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Druga sesja Rady Miejskiej VI kaden-
cji odby³a siê 6 grudnia. Zanim radni
przyst¹pili do podejmowania uchwa³, zo-
sta³ zaprzysiê¿ony, ponownie wybrany na
urz¹d burmistrza Œmigla, Wiktor Snela.
Symboliczny ³añcuch – insygnium w³a-
dzy burmistrza przekaza³ elektowi Wie-
s³aw Kasperski – przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej. Gratulacje w³odarzowi gminy
z³o¿y³a równie¿ obecna na sesji senator
Ma³gorzata Adamczak.
Dalsze obrady poœwiêcono ukonstytu-
owaniu siê komisji rady. Sk³ad komisji
rewizyjnej radni uchwalili na poprzedniej
sesji. Pozosta³e komisje zosta³y powo³a-
ne w nastêpuj¹cych sk³adach:
- finansowo-gospodarcza: Arleta Adam-
czak-Puk – przewodnicz¹ca, S³awomir
Grzelczyk – zastêpca, Wojciech Ciesiel-
ski, W³odzimierz Drótkowski, Violetta
Karolczak, Wies³aw Kasperski, Krzysz-
tof £¹czny, Zenon Skoracki i Lech ¯ak
- spraw spo³ecznych: Rafa³ Klem – prze-
wodnicz¹cy, Wojciech Ciesielski – zastêp-
ca, Arleta Adamczak-Puk, Violetta Karol-
czak, Krzysztof £¹czny, Roman Schiller

- rolnictwa, rzemios³a i ochrony œrodo-
wiska: Jan Pietrzak– przewodnicz¹cy,
Alfred Splisteser – zastêpca, Wojciech
Adamczewski, Marian Drzewiecki, Ro-
man Schiller i Lech ¯ak
- planowania i rozwoju: W³odzimierz Drót-
kowski – przewodnicz¹cy, Lech ¯ak – za-

II sesja Rady Miejskiej Œmigla

stêpca, Jan Pietrzak, Zenon Skoracki.
Kolejne posiedzenie, tym razem wspól-
ne wszystkich komisji zosta³o zaplanowa-
ne na 16 grudnia. Radni zajm¹ siê oma-
wianiem projektu bud¿etu na przysz³y
rok.

AKA , fot. AKA
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Na I sesji Rady Miejskiej Œmigla bur-
mistrz Wiktor Snela przedstawi³ raport
o stanie gminy Œmigiel na koniec kaden-
cji 2006-2010 r.
Stosownie do § 17 ust. 4 Statutu Gminy
Œmigiel sk³adam informacjê o stanie gmi-
ny Œmigiel. Funkcjê burmistrza obj¹³em
w 2006 r. W okresie swojej czteroletniej
kadencji zadania wynikaj¹ce z przepisów
prawa wykonywa³em z nale¿yt¹ staranno-
œci¹, przede wszystkim dbaj¹c o dobro
gminy. W okresie tym uda³o siê zrealizo-
waæ wiele wa¿nych inwestycji, o których
informowa³em podczas sesji Rady Miej-
skiej Œmigla V kadencji. Przedstawiam
informacjê na temat stanu gminy Œmigiel,
która obejmuje realizacjê zadañ inwesty-
cyjnych i stan finansów.
W okresie ostatnich czterech lat wiele
uwagi poœwiêcono na rozwój gminy po-
przez wzrost nak³adów inwestycyjnych.
Staraliœmy siê korzystaæ nie tylko z w³a-
snych œrodków, ale równie¿ pozyskiwa-
liœmy pieni¹dze z bud¿etu pañstwa, czy
te¿ funduszy europejskich.
Wspólnie z Rada Miejsk¹ Œmigla w latach
2006-2010 uda³o nam siê zrealizowaæ:
w dziedzinie infrastruktury drogowej:
- budowa lub remont ulic Polnej, Po³u-
dniowej, Reymonta, Sikorskiego, M³yñ-
skiej i Zielonej w Œmiglu, Bocznej w Nie-
t¹¿kowie, Kwiatowej w Starym Bojano-
wie, G³ównej w Bielawach,
- budowa drogi w Karœnicach i Bruszcze-
wo-Przysieka Polska,
- budowa chodników w Morownicy,
Machcinie, Bronikowie, Nowej Wsi, Cza-
czu, Karœnicach, Œmiglu i Karminie,
- powierzchniowe utrwalenie dróg w Mo-
rownicy, Niet¹¿kowie, Nowym Bia³czu
i Czaczyku,
- udzia³ finansowy w przebudowie drogi
powiatowej w Morownicy, Machcinie,
Bronikowie i Sp³awiu oraz w budowie
œcie¿ki rowerowej Stare Bojanowo-Œmi-
giel.
w dziedzinie infrastruktury wodoci¹go-

wo-kanalizacyjnej:
- budowa kanalizacji w Bruszczewie,
Przysiece Polskiej, Czaczu, Nadolniku,
Œmiglu i Koszanowie w ramach realiza-
cji programu uporz¹dkowania gospodar-
ki œciekowej w dorzeczu rzeki Obry –
Gmina Œmigiel,
- remont stacji uzdatniania wody w Broñ-
sku, Przysiece Polskiej, Robaczynie,
Sp³awiu i Œmiglu wraz z budow¹ zbiorni-
ka wody pitnej,
- budowa sieci wodoci¹gowych do Zyg-
muntowa, Jezierzyc, Wonieœcia i Morow-
nicy – Œmigiel,
- wymiana czêœci sieci w Œmiglu i Cza-
czu.
w dziedzinie infrastruktury spo³ecznej:
- budowa boiska „Orlik”,
- budowa kortów tenisowych,
- budowa zaplecza sportowego w Starym
Bojanowie,
- renowacja boisk sportowych,
- budowa, przebudowa lub remont œwie-
tlic wiejskich w Morownicy, ¯egrówku,
Niet¹¿kowie, Karœnicach, Przysiece Pol-
skiej, Wonieœciu, Starej Przysiece Pierw-
szej, Czaczu i Karminie.
Z licznymi stowarzyszeniami i organiza-
cjami pozarz¹dowymi organizowaliœmy
przegl¹dy, festiwale i uroczystoœci zwi¹-
zane z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹, zawody,
imprezy sportowe i festyny œrodowisko-
we. Udzielane by³o te¿ wsparcie finanso-
we w drodze konkursu ofert stowarzy-
szeniom, klubom sportowym i organiza-
cjom pozarz¹dowym. Wielop³aszczyzno-
wa dzia³alnoœæ zaowocowa³a przyzna-
niem gminie Œmigiel w 2010 roku kilku
presti¿owych wyró¿nieñ, wœród których
za najwa¿niejsze nale¿y uznaæ pierwszy
w historii Laur Gospodarnoœci, którym
nagrodzono tylko szeœæ gmin w kraju.
Sytuacja finansowa gminy w latach 2007-
2010
Wykonane wydatki i dochody za lata :
2007
Dochody kwota 35.383.712,54

Wydatki kwota 36.662.864,91
w tym wydatki  maj¹tkowe kwota
6.097.519,91
2008
Dochody kwota 37.816.797,33
Wydatki kwota 38.493.575,51
w tym wydatki  maj¹tkowe kwota
5.130.596,23
2009
Dochody kwota 43.664.558,11
Wydatki kwota 44.053.412,30
w tym wydatki  maj¹tkowe kwota
10.314.752,88
2010 wykonanie za III kwarta³y
Dochody kwota 40.620.615,55
Wydatki kwota 36.505.588,64
w tym wydatki  maj¹tkowe kwota
10.157.117,79
Planowane dochody i wydatki na rok
2010
Dochody kwota 54.311.534,84
Wydatki kwota 59.610.187,841
w tym wydatki  maj¹tkowe kwota
21.048.376,00
Z powy¿szego wynika, ¿e w ci¹gu 4 lat
nast¹pi³ systematyczny wzrost dochodów
i wydatków. Gmina Œmigiel spe³nia wy-
mogi ustawy o finansach publicznych
w sprawie maksymalnego zad³u¿enia
i nie przekracza tej granicy, a nawet po-
siada jeszcze niewykorzystane mo¿liwo-
œci zaci¹gania nowych zobowi¹zañ.
Jednak aby utrzymaæ dobr¹ i stabiln¹
sytuacjê finansow¹, nie jest wskazane
maksymalne zad³u¿anie.
Obecny stan finansowy pozwala na spo-
kojne realizowanie zadañ stoj¹cych przed
œmigielskim samorz¹dem. Gmina pod¹-
¿a w³aœciwym torem, dlatego nie jest
wskazane zwiêkszenie zad³u¿enia, ani
jego zmniejszenie. Przedstawiona sytu-
acja wymaga kontynuacji prowadzonych
dzia³añ, dla których kluczowym elemen-
tem bêdzie œcis³a wspó³praca burmistrza
z Rad¹ Miejsk¹.

Burmistrz Œmigla
/-/ Wiktor Snela

Informacja o stanie Gminy Œmigiel
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Œmi-
glu, uzyska³o nagrodê pieniê¿n¹ w XI
edycji konkursu og³oszonego przez mar-
sza³ka województwa wielkopolskiego
„Dzia³ania proekologiczne i prokulturo-
we w ramach strategii rozwoju obszarów
wiejskich”. Dwadzieœcia tysiêcy z³otych
przyznano w formie dotacji ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu za realizacjê projektu „VI wieków
pracy i tradycji – bracki jarmark histo-
ryczny”.
Zg³oszenia braci do konkursu dokona³
burmistrz Œmigla. Urz¹d by³ g³ównym
partnerem KBS przy realizacji projektu,
dlatego podczas uroczystoœci wrêczenia
nagród, 26 listopada w Auli Uniwersytec-
kiej w Poznaniu, Tadeuszowi Dekierto-
wi – starszemu bractwa towarzyszy³a
Wies³awa Poleszak-Kraczewska – zastêp-
ca burmistrza Œmigla oraz pracownice
Urzêdu Monika Ka³ek i Anita Kasperska.
Œmigielski projekt by³ jednym z dwuna-
stu nagrodzonych w kategorii dzia³añ

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Œmiglu z roku na rok uzyskuje wy¿sz¹
ocenê w konkursie organizowanym

Kolejny etap realizacji projektu jest
ju¿ za nami. 3 grudnia mimo doœæ mroŸ-
nej pogody i zaœnie¿onych dróg dojecha-
liœmy do Centrum Konferencyjno-Wypo-
czynkowego „Su³kowski” w Boszkowie.
Opiekê nad grup¹ sprawowali Izabella
Szablewska i Piotr Œwidziñski. Po zakwa-
terowaniu odby³y siê zajêcia integracyj-
ne z psychologiem. PóŸniej, po obiedzie
rozpoczê³y siê zajêcia z trenerk¹ ze Sto-
warzyszenia Centrum Promocji i Rozwo-

Cz³owiek – najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

20 tysiêcy dla œmigielskich braci

Srebro dla schroniska

Szkolenie w Boszkowie

prokulturowych.
Cz ter y  ko le jne
uhonorowane pro-
jekty nale¿a³y do
kategorii dzia³añ
proekologicznych.
Z wszystkich szes-
nastu przedsiê-
w z i ê æ  p o ³ o w a
z nich, w tym „VI
wieków pracy i tra-
dycji…” otrzyma³a
dotacjê w kwocie
20 tysiêcy z³otych,
pozosta³ym laure-
atom kapitu³a kon-
kursowa przyzna³a 15 tysiêcy z³otych.
Starszy bractwa nie skrywa zadowolenia
i zapowiada, ¿e fundusze zostan¹ prze-
znaczone na remont elewacji siedziby
KBS – budynku przy ulicy Koœciuszki.
Dziêkuje równie¿ wszystkim, a w szcze-
gólnoœci nauczycielom, dzieciom i m³o-
dzie¿y, którzy czynnie w³¹czyli siê w re-
alizacjê tego przedsiêwziêcia.

To ju¿ druga nagroda w tym konkursie
dla organizacji z gminy Œmigiel. W ubie-
g³ym roku Stowarzyszenie Przyjació³
Œmigielskiej Kolejki otrzyma³o wyró¿nie-
nie – wysokiej klasy aparat cyfrowy za
projekt „W¹skotorówk¹ w przesz³oœæ re-
gionu”.

AKA
fot. AKA

przez Polskie Towarzystwo Schronisk
M³odzie¿owych. W ubieg³ym roku zna-
cz¹cym osi¹gniêciem by³o uzyskanie po

raz pierwszy w ska-
li kraju „Br¹zowe-
go Wyró¿nienia”.
Tegoroczna, 50.
edycja przynios³a
placówce „Srebrne
W y r ó ¿ n i e n i e ” ,
a wœród wielkopol-
skich schronisk
dr ugie miejsce,
które przyznano jej
po raz trzeci z rzê-
du. W 2007 roku
w województwie
œmigielskie schro-

nisko uzyska³o miejsce trzecie.
Tak jak co roku g³ównymi kryteriami
oceny by³a liczba udzielonych noclegów.
Kapitu³a konkursowa bra³a równie¿ pod
uwagê inwestycje w zakresie poprawy
warunków sanitarno-higienicznych i za-
pewnienia informacji krajoznawczej,
a tak¿e opinie goœci.
Od lipca 2007 roku kierownictwo œmigiel-
skiego schroniska objê³a Wanda Jaku-
bowska. Od tego czasu to ona koordy-
nuje dzia³alnoœci¹ placówki i dba, aby
funkcjonowa³a w wysokim standardzie.
Sukcesów kierowniczce pogratulowa³
równie¿ burmistrz Wiktor Snela. Na spo-
tkaniu 1 grudnia podziêkowa³ jej za za-
anga¿owanie oraz wk³ad pracy na rzecz
rozwoju schroniska.

A. Kasperska
foto A. Kasperska

ju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w
Lesznie. Zajêcia sobotnie, 4 grudnia, roz-
poczê³y siê równie¿ od zajêæ z pani¹ psy-
cholog, natomiast kolejne prowadzi³a tre-
nerka z Centrum PISOP w Lesznie. Po
obiedzie zrobiliœmy sobie krótk¹ prze-
rwê po³¹czon¹ ze spacerem nad zamarz-
niêtym jeziorem. Zmarzniêci powrócili-
œmy do dalszej pracy nad naszymi pomy-
s³ami. Niedziela przywita³a nas piêknym
s³oñcem, co wp³ynê³o pozytywnie na

uczestników. W trakcie dalszego szkole-
nia wykrystalizowa³y siê ostatnie pomy-
s³y na konkurs. Zajêcia trwa³y do obia-
du, a po po³udniu opuœciliœmy Centrum
„Su³kowski” i powróciliœmy do Œmigla.
G³ównym celem szkolenia jest stworze-
nie „Banku pomys³ów” wypracowanych
przez m³odzie¿. Wszystkie zostan¹ zg³o-
szone do konkursu „Sposób na nudê” –
rozstrzygniêcie 4 stycznia 2011 r.

Piotr Œwidziñski
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Najgorzej jest, kiedy w oku Barbary
Mencel b³yœnie ten krótki, niezauwa¿al-
ny na pozór impuls, iskra ma³a, taki cho-
chlik. To znak, ¿e ju¿ nale¿y zacz¹æ siê
obawiaæ. Wtedy masz jak w banku, ¿e
znów coœ wymyœli³a: szalonego najpew-
niej, niewykonalnego. Uatrakcyjniaæ
dzieciakom miko³ajkowe spotkania ze
œwiêtym mo¿na na wszelkie sposoby.
Dajmy na to zaprosiæ profesjonalistów,
¿eby na okolicznoœæ coœ pokazali, by³o-
by kosztownie wprawdzie, ale najpro-
œciej. Nie, sk¹d. To za ³atwe. Lepiej reak-
tywowaæ dawny teatrzyk kukie³kowy,
który dwa, trzy razy wyst¹pi³, a potem
pad³ œmierci¹ naturaln¹ przez zapomnie-
nie i z zaniechania. Repertuar? Jaki pro-
blem?
 - Piasecka takie zgrabne opowiadanka
pisze, mam nawet jedno konkretne na
myœli, bo o Miko³aju i œwiêtach traktuje,
a przy tym pouczaj¹ce bardzo i z mora-
³em konkretnym – tokowa³a Barbara.
 - Kukie³ki potrzebne! – stawialiœmy siê
jeszcze hardo i z przekonaniem.
 - Siê zrobi – nasze g³osy rozs¹dku nie
robi³y na rzeczonej najmniejszego wra-
¿enia. – Mamy dziewczyny zdolne, po-
radz¹ - zarz¹dzi³a z wrodzon¹ sobie pew-
noœci¹, jakby chodzi³o o zakup w sklepie
pasty do obuwia, a nie produkcjê lalek –
kukie³ek. Dziewczyny bez szemrania
uwierzy³y, ¿e rzeczywiœcie umiejêtnoœci
owe posiadaj¹ i przyst¹pi³y do pracy.
O tym, czym najlepiej uwypukliæ profil
twarzy z³ej Magdalenki i dobrej Ma³gosi
myœlano i naradzano siê d³ugo. Pad³o na
okr¹g³e gumowe pi³eczki. W gminnym
Centrum Informacji miêdzy jednym pe-
tentem a drugim, pod czujnym okiem
Lidii Skrzypczak powoli wy³ania³y siê
poszczególne postaci lalek. Niebo zes³a-
³o w tym czasie do Centrum obdarzone
plastycznie (i fizycznie zreszt¹ te¿ bez
zastrze¿eñ) sta¿ystkê Karolinê Le-
mañsk¹ i praktykantkê Joannê Stam.
Sama pani kierownik te¿ nie ma siê cze-
go wstydziæ: jej kukie³ki babci, s³u¿¹cej
i grubej kobiety wysz³y takie, ¿e profe-
sjonalni lalkarze mog¹ sobie tylko pazu-

ry obgryzaæ z zazdroœci.
Laleczki gotowe, trzeba teraz tylko opo-
wiadanko na scenariusz przerobiæ. Pomy-
s³odawczyni wspania³omyœlnie sama siê
tym zajmie. Do pomocy weŸmie tylko tê
grafomankê Kaziê Styziñsk¹ z bibliote-
ki, i jaki¿ problem? Ano pojawi³ siê, bo
grafomanka zaczê³a siê stawiaæ. Powie-
dzia³a wrêcz, ¿e w dwie godziny porz¹d-
nego scenariusza napisaæ siê nie da, sa-
mej pomys³odawczyni profaniæ i Piaseck¹
poprawiaæ te¿ zakaza³a, i po dwóch mi-
nutach zakoñczy³a wspó³pracê. Przysia-
d³a w domu wieczorami, i gotowy scena-
riusz po trzech dniach przedstawi³a. Cze-
piali siê trochê, ¿e Magdalenka w nim
klnie jak szewc i Miko³aja od g³upich
wyzywa, ¿e to niby ma³o wychowawcze.
– … ale charakterne jakie – broni³a
swych racji grafomanka.
Kogo w g³ównych rolach obsadziæ, po-
mys³odawczyni ju¿ dawno w g³owie ob-
myœliwa³a, ale koñcowej koncepcji bra-
kowa³o. ¯e d³ugie kwestie narratora
swym radiowym g³osem sama poprowa-
dzi, w¹tpliwoœci nie mia³a, ale co z reszt¹?
Stanê³o na castingu. Firmowe znakomi-
toœci zapiera³y siê, ¿e one nie, bo to i tam-
to, krygowa³y: „i chcia³abym, i bojê siê”,
ale zadawane kwestie czyta³y, staranie
g³os moduluj¹c i widaæ by³o, ¿e daj¹ z sie-
bie wszystko. Stanê³o na tym, ¿e kadro-
wa ¯aneta Klecha zagra spokojn¹ Ma³-
gosiê, bo choæ jak trzeba pazurki poka-
zaæ potrafi, to g³os ma milusi, z którego
s³odycz na s³uchaj¹cych skapuje kropla-
mi obfitymi. Rolê charakternej Magda-
lenki przyznano Magdalenie Dymarkow-
skiej, bo serce wprawdzie go³êbie, ale jak
siê wkurzy, to temperamencik bohater-
ki nie tylko g³osem, ale i min¹ oddaæ po-
trafi. Jakby co, to tylko j¹ czymœ znaro-
wiæ przed nagraniem wystarczy. Chodz¹-
cy przyk³ad wdziêku i elegancji – nasza
urokliwa ksiêgowa zda³a egzamin na rolê
babci, któr¹ to rolê dŸwignê³a koncerto-
wo wrêcz, bo te¿ nie o tak¹ zwyk³¹ babu-
niê domow¹ chodzi³o w przedstawieniu,
ale graj¹c¹ na fortepianie, œwiatow¹ damê
rodem z salonów. Kreacjê rozgadanej s³u-

¿¹cej wziê³a na swoje
barki Lidka Skrzypczak
z GCI, a ja potulnie przy-
jê³am tê rolê grubej ko-
biety, bo aparycja odpo-
wiednia, wiêc broniæ siê
nie wypada³o. Wdziêcz-
nego Mateuszka zagra³a
zaprzyjaŸniona z Cen-
trum rozkoszna, utalen-
towana ma³a osóbka –

Sylwia Kurzawa, zagra³a tak piêknie, ¿e
przy nagraniu zawstydzi³a nasze grono,
po pierwszej próbie starych ju¿ przecie¿
wyjadaczy aktorów. A jak swym cudnym
g³osem zaœpiewa³a kolêdê „Lili, lili laj” to
ka¿dy by³ gotów w ramach klimatu œwi¹-
tecznego, jaki wytworzy³a, paœæ na kola-
na i za wszystkie niegodziwoœci ¿a³owaæ.
Cudn¹ nastrojow¹ œwi¹teczn¹ muzykê do
przedstawienia przygotowa³ nie byle kto,
bo fachowiec w koñcu Piotr Majer, a po-
tem z pomoc¹ swej latoroœli Micha³a, któ-
ra bardziej w komputerowych nagra-
niach jest wprawionam, zgra³ na p³ytê
ca³y podk³ad muzyczny i dŸwiêkowy. Nie
tylko to zreszt¹. Kiedy siê okazywa³o, ¿e
przedstawienie uatrakcyjni³by jakiœ kon-
kretny rekwizyt, nastêpnego dnia pan
Piotr zjawia³ siê a to z kryszta³ow¹ kul¹
dla Miko³aja, drucianymi miniokularka-
mi dla kukie³ki babci czy miniatur¹ for-
tepianu. O podkradanych z domu dzie-
ciom i wnukom w tym samym celu mi-
siach i pudelkach przez inne osoby prze-
milczê taktownie. Natomiast nasz nieoce-
niony Józef Majchrzak, œwiêty od wszyst-
kiego, zgodzi³ siê zagraæ najwa¿niejsz¹,
dŸwigaj¹c¹ ciê¿ar ca³ego przedstawienia
rolê Miko³aja. Kiedy w ciemnych otch³a-
niach piwnicy dopieszcza³ swój pojazd –
najprawdziwsze sanie przerobione z dwu-
ko³owego wózka, na piêtrze, w swej pra-
cowni plastyk Antoni Szulc przygotowy-
wa³ scenografiê do przedstawienia:
ubog¹ chatkê Ma³gosi i bogaty dom Mag-
dalenki. Potem do³¹czy³y jeszcze do ze-
spo³u operuj¹ce lalkami: kierownik bi-
blioteki Danka Hampel i bibliotekarka
Ewa Wojtkowiak, która tak wiernie wczu-
wa³a siê w rolê Ma³gosi, ¿e za kulisami
pok³adaliœmy siê ze œmiechu.
Nadszed³ czas prawdy – dzieñ próby ge-
neralnej. D³u¿ej nie da³o siê trzymaæ
przedsiêwziêcia w ukryciu.  Pe³ni¹ca rolê
producenta dyrekcja do tej pory znosi³a
wszystko z pob³a¿liwym spokojem, ale
teraz za¿¹da³a ostatecznie widzieæ, co jest
grane, ¿eby przed miastem oczyma po-
tem nie œwieciæ. Próba wypad³a pomyœl-
nie: tylko kilka znacz¹cych wprawdzie,
ale bezbolesnych uwag i zmian. Pe³ni¹-
ca rolê „re¿yserza” Barbara zaciera³a d³o-
nie i mlaska³a z uciechy.
Pozosta³o tylko poæwiczyæ nieco prowa-
dzenie kukie³ek i byliœmy do wystêpów
gotowi. PóŸniejsza reakcja m³odej widow-
ni, która z zapartym tchem œledzi³a ka¿-
de przedstawienie, nagrodzi³a wszystkie
trudy.

Kazimiera Styziñska

Samozwañczy Centrowy Teatrzyk Kukie³kowy – zapiski grafomanki
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26 listopada szko³ê w Bronikowie od-
wiedzi³ popularyzator wiedzy o gryzo-
niach, teriolog i ekolog mgr Rafa³ £êcki,
pracownik stacji badawczej PAN w Tur-
wi. W ci¹gu 5 godzin lekcyjnych zapozna³
dzieci ze szko³y podstawowej ze swoj¹
pasj¹, jak¹ jest obserwacja zachowañ i ¿y-
cia gryzoni, a przede wszystkim myszy.
¯ywe eksponaty oraz ich fotografie przy-
jecha³y razem z panem Rafa³em. Dzieci
mog³y na w³asne oczy dostrzec ró¿nice
miedzy badylark¹, mysz¹ leœn¹, poln¹,
domow¹, nornikami, nornicami oraz
szczurami. Pan Rafa³ ¿ywo opowiada³
o swoich zainteresowaniach i pasji oraz
udziela³ odpowiedzi na zadawane pytania.
Na zakoñczenie przygody z myszami

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e z okazji „Mi-
ko³aja” zarz¹dy œmigielskich osiedli wraz
z Centrum Kultury w Œmiglu organizuj¹
dla dzieci „Spotkanie z Miko³ajem”.
W tym roku odby³o siê ono w niedzielê,
5 grudnia a do organizatorów do³¹czy³o
Stowarzyszenie Sportowe „Pegaz”.
Dzieci nie zawiod³y i sala widowiskowa
szybko zape³ni³a siê po brzegi. Tym ra-
zem pracownicy Centrum Kultury posta-

Mysie opowieœci

Spotkanie z Miko³ajem

w naszej placówce
odby³o siê oswaja-
nie ludzi i gryzoni,
co widaæ na za³¹-
czonych fotogra-
fiach, a nastêpnie
wypuszczenie gry-
zoni do parku ota-
czaj¹cego nasz¹
placówkê. Przygo-
da z instytutem ba-
dawczym na tym
siê nie  koñczy.
Gimnazjaliœci w naj-
bli¿szym czasie odwiedz¹ stacjê badawcz¹,
a pan Rafa³ obieca³ nastêpne ciekawe lek-
cje. Tym razem miêdzy innymi zajrzymy

„Zapewniam was, to, co uczyniliœcie
jednemu z tych braci Moich naj-
mniejszych, Mnie uczyniliœcie”
Mt 25,40
8 grudnia grupa wolontariuszy ze

œmigielskiego LO oraz z gimnazjum
w Bronikowie przeprowadzi³a na œmigiel-
skim targowisku zbiórkê darów dla po-
trzebuj¹cych pomocy materialnej miesz-
kañców gminy.
Charytatywna akcja m³odzie¿y spotka³a
siê ze zrozumieniem zarówno sprzedaj¹-
cych jak i kupuj¹cych, którzy wykazali
siê du¿¹ ofiarnoœci¹. 

Podziêkowanie

do wnêtrza ziemi.
Zespó³ szkó³ w Bronikowie

foto archiwum szko³y

nowili „wzi¹æ sprawy w swoje rêce” i sami
zorganizowali teatrzyk lalkowy. Pocz¹w-
szy od scenariusza opartego na bajce
Wioletty Piaseckiej pt. „Dwie Ma³gosie”,
po scenografiê, kukie³ki, oœwietlenie –
wszystko wykonali sami. Dziêki pomocy
sta¿ystek – Karoliny Lemañskiej i Joan-
ny Stam (kukie³ki i renifery), Sylwii Ku-
rzawy (g³os Mateuszka) oraz Micha³a
Majera (nagranie podk³adu), po wielu

poprawkach i pró-
bach mogli wresz-
cie wystawiæ swoj¹
sztukê przed bar-
dzo wymagaj¹c¹
w i d o w n i ¹ .
W przedstawieniu
nie zabrak³o œwiê-
tego Miko³aja, któ-
ry wjecha³ na sce-
nê wykonanymi
przez siebie sania-
mi. To w³aœnie on,
jako narrator, opo-
wiada³  h is tor iê

przedstawion¹ przez kukie³ki.
Najwiêksz¹ radoœci¹ dla wykonawców
by³a pozytywna i ¿ywio³owa reakcja nie-
letniej publicznoœci.
Po przedstawieniu nadszed³ czas na kon-
kursy i oczekiwane prezenty. Dzieci roz-
wi¹zywa³y krzy¿ówki, odpowiada³y na
pytania ukryte w balonach, rysowa³y
z zamkniêtymi oczami. W sali pojawili siê
pomocnicy Miko³aja w czerwonych czap-
kach. Poniewa¿ nie wszyscy mogli wzi¹æ
udzia³ w konkursach, ¿eby nikt nie czu³
siê pokrzywdzony, dzieci utworzy³y
„wê¿a” i podchodz¹c do Miko³aja, odbie-
ra³y z jego r¹k s³odycze – czekoladowe
gwiazdorki i s³odkie paczuszki. Nagród
i s³odyczy starczy³o dla wszystkich o co
zadba³y Zarz¹dy Osiedli I, II, III i IV oraz
Stowarzyszenie Sportowe„Pegaz”.
W przygotowanie teatrzyku pracownicy
Centrum w³o¿yli wiele serca i pracy, po-
stanowili wiêc zaprosiæ na spektakl rów-
nie¿ dzieci przedszkolne i szkolne. Od-
by³y siê jeszcze cztery seanse a spektakl
obejrza³o ³¹cznie ok. 700 dzieci.

M.D., foto M.D.

O r g a n i z a t o r z y
sk³adaj¹ wszyst-
kim ofiarodawcom
serdeczne podziê-
kowanie za wspa-
nia³y gest serca
i ¿ycz¹ obfitych
³ask b³ogos³awieñ-
stwa od Zbawiciela
œwiata.

W. Ciesielski
fot. archiwum LO
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Przegl¹daj¹c dawne wydania „Orê-
downika”, warto zwróciæ uwagê na to, ¿e
ka¿dorazowo pod tytu³em gazety du¿y-
mi literami wyt³uszczony by³ napis
„W imiê Bo¿e”. Czas bieg³ nieub³aganie
i na pocz¹tku II pó³rocza 1925 roku zna-
laz³a siê w gazecie informacja: „Kino
Amerykañskie” wyœwietla 4.7. przepiêkny
film, dotychczas w Œmiglu nie widziany p.t.
„Odrodzona Polska”. Podczas projekcji s³y-
szeæ mo¿na by³o tylko melodie polskie. Ob-
razy oœwietlone bêd¹ za pomoc¹ elektrycz-
noœci”. Poniewa¿ trwa³y ju¿ wakacje
szkolne, w³adze miejskie „w trosce” by
dzieci siê nie nudzi³y, zachêca³y je do
„wyrywania traw na rynku”. Chêtne do
tej pracy dzieci mog³y zg³osiæ siê w po-
niedzia³ek 6 lipca o godzinie 700 rano.
Podró¿ni, którzy pragnêli pojechaæ auto-
busem z Leszna do Œmigla, mieli powód
do radoœci, gdy¿ „Autobus z Leszna do
Œmigla kursowaæ bêdzie w ka¿dy czwar-
tek. Odjazd o godz. ½ 9 rano z Rynku obok
Hotelu. Cena podró¿y w
jedn¹ stronê wynosi 2,30
z³ od osoby. Wnêtrze
wozu urz¹dzone jest w/g
ostatnich wymagañ. 18
osób wygodnie pomieœci”.
Ka¿de wakacje, kiedyœ
koñcz¹ siê i dlatego in-
formowano:  „W Niet¹¿-
kowie istnieje wzorowa
Szko³a Gospod. W³oœcia-
nek, do której uczêszcza
60 dziewcz¹t. Gronem
nauczycielskim kieruje
p. Maria Szwecówna.”
18 sierpnia w gazecie
z a w i a d o m i o n o ,  ¿ e
w dniu 15.8. zmar³ Fe-
liks Walkowski, solista
Towarzystwa Œpiewa-

18 listopada odby³o siê kolejne spo-
tkanie cz³onków oraz zarz¹du Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Nadziei”. Na
spotkanie zosta³ zaproszony prawnik.
G³ównym celem by³o omówienie zasad
ubezw³asnowolnienia.
„Œwiat³o Nadziei” wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie w dniu
27 listopada zorganizowa³o zabawê an-
drzejkow¹, w której udzia³ wziê³o ponad
70 par. Dochód zostanie przeznaczony na
potrzeby uczniów ZSP w Niet¹¿kowie
oraz turnusy rehabilitacyjne dzieci i m³o-

Œmigiel w „Orêdowniku Œmigielskim” w II pó³roczu 1925 roku
czego „Harmonia”, sekretarz „Soko³a”,
a nastêpnie prezes okrêgowy Zwi¹zku
Polskich Towarzystw w Œmiglu, sekre-
tarz Bractwa Strzeleckiego, bibliotekarz
Towarzystwa Czytelni Ludowych, cz³o-
nek Towarzystwa Mi³oœników Sceny oraz
kierownik „Rolnika” w Œmiglu.
Jak zwykle ciekawe reklamy zamieszcza-
li miejscowi kupcy:
Koncert artystyczny
na który Szan. Publ. uprzejmie zaprasza
Józef Adam
Kawiarnia i Cukiernia
Kawa i œwie¿e ciastka! Krêgielnia!
i kolejne:
Czysta okowita 95%
na cele leczniczo-domowe na sk³adzie.
Oddaje po 2 litry na osobê w butelkach
pó³litrowych, po cenach monopolowych. F-
ma Olêdarczyk Œmigiel.
W dniu 18 paŸdziernika Towarzystwo
Mi³oœników Sceny na inauguracjê sezo-
nu zimowego przedstawi³o sztukê „Cie-

„Œwiat³o Nadziei”

p³a wdówka”. Jak twierdzono, by³a to ar-
cyzabawna komedia w 3 aktach Micha³a
Ba³uckiego. 25 paŸdziernika ukaza³a siê
informacja, która powinna zainteresowaæ
obecnie nie tylko stra¿aków: „Stra¿ Po-
¿arna obchodzi³a jubileusz swego 30 let-
niego istnienia z udzia³em starosty Kop-
czyñskiego Józefa, burmistrza W³adys³awa
Piocha, proboszcza ks. Nowaka i delega-
tów stra¿aków z Koœciana i Leszna. Za³o-
¿ona w 1895 przez Niemca Klugego bur-
mistrza liczy³a 72 cz³onków”. Nie docenia-
no jej, gdy¿ w 1896 roku rada miejska nie
chcia³a zgodziæ siê na zakup dwóch be-
czek na wodê, twierdz¹c, ¿e w razie po-
trzeby mo¿e je dostarczyæ browar œmi-
gielski. Chodzi³o o beczki po piwie. Po
odzyskaniu niepodleg³oœci pierwsze ze-
branie odby³o siê 8.1.1921 roku. Do
16.10.1925 roku stra¿ po¿arna bra³a
udzia³ przy gaszeniu 130 po¿arów w mie-
œcie, 3 w powiecie i 2 po¿arów lasów. Braæ
stra¿acka, jak z powy¿szego wynika, ma

okazjê godnie uczciæ 90.
rocznicê oficjalnego roz-
poczêcia dzia³alnoœci
w odrodzonej Polsce.
8 listopada 1925 roku po-
œwiêcono pomnik Najœw.
Serca Jezusowego w Sta-
rym Bojanowie. I wresz-
cie sporo informacji po-
œwiêconych by³o wybo-
rom, które odby³y siê do
Rady Miejskiej w Œmiglu.
Miasto Œmigiel  by³o
wówczas podzielone na
2 obwody wyborcze.
W pierwszym g³osowano
w Szkole Wydzia³owej,
a w drugim w Szkole Ka-
tolickiej.

Jan Pawicki

dzie¿y niepe³no-
sprawnej ze stowa-
rzyszenia.
Serdecznie dziêku-
jemy osobom, któ-
re pomog³y w or-
ganizacji zabawy.
Szczególne podziê-
kowania kierujemy
do sponsorów, któ-
rzy ufundowali na-
grody, ciasta oraz
¿ywnoœæ.

M.A.
foto archiwum

foto: arch. CK
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W chmurny ranek 2 listopada 1830
roku dwudziestoletni Fryderyk Chopin
wyje¿d¿a³ z Warszawy, aby doskonaliæ
swój talent kompozytora i pianisty. ̄ egna-
³a go rodzina, przyjaciele i wielbiciele
jego geniuszu muzycznego. Celem pod-
ró¿y by³ Pary¿, uwa¿any wtedy za kultu-
raln¹ stolicê Europy. Fryderyk by³ œwia-
dom, ¿e uznanie zdobyte w paryskich
salonach zapewnia muzykowi œwiatow¹
s³awê. Grono serdecznie ¿egnaj¹cych siê
wtedy ludzi nie wiedzia³o, ¿e dla Fryde-
ryka Chopina jest to rozstanie z krajem
na zawsze.
Po entuzjastycznie przyjêtych publicz-
nych koncertach we Wroc³awiu, Pradze,
Monachium, Wiedniu, DreŸnie, 11 wrze-
œnia 1831 roku Chopin dotar³ do Pary¿a.
Odt¹d stolica Francji by³a sta³ym miej-
scem zamieszkania polskiego artysty. Do
kraju nie móg³ wróciæ, poniewa¿ nie
przyj¹³ propozycji zostania nadwornym
kompozytorem carskim i narazi³ siê te¿,
popieraj¹c powstanie listopadowe. Po-
cz¹tki pobytu kompozytora w Pary¿u
by³y trudne. Poza gronem artystów nikt
siê nim nie interesowa³. Czu³ siê Ÿle, sa-
motny – têskni³ za krajem. Z uczuæ zwie-
rza³ siê w utworach muzycznych, listach
do rodziny i przyjació³. W liœcie do Tytu-
sa Wojciechowskiego pisa³: „S¹ chwile,
¿e o ma³o nie zwariujê z têsknoty…nie
uwierzysz, jak mi smutno, gdy nie mam
siê komu wyjêczeæ…z nikim westchn¹æ
nie mogê.” Smutek pog³êbia³y k³opoty
materialne. ̄ ycie w Pary¿u by³o kosztow-
ne. Pieni¹dze przysy³ane przez ojca i do-
chody z lekcji z trudem wystarcza³y Cho-
pinowi na sprostanie wymaganiom ów-
czesnego modelu ¿ycia artysty.
Wielki talent z czasem zadecydowa³, ¿e
w Pary¿u wokó³ Fryderyka skupi³o siê
grono ludzi darz¹cych go uznaniem,
przyjaŸni¹, podziwem. On zaœ przylgn¹³
do nich ca³ym sercem. Najlepiej siê czu³
w gronie poetów, muzyków i meloma-
nów. Zwrotnym momentem w jego arty-
stycznej karierze by³o spotkanie ze zna-
nym mu melomanem ksiêciem Antonim
Radziwi³³em, u którego kiedyœ w wielko-
polskim Antoninie goœci³ i koncertowa³.
(Ksi¹¿ê i jego rodzina utrzymywa³a bli-
skie towarzyskie i przyjacielskie kontak-
ty z Barbar¹ i Janem Henrykiem D¹-
browskim.) On wprowadzi³ Chopina do
pa³acu barona Rotszylda, gdzie koncer-
towa³ dla najbogatszego i najœwiatlejsze-
go paryskiego towarzystwa. Po tym kon-
cercie nazwisko Chopina sta³o siê znane
w artystycznych salonach Pary¿a. S³awa
Chopina ros³a, a z ni¹ przysz³y pieni¹dze,

wiêc móg³ urz¹dziæ sobie ¿ycie mi³o i wy-
godnie.
Nieregularny, artystyczny tryb ¿ycia Fry-
deryka Chopina okaza³ siê zabójczy dla
jego w¹t³ego zdrowia. Mimo troskliwej
opieki lekarskiej choroba p³uc pustoszy-
³a organizm. Wzrasta³a pozycja artystycz-
na i spo³eczna Chopina, lecz jego zdro-
wie ci¹gle podupada³o. W koñcu 1835
roku stan zdrowia artysty by³ tak z³y, ¿e
po Pary¿u kr¹¿y³y pog³oski o jego œmier-
ci. Z tego wzglêdu w lipcu 1837 roku ro-
dzice Marii Wodziñskiej zerwali jej zarê-
czyny z Fryderykiem. Nie pomaga³y mu
te¿ wyjazdy z przyjació³k¹, pisark¹ Geor-
ge Sand na s³oneczn¹ Majorkê. Ulg¹ dla
ci¹gle koncertuj¹cego i z zapa³em kom-
ponuj¹cego artysty by³y letnie pobyty
w Nohant, posiad³oœci Sand. Muzykolo-
dzy twierdz¹, ¿e tam powsta³y jego naj-
dojrzalsze, najdoskonalsze utwory. Fry-
deryk têskni³ do najbli¿szych i do kraju.
Pocieszeniem by³y dla niego odwiedziny
rodaków. W lipcu 1844 roku spotka³ siê
w Nohant i Pary¿u ze starsz¹ siostr¹ Lu-
dwik¹ Jêdrzejewiczow¹ i jej mê¿em.
Ostatni publiczny koncert Chopina odby³
siê w Londynie 16 listopada 1848 roku.
Artysta, jak zwykle modny i elegancki,
by³ tak s³aby i chory, ¿e na salê wniesio-
no go na rêkach. Po powrocie do Pary¿a
zacz¹³ powoli gasn¹æ. Jego powolne ko-
nanie by³o sensacyjnym wydarzeniem
towarzyskim. Oprócz wiernych i serdecz-
nych przyjació³ odwiedza³y go t³umy ga-
piów i fotografów. Œmiertelnie chory pro-
si³ sw¹ starsz¹ siostrê Ludwikê, by z War-

szawy przyjecha³a do Pary¿a, chcia³, aby
ktoœ bliski by³ przy nim w ostatnich
dniach jego ¿ycia. Z Ludwik¹ ³¹czy³y go
najserdeczniejsze wiêzy rodzinne.
(Oprócz niej mia³ Chopin jeszcze dwie
m³odsze siostry: Izabellê i Emiliê.) Spe³-
niaj¹c ¿yczenie brata, Ludwika z mê¿em
i córk¹ przyjecha³a do Pary¿a 9 sierpnia
1849 roku. Otoczy³a go czu³¹ opiek¹.
Ograniczy³a liczbê odwiedzaj¹cych cho-
rego do grona wiernych przyjació³. Cho-
pin by³ œwiadom, ¿e w³adze carskie nie
zezwol¹ na pogrzebanie jego cia³a w kra-
ju, wiêc prosi³ siostrê, aby w tej sytuacji
zabra³a jego serce do Warszawy. Z imie-
niem matki na ustach Fryderyk Chopin
zmar³ 17 paŸdziernika 1849 roku. W dniu
œmierci wyjêto mu serce i oddano sio-
strze. RzeŸbiarz Clesinger wykona³ od-
lew rêki i twarzy zmar³ego. Cyprian Nor-
wid w paryskim „Dzienniku Polskim”
zamieœci³ nekrolog: „Rodem warszawia-
nin, sercem Polak, a talentem œwiata oby-
watel Fryderyk Chopin zszed³ z tego
œwiata…” W obecnoœci t³umnie zgroma-
dzonych wielbicieli jego talentu, pogrzeb
Chopina odby³ siê 30 paŸdziernika na
cmentarzu Pere-Lachaise w Pary¿u.
Ludwika uporz¹dkowa³a spuœciznê po
bracie. Czêœæ pami¹tek rozda³a jego przy-
jacio³om, a najcenniejsze wys³a³a do War-
szawy. Z sercem brata umieszczonym
w kryszta³owym s³oju z alkoholem, pu-
klem jego w³osów i pisanymi po francu-
sku listami od Marii Wodziñskiej i Geor-
ge Sand do Fryderyka, 7 stycznia 1850
roku Jêdzejewiczowa uda³a siê w podró¿
do kraju. Na stacji kolejowej w Mys³owi-
cach, na granicy miêdzy zaborami au-
striackim, pruskim i rosyjskim, z obawy
przed konfiskat¹ pami¹tek zw³aszcza
manuskryptów brata i mo¿liwoœci¹
oskar¿enia jej o szpiegostwo przez car-
skich celników, Ludwika zdeponowa³a
listy u znajomego ober¿ysty. Hebanow¹
urnê okrywaj¹c¹ s³ój z sercem brata
ukry³a w obfitych fa³dach sukni. Po po-
myœlnej kontroli celnej z sercem Fryde-
ryka dotar³a do Warszawy. W³aœciciel
ober¿y, nieœwiadomy wartoœci zdepono-
wanych listów, przekaza³ je Aleksandro-
wi Dumasowi (m³odszemu). W koñcu
trafi³y one do Sand, która je spali³a.
Z obawy przed wrogo nastawionymi do
Fryderyka Chopina w³adzami carskimi,
Ludwika przez d³u¿szy czas urnê z ser-
cem przechowywa³a w swoim mieszka-
niu w Warszawie przy ulicy Podwale 18.
(Kamienica uleg³a zniszczeniu w 1944
roku, nie odbudowano jej.) PóŸniej w ta-

Historia Fryderykowego Serca

Chopin – akwarela Marii Wodziñskiej
z 1835 roku

Ä
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jemnicy przeniesiono j¹ do zakrystii ko-
œcio³a Œwiêtego Krzy¿a, parafialnego ko-
œcio³a Chopinów. W 1856 roku, ju¿ po
œmierci Ludwiki, za zgod¹ biskupa war-
szawskiego Jana Dekerta (syna prezy-
denta Warszawy Jana Dekerta), urnê
umieszczono, równie¿ potajemnie, w ka-
takumbach tego koœcio³a. Antoni Jêdrze-
jewicz – siostrzeniec Fryderyka Chopi-
na – czyni³ starania, by urnê przenieœæ
do górnego koœcio³a Œwiêtego Krzy¿a.
W³adze koœcielne zwleka³y z wyra¿eniem
zgody, twierdz¹c, ¿e w koœciele s¹ prze-
chowywane tylko relikwie œwiêtych.
W koñcu przekonane o wielkoœci Chopi-
na wyrazi³y zgodê na umieszczenie urny
z jego sercem w górnym koœciele. 1 mar-
ca 1879 wmurowano j¹ w filar nawy g³ów-

nej. Uroczystoœæ by³a bardzo skromna,
poniewa¿ obawiano siê konfiskaty serca
przez w³adze zaborcze. Rodzina Chopi-
na zamówi³a popiersie Fryderyka i epi-
tafium z bia³ego marmuru, jednak koszt
przedsiêwziêcia przekroczy³ jej mo¿liwo-
œci finansowe. W realizacji pomys³u po-
mog³o rodzinie Warszawskie Towarzy-
stwo Muzyczne kierowane przez W³ady-
s³awa ¯eleñskiego. Wkrótce, w obecno-
œci licznie zgromadzonych mieszkañców
Warszawy, w marcu 1880 roku uroczy-
œcie ods³oniêto epitafium z popiersiem
Chopina. Na p³ycie umieszczono cytat
z Ewangelii œwiêtego Mateusza: „Gdzie
skarb twój, tam i serce twoje”. Ni¿ej wy-
ryto: „Fryderykowi Chopinowi rodacy”.
U do³u tablicy podano miejsca oraz daty
urodzin i œmierci. Epitafium i umieszczo-
ne pod nim serce przetr wa³y bez
uszczerbku do sierpnia 1944 roku.
Zniszczenia koœcio³a Œwiêtego Krzy¿a
spowodowane oblê¿eniem Warszawy we
wrzeœniu 1939 roku zosta³y szybko na-
prawione. Znów s³u¿y³ Polakom. Od wy-
buchu powstania do 23 sierpnia 1944
roku koœció³ i kompleks zabudowañ
klasztornych by³ zajêty przez Niemców.
Od grudnia 1943 roku do 1960 roku po-
s³ugê kap³añsk¹ w koœciele œwiêtokrzy-
skim pe³ni³ ksi¹dz Alojzy Niedziela. On
by³ œwiadkiem zdarzeñ zwi¹zanych z ser-
cem Chopina. Z jego relacji wynika, ¿e
przed spodziewanym szturmem powstañ-
ców celem zajêcia koœcio³a, na plebaniê
przyszed³ niemiecki kapelan – wielbiciel
muzyki Chopina – z propozycj¹ przecho-
wania urny i zapewnieniem jej zwrotu.
W obawie przed zniszczeniem narodowej
pami¹tki ksiê¿a przyjêli propozycjê. ¯o³-
nierze niemieccy wymontowali urnê z fi-
laru i przekazali j¹ do sztabu SS i Policji.
W wyniku walk powstañczych, zw³aszcza
podczas ponownego zajmowania koœcio-
³a przez Niemców, zosta³ on powa¿nie
zrujnowany.
W tym czasie arcybiskup warszawski
Antoni Szlagowski rezydowa³ na pleba-
nii w Milanówku. 9 wrzeœnia 1944 roku
przyby³o do niego z t³umaczem dwóch
oficerów niemieckich i pytaniem, czy
zgadza siê przyj¹æ urnê z sercem Chopi-
na. Ksi¹dz arcybiskup w asyœcie oficerów
niemieckich i dwóch ksiê¿y z Milanów-
ka uda³ siê do Warszawy, by w niemiec-
kim urzêdzie do spraw ewakuacji pol-
skich dóbr kultury odebraæ urnê z r¹k
genera³a SS i Policji Ericha von den Ba-
cha. Przekazuj¹cemu asystowali: guber-
nator Fischer i wicegubernator Keller.
W celach propagandowych Niemcy to
wydarzenie fotografowali i filmowali.
Cenna urna by³a na plebanii w Milanów-

ku do 17 paŸdziernika 1945 roku. W cza-
sach PRL ksi¹dz A. Niedziela za swoje
wypowiedzi, ¿e Niemcy uratowali nasz¹
narodow¹ relikwiê, by³ inwigilowany
przez UB.
Chocia¿ w wyniku walk powstañczych
oraz celowego dzia³ania okupanta, ko-
œció³ Œwiêtego Krzy¿a zosta³ zamieniony
w ruinê, jednak ju¿ 18 stycznia 1945 roku
na jego gruzach odprawiono pierwsz¹
mszê œwiêt¹. „Dziennik Powszechny” nr
120 z 1945 roku zamieœci³ informacjê o
uchwale Zarz¹du Miejskiego Miasta Sto-
³ecznego Warszawy tycz¹c¹ powrotu ser-
ca Chopina na jego dawne miejsce. We
wrzeœniu tego roku powo³ano komitet
wykonawczy uroczystoœci przeniesienia
urny z Milanówka do Warszawy. W ode-

Ê

Epitafium w koœciele Œwiêtego Krzy¿a

GeorgeSand

Grób Chopina na cmentarzu Pere La-
chaise

Ä

Ludwika Jêdrzejewiczowa
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zwie do mieszkañców Warszawy komi-
tet dok³adnie opisa³ urnê oraz poda³ sce-
nariusz uroczystoœci zaplanowanej w 96.
rocznicê œmierci Fryderyka Chopina.
W miêdzyczasie urnê poddano zabiegom
gwarantuj¹cym ochronê jej wyj¹tkowej
zawartoœci. Stwierdzono wtedy, ¿e serce
artysty jest w bardzo dobrym stanie, ale,
jak na pochodz¹ce od mê¿czyzny œred-
niego wzrostu, dziwnie du¿e.
Po mszy œwiêtej w Milanówku 17 paŸ-
dziernika 1945 roku arcybiskup Antoni
Szlagowski uroczyœcie, w obecnoœci de-
legacji koœcielnych i pañstwowych, prze-
kaza³ urnê ksiêdzu Leopoldowi Petrzy-
kowi, proboszczowi parafii Œwiêtego

Maria Wodziñska

Krzy¿a. Samochody wioz¹ce delegacje
z urn¹ najpierw uda³y siê do ¯elazowej
Woli. Tam odby³ siê koncert fortepiano-
wy. Potem od proboszcza narodow¹ reli-
kwiê przej¹³ przewodnicz¹cy Krajowej
Rady Narodowej Boles³aw Bierut, który
nastêpnie przekaza³ j¹ prezydentowi
Warszawy Stanis³awowi To³wiñskiemu.
On w asyœcie przedstawicieli œwiata kul-
tury poda³ j¹ delegacjom m³odzie¿y ze
szkó³ muzycznych. W drodze do stolicy
samochody zatrzyma³y siê na dawnej
rogatce na Woli, bo tam w 1830 roku
¿egnano Fryderyka Chopina udaj¹cego
siê do Pary¿a. Trasa przejazdu by³a ofla-
gowana. Na ulicach sta³y w milczeniu t³u-
my ludzi, czêsto z kwiatami.
W koœciele œwiêtokrzyskim odprawiono
uroczyst¹ mszê. P³omienne kazanie wy-
g³osi³ ksi¹dz Hieronim Feicht, profesor
muzykologii. Po nabo¿eñstwie, w ciszy
i skupieniu zgromadzonych t³umów, w fi-
lar nawy g³ównej koœcio³a wmurowano
urnê z sercem Fryderyka Chopina i u do-
³u epitafium umieszczono tabliczkê ze

s³owami: „17 X 1945 serce Fryderyka
Chopina powróci³o do Warszawy”. Po
po³udniu w sali Roma odby³a siê podnio-
s³a akademia ku czci Chopina, która za-
koñczy³a uroczystoœæ. Urna z sercem
wielkiego Polaka jest w koœciele Œwiête-
go Krzy¿a w Warszawie do dziœ.
Niedawno wroc³awscy naukowcy, specja-
liœci od medycyny s¹dowej chcieli zba-
daæ serce Chopina, okreœliæ kod DNA,
rozwik³aæ zagadkê istotnych przyczyn
œmierci kompozytora. Minister Bogdan
Zdrojewski, w porozumieniu z ¿yj¹cymi
cz³onkami rodziny Chopinów, nie wyra-
zi³ na to zgody. Spokój narodowych reli-
kwii zosta³ zachowany.
Przedœmiertne ¿yczenie Fryderyka Cho-
pina zosta³o spe³nione. Jego serce jest
w kraju, w koœciele znanym mu z czasów
dzieciñstwa i m³odoœci. Serce Chopina –
polski skarb – otacza czeœæ rodaków, za-
chwyt pianistów i melomanów ca³ego
œwiata.

Leokadia Szymanowska

Urna z Sercem Fryderyka Chopina

List w wa¿nej sprawie
Dziêki uprzejmoœci Ma³gorzaty Adamczak – senator RP, redakcja naszej gazety ma mo¿liwoœæ opublikowania listu, który
otrzyma³a ona od dyrektora SP ZOZ w Koœcianie – dr med. Piotra Lehmanna. List dotyczy wa¿nej dla wielu mieszkañców
Œmigla sprawy naszego szpitala.
Oto jego treœæ:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 7 grudnia 2010 roku dotycz¹cym zabezpieczenia œwiadczeñ w rodzaju rehabilitacja lecznicza
na terenie Miasta i Gminy Œmigiel informujemy, i¿ w pierwszych tygodniach 2011 roku ze Szpitala w Œmiglu zostanie
przeniesiony do Koœciana Odzia³ Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Powy¿sze podyktowane jest brakiem odpowiednich wa-
runków socjalno-lokalowych w budynku obecnie eksploatowanym. Dostosowanie do obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów
wi¹¿e siê z ogromnymi nak³adami finansowymi, w zwi¹zku z powy¿szym ju¿ kilka lat temu zosta³a podjêta decyzja o przenie-
sieniu tego zakresu œwiadczeñ do Szpitala w Koœcianie. O decyzji by³y informowane zarówno w³adze Œmigla, jak i Powiatu
Koœciañskiego.
Natomiast co do œwiadczeñ dotycz¹cych rehabilitacji ambulatoryjnej wyjaœniamy, i¿ nigdy w ¿adnych zamierzeniach obec-
nej Dyrekcji SP ZOZ w Koœcianie nie pojawi³a siê kwestia zaprzestania udzielania œwiadczeñ w tym zakresie. Uwa¿amy, ¿e
takie posuniêcie uderza³oby bezpoœrednio w mieszkañców Miasta i Gminy Œmigiel, zwa¿ywszy na olbrzymie zapotrzebowa-
nie na przedmiotowe œwiadczenia. Jednoczeœnie informujemy, i¿ w nowym roku po reorganizacji Pracownia Fizjoterapii
bêdzie czynna 40 godzin tygodniowo, w tym dwa dni do godz. 18:00.
Pragniemy równie¿ zapewniæ, i¿ SP ZOZ w Koœcianie planuje unowoczeœnienie obecnej bazy lokalowej oraz doposa¿enie
bazy sprzêtowej w Œmiglu na potrzeby Pracowni Fizjoterapii.”

Red.

Valldemossa - Majorka

Ê
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W Szkole Filialnej w ¯egrówku ci¹-
gle dzieje siê coœ ciekawego. Niedawno
dzieci bra³y udzia³ w konkursach promu-
j¹cych zdrowy styl ¿ycia, organizowa-
nych przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-
Epidemiologiczn¹ w Koœcianie. Przed-
szkolaki tworzy³y prace plastyczne na
temat: „Kto zapaliæ przy mnie chce, niech
banana lepiej zje” – zwyciêzc¹ zosta³ Kac-
per Drozdek. Starsze dzieci uk³ada³y ry-
mowanki – has³a antynikotynowe, niektó-
re by³y pouczaj¹ce, a inne humorystycz-
ne. Wygra³y has³a wymyœlone przez Kajê
Gawron, Angelikê Kozikowsk¹ i Macie-
ja D³u¿yka.
Przeprowadzone konkursy by³y czêœci¹
szerokiej wspó³pracy szko³y z Powiatow¹
Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Ko-

Uczniowie szkó³ podstawowych i gim-
nazjalnych z Gminy Œmigiel po raz kolej-
ny w³¹czyli siê w zbiórkê zu¿ytych bate-
rii i akumulatorów ma³ogabarytowych
w ramach VI edycji konkursu „B¹dŸ przy-
jacielem œrodowiska” organizowanej
przez Miejski Zak³ad Oczyszczania
w Lesznie i burmistrza Œmigla. Akcja
zbierania trwa³a ca³y poprzedni rok szkol-
ny, a rozstrzygniêcie konkursu i wrêcze-
nie nagród odby³o siê 25 listopada.
Liderem w gromadzeniu tych niebez-

Pod nazw¹ „Serce ma ten, kto ma je
dla innych” 15 grudnia w Samorz¹do-
wym Gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Bronikowie odby³ siê Dzieñ Wolonta-
riatu, podczas którego zbierano ¿ywnoœæ
na rzecz najbardziej potrzebuj¹cych ro-
dzin w naszej okolicy.
W szkole tego dnia panowa³a niezwyk³a
atmosfera. Œwietlica têtni³a muzyk¹, œpie-
wem i œmiechem. Na pocz¹tku imprezy

Antynikotynowa akcja w ¯egrówku

Czacz liderem w zbiórce baterii

Sprawozdanie ze „Szkolnego Dnia Wolontariusza”

œcianie. Wspólnie realizu-
jemy trzy programy profi-
laktyczne o tematyce zdro-
wotnej. Od wielu lat towa-
rzyszy  nam program
„Moje dziecko idzie do
szko³y”. Kontynuujemy
równie¿ program „B¹dŸ-
my zdrowi – wiemy, wiêc
dzia³amy”. Obecnie rozpo-
czêliœmy realizacjê progra-
mu przedszkolnego edu-
kacji  antynikotynowej
„Czyste powietrze wokó³
nas”, w którym sympatycz-
ny Dinek pomaga dzie-
ciom zrozumieæ, co i dlaczego dymi, i jak
siê przed tym chroniæ.

Szko³a Filialna w ¯egrówku
foto archiwum

piecznych odpadów zosta³ Zespó³ Szkó³
w Czaczu. Uczniowie zebrali 187,5 kg
baterii, tj. 0,6378 kg na jednego wycho-
wanka szko³y. Nagrod¹ dla zwyciêzcy by³
odtwarzacz DVD oraz ekran i uchwyt do
rzutnika cyfrowego o wartoœci 600 z³.
Drug¹ nagrodê, przenoœny odtwarzacz
CD z odtwarzaczem MP3 oraz myszki
optyczne (wartoœæ 500 z³) odebrali
uczniowie Samorz¹dowego Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej w Starej Przysiece
Drugiej. Zebrali ³¹cznie 120,8 kg baterii

- w przeliczeniu na
jednego ucznia
0,4361 kg. Zestaw
do zabaw – kuch-
nia oraz dwa wózki
do lalek o wartoœci
400 z³ zdobyli wy-
chowankowie Ze-
spo³u Szkó³ w Bro-
nikowie. Zebrali
33,5 kg baterii (w
przel iczeniu na
ucznia 0,2510 kg).
Szko³a Podstawo-
wa w Œmiglu zbiór-

kê zakoñczy³a wynikiem 0,2142 kg na
ucznia, co ³¹cznie da³o 110,1 kg. W tym
roku w konkursie nie wziê³y udzia³u dwie
szko³y: w Starym Bojanowie oraz Gim-
nazjum w Œmiglu.
Szko³y filialne, w Wonieœciu i ¯egrówku
podlega³y osobnej ocenie. Dzieci z ¯e-
grówka zebra³y 33,4 kg baterii, czyli
1,3360 kg na ucznia i tym samym poko-
na³y szko³¹ filialn¹ w Wonieœciu, która
w przeliczeniu na jedno dziecko uzbiera-
³a 1,1476 kg, ³¹cznie 48,2 kg. Nagrod¹ dla
uczniów wonieskiej szko³y by³y myszki
optyczne o wartoœci 200 z³. Do ¯egrów-
ka powêdrowa³ radiomagnetofon z CD
i MP3 o wartoœci 300 z³.
Rozdanie nagród odby³o siê w Centrum
Kultury w Œmiglu. Nagrody wrêczyli:
burmistrz Wiktor Snela, Gra¿yna Doma-
chowska, pracownik MZO w Lesznie
oraz Rafa³ Szumacher i Joanna Szudra –
pracownicy Urzêdu Miejskiego Œmigla.
Przedstawienia przygotowa³y dzieci ze
Szko³y w Starej Przysiece Drugiej, szko-
³y filialnej w Wonieœciu oraz dzieci ze
szko³y w Czaczu.

A. Kasperska
fot. J. Szudra

uczniowie zapoznani zostali z ide¹ wolon-
tariatu, któr¹ przybli¿y³ im Wojciech Cie-
sielski. Nastêpnie krótki wystêp muzycz-
ny przedstawili zaproszeni na t¹ okazjê
goœcie: by³a uczennica szko³y Izabela
Drobnik oraz artyœci z Oœrodka Terapii
Zajêciowej w Koœcianie. Na scenie wyst¹-
pi³y ponadto uczennice w piosence „Po-
konamy falê” i „Jingle bells”. Swój talent
muzyczny zaprezentowa³a równie¿ Fau-

styna Szudra graj¹c na saksofonie.
Uczniowie z³o¿yli przyniesione dary do
wczeœniej przygotowanego koszyka, któ-
ry zosta³ on wype³niony po brzegi.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym za-
œpiewaniem przez uczniów, nauczycieli
oraz goœci kolêdy.

Nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Bronikowie
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30 listopada – Œmigiel
Policja przyjê³a zawiadomienie o oszu-
stwie internetowym. Pod koniec wrze-
œnia br. mieszkaniec gm. Œmigiel za po-
œrednictwem internetu próbowa³ zakupiæ
telewizor. Mimo przelania na konto ofe-
renta blisko 1500 z³ do dnia dzisiejszego
nie otrzyma³ towaru ani zwrotu pieniê-
dzy.
30 listopada - Machcin
Ok. godz. 1135 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 48-tniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, badanie wykaza³o 2,2 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanego.
9 grudnia – K5
Ok. 600 tiry „korkowa³y” krajow¹ pi¹tkê,
nie mog¹c podjechaæ pod wzniesienie
w Poninie i Czaczu. Do przyjazdu s³u¿b
drogowych policjanci starali siê kierowaæ
ruch na trasy alternatywne. Utrudnienia
trwa³y ok. godziny.
18 grudnia
Rano zatrzymano dwóch kieruj¹cych
pojazdami po u¿yciu alkoholu, w tym
w Czaczu na ul. Wielichowskiej kieruj¹-
cego tirem 46-latka ze Œl¹ska. Badanie
wykaza³o u niego 0,4 promila alkoholu
w organizmie.

II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyj-
ny w kategorii ¿aków i ¿aczek przyniós³
œmigielskiemu klubowi tenisistów kolej-
ny sukces. Zawodniczka „Polonii” – Wik-
toria Skrzypczak 28 listopada w Niecha-
nowie ko³o Gniezna pokona³a swoje prze-
ciwniczki i po raz drugi w tym sezonie
stanê³a na najwy¿szym miejscu na po-
dium. Mniej szczêœcia mia³a Nikola Kor-
tus, która zosta³a sklasyfikowana na miej-
scu XIII.
Wœród ch³opców najlepsz¹ form¹ wyka-

¯aczka Polonii znów na podium
za³ siê Jakub Jankowski, który zaj¹³ miej-
sce szóste. Jest to dobry wynik, bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e Jakub jest uczniem
klasy drugiej, a w kategorii wiekowej,
w której startowa³, mogli braæ udzia³ rów-
nie¿ zawodnicy starsi, z klas czwartych
w³¹cznie. Pozostali zawodnicy Polonii
uplasowali siê na dalszych miejscach.
W przedziale 9-12 znaleŸli siê: Remigiusz
Styziñski i Jakub Okoniewski, a w prze-
dziale 13-16 – Filip Ludwiczak.

D. Strzelczyk
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 1/11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Pionowo
1. sopockie molo
2. manewr szachowy
3. spiekota
4. nabo¿eñstwo
5. lekki metal
6. gospodarstwo rolne
7. wniesienie pisma
8. grzejnik do wody
9. kawa³ materia³u

11. koñcowy odcinek okrê¿nicy
12. np. walc
13. rabatowa roœlina
18. gród nad Mleczn¹
20. dostojnik su³tañski
23. mahometanizm
25. ocena
27. ¿ona zmar³ego mê¿a
28. rezerwa

30. jeŸdziec w czarnej masce
31. wielki strumyk
33. potraw
34. popularna papuga
36. archaik
39. s³odki ziemniak
40. przeszkoda w ruchu pojazdu
43. jaja œledzia
45. forma egzaminu
47. polska ciê¿arówka
49. grubianin
50. atak sza³u
52. brudna woda w kuchni
53. stado, sfora
55. zawilec
56. bratnie wsparcie
57. mu³ rzeczny
59. model ubioru
60. kopia pisma

63. waszmoœæ pan
64. tkanina na szaty liturgiczne
65. starodawny sposób zwo³ywania

Poziomo
7. wielka powódŸ

10. dzia³ finansowy na uczelni
14. imiê Prusa
15. wojenny rabunek
16. zjawisko polarne
17. antytrynitaryzm
19. dmuchana poduszka
21. myœl przewodnia
22. wojskowe rozpoznanie
24. informacje dla komputera
26. zawiadomienie
29. krzew wirginijski
32. napój gazowany z kofein¹
35. rodzaj literacki
37. rybie gody
38. miasto obok Gliwic
41. pog³oska
42. posag panny
44. ry¿owy trunek
45. jajnik
46. sedno sprawy
48. rodzaj wide³
50. dokumenty s¹dowe
51. kurcz
56. model fiata
58. gor¹cy wafel
61. tekst przysiêgi
62. dawna waluta Niemiec
64. nadmorski ptak
66. u³amkowa czêœæ logarytmu
67. bydgoska firma gumiarska
68. sportowa koszula
69. bywa m¹drzejsze od kury
70. szybki taniec
71. miejsce gry aktorskiej
72. piastunka

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/10
brzmia³o: „KUBEK PREZENTEM ŒWI¥-
TECZNYM”.
Nagrodê – KUBEK SUPERKRZY¯ÓW-
KOWICZA ufundowany przez firmê Poli-

Color w Œmiglu otrzymuje Kamila Adam-
czak ze Œmigla.
Kubek (po uprzednim dostarczeniu fo-
tografii) do odbioru w zak³adzie fotogra-
ficznym „Poli-Color”, ul. Ogrodowa 5.
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Srebrnym medalem „Za zas³ugi dla
obronnoœci kraju” odznaczeni zostali
mieszkañcy gminy Œmigiel Helena i Hie-
ronim Wolsztyñscy z ̄ ydowa. Ich trzech
synów wzorowo pe³ni³o zasadnicz¹ s³u¿-
bê w Wojsku Polskim. Medale oraz gra-
tulacje pañstwo Wolsztyñscy odebrali
7 grudnia w gabinecie burmistrza Œmi-
gla. Wrêczenia honorowych odznaczeñ
przyznanych przez Ministra Obrony Na-
rodowej dokona³ pp³k dyp. Andrzej Sten-

W Szkole Podstawowej w Œmiglu
11 grudnia odby³y siê XV Mistrzostwa
Szko³y w Tenisie Sto³owym. Zawody
przebiega³y w dwóch kategoriach wieko-

7 listopada w sali sportowej Szko³y
Podstawowej w Œmiglu odby³ siê kolej-
ny turniej pi³ki siatkowej mê¿czyzn nie-
zrzeszonych – by³ to VI Turniej Pi³ki Siat-
kowej o Puchar Komendanta Gminnego
Stra¿y Po¿arnej.
Na zaproszenie organizatora – Oœrodka
Kultur y Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu odpowiedzia³o piêæ dru-
¿yn: SAMI SWOI, KALOS KHA-
GATOS AFT, JRG 5 POZNAÑ,
OKFiR I i OKFiR II. Turniej roz-
pocz¹³ siê spotkaniem kapitanów
dru¿yn z sêdzi¹ zawodów, na któ-
rym podjêto decyzjê, ¿e sety bêd¹
rozgrywane do 15 punktów. Me-
cze rozgrywano systemem „ka¿-
dy z ka¿dym”, tak wiêc ka¿da dru-
¿yna gra³a czterokrotnie. Do ostat-
niego meczu trudno by³o przewi-
dzieæ wyniki koñcowe. Sêdzia To-
masz Fr¹ckowiak stwierdzi³, ¿e
jeszcze nie sêdziowa³ tak pasjonu-
j¹cego turnieju. O miejscach koñ-
cowych decyduje najpierw iloœæ

Medal dla rodziców

Œmigielskie mistrzostwa

Zaciêta walka o puchar

ka, komendant Wojskowej Ko-
mendy Uzupe³nieñ w Lesznie.
Gratulacje oraz ¿yczenia za-
s³u¿onym dla obronnoœci kra-
ju rodzicom w imieniu œmi-
gielskiej spo³ecznoœci z³o¿yli
burmistrz Wiktor Snela oraz
wiceburmistrz Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska.

fot. AKA
AKA

wych: klasy I-II i IV-VI, z podzia³em na
dziewczêta i ch³opców. Po raz pierwszy
uczestniczyli w nich uczniowie ze szko³y
filialnej w ̄ egrówku. Zawody cieszy³y siê

du¿ym zaintereso-
waniem rodziców,
którzy kibicowali
swoim pociechom.
£¹cznie w mistrzo-
s t w a c h  w z i ê ³ o
udzia³ 37 zawodni-
ków.
Wyniki  rozgr y-
wek:
klasy I-III – dziew-
czêta
I miejsce Nikola
Kortus
II miejsce Felicja
Œliwiñska

klasy I-III – ch³opcy
I miejsce Remigiusz Styziñski
II miejsce Filip Ludwiczak
III miejsce Jakub KaŸmierczak
klasy IV-VI – dziewczêta
I miejsce Wiktoria Skrzypczak
II miejsce Dominika Pelec
III miejsce Martyna Ziegler
klasy IV-VI – ch³opcy
I miejsce Patryk Pelec
II miejsce Jakub Okoniewski
III miejsce Rados³aw Maækowiak
Zwyciêzcy otrzymali medale i dyplomy.
Organizacj¹ mistrzostw zajê³a siê po raz
kolejny Danuta Strzelczyk. W przygoto-
wanie i przeprowadzenie zawodów w³¹-
czyli siê równie¿ Ryszard Primel oraz
Marek Skrzypczak, którym organizator-
ka sk³ada podziêkowania.

D.S.
fot. archiwum szko³y

zdobytych tzw. du¿ych punktów (2 pkt.
za wygrany mecz), nastêpnie iloœæ wygra-
nych ogó³em setów i wreszcie ró¿nica
ma³ych punktów. O zajêciu pierwszego
miejsca zadecydowa³y w³aœnie ma³e
punkty, a dok³adnie – jeden. I miejsce
zajê³a dru¿yna OKFiR I (6 du¿ych punk-

tów, 6 wygranych setów, 31 ma³ych punk-
tów), II miejsce zajê³a dru¿yna KALOS
KHAGATOS (6 du¿ych punktów, 6 wy-
granych setów, 30 ma³ych punktów), III
miejsce SAMI SWOI, IV OKFiR II i V
miejsce JRG 5 POZNAÑ.

OKFiR
foto OKFiR
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Oko³o stu uczestników 3 grudnia
wziê³o udzia³ w VII edycji Zimowego Bie-
gu im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie.
MroŸna zimowa aura nie przeszkodzi³a
biegaczom w rywalizacji sportowej, któ-
ra odbywa³a siê na dwóch dystansach.
M³odzie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych
i gimnazjum mia³a do pokonania 2500 m,
natomiast seniorzy i weterani wystarto-
wali na 5000 m. Wyniki poszczególnych
kategorii:
Open mê¿czyzn – dystans 5000 m
1. Er yk Dobrochowski JW. Lesz-

no(16’41”)
2. Yuri Blahodir KB. Finisz Kalisz

(16’:51”)
3. Denis Slabodianiuk KB. Finisz Ka-

lisz(16’57”)
Open kobiet:
1. Agnieszka Jerzyk Real 64sto Leszno
2. Marta Dajewska PWSZ Leszno
3. Angelina Chrustowska OKFiR Œmigiel
Weterani mê¿czyzn:
1. Jerzy Janowicz Leszno
2. Pawe³ Barszowski Real 64sto Leszno
3. Krzysztof Lipiñski KB. Maniac Poznañ

W Szkole Filialnej w ¯egrówku

Joanna Maœlak z Klubu „Orlêta”
Czacz reprezentowa³a Wielkopolskê w II
Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyj-
nym M³odzików i M³odziczek, który
odby³ siê w Krakowie 4 i 5 grudnia.
Udzia³ w zawodach zapewni³o jej zwyciê-
stwo w turnieju wojewódzkim – II WTK
M³odziczek. Po czterech pojedynkach,
z których tylko jeden by³ zwyciêski, Jo-
asia uplasowa³a siê w przedziale XXXIV-
XXXVI. Wœród 40 zawodniczek z ca³ego
kraju, w kategorii m³odziczek, by³a je-
dyn¹ dziewczynk¹ z Wielkopolski.
Tydzieñ wczeœniej, 28 listopada w Nie-
chanowie tenisiœci „Orl¹t” wystartowali

VII Zimowy Bieg im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie

Miko³ajkowy turniej tenisowy

Joanna zagra³a w II OTK

Weterani kobiet:
1. Teresa Pelec

KB. Maniac Po-
znañ

2. Bernadeta Li-
piñska KB. Ma-
niac Poznañ

Biegi m³odzie¿o-
we – dystans
2500m

Kategoria szkó³
ponadg imna -
z j a l n y c h  –
ch³opcy:

1. Marek Matyaszczyk ZS Rol-Bud Lesz-
no

2. Mateusz Drewnowski Sana Koœcian
3. Patryk Górecki ZS Rol-Bud Leszno
Kategoria szkó³ ponadgimnazjalnych –

dziewczyny:
1 Katarzyna P³uciniczak Junior Niet¹¿-

kowo
2. Jagoda Miko³ajczyk Junior Niet¹¿ko-

wo
3. Beata Zborowska Junior Niet¹¿kowo
Gimnazjum – ch³opcy:

1. Piotr Miko³ajczak Sana Koœcian
2. Marcin Smolarek Junior Niet¹¿kowo
3. Hubert Miko³ajczak Sana Koœcian
Gimnazjum – dziewczyny:
1. Eliza Ruskowiak Junior Niet¹¿kowo
2. Martyna Jaœkowiak Junior Niet¹¿ko-

wo
Organizatorem zawodów by³ Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie oraz UKS „Junior” Niet¹¿kowo. Im-
prezê wsparli liczni sponsorzy.

ZSP w Niet¹¿kowie
fot. archiwum ZSP w Niet¹¿kowie

6 grudnia odby³ siê Miko³ajkowy Turniej
Tenisa Sto³owego.
W kategorii przed-
szkolaków mistrzy-
ni¹ zosta³a Oliwia
Szuster. II miejsce
z d o b y ³  K a c p e r
Drozdek, a br¹zo-
wy medal wywal-
czy³a Aleksandra
D³u¿yk.  Wœród
uczniów klas I-III
najlepszym zawod-
nikiem zosta³ Filip
Zal isz ,  srebr ny
medal uzyska³ Ja-

kub Ajchler, a br¹zowy Agnieszka Siejak.
Zawody by³y okazj¹ do podsumowania
umiejêtnoœci zdobytych przez uczniów
podczas zajêæ kó³ka tenisowego prowa-
dzonego przez trenera Klubu Polonia
Œmigiel Danutê Strzelczyk.
Dodatkowym punktem turnieju by³
pokaz umiejêtnoœci nieco starszej kole-
¿anki Wiktorii Skrzypczak, aktualnie naj-
lepszej zawodniczki w Wielkopolsce
w kategorii ¿aczek.
Organizatorzy turnieju dziêkuj¹ Marko-
wi Skrzypczakowi – cz³onkowi zarz¹du
Klubu Polonia za przygotowanie dyplo-
mów, a rodzicom za ufundowanie meda-
li.

B. £awniczak, fot. archiwum szko³y

tak¿e w II Wojewódzkim Turnieju Kla-
syfikacyjnym ¯aków i ¯aczek. Naj-

m³odsz¹ kategoriê skrzatów reprezento-
wa³y dwie tenisistki: Alicja Maœlak i Mar-
tyna Czeka³a. Zwyciêskie, pierwsze miej-
sce wywalczy³a Alicja Maœlak. Druga
z zawodniczek uplasowa³a siê w przedzia-
le IX-XII.
W starszej kategorii – ¿aczki najwy¿sze
– V miejsce zajê³a Natalia Czeka³a. Na
miejscu VIII sklasyfikowano Alicjê Ma-
œlak, a w przedziale XVII-XXIV Martynê
Czeka³a.
W kategorii ¿aków wystartowali Szymon
Pelec oraz Wojciech Kubowicz. Pierwszy
z nich uplasowa³ siê w przedziale miejsc
IX-XII, a drugi XVII-XXIV.
AKA, Fot. archiwum GLKS Orlêta Czacz



styczeñ/201118

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³ sportowców, tre-
nerów i dzia³aczy na kolejne – dziewi¹te
podsumowanie roku.
Do sali widowiskowej Centrum Kultury,
gdzie odbywa³o siê spotkanie, przybyli
równie¿ goœcie senator Ma³gorzata
Adamczak, wicestarosta powiatu ko-
œciañskiego Edward Strzymiñski, wice-
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koœciañ-
skiego Jerzy Cieœla, burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Wies³aw Kasperski,
zastêpca burmistrza Œmigla Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, Danuta Marci-
niak, skarbnik Œmigla, przewodnicz¹cy
Komisji Spraw Spo³ecznych Rady Miej-
skiej Œmigla Rafa³ Klem, redaktor naczel-
ny Tygodnika ¯u¿lowego Adam Zaj¹c,
dyrektorzy szkó³.
Goœciem specjalnym spotkania by³ Jaro-
s³aw Hampel, indywidualny wicemistrz
œwiata, ¿u¿lowiec, który zdoby³ równie¿
dru¿ynowy puchar œwiata dla Polski
i dru¿ynowy puchar Polski (z Uni¹ Lesz-
no), a tak¿e z³oty medal w Dru¿ynowych

Podsumowanie roku sportowego 2010

10 grudnia w Œmiglu odby³ siê Otwar-
ty Turniej Tenisa Sto³owego z okazji 25-
lecia Polonii Œmigiel. Klub zosta³ za³o¿o-
ny w 1985 r. i pierwotnie nazywa³ siê LZS
Polonia Œmigiel. Pierwszym prezesem
by³ Grzegorz Stachowiak, jednoczeœnie
zawodnik trzeciol igowej  Polonii .
W 1995 r. zmieniono nazwê na KS Polo-
nia, a stery przej¹³ Tadeusz Koz³owski,
który do dziœ pe³ni rolê trenera. W latach
2003-2009 klub nosi³ nazwê KS Polonia
Arsena³ Œmigiel za spraw¹ sponsora fir-
my ksiêgarskiej Jakuba Marciniaka po-
chodz¹cego ze Œmigla. Od 2009 r. po wy-
cofaniu siê sponsora powróciliœmy do na-
zwy KS Polonia Œmigiel, a funkcjê preze-
sa pe³ni Piotr Mulczyñski.

25-lecie KS Polonii Œmigiel

M i s t r z o s t w a c h
Szwecji. Burmistrz
Œmigla i przewod-
nicz¹cy Rady Miej-
skiej wrêczyli Jar-
kowi pami¹tkowe
trofeum w uznaniu
j e g o  s u k c e s ó w
sportowych. Jarek
jest honorowym
obywatelem nasze-
go miasta.
Burmistrz wrêczy³
równie¿ pami¹tko-
wy grawerton Ja-
nowi Józefczakowi, przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej Œmigla w latach 2002-
2010 za wieloletni¹ wspó³pracê na rzecz
kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w gminie Œmigiel.
Po skrótowym przedstawieniu dzia³alno-
œci sekcji, klubów, stowarzyszeñ oraz
Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji
w 2010 roku, przyst¹piono do wrêczania
pami¹tkowych statuetek i dyplomów.
Otrzyma³o je 57 sportowców i 33 dzia³a-

czy. To dziêki nim sport w gminie stoi na
wysokim poziomie i mo¿e siê poszczyciæ
sukcesami równie¿ ogólnopolskimi.
Podsumowanie jest form¹ podziêkowa-
nia dla tych wszystkich, którzy poœwiê-
caj¹ swój czas dla rozwoju sportu i rekre-
acji, którzy pracuj¹ na rzecz sekcji, klu-
bów i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na tere-
nie naszej gminy.
Spotkanie uatrakcyjni³ wystêp Ma³gorza-
ta Kozak i Emilii Ziegler.

W najbardziej presti¿owej kategorii, czy-
li seniorów, dwa pierwsze miejsca wywal-
czyli bracia Szymañscy – Dariusz i £u-
kasz, zawodnicy drugoligowej Polonii.
Trzeci by³ Maciej Knoski graj¹cy
w Ostrowie, a za nim kolejny œmigiela-
nin Patryk Ratajczak.
W kategorii seniorek zwyciê¿y³a Estera
Obiega³a z Czacza, przed Weronik¹
¯urek z Polonii i Agnieszk¹ Budzia-
nowsk¹ z Czacza.
Juniorzy:
1. Wojciech Przybylski
Kadetki:
1. Gra¿yna Cieœla
2. Wiktoria Kucharczak
Kadeci:

1. Maciej Fritz
2. Kozak Mateusz
M³odziczki:
1. Joanna Maœlak
2. Dominika Pelec
3. Daria Frankie-
wicz
M³odzicy:
1. Rafa³ Pelec
2. Patryk Pelec
3. Rados³aw Styziñ-
ski
¯aczki:
1. Wiktoria Skrzyp-
czak

2. Natalia Czeka³a
3. Nikola Kortus
¯acy:
1. Jakub Jankowski
2. Jakub Okoniewski
3. Szymon Pelec
W kategorii niezrzeszonych wystartowa-
³y dwie panie – pierwsze miejsce zajê³a
Danuta Strzelczyk, pokonuj¹c Martê Sta-
siak. W kategorii mê¿czyzn po zaciêtej
walce zwyciê¿y³ Marek Maœlak z Czacza,
drugi by³ Marcin Luboñ, by³y zawodnik
Polonii, trzeci W³adys³aw Mulczyñski,
najstarszy zawodnik turnieju.
Dziêkujê staroœcie Andrzejowi Jêczowi
i burmistrzowi Œmigla Wiktorowi Sneli
za ufundowanie pucharów i nagród rze-
czowych dla najlepszych zawodników
oraz firmom Sworacki, Darex i Nowak –
Hurtownia elektryczna za ufundowanie
nagród rzeczowych. Szczególne podziê-
kowania sk³adam Romanowi Stachowia-
kowi z firmy ALVO, która wykona³a dla
Klubu Polonia podium. Dziêkujê równie¿
Jerzemu Cieœli, radnemu powiatu, który
reprezentowa³ starostê, oraz trenerom
KS Polonia za sprawne przeprowadzenie
turnieju.
Dla czytelników Witryny Œmigielskiej
wszystkiego najlepszego oraz spe³nienia
marzeñ w Nowym Roku.
Zarz¹d KS Polonia Œmigiel

Piotr Mulczyñski, foto archiwum

OKFiR






