoœæ. Udowodni³a
wielkoœæ geniuszu Juliusza S³owackiego
i ponadczasowe wartoœci jego poezji.
Juliusz S³owacki napisa³ mnóstwo liry-
ków, wiele poematów, kilka rapsodów, 26
dramatów. Wypowiada³ siê w rozprawach
filozoficznych i artyku³ach krytycznych.
Wa¿ne miejsce w piœmiennictwie polskim
zajmuj¹ jego listy. Twórczoœæ poety za-
wiera treœci osobiste, historyczne, ba-
œniowe, antyczne, mistyczne i dla Pola-
ków cenne tematy narodowe. Gama na-
strojów poezji Juliusza S³owackiego jest
szeroka; czasem jego wiersze nastrojem
przypominaj¹ „anio³ów mowê”, niekiedy
s¹ ³agodne i ciche „jako pieœñ stepowa”.
Gdy poeta wytyka wady i s³aboœci Pola-
ków, jego poezja nabiera si³ê burzy i ja-
snych piorunów.
Juliusz mia³ s³abe zdrowie, ale by³ dziec-
kiem bardzo zdolnym, zdradzaj¹cym ta-
lent literacki i plastyczny. Jako dziewiêt-
nastolatek ukoñczy³ studia prawnicze
w Wilnie, biegle w³ada³ kilkoma jêzyka-
mi nowo¿ytnymi, zna³ grekê i ³acinê. Na
¿yczenie matki, marz¹cej dla swego je-
dynaka o karierze dyplomatycznej
i urzêdniczej, w lutym 1828 roku S³owac-
ki przyjecha³ do Warszawy. Wkrótce
podj¹³ bezp³atn¹ pracê aplikanta w biu-
rze Komisji Skarbu (materialny byt za-
pewnia³y mu pieni¹dze pozostawione
przez zmar³ego ojca). Praca w biurze
nudzi³a m³odego poetê maj¹cego ju¿ spo-
ry dorobek literacki.

Atmosfera polityczna w Warszawie
oko³o 1828 roku by³a trudna dla Polaków.
Wzmog³y siê represje, toczy³y siê proce-
sy, polskimi patriotami zape³nia³y siê wiê-
zienia. Car Miko³aj I przygotowywa³ sw¹
koronacjê na króla polskiego. Mimo car-
skiego terroru, patriotyczna m³odzie¿
Królestwa Polskiego dzia³a³a w tajnych
organizacjach przygotowuj¹cych spisek.
M³ody S³owacki, zajêty w³asnymi sprawa-
mi, mia³ wtedy niewiele kontaktu ze
zbuntowan¹ m³odzie¿¹.
Trudn¹ atmosferê panuj¹c¹ w Warszawie

Z n a l i  s i ê  o s o b i œ c i e

w koñcu lat dwudziestych XIX wieku
odczu³a mieszkaj¹ca w stolicy genera³o-
wa Barbara D¹browska, by³a panna Ba-
sia Ch³apowska z koszanowskiego dwor-
ku. Jako wdowa po generale Janie Hen-
ryku D¹browskim zaliczana by³a w Kró-
lestwie Polskim do dam najwy¿szej kla-
sy. Na oficjalnych uroczystoœciach zajmo-
wa³a miejsce przy ¿onie ksiêcia Konstan-
tego. Tak by³o w czasie symbolicznego
pogrzebu cara Aleksandra I oraz w cza-
sie koronacji cara Miko³aja I. Podczas
oficjalnych uroczystoœci Genera³owa
wœród dam wyró¿nia³a siê wyrafinowan¹
elegancj¹. Strój na uroczystoœci korona-
cyjne zamówi³a u francuskiej modystki
w Poznaniu ju¿ rok wczeœniej. By³o to
w czasie, gdy rodzice Barbary sprzedali
dworek w Koszanowie, a ona ze smut-
kiem rozstawa³a siê z miejscem, w któ-
rym up³ynê³y jej lata dzieciñstwa i m³o-
doœci.
Koronacja Miko³aja I odby³a siê w kate-
drze warszawskiej 20 czerwca 1829 roku.
W tej trudnej do przyjêcia, dramatycznej
dla narodu polskiego uroczystoœci, Bar-
bara D¹browska z córk¹ zobowi¹zana
by³a wzi¹æ udzia³ jako wdowa po genera-
le – wodzu wojsk polskich. Bogus³awa
z D¹browskich Mañkowska, córka Bar-
bary i Jana Henryka, w pamiêtniku opi-
sa³a wra¿enia z tej koronacji. Napisa³a
w nim: „…Moje miejsce by³o wyznaczo-
ne miêdzy córkami jenera³ów i ministrów
… a takowe by³o w lo¿y odstaj¹cej przy
samym wielkim o³tarzu.” W pamiêtniku
pisze, ¿e jej matka mia³a pierwsze miej-
sce po ksiê¿nej £owickiej, ¿onie carewi-
cza Konstantego. Swoje wra¿enia Gene-
ra³owa opisa³a w liœcie do Franciszki hra-

biny Miel¿yñskiej z Mi³os³awia.
W uroczystoœciach koronacyjnych rów-
nie¿ byli zobowi¹zani wzi¹æ udzia³ urzêd-
nicy pañstwowi Królestwa Polskiego.
Jako urzêdnik Komisji Skarbu Juliusz
S³owacki by³ obecny na koronacji. Obraz
i swoje odczucia z niej opisa³ w liœcie do
Aleksandry Becu – przyrodniej siostry.
List napisa³ w dniu 20 czerwca 1829 roku,
w którym donosi³: „…na koronacji naj-
³adniej siê wydawa³ amfiteatr wzniesio-
ny, migaj¹cy siê mnóstwem ró¿nofarb-
nych parasolików, miêdzy którymi po-
wiewa³y strusie pióra i piêkne od kape-
luszów kwiaty. Szkoda tylko, ¿e nie mogê
tu dodaæ, ¿e piêknoœæ dam gasi³a blask
i œwie¿oœæ zdobi¹cych je kwiatów...”
Wœród dam, ze szczypt¹ z³oœliwoœci opi-
sanych w cytowanym liœcie, by³a na pew-
no Barbara D¹browska, wówczas czter-
dziestoletnia kobieta, matka dorastaj¹-
cych dzieci. Wielce prawdopodobne jest
to, ¿e m³ody Juliusz S³owacki, „lustruj¹c”
damy z otoczenia cara i jego brata Kon-
stantego, przyjrza³ siê uwa¿niej Barbarze
D¹browskiej. By³o to ich pierwsze, choæ
nieosobiste spotkanie. Dla wielkiej damy
m³ody poeta – urzêdnik by³ kimœ niezna-
nym, niczym szczególnym niewyró¿nia-
j¹cym siê z obecnych w katedrze. Zapew-
ne dwudziestoletni Juliusz cieplejszym
spojrzeniem ogarn¹³ te rzêdy goœci ko-
ronacyjnych, w których siedzia³y córki
znanych osobistoœci, a wœród których
by³a m³odziutka Bogus³awa D¹browska.

Koronacja cara rosyjskiego na króla
Polski by³a trudnym i upokarzaj¹cym
prze¿yciem dla wielu Polaków. Patrio-
tyczna m³odzie¿ planowa³a zamach na
Miko³aja I, odt¹d króla polskiego. Podob-
nie jak wiêkszoœci¹ rodaków, Barbar¹
D¹browsk¹ targa³y sprzeczne uczucia.
Wdowa po bohaterze narodowym, który
swoje ¿ycie odda³ sprawie wolnoœci Pol-
ski, dziel¹ca z nim ¿o³nierski los, zosta³a
zobowi¹zana do lojalnoœci wobec rosyj-
skiego zaborcy! Aby na przysz³oœæ unik-
n¹æ podobnych, niezrêcznych i k³opotli-
wych sytuacji, postanowi³a wyjechaæ
z Królestwa Polskiego i na sta³e zamiesz-
kaæ w DreŸnie. Ju¿ przed koronacj¹ na
dalsze nauki wyekspediowa³a tam syna
Bronis³awa. Genera³owa marzy³a dla
swego jedynaka o odegraniu w przysz³o-
œci wielkiej roli w odzyskaniu pe³nej wol-
noœci przez Polaków. Obawia³a siê, aby
zbyt m³ody i rw¹cy siê do konspiracji syn
nie zosta³ aresztowany, co przekreœli³o-
by jej matczyne plany. Z niespokojnej

Ä
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i przygotowuj¹cej powstanie Warszawy
wyjecha³a na wiosnê 1830 roku. Po d³u¿-
szym woja¿u Barbara D¹browska z córk¹
zamieszka³a w DreŸnie.
Dla zagubionego w egocentryzmie
i w poezji Juliusza S³owackiego korona-
cja Miko³aja I by³a przebudzeniem
z obojêtnoœci na sprawy narodowe. Do-
wodem tego s¹ wstrz¹saj¹ce sceny koro-
nacji przedstawione w dramacie narodo-
wym „Kordian” napisanym w 1833 roku
w Genewie, a wydanym bezimiennie
w Pary¿u w 1834 roku. Dramat ten pierw-
szy raz na scenie wystawiono dopiero
w 1899 roku w Krakowie.

Kolejnym, prawdziwym i wielkim
wstrz¹sem dla poety – urzêdnika by³
wybuch powstania listopadowego. Ju-
liusz S³owacki na powstanie zareagowa³
entuzjastycznie cyklem patriotycznych
wierszy opublikowanych w warszawskiej
prasie i drukowanych na anonimowych
ulotkach. W tych wierszach poeta jedno-
znacznie opowiedzia³ siê po stronie po-
wstania. Wierszami „Oda do wolnoœci”,
„Kulig”, „Pieœñ legionu litewskiego”,
a zw³aszcza „Hymnem”, S³owacki sta³ siê
z nieznanego bardzo popularnym poet¹
– bardem powstañców. W „Hymnie” po-
eta nawi¹zuje do starej pieœni „Boguro-
dzica”, jest pe³en nadziei na odzyskanie
niepodleg³oœci i wierzy, ¿e w tej sprawie
Polakom pomo¿e Bogarodzica. „Hymn”
by³ i jest bardzo znanym i popularnym
utworem recytowanym i œpiewanym
w czasie podnios³ych uroczystoœci naro-
dowych. (Ostatnio œmigielski chór „Har-
monia” zaœpiewa³ „Hymn” podczas polo-
wej mszy œwiêtej 30 paŸdziernika 2009
roku.)

Jako autor antyrosyjskich wierszy nie
móg³ S³owacki pozostaæ w Warszawie, do
której wkroczy³y carskie wojska. Zanie-
pokojona o los chorowitego syna, matka
Salomea wymyœli³a sposób, aby zmusiæ
Juliusza do wyjazdu. Wys³a³a mu czek na
utrzymanie, który móg³ zrealizowaæ tyl-
ko w DreŸnie. Wyjazd u³atwi³a S³owac-
kiemu nowa praca w Biurze Dyploma-
tycznym ksiêcia Adama Czartoryskiego.
Przez Wroc³aw 8 marca 1831 roku uda³
siê do Drezna.

Saksonia od dawna by³a przyjazna

wolnoœciowym d¹¿eniom Polaków, dlate-
go w DreŸnie przebywa³a ich liczna gru-
pa. Czêœæ polonii mieszka³a tam ze wzglê-
dów snobistycznych, inna politycznych,
zw³aszcza powstañcy i legioniœci. Spo-
œród drezdeñskiej polonii warto wymie-
niæ: genera³a Karola Kniaziewcza – przy-
jaciela Jana Henryka D¹browskiego, hra-
biostwo Mycielskich z Tuliszkowa, Alek-
sandra Walewskiego – syna cesarza Na-
poleona, poetê Antoniego Edwarda
Odyñca, hrabiostwo Komarów z Podola,
Matyldê Szymanowsk¹ – ¿onê genera³a
legionowego, ksiêcia Paw³a Sapiehê, bra-
ci Sobolewskich, Joannê Bobrow¹ z kre-
sów, Ch³apowskich z Czerwonej Wsi
i Barbarê D¹browsk¹. Gdy powstanie li-
stopadowe chyli³o siê ku upadkowi, do
Drezna przybywa³o coraz wiêcej po-
wstañców szukaj¹cych tu schronienia
przed przeœladowaniem. Oni opowiadali
o tragicznym przebiegu walk powstañ-
czych. Rodacy mieszkaj¹cy w DreŸnie
starali siê pomóc uchodŸcom. Niestety,
w mieœcie byli te¿ carscy agenci, jak hra-
bina Seweryna Sobañska.

Do stolicy Saksonii Juliusz S³owacki
przyjecha³ 29 marca lub 1 kwietnia
1831roku (Ÿród³a podaj¹ ró¿ne daty)  i za-
mieszka³ w hotelu Pod Z³ot¹ Koron¹.
Wkrótce po przyjeŸdzie przypadkowo
w kawiarni spotka³ Antoniego Edwarda
Odyñca, przyjaciela z czasów wileñskich,
który wprowadzi³ go na polonijne salo-
ny. W DreŸnie S³owacki zosta³ bardzo
¿yczliwie przyjêty przez poloniê, ponie-
wa¿ by³y ju¿ znane jego liryki powstañ-
cze. Kontakty towarzyskie u³atwi³y mu
te¿ nienaganne maniery i dobra znajo-
moœæ francuszczyzny.
Poeta bywa³ goœciem wielu salonów drez-
deñskich. Prawdopodobnie Odyniec za-
prowadzi³ go do domu genera³owej Bar-
bary D¹browskiej mieszkaj¹cej z córk¹
w kamienicy przy Starym Rynku. Wdo-
wa po Janie Henryku D¹browskim by³a
dla Polaków na emigracji wielkim auto-
rytetem moralnym. To ona by³a inicja-
tork¹ prê¿nie dzia³aj¹cego w DreŸnie
Komitetu Pomocy Powstañcom. Jedn¹
z form dzia³alnoœci Komitetu by³o orga-
nizowanie dochodowych wieczorów po-
etycko-muzycznych o patriotycznym cha-
rakterze.

Dla dwudziestodwuletniego Juliusza S³o-
wackiego zaszczytem by³o z³o¿enie wizy-
ty i zawarcie znajomoœci z Barbar¹ D¹-
browsk¹ „drezdeñsk¹ polsk¹ ambasa-
dork¹”. W listach do matki poeta dzieli³
siê radoœci¹ poznania wdowy po genera-
le D¹browskim i bycia goœciem w jej
domu. Osobiste poznanie powstañczego
barda by³o równie¿ niezapomnianym
prze¿yciem dla Barbary i jej córki. Drez-
deñskie spotkanie z Juliuszem S³owac-
kim zaowocowa³o póŸniej u nich zainte-
resowaniem siê poet¹ i umi³owaniem 
jego twórczoœci. O kontaktach swoich
i matki ze S³owackim pisa³a Bogus³awa
z D¹browskich Mañkowska w „Pamiêt-
nikach” wydanych Poznaniu w latach
1880 – 1882.

W koñcu lipca 1831 roku S³owacki
niespodziewanie otrzyma³ od rz¹du po-
wstañczego misjê dyplomatyczn¹. Mia³
z Drezna udaæ siê do Pary¿a i Londynu,
by przekazaæ tajne listy przedstawiciel-
stwom polskim. To zadanie pozwala³o mu
wzi¹æ bezpoœredni udzia³ w sprawach
krajowych, ³agodzi³o te¿ wyrzuty sumie-
nia z powodu nag³ego wyjazdu z powstañ-
czej Warszawy. S³owacki misj¹ by³ bar-
dzo przejêty. Z Pary¿a w liœcie do matki
pisa³: „Zrobi³em rzecz wielkiej wagi, ro-
dzina nasza bêdzie zdrowa”. (Rodzina
oznacza³a Polskê) Wed³ug Barbary D¹-
browskiej, poeta by³ w tej misji dublerem
Juliana Ursyna Niemcewicza. Mimo krót-
kiego pobytu w DreŸnie, zd¹¿y³ siê spor-
tretowaæ u malarza Tytusa Byczkowskie-
go.
Powstañcze utwory S³owackiego by³y
zrozumia³e i chêtnie czytane i publiko-
wane, nawet rêcznie przepisywane, zna-
ne w kraju i za granic¹. Ich treœæ trafia³a
do umys³ów i serc Polaków. Dotyczy³a
aktualnych spraw narodowych, silnie
tkwi³a w rzeczywistoœci, a nie w oderwa-
nych od niej marzeniach.

Rok S³owackiego mia³ przybli¿yæ
wspó³czesnym osobê i twórczoœæ poety.
 Mi³ym jest fakt, ¿e wœród entuzjastów
twórczoœci Juliusza S³owackiego i wœród
znaj¹cych go osobiœcie by³a Barbara
D¹browska, córka Nepomuceny i Ksawe-
rego Ch³apowskich z dworu w Koszano-
wie.

Leokadia Szymanowska

Ê



grudzieñ/20098

Mimo up³ywu lat niewiele siê zmieni-
³o – w 1925 roku wszyscy oczekiwali tych
œwi¹t, a zw³aszcza najm³odsi obywatele.
Zabiegani rodzice, troszcz¹cy siê o jak
najlepsze przygotowanie do nich, han-
dlowcy, którzy czynili wszystko, aby
wyjœæ naprzeciw tym staraniom, i wresz-
cie „pociechy” oczekuj¹ce z radoœci¹, ale
czasem z niepokojem wizyty „gwiazdo-
ra”, to wszystko tworzy³o niepowtarzal-
ny klimat. Tak by³o dawniej i pozosta³o
do dziœ. Na wiele dni przed œwiêtami uka-
zywa³y siê reklamy, np.:
Olejek migda³owy. Olejek cytrynowy.
Prawdziwe mielone korzenie
oraz wszelkie przyprawy do
pierników jak: any¿, pota¿
sól rogowa, kwiat muszkat,
cynamon i.t.d. poleca
St. Kotecki,
Drogeria Pozn. Œmigiel – Rynek
Dzieci i m³odzie¿ dowiedzia³a siê z rado-
œci¹, ¿e wakacje szkolne bêd¹ od
22.12.1925 do 3.1.1926 roku. W 1925 roku
niedziela przedœwi¹teczna wypad³a
w dniu 20 grudnia i w zwi¹zku z tym og³o-
szono, ¿e od po³udnia do godz. 1800 mog¹
byæ otwar te sklepy przemys³owe.
W przeddzieñ Wigilii Bo¿ego Narodze-
nia Towarzystwo œw. Wincentego a Pau-

lo urz¹dzi³o „Gwiazdkê” dla biednych.
O godzinie 1500 zebra³o siê w Strzelnicy
oko³o 200 biednych i bezdomnych. Do
zebranych przemówi³ ks. prob. Nowak,
a po nim burmistrz Pioch. Nastêpnie
deklamacje wyg³osi³y dzieci robotników,
a w koñcu rozdano podarki, które przy-
jêto z wielk¹ radoœci¹ i zadowoleniem.
Prezesem towarzystwa by³a wówczas
p. £ukomska, a jej zastêpczyni¹ p. Rakow-
ska. W numerze œwi¹tecznym „Orêdow-
nika Œmigielskiego” ukaza³ siê artyku³,
w którym pisano m.in. „Naród polski
zyska³ prawo do ¿ycia i zwyciê¿y³ œmieræ,
gotowan¹ mu przez wrogów. Chwa³a na
wysokoœci Bogu, za woln¹ i niepodleg³¹
Ojczyznê, zaœ proœba o Pokój na Ziemi
dla ludzi dobrej woli jednoznaczna jest
z proœb¹ o pokój dla ca³ej ludzkoœci.”
W œwiêta Bo¿ego Narodzenia Komitet na
rzecz utrzymania ochronki w Œmiglu
urz¹dzi³ Przedstawienie gwiazdkowe dzieci
z ochronki. W programie by³ m.in. œpiew:
Wœród nocnej ciszy. Chór dzieciêcy. De-
klamacje: Ju¿ pierwsza gwiazdka, Dzie-
ci u ¿³obka. Korowód anio³ków: Panna
Przeczysta. Gra w kó³ko. Obrazek sce-
niczny w 1 akcie: Dusze u wrót nieba.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to œwiêta ra-
dosne, a wiêc warto tradycyjnie przypo-
mnieæ, z czego w tych czasach œmiali siê
nasi przodkowie:

Pogró¿ki
Do komisariatu wpada jakiœ zdyszany
jegomoœæ i wo³a:
- Panie komisarzu! Codziennie dostajê
listy z pogró¿kami.
- A czy wie Pan, kto je przysy³a?
- Wiem! Urz¹d Skarbowy!

Bo¿e Narodzenie w Œmiglu w 1925 roku

Stosowny przydzia³
Antoni Pukalski staje do poboru. Jest
zdrowy, ale ma jedn¹ przykr¹ wadê. J¹ka
siê.
- Jak siê nazywacie? – pyta siê lekarz
- Puk... Puk... Puk...
- Przydzia³ – karabiny maszynowe.

Zez
Dwie panie omawiaj¹ trzeci¹.
- Ona proszê pani jest taka zezowata, ¿e
jak p³acze, to jej ³zy kapi¹ na plecy.

Na egzaminie
- Jakie zêby wyrastaj¹ nam najwczeœniej?
- Mleczne.
- A jakie na ostatku?
- Sztuczne.

Co i komu przynios³a gwiazdka
- No, Karolku, co dosta³eœ na gwiazdkê?
- Ubranie, pistolet, ³y¿wy i album do
znaczków.
- A siostrzyczka?
- Przybory do szycia, rower i wózek do
lalek.
- A mamusia?
- Futro, dwa kapelusze i z³ot¹ bransole-
tê.
_ A ojciec?
- Ojcu mama kaza³a wyprasowaæ spodnie.

Jan Pawicki

Informujemy, ¿e firma KB Szkolenia, prowadzi zapisy na bezp³atne kursy jêzyka angielskiego w ramach projektu „Prze-
³amujemy bariery...”
Szkolenia przeznaczone s¹ dla osób zatrudnionych, po 45 roku ¿ycia, z maksymalnie œrednim wykszta³ceniem.
Kursy odbywaæ siê bêd¹ w Centrum Kultury w Œmiglu grupach 8-osobowych po 180 godzin z jedn¹ grup¹ (60 lekcji/45 min
w grupie, plus po 15 lekcji/60 min indywidualnych z ka¿dym uczestnikiem).
Zapisy:
Karina Burda – tel 600 251 198, e-mail: kontakt@kbszkolenia.pl
Centrum Kultury w Œmiglu – tel 65 1 180 273

Centrum Kultury w Œmiglu informuje, ¿e w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Œmiglu, Filiach Bibliotecznych w Czaczu,
Starym Bojanowie, Niet¹¿kowie oraz ksiêgarniach Janiny Turkowiak i Wojciecha Miko³ajczaka w Œmiglu mo¿na kupiæ
ksi¹¿kê pt. „Ziemia Koœciañska na starych pocztówkach” w cenie 30 z³. Ksi¹¿ka zawiera m.in. 100 graficznie opracowanych
pocztówek Œmigla i okolicy.

U w a g a !

Bezp³atny kurs jêzyka angielskiego

U w a g a ! U w a g a !

Polecamy!
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W zwi¹zku z 70. rocznic¹ wybuchu II
wojny œwiatowej mój dziadek Zdzis³aw
postanowi³ opowiedzieæ mi swoj¹ histo-
riê zwi¹zan¹ z tamtym wydarzeniem.
Dziadek ukoñczy³ wtedy 13 lat. W oba-
wie przed wywiezieniem na przymusowe
roboty do Niemiec znalaz³ pracê w Kro-
bi. Niestety w listopadzie 1943 roku zo-
sta³ wywieziony do Hamburga, gdzie pra-
cowa³ w stoczni ³odzi podwodnych, w fir-
mie Howaldsverke. Wszystkich pracow-
ników tej firmy traktowano jak niewolni-
ków. Zmuszano ich do ciê¿kiej pracy –
niekiedy przez ca³e dnie – a gdy ktoœ nie
wykona³ polecenia, by³ bity i poni¿any.
Dziadek wraz z kilkoma wspó³pracowni-
kami planowa³ ucieczkê z Hamburga.
W koñcu uda³o im siê to w czerwcu 1944
roku. Od tego czasu ju¿ siê nie widzieli,
poniewa¿ ka¿dy poszed³ w swoj¹ stronê.
Dziadek zatrzyma³ siê u swojego wuja
w Poznaniu i o wszystkim mu opowie-
dzia³. Wujek obieca³ dziadkowi, ¿e za³a-
twi odpowiednie dokumenty, ale zazna-
czy³, ¿e dla bezpieczeñstwa wszystkich
bêdzie musia³ wyjechaæ z Poznania. Po
oko³o dwóch tygodniach dziadek otrzy-
ma³ od wuja Arbeits Buch i Reiss-Szein
do Kêpna, jako robotnik z organizacji Tot.
Musia³ zg³osiæ siê na dworcu w Kêpnie,
gdzie mia³ czekaæ na niego pewien cz³o-
wiek, który zapewni³by mu „pracê”. Kie-
dy dotar³ na miejsce, zasta³ tam ¿o³nie-
rza, który zaproponowa³ mu zaci¹gniê-
cie siê do oddzia³ów partyzanckich Na-
rodowych Si³ Zbrojnych, a poniewa¿
w tym czasie dziadek nie mia³ pracy
i uœwiadomi³ sobie, ¿e nie ma nic do stra-
cenia, przyj¹³ jego propozycjê.
Po tygodniu zosta³ przewieziony do ga-
jówki w lasach niedaleko Myszkowa.
Wartownik, który przej¹³ dziadka, zapro-
wadzi³ go do zamaskowanego bunkra
i przedstawi³ dowódcy oddzia³u „¯biko-
wi” oraz starszemu sier¿antowi „Brzo-
zie”. Po kilku szczegó³owych pytaniach
musia³ napisaæ krótki ¿yciorys, a przede
wszystkim z³o¿yæ przysiêgê dowódcy, ¿e
zawsze bêdzie wierny Bogu oraz ojczyŸ-
nie. Dziadek wybra³ sobie pseudonim
„Jeleñ”, po czym otrzyma³ mundur i broñ.
Od razu zosta³ przydzielony do oddzia³u
„Brzozy”.
Po kilku dniach jego pododdzia³ otrzy-
ma³ rozkaz wymarszu na zachód. (War-
to wspomnieæ, ¿e od pocz¹tku sierpnia
1944 roku do koñca stycznia 1945 roku
oddzia³ stoczy³ walki z wojskiem niemiec-
kim oraz z partyzantk¹ bolszewick¹
wspieran¹ przez polsk¹ komunistyczn¹

partyzantkê Armii Ludowej.) Po kilku-
dziesiêciu kilometrach oddzia³ zatrzyma³
siê na odpoczynek. Nastêpnego ranka,
po modlitwie, dowódca oœwiadczy³, ¿e ze
wzglêdu na obawê przed zdrad¹ i zdema-
skowaniem, ka¿dy musi wybraæ sobie
inny pseudonim – dowódca przyj¹³ imiê
„Mietek”, a dziadek „Roland”. „Mietek”
oznajmi³, ¿e w razie rozwi¹zania oddzia-
³u lub te¿ amnestii ka¿dy powinien na-
uczyæ siê na pamiêæ swojego ¿yciorysu.
Nie mo¿na by³o w nim umieœciæ informa-
cji o oddziale leœnym Narodowych Si³
Zbrojnych, z którym oddzia³ „Mietka”
czêsto siê kontaktowa³. Po jakimœ czasie
oddzia³ dotar³ w okolice Rawicza. Party-
zanci przebywali w tak zwanych „meli-
nach”, które by³y rozmieszczone w ró¿-
nych miejscach. Pewnej nocy dowódca,
odnosz¹c siê do ¿yciorysu dziadka, za-
pyta³ go czy wie, gdzie s¹ rozmieszczo-
ne koszary, by³y Korpus Kadetów oraz
wiêzienie w Rawiczu, poniewa¿ zamierza-
li przygotowaæ tam ukryte wiêzienie dla
jeñców. Powiedzia³ równie¿, ¿e wojsko
ma udaæ siê do Biedruska, aby zaj¹æ tam
najdogodniejsze pozycje i stworzyæ wa-
runki do skutecznego dzia³ania. Dowód-
ca poprosi³ dziadka, aby zachowa³ te in-
formacje tylko dla siebie. Niestety do
akcji nie dosz³o, poniewa¿ wojsko w Bie-
drusku zosta³o pokonane. W kwietniu
1945 roku dowódca wyznaczy³ zbiórkê
w lesie torzeckim. Tam wskutek zdrady
oddzia³ zosta³ otoczony przez Urz¹d Bez-
pieczeñstwa Publicznego i Ludowy Ko-
misariat Spraw Wewnêtrznych. podczas
przebijania siê dziadek zosta³ ranny
w szyjê, ale uda³o mu siê uciec. Wielu
jego towarzyszy nie mia³o tyle szczêœcia
– zostali aresztowani, a niektórych zabi-
to podczas walki. Dziadek odzyska³ przy-
tomnoœæ po piêciu dniach. Na szyi mia³
za³o¿ony opatrunek gipsowy i nie wie-
dzia³, gdzie siê znajduje.
Gospodarz powiedzia³ mu, ¿eby o nic nie
pyta³, poniewa¿ „im mniej wie, tym d³u-
¿ej bêdzie ¿y³”. Po szeœciu tygodniach
przyby³ dowódca „Mietek” wraz z leka-
rzem. Po zdjêciu gipsu lekarz oznajmi³,
¿e dziadek mia³ skrêcone krêgi szyjne
i nie powinien gwa³townie ruszaæ g³ow¹.
Nastêpnego dnia, póŸnym wieczorem,
ponownie przyszed³ dowódca i powie-
dzia³ dziadkowi, ¿e musz¹ natychmiast
wyjechaæ. Po¿egnali siê z gospodarzem,
wsiedli na wóz konny i wyjechali do lasu.
„Mietek” wyjaœni³, ¿e ze wzglêdu na po-
garszaj¹c¹ siê dla oddzia³u sytuacjê poli-
tyczn¹ i brak ³¹cznoœci, oddzia³ zosta³ roz-

formowany. Poniewa¿ w dzieñ dowódca
wraz z dziadkiem ukrywali siê w lesie,
dopiero nastêpnej nocy dojechali do
Œmigla, gdzie mieszkali wówczas rodzi-
ce dziadka. Dziadek spa³ na strychu i nie
wolno mu by³o nigdzie wychodziæ. W tym
czasie opowiedzia³ rodzicom o wszyst-
kich zdarzeniach, które go spotka³y, czy-
ta³ du¿o ksi¹¿ek i gazet.
Po dwóch tygodniach przyby³ dowódca
i wrêczy³ mu fa³szywe dokumenty na na-
zwisko Marian Stawiñski. Tego samego
dnia dziadek musia³ wyjechaæ do Lipinek
£u¿yckich. Tam mia³ zg³osiæ siê do Józe-
fa Matuszewskiego – kierownika Fabry-
ki Bawe³nianej nr 10, który powierzy³ mu
stanowisko kierownika magazynów.
W tej fabryce dziadek pracowa³ do kwiet-
nia 1947 roku, kiedy og³oszono amnestiê
dla osób ukrywaj¹cych siê. Skorzysta³
z niej i ujawni³ siê w Powiatowym Urzê-
dzie Bezpieczeñstwa Publicznego w ¯a-
rach.
Za swoj¹ wolê walki w oddzia³ach party-
zanckich Narodowych Si³ Zbrojnych mój
dziadek zosta³ odznaczony Orderem
Mêczeñstwa i Zwyciêstwa dnia 3 czerw-
ca 1994 roku oraz Krzy¿em Narodowe-
go Czynu Zbrojnego przez prezydenta
Lecha Wa³êsê dnia 24 kwietnia 1995
roku. „Z t¹ chwil¹, z wielk¹ ulg¹ mog³em
zamieniæ kamufla¿ na prawdê” – oto s³o-
wa dziadka, który przez te wszystkie lata
dotrzyma³ przysiêgi – by³ oddany Bogu
i, co najwa¿niejsze, nie opuœci³ w trud-
nych chwilach ukochanej ojczyzny.
Jestem z niego bardzo dumna, poniewa¿
nie ba³ siê oraz mia³ nadziejê. Nadziejê
pokrzepiaj¹c¹ go do dalszej walki za Pol-
skê, która nie tylko dziêki moim bliskim,
ale tak¿e dziêki wszystkim innym lu-
dziom walcz¹cym w obronie kraju, jest
teraz wolna.

Angelika Konieczka

Losy moich bliskich w czasie okupacji
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Z³ote i diamentowe gody œmigiel-
skich par by³y okazj¹ do uroczyste-
go spotkania w urzêdzie. Dwanaœcie
ma³¿eñstw, które 50 lat temu zawar-
³o zwi¹zek ma³¿eñski, odebra³o z r¹k
burmistrza Wiktora Sneli medale za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, przy-
znane przez Prezydenta RP. Odzna-
czeni zostali: Genowefa i Hieronim
Waszyk z ¯egrówka, Halina i Jan To-
maszewscy z Koszanowa, Krystyna
i W³adys³aw Pajzert z Broñska, Sta-
nis³awa i Józef £abenda ze Starej
Przysieki Drugiej, Zofia i Stanis³aw
Kasperscy z Czacza, Maria i Józef Ja-
kubowscy ze Starego Bojanowa,
Maria i Franciszek Jagodziñscy z Mo-
rownicy, Urszula i Stanis³aw Fr¹cko-
wiakowie z Bronikowa, Helena i Jan
Bura z Nowej Wsi oraz mieszkañcy
Œmigla: Kazimiera i Florian Ziegler,
Iwona i Zdzis³aw Suszka, Walentyna
i Franciszek Ratajczakowie.
Cztery pary, które ciesz¹ siê 60-let-

Z³ote i diamentowe pary
nim sta¿em ma³¿eñskim, otrzyma³y
listy gratulacyjne oraz kwiaty. Dia-
mentowe gody obchodzili: Marianna
i Stanis³aw Górni, Regina i Antoni
Klecha z Niet¹¿kowa, Maria i Józef
Olejnikowie ze Œmigla oraz Genowe-
fa i Edward Szymañscy ze Starego
Bia³cza.
¯yczenia oraz honorowe odznaczenia
wrêcza³ burmistrz w towarzystwie

Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej –
zastêpcy burmistrza, Jana Józefcza-
ka – przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej oraz Tadeusza Marciniaka –
zastêpcy kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego.
Tradycyjny, jubileuszowy toast
wzniesiono kieliszkiem szampana.

A. Kasperska
foto A. Kasperska
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Ka¿dy ucz¹cy siê jakiegokolwiek jê-
zyka obcego na pewno zastanawia siê po
pewnym czasie, czy nie móg³by jednak
wybraæ innego, ³atwiejszego ni¿ ten, któ-
rego siê w³aœnie uczy. Ale jaki to jest ten
„³atwiejszy” jêzyk i co decyduje o tym, ¿e
jednego jêzyka uczymy siê doœæ szybko
i ³atwo, a drugiego nie mo¿emy opano-
waæ nawet przez kilka lat nauki? Warto
zapoznaæ siê z opini¹ internautów z wie-
lu krajów Europy, którzy poproszeni
o wypowiedŸ na ten temat udzielili zaska-
kuj¹co podobnych odpowiedzi. Na pod-
stawie ich opinii u³o¿y³em listê najwa¿-
niejszych jêzyków œwiata wg ich stopnia
trudnoœci, wraz z komentarzem.

Jêzyki bardzo ³atwe: w³oski i hiszpañ-
ski.
Bardzo ³atwa wymowa, nieskomplikowa-
na gramatyka, jêzyki bardzo przyjemne
dla ucha, wg niektórych wrêcz œmiesz-
ne i banalne!

Jêzyki stosunkowo ³atwe: angielski
i niemiecki! Tak wysoka pozycja jêzyka
angielskiego zapewne nie zdziwi nikogo,
w koñcu to najpopularniejszy jêzyk œwia-
ta – jêzyk muzyki, komputerów, szalenie
popularny wœród m³odzie¿y, w³aœciwie
wstyd go dziœ nie znaæ! Sam siê o tym
przekona³em na niedawnym spotkaniu
projektu „Comenius”. Ale niemiecki?! To
jêzyk na ogó³ nie lubiany, przede wszyst-
kim na ponur¹ historiê ostatniej wojny,
jednak bardzo spójny i logiczny, grama-
tyka podobna angielskiej, wymowa nie-
zbyt skomplikowana, bardzo ma³o wyj¹t-
ków w gramatyce sprawia, ¿e jest ideal-
ny dla samouków. Warto wiedzieæ, ¿e
w Europie niemieckim jako jêzykiem oj-
czystym pos³uguje siê najwiêksza grupa
ludzi – ponad 100 mln!

Jêzyki stosunkowo trudne: francuski
i rosyjski. Ten pierwszy – mimo, ¿e zna-
ny jako jêzyk przyjaŸni i mi³oœci (?!...)
wcale nie jest tak ³atwy, jak siê na ogó³
myœli. Wymowa, choæ mi³a dla ucha,
wcale nie jest tak szybka do opanowania,
jeszcze bardziej skomplikowana jest gra-
matyka, sumuj¹c – to jêzyk, który w ostat-
nich latach najbardziej straci³ na popu-
larnoœci i znaczeniu. Co do rosyjskiego,
choæ z grupy jêzyków s³owiañskich

i uwa¿any za naj³atwiejszy, wszystko psu-
je alfabet! Po prosu inne litery, a co za
tym idzie, inna czcionka na klawiaturze
komputera!

Jêzyki trudne: japoñski i chiñski. Ta
pozycja zapewne nikogo nie zdziwi, ale
i tak oba jêzyki wcale nie zosta³y zaliczo-
ne do najtrudniejszych! Dlaczego? Zda-
niem internautów znaków wystarczy po-
znaæ tylko (?!...) kilkaset, aby móc siê
porozumiewaæ, a gramatyka i wymowa –
i tu chyba niespodzianka – s¹ podobno
niezbyt trudne. Oba jêzyki, a zw³aszcza
chiñski, s¹ ostatnio bardzo modne w Eu-
ropie i w USA.

Jêzyki bardzo trudne: grupa jêzyków
ugrofiñskich, czyli m.in. fiñski i wêgier-
ski. S¹ ca³kowicie odmienne od wszyst-
kich innych jêzyków europejskich. Wê-
gierski nie posiada ¿adnych przypadków,
za to setki koñcówek dodawanych do
wyrazów, które zastêpuj¹ w³aœnie koñ-
cówki rzeczowników przy naszej trady-
cyjnej polskiej odmianie i wszystkie przy-
imki, których te¿ nie posiada wêgierski.
Wymowa jest te¿ doœæ trudna – choæ ta
cecha jest akurat moim zdaniem, mocno
wyolbrzymiona.

Najtrudniejszy jêzyk œwiata: polski. Tu
chyba nie jesteœmy mocno zdziwieni.

Najtrudniejszy jêzyk œwiata?

Nasz jêzyk jest absolutnym liderem. Zda-
niem wielu osób wypowiadaj¹cych siê na
ten temat – jest tak trudny z uwagi na
nieprawdopodobnie dziwaczn¹ fonetykê
i gramatykê. A¿ siedem przypadków rze-
czownika i tysi¹ce wyj¹tków od niemal
ka¿dej regu³y w gramatyce i ortografii!
Wszystko to sprawia, ¿e nawet œrednie
opanowanie wymaga kilku lat nauki!
Poza tym ma³o kto z nas zastanawia siê,
dlaczego polski lub wêgierski jest ma³o
znany w Europie i na œwiecie. Po prostu,
po polsku mówi¹ tylko Polacy w Polsce,
a wêgiersku tylko Wêgrzy na Wêgrzech.
O polskim mówi siê nawet, ¿e jest to jê-
zyk intuicyjny, bo tak naprawdê, to Pola-
cy pos³uguj¹ siê nim „na wyczucie”, sami
nie znaj¹c zasad i regu³!
Mo¿na zastanowiæ siê, jakie korzyœci
i wnioski p³yn¹ z tego dla nas, Polaków.
Przede wszystkim dla mnie jako nauczy-
ciela jêzyka niemieckiego wa¿ny argu-
ment przy zachêcaniu m³odzie¿y do na-
uki jêzyków obcych – poniewa¿ nasz zo-
sta³ zakwalifikowany do najtrudniej-
szych, to ka¿dy inny mo¿e byæ ju¿ tylko
³atwiejszy! Tak wiêc uczmy siê jêzyków
obcych! Dodatkowo dla mnie mi³e zasko-
czenie – jêzyk niemiecki zosta³ wyj¹tko-
wo korzystnie przedstawiony przez miê-
dzynarodowych internautów.

Wojciech Adamczewski

W Strzebrzeszynie chrz¹szcz brzmi w trzcinie.

Stó³ z powy³amywanymi nogami
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Œwiêty Hubert jest patronem myœli-
wych, dlatego 3 listopada obchodz¹ oni
swoje œwiêto. Z tej okazji do Szko³y Fi-
lialnej w ¯egrówku zaproszono leœnika,
a zarazem myœliwego Macieja Augusty-
niaka. Goœæ opowiada³ wiele ciekawych
rzeczy zwi¹zanych z polowaniami. Dzie-
ci ogl¹da³y piêkne albumy o zwierzêtach
z biblioteki pana leœnika. Uczniowie do-
wiedzieli siê, jakie zwierzêta wystêpuj¹
w naszych lasach, na jak¹ zwierzynê
mo¿na polowaæ i w których miesi¹cach.
Pan Maciej pokaza³ swoje trofea myœliw-
skie – poro¿a sarny-koz³a czyli parostki.
Dzieci dowiedzia³y siê, gdzie s¹ odnogi,
gdzie ró¿a. Ogl¹da³y czaszkê sarny
i zwróci³y uwagê na bardzo starte zêby.
W³aœnie na podstawie uzêbienia oraz
wygl¹du sylwetki ocenia siê wiek sarny.

Zwiêkszenie umiejêtnoœci wycho-
wawczych rodziców, podniesienie pozio-
mu odpowiedzialnoœci rodzicielskiej
a przede wszystkim doskonalenie relacji
rodzinnych, to g³ówne cele, jakie posta-
wi³ przed sob¹ Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Œmiglu, pisz¹c do Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Poznaniu drugi projekt,
z cyklu „Uwolnij swoje mo¿liwoœci”.
Przedsiêwziêcie œmigielski OPS realizu-
je w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, Priorytet VII – Promocja
integracji spo³ecznej.
W roku ubieg³ym oœrodek postawi³ na
aktywizacjê bezrobotnych kobiet. W bie-
¿¹cym swoje dzia³ania skierowa³ do ro-
dzin borykaj¹cych siê z problemami opie-
kuñczo-wychowawczymi. Wyboru w tej
kwestii dokonali, w listopadzie ubieg³e-
go roku, pracownicy oœrodka oraz szkol-
ni pedagodzy samorz¹dowych placówek
oœwiatowych znajduj¹cych siê w gminie.
Skala udzielonej pomocy w 2008 roku
œmigielskim rodzinom (ponad 500 gospo-
darstw domowych), stwierdzona – w pra-
wie 90 przypadkach – bezradnoœæ w spra-
wach opiekuñczo-wychowawczych, do-
œwiadczenia pedagogów oraz fakt, ¿e 12
rodzin ma ograniczon¹ w³adzê rodzi-
cielsk¹, a 11 nieletnich orzeczony nad-
zór kuratora s¹dowego przes¹dzi³y o pod-
jêciu takiej decyzji.
W projekcie wziê³o udzia³ piêtnaœcie ro-
dzin, podopiecznych œmigielskiego

oœrodka wychowuj¹cych dzieci w wieku
od 10 do 17 lat. By³y to w szczególnoœci
domy, w których pracownicy socjalni
odnotowywali problemy natury wycho-
wawczej. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ stano-
wi³y rodziny wielodzietne. Przedsiêwziê-
cie skierowane by³o g³ównie dla rodzi-
ców, jednak plan pracy obejmowa³ tak¿e
elementy terapii dla dzieci oraz ca³ej ro-
dziny.
Piêtrz¹ce siê problemy, trudny okres
dojrzewania, a przy tym nierzadko brak
œrodków finansowych prowadz¹ rodzi-
ców do frustracji, poczucia bezradnoœci
i za³amañ nerwowych, dlatego strategia
podjêtych dzia³añ skupia³a siê na spotka-
niach w ramach tzw. grupy wsparcia,
szkoleniach, fachowych poradach praw-
nych, sesjach z psychologiem, rodzinnej
oraz indywidualnej terapii prowadzonej
przez specjalistów, a tak¿e wyjazdach in-
tegracyjnych.
Trafn¹ metod¹ osi¹gniêcia za³o¿onych
w projekcie celów by³y spotkania w ra-
mach grupy wsparcia. Ka¿de z nich po-
œwiêcono zaplanowanemu wed³ug har-
monogramu tematowi, w tym wymianie
doœwiadczeñ, omówieniu problemów,
z którymi rodzice borykaj¹ siê, wycho-
wuj¹c swoje dzieci, a tak¿e wymianie po-
mys³ów na rozwi¹zanie trudnych sytuacji
wychowawczych. Rad¹ w podjêtych dys-
kusjach s³u¿y³y zaproszone osoby: poli-
cjant, kurator oraz pedagog szkolny, któ-

Darz bór

Z pomoc¹ rodzicom

Dzieci pozna³y
te¿ nazwy czêœci
cia³a sarny, jak
g ê b a ,  c h r a p y,
œw iece ,  ³ y¿k i ,
kwiat oraz wyso-
kie i cienkie cew-
ki czyli nogi. My-
œliwy z pasj¹ opo-
wiada³ te¿ o dzi-
kach.  Pokaza ³
dzieciom orê¿,
czyli szable i fajki, które wykorzystywa-
ne s¹ równie¿ do obrony lub ataku.
Uczniowie dowiedzieli siê, gdzie dzik ma
gwizd, tabakierê, biegi, sukniê. M³ode
warchlaczki nazywane s¹ przez myœli-
wych pasiakami. Dziki buchtuj¹ w lesie
w poszukiwaniu larw chrab¹szcza. Ten

przedstawiciel zwierzyny czarnej okre-
œlany jest przez niektórych leœników
i myœliwych tylko czterema s³owami
„sprzymierzeniec lasu – wróg pola”. Na
zakoñczenie po¿egnaliœmy pana Macie-
ja pozdrowieniem „DARZ BÓR”.

E. Lemañska, foto archiwum

re z racji wykonywanego zawodu znaj¹
nurtuj¹ce rodziców problemy.
£¹cznie od wrzeœnia do grudnia, w ra-
mach grupy wparcia, odby³o siê dziesiêæ
spotkañ. Ponadto, uczestnicy projektu
mieli do dyspozycji do 7 godzin indywi-
dualnych b¹dŸ rodzinnych terapii z psy-
chologiem, indywidualne porady prawne,
kilkanaœcie godzin warsztatów; razem
prawie 80 godzin dydaktycznych szkoleñ
i porad.
Znacz¹c¹ rolê odegra³y równie¿ zorgani-
zowane przez pracowników socjalnych
wyjazdy integracyjne, w których uczest-
niczy³y ca³e rodziny. Wspólna zabawa
oraz aktywny wypoczynek s³u¿y³y odbu-
dowaniu wiêzi. Ich uczestnicy skorzystali
z atrakcji poznañskiej „Malty”, krytego
basenu w Lesznie oraz zabaw rekreacyj-
no-sportowych przygotowanych w „Ran-
czo w Dolinie”, po³o¿onym w Nowej Wsi.
Przyst¹pienie rodziców do projektu nie
by³o obowi¹zkowe. Niew¹tpliwie wyra¿e-
nie zgody stanowi³o przejaw dojrza³oœci
i odpowiedzialnoœci rodzicielskiej.
Umowa z Wojewódzkim Urzêdem Pracy
w Poznaniu, poza tegorocznym i ubieg³o-
rocznym projektem, przewiduje realiza-
cjê jeszcze czterech. Pracownicy œmigiel-
skiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy-
gotowuj¹ plan na nastêpny projekt, dziê-
ki któremu ich podopieczni, po raz ko-
lejny, bêd¹ mieli szansê „uwolniæ swoje
mo¿liwoœci”.

Barbara Kuderska

Projekt „Uwolnij swoje mo¿liwoœci” jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego
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Otwarciu rozgrywek – 15.11.2009 r.

Na otwarciu rozgrywek VI Edycji
Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej w
Niet¹¿kowie sezon 2009/2010 obecni byli
zaproszeni goœcie: wiceburmistrz Œmigla
i jednoczeœnie przewodnicz¹ca Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych, pani Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, kierownik OKFiR-u w Œmi-

VI Edycja Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej

glu, pan Zygmunt Ratajczak, dyrektor
ZSP w Niet¹¿kowie pani Arleta Puk. Za-
brak³o niestety wicestarosty koœciañskie-
go pana Edwarda Strzemiñskiego. For-
mu³ê otwieraj¹c¹ rozgrywki wypowie-
dzia³a pani Polaszek-Kraczewska. Patro-
nat nad lig¹ objê³o Starostwo Powiatowe,
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-

mów Alkoholowych oraz dyrektor ZSP
w Niet¹¿kowie. Patronat medialny objê-
³a Gazeta Koœciañska oraz ABC. Organi-
zatorem ligi jest ZSP w Niet¹¿kowie, UKS
Junior Niet¹¿kowo oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego: Jaros³aw Pietrow-
ski, £ukasz Z³otkowski oraz Marcin
Grzesiak.

Wyniki Runda 3

29 listopada 2009

DH Trans – Kozatko 1 : 4 ( 0 : 1 )
Marta – Z£OMIX 3 : 1 ( 0 : 0 )
Vito Leszno – Elewen Team Morownica 5 : 1 ( 2 : 0 )
GKRPA Œmigiel – Astra 2 Koszanowo 2 : 5 ( 2 : 0 )
Mal Pol K¹kolewo – DAN – MIR 0 : 0 ( 0 : 0 )
Siewruk  Leszno – Eda Trans 1 : 2 ( 1 : 1 )
Makintosch & Porabiantus – pauza

Tabela Runda 3

1. Marta 3 9 7 - 1
2. Kozatko 3 7 12 - 3
3. Mal Pol K¹kolewo 3 7 4 - 1
4. Astra 2 Koszanowo 2 6 9 - 3
5. Vito Leszno 3 6 9 - 6
6. Eda Trans 3 6 6 - 5
7. DAN – MIR 2 4 3 - 0
8. Z£OMIX 3 2 6 - 8
9. DH Trans 3 2 6 - 9
10. Siewruk  Leszno 3 1 3 - 6
11. GKRPA Œmigiel 3 0 4 - 11
12. Makintosch & Porabiantus 2 0 1 - 6
13. Elewen Team Morownica 3 0 1 - 12

Najlepsi strzelcy dru¿yna liczba bramek

1 Otto Jacek Vito Leszno 4

2 Duszyñski Mateusz Eda Trans 3
Kozak Bartosz Kozatko 3
KuŸniak Tomasz Kozatko 3
Neczyñski Przemys³aw Marta 3
Pelec Krzysztof Astra 2 Koszanowo 3
Rau Krzysztof Vito Leszno 3
Ruta Dominik Kozatko 3
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Wykonywanie œwiadectw energetycz-
nych budynków i lokali
tel. 0 721 953 901

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

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

3 listopada – Stare Bojanowo
Ok. godz. 435 kieruj¹cy vw polo 20-latek
z gm. Œmigiel nie zapanowa³ nad prowa-
dzonym pojazdem i uderzy³ w przydro¿-
ne drzewo, kieruj¹cy dozna³ z³amania
nosa.
4 listopada – Œmigiel
Ok. godz. 1400 policja otrzyma³a informa-
cjê o kolizji na parkingu w Œmiglu, cofa-
j¹cy ford eskort uderzy³ w peugeota 107.
Okaza³o siê, ¿e kieruj¹ca fordem 46-let-
nia mieszkanka gm. Œmigiel mia³a 2,3
promila alkoholu w organizmie.
5 listopada – Œmigiel
Policjanci z Posterunku w Œmiglu ustali-
li podejrzanego o uszkodzenie renault
megan, do którego dosz³o w Œmiglu 27
paŸdziernika. Zarzut uszkodzenia mienia
przedstawiono 25-letniemu mieszkañco-
wi gm. Œmigiel. Wandal kopn¹³ samo-
chód, powoduj¹c straty przekraczaj¹ce
300 z³, teraz grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolnoœci.
8 listopada
Ok. godz. 820 na ³uku drogi Œmigiel-Mo-

rownica, przy panuj¹cym silnym zamgle-
niu, dosz³o do zderzenia vw golfa z oplem
cors¹. Auta prowadzili mieszkañcy gm.
Œmigiel, w wyniku wypadku  pasa¿erka
opla corsy dozna³a z³amania ¿eber
i zwichniêcia stawu biodrowego.
10 listopada – Widziszewo
Ok. godz. 1625 w Widziszewie zatrzyma-
no kieruj¹cego rowerem 53-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, badanie wyka-
za³o 1,7 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.
12 listopada – Œmigiel
Policjanci ze œmigielskiego posterunku
ustalili i zatrzymali podejrzanego o kra-
dzie¿e i w³amanie 35-letniego mieszkañ-
ca Œmigla. W ci¹gu ostatnich dwóch mie-
siêcy metalowa infrastruktura jednej ze
œmigielskich firm s³u¿y³a podejrzanemu
jako Ÿród³o dochodu kilka razy. Jak usta-
lono, w paŸdzierniku i listopadzie 35-la-
tek kilka razy odwiedza³ jej zaplecze. Za
ka¿dym razem, przy pomocy rêcznego
wózka,  wywozi³ sprzêt metalowy.  Pod-
czas jednych z przestêpczych odwiedzin,
aby zdobyæ cenniejszy ³up,  podejrzany
w³ama³ siê  do pomieszczenia gospodar-
czego. £upem œmiglanina pad³y miêdzy
innymi metalowe drzwi  i brama, beczki

W publikacji Huberta Zbierskiego „SYL-
WETKI ROZSTRZELANYCH MIESZ-
KACÓW ZIEMI MIGIELSKIEJ” dostrze-
ono nastpujce pomyki:
s. 79/80, ostatni wers, jest dziakowym,
winno by :dzierawionym (terenie),

i inne przedmioty aluminiowe oraz chro-
moniklowe. Wartoœæ skradzionego sprzê-
tu przekroczy³a 1000 z³. Przestêpcze ³upy
sprzedawane by³y w punktach skupu z³o-
mu, a zdobyte w ten sposób pieni¹dze
czêsto wydawane na alkohol. Wobec za-
trzymanego  w przesz³oœci prowadzone
by³o ju¿ postêpowania o przestêpstwa
przeciwko mieniu. Teraz za kradzie¿
z w³amaniem groziæ mu mo¿e kara na-
wet do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
19 listopada – Œmigiel
Ok. godz. 2115 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 22-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 1,4 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.
19 listopada – Wonieœæ
Najprawdopodobniej przed po³udniem
w³amano siê do mitsubishi pagero zapar-
kowanego na poboczu drogi pod Wonie-
œciem, z wnêtrza auta skradziono portfel
z 25 z³, kart¹ bankomatow¹, dowodem
osobistym i prawem jazdy.
20 listopada – Przysieka Polska
Ok. godz. 1220 w Przesiece Polskiej za-
trzymano kieruj¹cego fordem escortem
46-letniego mieszkañca gm. Koœciana,
badanie wykaza³o 2,1 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

Popraw – dopisz
s. 137, naley dopisa: [ Notatka andarma
Gustawa Raschke datowana 1 XI 1939]
s. 153, jest gaz, winno by: pomnik,
s.154, jest pomnik, winno by: gaz.
Za pomyki przeprasza Autor
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 11/09
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Pionowo:
1. œwiêty ptak egipski
2. atrofia
3. urzêdowa op³ata
4. jêzyk ojczysty
5. zag³êbnik
6. d³uga suknia
7. nota
8. sid³o na ptaki
9. wytworna kobieta

11. owocny ogród
12. interwa³ prosty
13. rozbita masa
17. znak, wró¿ba
20. skrzynia na ryby
23. jeden z faraonów (Król W¹¿)
24. sala wyk³adowa
26. umowa, porozumienie
28. wzorzysty dywan
29. szlachetny helowiec
31. królewski strój
32. pokrywa czo³gowa
33. wstrêtna woñ
34. podstawa nogi
35. elektroda dodatnia

38. uczucie po haniebnym wystêpku
39. Izabela w „Lalce”
41. wytwór wulkanu
44. ¿abi g³os
45. jasnobr¹zowy koñ
47. odmiana chalcedonu
50. olbrzymi kontynent
52. paliwo naftowe
55. operacja bankowa
56. spotkanie z sympati¹
58. straszny zmar³y
59. podzia³ka na mapie
60. dru¿yna
62. dawniej porwanie panny
63. czyste powietrze
65. najl¿ejszy izotop wodoru
66. tatarak

Poziomo:
7. prêcik na stalówkê

10. chêtka na jedzenie
14. noœna lub dzia³owa
15. czerwony minera³
16. lokator igloo
18. but sportowy

19. Jerzy, aktor
21. hitlerowiec
22. stó³ sklepowy
25. mocna karta
27. staropolski ubiór mêski
30. kurtka d¿okeja
33. wada, defekt
34. napad gniewu
36. œmieræ pozorna
37. najazd wojsk
40. œpiew w pojedynkê
42. odleg³oœæ w czasie
43. szwedzki tenisista
46. atak
48. atrybut kelnera
49. imiê Rolskiej
51. ucieczka z lekcji
53. kociak na dwóch nogach
54. wyci¹g wodny
57. rozp³odowy byk
59. bujny obszar trawiasty
61. prezent
64. duchowny katolicki
67. np. przetak
68. popularny komputer
69. impreza turystyczna
70. wisz¹cy sto¿ek lodowy
71. niski parkan
72. stop na pos¹gi
73. porasta ³¹kê
74. waga opakowania

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 10/9
brzmia³o: „¯egnajcie letnie dni”.
Nagrodê – publikacjê „Bruszczewo per-
³a archeologii Wielkopolski” – otrzymu-
je Halina Nowak ze Œmigla
Nagroda do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.
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25 paŸdziernika w Szkole Podstawo-
wej w Œmiglu odby³ siê II WTK Juniorek
i Juniorów w tenisie sto³owym. W rywa-
lizacji wziê³o udzia³ prawie stu zawodni-
ków i zawodniczek z ca³ego wojewódz-
twa. Oprócz rywalizacji generalnej,
w której puchary i nagrody rzeczowe
przyznano do szóstego miejsca, uhono-
rowano w podobny sposób najlepszego

Andrzej Juszczak, zawodnik œmigiel-
skiego Klubu Sportowego „Polonia”,
wywalczy³ sobie drugie miejsce w II
Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym
M³odzików w Tenisie Sto³owym sezonu
2009/2010. By³ to o cztery miejsca lep-
szy wynik ni¿ w pierwszym turnieju tego
sezonu – wówczas zaj¹³ miejsce szóste.
Zawody odby³y siê 8 listopada w Pozna-
niu. Mimo uzyskania tak wysokiego miej-
sca, Andrzej nie zakwalifikowa³ siê do
udzia³u w turnieju ogólnopolskim. Tam
prawo startu zapewnili sobie tylko zdo-
bywcy pierwszych miejsc na szczeblu
województwa. Tak¿e wysokie noty wy-
walczy³ Nikodem Maækowski, plasuj¹c
siê na miejscu pi¹tym. 
W turnieju wystartowali równie¿ zawod-

Klub Sportowy Polonia Œmigiel Sek-
cja Tenisa Sto³owego wystawi³a do roz-
grywek w sezonie 2009/2010 trzy dru-
¿yny w II i III lidze oraz A klasie. Po czte-
rech kolejkach najlepiej spisuj¹ siê naj-
m³odsi zawodnicy graj¹cy w A klasie, któ-
rzy wysoko wygrali swoje wszystkie me-
cze i znajduj¹ siê na pierwszym miejscu.
Dru¿yna ta wystêpuje w sk³adzie Mate-
usz Skorupiñski, B³a¿ej Rejno, Dawid
Legierski, Andrzej Juszczak, Nikodem
Maækowski. Dwaj ostatni zawodnicy z tej

Tenisowe zmagania

Drugi w województwie

Krótkie podsumowanie i nadzieje na przysz³oœæ

zawodnika i zawodniczkê ze Œmigla tj.
Gra¿ynê Cieœla i Kacpra Raksimowicza.
Wyniki turnieju:
Juniorki:
1. Anna Janik, LKTS Luboñ
2. Sara Operman, Stella Niechan Gnie-

zno
3. Hanna Poradka, Stella Niechan Gnie-

zno

Juniorzy:
1. JakubPilarski, Trasko Ostrzeszów
2. £ukasz Zagórski, Orkan Œmi³owo
3. Mi³osz Sobkowiak, UKS Oborniki
Puchary oraz nagrody ufundowali pose³
RP Wojciech Zimniak, senator RP Ma³-
gorzata Adamczak, MiG Œmigiel, Staro-
stwo Koœciañskie, Firma Michel, Firma
Sworacki, Firma Darex.
Sêdzi¹ g³ównym turnieju by³ prezes
WZTS Andrzej Glapa

Piotr Mulczyñski

nicy Klubu Spor-
towego „Orlêta”
C z a c z .  W œ r ó d
nich najwy¿sze,
15 miejsce zaj¹³
Rafa³ Pelec. W ka-
tegorii ch³opców
³¹cznie wystarto-
wa³o 52 zawodni-
ków.
Mniej szczêœcia
mia³y dziewczêta.
Najlepszy wynik, miejsce 6, uzyska³a Jo-
anna Maœlak z Klubu „Orlêta” Czacz. Za-
wodniczki Polonii uplasowa³y siê na dal-
szych miejscach: Wiktoria Kucharczak
znalaz³a siê w przedziale 13-16 miejsca,
a Wiktoria Skrzypczak 17-24 miejsca. Ka-

dru¿yny odnosz¹ tak¿e du¿e sukcesy na
turniejach wojewódzkich. W jednym
z nich Andrzej Juszczak zaj¹³ pierwsze
miejsce i awansowa³ do turnieju ogólno-
polskiego w Gdañsku, na którym godnie
reprezentowa³ swój klub. W okresie wa-
kacyjnym tak¿e w Gdañsku by³ na obo-
zie kadry Polski Nikodem Maækowski,
który znalaz³ siê w gronie najlepszej
ósemki ¿aków w kraju. W tym tak¿e se-
zonie grê w II lidze rozpocz¹³ Kacper
Raksimowicz, który najlepiej zaprezen-

towa³ siê w ubieg³ym sezonie w II lidze
i najwy¿ej zosta³ sklasyfikowany jako ju-
nior na turniejach wojewódzkich. Debiut
okaza³ siê udany i Kacper regularnie
punktuje w meczach.
 Obecnie w Klubie Polonii trenuje oko³o
50 zawodników i zawodniczek.
Dziêkujê wszystkim dzia³aczom, trene-
rom, rodzicom, kibicom, sponsorom za
pracê na rzecz KS Polonia Œmigiel

Piotr Mulczyñski
foto z archiwum klubu

tegoria dziewcz¹t skupi³a ³¹cznie 33 za-
wodniczki.

A. Kasperska
foto A. Kasperska
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8 listopada w sali sportowej Szko³y
Podstawowej w Œmiglu odby³ siê turniej
siatkówki mêskiej o puchar Mariana Gra-
czyka – gminnego komendanta OSP.
Dru¿yn chêtnych do zagrania by³o wiê-
cej, ale ze wzglêdów organizacyjnych
przyjêtych zosta³o szeœæ: „All Stars”, „Ka-
los Kaghatos”, „Nieporozumienie” Czem-

W Szkole Podstawowej w Œmiglu 31

Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê
udzia³ zespo³u UKS „VOLLEYBALL”
Œmigiel w XIX Ogólnopolskim Turnieju
M³odziczek zorganizowanym z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci. Œmigielskie siat-
karki zajê³y II miejsce, pokonuj¹c bar-
dziej utytu³owane zawodniczki.
Turniej rozpocz¹³ siê pechowo dla UKS
„VOLLEYBALL” – od pora¿ki z Pa³acem
Bydgoszcz 0-2 (23-25,21-25), mimo pro-
wadzenia w I secie 21-17. Nastêpne dwa
spotkania by³y zwyciêskie 2-0 z zespo³a-
mi: Energetyka Poznañ i Olimp Wrze-
œnia. W drugiej rundzie przysz³a pora¿-
ka z faworytkami turnieju, zespo³em go-
spodyñ: 0-2. Dramatyczne spotkanie
z dru¿yn¹ MLKS Z³otów wygrane 2-0 (26-
24,26-24) okaza³o siê kluczowe do awan-
su do strefy medalowej. Pó³fina³owa po-
tyczka z drugim zespo³em Pa³acu Byd-

V Turniej Siatkówki o Puchar Gminnego Komendanta OSP

Serwobieg

Sukces siatkarek

piñ, OKFiR Œmi-
giel, OKFiR „No
N a m e ” ,  „ W C
NET”.
Rozlosowano dwie
grupy eliminacyj-
ne, w których dru-
¿yny gra³y „ka¿dy

z ka¿dym”. Na-
stêpnie najlepsze
dr u¿yny z gr up
rozegra³y mecz
o pierwsze miej-
sce, a drugie w ko-
lejnoœci o drugie
miejsce.
Wyniki koñcowe

paŸdziernika odby³y siê mistrzostwa
szko³y w serwo-
biegu klas pi¹-
tych ch³opców
i dziewcz¹t. Orga-
nizatorami impre-
zy byli nauczycie-
le wychowania fi-
zyczn e g o :  D a -
nuta Strzelczyk
oraz Ryszard Pri-
mel. Przy prze-
p r o w a d z e n i u

goszcz by³a najlepszym spotkaniem œmi-
gielskich dziewcz¹t w tym turnieju. Fan-
tastyczna gra w obronie oraz bardzo do-
bra zagrywka okaza³y siê kluczem do
koñcowego sukcesu. Po dramatycznej
koñcówce dziewczêta wygra-
³y 2-1 (25-22,21-25, 15-13).
RozluŸnione zawodniczki
osi¹gniêtym sukcesem w me-
czu fina³owym nie stawi³y
oporu dru¿ynie ze Œrody
Wlkp. ulegaj¹c 0-2.
Oto wyniki koñcowe:
1. UKS „Œroda” Œroda Wlkp
2. UKS „VOLLEYBALL” Œmi-
giel
3. K.S. Pa³ac Bydgoszcz II
4. K.S. Pa³ac Bydgoszcz I
5. UKS „Osiemnastka” Szcze-
cin

turnieju: I miejsce OKFiR Œmigiel, II m
„WC-NET”, III m „Kalos Kaghatos”, IV
m „All Stars”, V m „Nieporozumienie”
Czempiñ i VI m O K F i R  „ N o  Name”.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³
Rados³aw Konieczny.
Organizatorem turnieju by³ Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.

OKFiR, foto OKFIR

rozgrywek pomaga³ Albert Pelec. W za-
wodach udzia³ wziê³y cztery klasy. Ka¿-
da dru¿yna sk³ada³a siê z piêciu dziew-
cz¹t oraz piêciu ch³opców. Turniej roz-
grywany by³ systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”.
W zawodach bezkonkurencyjna okaza³a
siê reprezentacja klasy V c, która zdoby-
³a komplet zwyciêstw, miejsce drugie
zajê³a klasa V e, miejsce trzecie klasa V b
i miejsce czwarte klasa V d. Ka¿da z dru-
¿yn otrzyma³a pami¹tkowy dyplom.

Albert Pelec
fot. archiwum szko³y

6. AZS Bia³ystok
7. NLKS „Sparta” Z³otów
W turnieju startowa³o 16 zespo³ów z ca-
³ej Polski.

Ryszard Primel
foto archiwum
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Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci 21 li-
stopada rozegrano w Œmiglu Powiatowy
Turniej Tenisa Sto³owego. Uczestniczy-
³o w nim 63 zawodników i zawodniczek
we wszystkich kat. wiekowych oraz oso-
by niezrzeszone.
Wyniki turnieju:
-niezrzeszone kobiety.
1. Anna Baer
2. Julita Kapturczak
3. Agata Surmacewicz
-niezrzeszeni mê¿czyŸni
1. Artur Marciniak
2. Karol Marciniak
3. Stolas Adam
-seniorzy
1. Micha³ Gzylkowiak
2. Piotr Mulczyñski

W Katowicach prawie dwustu dwu-
dziestu biegaczy stanê³o na starcie nie-
typowego wyœcigu – Mistrzostwach Pol-
ski w Biegu po Schodach. By³y to kolej-
ne tego typu zawody. W ubieg³ych latach
odbywa³y siê one na terenie wie¿owca
Poltelgoru we Wroc³awiu. Tym razem
zawodnicy mieli do pokonania 30 piêter
(721 schodów) katowickiego wie¿owca
Altus. Wœród zawodników, którzy ukoñ-
czyli ten bardzo trudny bieg, by³ Micha³
Szkudlarek. By³y to ju¿ jego szóste za-
wody tego typu, piêciokrotnie pokona³ on
bowiem 23 piêtra Poltelgoru w ubieg³ych
latach.

Turniej z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci

Po schodach i drogach
„Najwa¿niejsze by³o umiejêtne roz³o¿e-
nie si³, ale w koñcówce biegu pozosta³o
mi jeszcze sporo energii” – wspomina.
Ostatecznie zdoby³ br¹zowy medal
w swojej kategorii wiekowej.
8 listopada 2009 roku odby³ siê ju¿ pi¹ty
raz Miêdzynarodowy Koœciañski Pó³ma-
raton im. dra Henryka Florkowskiego,
lekarza, spo³ecznika, regionalisty. W pó³-
maratonie i w towarzysz¹cym mu sied-
miokilometrowym biegu COCCODRIL-
LO wystartowa³o ³¹cznie prawie 700
osób. Dobra pogoda sprawi³a, ¿e dopisa-
³a tak¿e publicznoœæ. Na starcie poza bie-

3. £ukasz Szymañski
-juniorki
1. Agata Œlusarek
2. Marika Maœlak
3. Agnieszka Chudziak
-juniorzy
1. Przemys³aw Grzesiewicz
2. Kacper Raksimowicz
3. Wojciech Przybylski
-kadeci
1. Dawid Legierski
-m³odziczki
1. Gra¿yna Cieœla
2. Wiktoria Kucharczak
-m³odzicy
1. Andrzej Juszczak
2. Nikodem Maækowski
3. Tobiasz Chudziak

-¿aczki
1. Joanna Maœlak
2. Wiktoria Skrzypczak
3. Julia P³oszajczak
-¿acy
1. Rafa³ Pelec
2. Tomasz Baer
3. Miko³aj Konieczny
Najbardziej zaciêta i widowiskowa wal-
ka rozegra³a siê w grupie seniorów
pomiêdzy £ukaszem Szymañskim a Mi-
cha³em Gzylkowiakiem, który
ostatecznie wygra³ 3:2. W finale juniorów
do ostatniej pi³ki bardzo wyrównan¹ wal-
kê toczyli Kacper Raksimowicz i Przemy-
s³aw Grzesiewicz. Pojedynek skoñczy³
siê wygran¹
Przemka 3:2.

Piotr Mulczyñski

gaczami z Polski stanêli reprezentanci
Bia³orusi, Gruzji, Hiszpanii, Libii, Litwy,
Ukrainy i Rosji. Œmigiel reprezentowali:
Micha³ Szkudlerek (IIIm.), Ireneusz
Koller i Jakub Wojciechowski.
Ci sami zawodnicy reprezentowali œmi-
gielski OKFiR 11 listopada w XVI Biegu
Niepodleg³oœci w Górze. Startowa³o
w nim ok. 200 zawodników, a Micha³
Szkudlarek okaza³ siê najstarszym z nich.
Zaj¹³ II miejsce w swojej kategorii wie-
kowej. Koller i Wojciechowski uplasowali
siê w pierwszej setce.

M.D.

W dniu 28 listopada 2009 r. w sali sporto-
wej Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie
odby³ siê „Zimowy Turniej w Pi³ce Halo-
wej Dla Szkó³ Podstawowych oraz Gim-
nazjów.” Organizatorem turnieju by³
Uczniowski Klub Sportowy „Junior”
w Niet¹¿kowie oraz Parafia Najœwiêtszej
Marii Panny Wniebowziêtej w Œmiglu.
Patronat nad turniejem obj¹³ Urz¹d Miej-
ski w Œmiglu.
W imieniu wszystkich uczestników tur-
nieju dziêkujemy za wsparcie finansowe
Urzêdu Miejskiego w Œmiglu.
W kategorii Szkó³ Podstawowych wystar-
towa³o 7 zespo³ów. Zespó³ liczy³ 8 zawod-
ników.
Zespo³y zosta³y podzielone losowo na
dwie grupy. Zespo³y, które zajê³y drugie
miejsce w swojej grupie walczy³y w me-
czu fina³owym o trzecie miejsce w tur-
nieju. Natomiast zespo³y, które zajê³y
pierwsze miejsce w swojej grupie walczy-

³y o pierwsze miejsce w turnieju. W ka-
tegorii Szkó³ Podstawowych rozegrano
11 meczy.
Klasyfikacja koñcowa turnieju dla Szkó³
Podstawowych:
1. UKS „Junior” Niet¹¿kowo
2. Zespó³ z Parafii œw. Micha³a Archanio-

³a w Czaczu
3. Zespó³ z Parafii œw. Jadwigi w Wilko-

wie Polskim
4. Zespó³ z Parafii œw. Barbary w Buczu
5. Zespó³ z Parafii œw. Bart³omieja w Sta-

rym Bojanowie
6. Zespó³ z Parafii œw. Stanis³awa Kostki

w Œmiglu
7. Zespó³ z Parafii Najœwiêtszej Marii

Panny Wniebowziêtej w Œmiglu
W kategorii Gimnazjów udzia³ wziê³o
6 zespo³ów. Zespo³y liczy³y po 8 zawod-
ników. Mecz w tej kategorii odbywa³y siê
„ka¿dy z ka¿dym.” Rozegrano 15 meczy.
Klasyfikacja koñcowa:
1. Zespó³ z Parafii œw. Jadwigi w Wilko-

wie Polskim
2. Zespó³ z Parafii œw. Barbary w Buczu
3. Zespó³ z Parafii Najœwiêtszej Marii

Panny Wniebowziêtej w Œmiglu
4. Zespó³ z Parafii œw. Bart³omieja w Sta-

rym Bojanowie
5. Zespó³ z Parafii œw. Franciszka z Asy-

¿u w Bronkowie
6. Zespó³ z Parafii œw. Stanis³awa Kostki

w Œmiglu
Wszystkie zespo³y w poszczególnych
kategoriach zajmuj¹ce miejsca od pierw-
szego do trzeciego otrzyma³y puchary
oraz zawodnicy pami¹tkowe medale.
Najlepsi strzelcy w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali pami¹tkowe statuet-
ki.

Zawody przeprowadzili:
ks. £ukasz Grys

Jaros³aw Pietrowski
Marcin Grzesiak
£ukasz Z³otowski

Zimowy Turniej w Pi³ce Halowej dla Szkó³ Podstawowych oraz Gimnazjów.






