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W ramach oferty, któr¹ Centrum
Kultury w Œmiglu przygotowa³o

dla dzieci w okresie ferii zimowych
odby³ siê Przegl¹d M³odych Talen-
tów. Niestety na przegl¹d nadesz³o
tylko dziewiêæ zg³oszeñ, a ostatecz-
nie wyst¹pi³a w nim zaledwie szóst-
ka dzieci. Przegl¹d odby³ siê 26 lu-
tego br. o godz. 1500 w sali widowi-
skowej Centrum pod bacznym okiem
jur y: Eugeniusza Kurasiñskiego - dy-
rektora Centrum Kultur y w Œmiglu,
Danuty Hampel - kierownika Miej-
skiej Biblioteki Publicznej oraz Mag-
daleny Dymarkowskiej - pracownika
Centrum Kultur y.
Pier wsze miejsce zdoby³a oœmiolet-
nia Julia Pieprzyk, która wyrecytowa-
³a wiersz Jana Brzechwy „Kwoka”,
dr ugie miejsce otrzyma³a Natalia
Nyczka za wykonanie a capella pio-
senki  „Ma³e rzeczy” Sylwii Grzesz-

czak , natomiast trzecie miejsce wy-
tañczy³a sobie piêcioletnia Liliana
Beck.
Klaudia Lisiewicz, Klaudia Skrzypczak
i Anna Maria Kaczmarek zdoby³y wy-
ró¿nienia. Nagrodami w przegl¹dzie
by³y maskotki i dyplomy, a wrêczyli je
Eugeniusz Kurasiñski - dyrektor Cen-
trum Kultury w Œmiglu i Danuta Ham-
pel - kierowniczka œmigielskiej biblio-
teki.

M.D., foto M. Dymarkowska

Œmigielskie talenty

Liniana Beck, Julia Pieprzyk i Natalia
Nyczka

Anna Maria Kaczmarek



marzec/20124

Szko³a w Starym Bojanowie w³¹czy³a
siê do akcji pomocy dzieciom z Afga-

nistanu. Jest to odpowiedŸ na apel Fun-
dacji Redemptoris Misio z Poznania, któ-
ra z propozycj¹ udzia³u w akcji wyst¹pi-
³a do  Szkolnego Ko³a Caritas.
Pierwszym krokiem by³o przekazanie
uczniom podstawowych informacji
o przedsiêwziêciu, m.in. na temat sytu-
acji afgañskich dzieci, jakie s¹ ich naj-
wiêksze potrzeby, a tak¿e kto mo¿e
wzi¹æ udzia³ w akcji. Misji ich przekaza-
nia podjê³y siê cz³onkinie szkolnego
ko³a: Julia Przyby³ i Anna Dudkowiak.
Drugim krokiem by³o przeprowadzenie
zbiórki artyku³ów szkolnych oraz odzie-

Pomoc afgañskim dzieciom
¿y. Zaanga¿owa³a siê
w ni¹  spo³ecznoœæ
szkolna oraz rodzice
uczniów. Zebrano: 148
sztuk o³ówków, 71 d³u-
gopisów, 15 sztuk flama-
strów, 14 opakowañ kre-
dek, 67 zeszytów, 79
sztuk skarpet i rajstop,
dwie par y spodni,
3 kurtki zimowe oraz
inne przybory szkolne
w liczbie 28 szt. Organi-
zatorzy akcji sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania wszystkim zaan-
ga¿owanym w ni¹ osób.

Anna Czapska - Opiekun Szkolnego
Ko³a Caritas, foto archiwum

Dary zosta³y zebrane

W pierwszych dniach lutego w bro-
nikowskiej szkole odby³a siê cie-

kawa lekcja historii, której tematem
by³a kolejna rocznica wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego.
Przebieg powstania na Ziemi Œmigiel-
skiej przedstawi³ nauczyciel historii.
W atmosferê tych wydarzeñ wprowa-
dzi³ uczniów pokaz slajdów ze zdjêcia-
mi Œmigla z pocz¹tku XX wieku. Czêœæ
artystyczna w wykonaniu m³odzie¿y
oparta by³a na poezji i pieœniach o te-

W 93. rocznicê wybuchu powstania
matyce powstania. Wy-
korzystano w tym celu
tomik wydany w 1978r.
w Poznaniu pt. „Krople
wrz¹cej krwi” autor-
stwa Witolda Ratajcza-
ka. W programie za-
prezentowano rów-
nie¿ piosenki w wyko-
naniu poznañskiego
rapera, znanego pod
pseudonimem Peja.
Kulminacyjnym punk-
tem uroczystoœci by³y
wspomnienia zaproszo-
nego goœcia Pana Witolda Sadowskiego ze
Œmigla, którego ojciec Jan Sadowski wraz
z Leonem Bartkowiakiem i Paw³em Józe-
fowskim 8 stycznia 1919 r. na budynku ma-
gistratu wywiesili bia³o-czerwony sztandar,
ufundowany przez Panie Go³awieckie.
Spotkanie z Panem Witoldem by³o ¿yw¹
lekcj¹ historii, która dostarczy³a wiele

ciekawych wra¿eñ uczniom i prelegen-
towi. W szkole zorganizowano tak¿e
okolicznoœciow¹ wystawê, na której
przedstawiono biogramy i fotografie
powstañców pochodz¹cych z Ziemi
Œmigielskiej.

Karolina Fr¹k
foto archiwum szko³yWitold Sadowski i Wojciech Ciesielski

Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów

Tradycj¹ gimnazjum sta³y siê spo-
tkania ze znanymi œmigielanami,

którzy w swoich wyst¹pieniach przeko-
nuj¹ m³odzie¿, ¿e warto siê uczyæ.
W zesz³ym roku szkolnym goœciliœmy
w szkole profesorów Tadeusza Mendla
i Kazimierza Przyszczypkowskiego.
31 marca przyby³ do naszej szko³y
p. Marek Stachowiak, który odby³ nie-
zwyk³¹ podró¿. W ci¹gu ponad 7 mie-
siêcy p³yn¹³ jachtem, wspólnie z dwo-
ma kolegami, z Australii (z portu Bun-
daberg) przez Ocean Indyjski, a na-
stêpnie wzd³u¿ wybrze¿y Afryki, przez
Ocean Atlantycki do Nowego Jorku
w Stanach Zjednoczonych. Pan Stacho-

wiak pokaza³ gimnazjali-
stom niesamowite zdjêcia
z wyprawy, poda³ ró¿ne za-
skakuj¹ce ciekawostki,
a tak¿e udowodni³, ¿e wie-
dza, któr¹ zdoby³ w szkole,
a potem na studiach, okaza-
³a siê bardzo przydatna
w trakcie rejsu. Na zakoñ-
czenie rozda³ kilku osobom
„niespodzianki”. Dla gimna-
zjalistów udzia³ w spotkaniu
by³ niezwyk³¹ lekcj¹ geogra-
fii i biologii.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum

O podró¿y przez pó³ œwiata i nie tylko

Uczniowie œmigielskiego Gimnazjum ze swoim goœciem
Markiem Stachowiakiem
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Studio Piosenki „Muzol” przy Cen-
tr um Kultur y w Œmiglu dzia³a

przez ca³y rok pod pilnym, fachowym
okiem instruktorki Marzeny Osiewicz.
Za³o¿one w 2001 r. ma na celu rozwój

Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej

zdolnoœci i zainteresowañ dzieci i m³o-
dzie¿y. W sekcji prowadzi siê komplek-
sow¹ naukê w zakresie emisji g³osu, in-
tonacji, interpretacji, rytmiki i zacho-
wania na scenie. Przez pierwsze sie-
dem lat prowadzone by³o przez œp.
Henryka Pellê, obecnie instruktorem
Studia jest Marzena Osiewicz, wyk³a-

dowca Policealnego
Studium Piosenkar-
skiego im. Czes³awa
N i e m e n a
w Poznaniu. 10 lat
dzia³alnoœci Studia
zaowocowa³o wielo-
ma nagrodami i wy-
ró¿nieniami zdoby-
wanymi przez jego
cz³onków.
Od kilku lat, oprócz
wystêpów na festi-
walach, przegl¹dach
piosenki czy oko-
licznoœciowych imprezach Studio orga-
nizuje raz w roku specjalny koncert, by
przed œmigielsk¹ publicznoœci¹ zapre-

zentowaæ swoje zdolnoœci i poczynio-
ne postêpy.
Tym razem koncert pod tytu³em „Wspo-
mnienie Agnieszki Osieckiej w piosen-
ce i poezji” odby³ siê w sali widowisko-
wej Centrum Kultury w Œmiglu 5 lute-
go br. Sala przygotowana na wzór ka-
wiarenki, kawa, ciasteczka, œwieczki na
sto³ach - to wszystko w po³¹czeniu
z piêknymi piosenkami Agnieszki
Osieckiej sprawi³o, ¿e koncert mia³ wy-
j¹tkowo mi³y, kameralny charakter.
Piêkny œpiew wychowanek Studia
przeplatany wspomnieniami o wielkiej
ar tystce i nietuzinkowej postaci jak¹
by³a Osiecka na d³ugo pozostanie
w pamiêci widzów, którzy tego dnia wy-
pe³nili salê Centrum.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Emilia Ziegler

Pamela Munyama

Ma³gorzata Kozak

Taki tytu³ nosi³a impreza, która odby-
³a siê 27 stycznia br. w auli Gimna-

zjum w Œmiglu. Zosta³a ona zorganizowa-
na przez gimnazjalistów z Klubu Wolonta-
riusza i Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecz-
nych INGA. Bal ³¹czy³ w sobie Dzieñ Bab-
ci i Dzieñ Dziadka oraz Walentynki,
a w jego przygotowanie m³odzie¿ w³o¿y³a

Bal w pokoju Babci i Dziadka
wiele serca, pracy i pomys³owoœci. Œciany
auli udekorowane zosta³y ró¿nej wielko-
œci sercami, czerwonym tiulem i plakata-
mi. Dla najm³odszych przygotowano sze-
reg gier i zabaw, a dla dziadków k¹cik ka-
wiarniany gdzie mogli odpocz¹æ, porozma-
wiaæ oraz przygl¹daæ siê swoim wnukom.
Wolontariusze (lub najczêœciej ich rodzi-

ce) przygotowali na potrzeby k¹cika
pyszne ciasta. Zabawa zaczê³a siê od
kolorowania laurek dla dziadków,
a potem by³y zabawy np. na œmieszn¹
minkê, taniec z balonami, a na zakoñ-
czenie ka¿de dziecko otrzyma³o ma-
skê przygotowan¹ przez gimnazjali-
stów.
To by³a ju¿ kolejna, bardzo udana,
impreza w ramach dzia³alnoœci œmi-
gielskiego Klubu Wolontariusza i jak
zapowiadaj¹ m³odzi wolontariusze -
nie ostatnia.

M.D., foto archiwumBal w pokoju Babci i Dziadka

Bal w pokoju Babci i Dziadka
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W dzisiejszych czasach patetyczne
s³owa i historie z przesz³oœci nie

zawsze znajduj¹ zrozumienie. Ale przy-
chodzi taki moment, kiedy warto siê za-
trzymaæ i zastanowiæ. Tak¹ okazj¹, ju¿ po
raz czterdziesty dziewi¹ty, by³o Œwiêto
Patrona Szko³y w Starym Bojanowie.
Miano to zobowi¹zuje, tym bardziej ¿e
Patronami szko³y s¹ uczestnicy jedyne-
go zwyciêskiego powstania - powstania
wielkopolskiego.
Uroczystoœæ, jak na jej rangê przysta³o,
zosta³a pieczo³owicie przygotowana. Roz-
poczêto od Apelu Poleg³ych, w trakcie
którego zaproszeni goœcie, m.in. Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska - zastêpca bur-
mistrza Œmigla, radni S³awomir Grzel-
czyk i Marian Drzewiecki, ks. Piotr Bart-
kowiak - proboszcz parafii z Górki Du-
chownej, kombatanci i harcerze, poczty
sztandarowe i delegacje uczniów z³o¿yli
kwiaty pod Tablic¹ Pamiêci. Nastêpnie
odby³a siê akademia, która odwo³ywa³a
siê do s³ów „Przesz³oœæ wielka, wznios³a
to ojczyzna twa”. Akademia ta w prostym,
ale jak¿e donios³ym tonie, podkreœla³a
i uœwiadamia³a wagê historii, rangê jej
odg³osów w teraŸniejszoœci, przekonywa-
³a, ¿e Polska to kraj „zawsze modny”.
W ca³oœæ komponowa³y siê i dŸwiêcza³y

Przesz³oœæ wielka wznios³a to ojczyzna twa…
wci¹¿ aktualne teksty
utworów Andrzeja Ja-
neczko, zespo³u Sztyw-
ny Pal Azji, a magiczne
„Dziesiêæ Wa¿nych
S³ów” Marka Grechu-
ty budzi³o refleksje.
Przedstawienie by³o
warte uwagi tak¿e dla-
tego, ¿e s³owa wypo-
wiadane przez uczniów
szko³y w nastroju po-
wagi i zadumy nabiera-
³y si³y, tym bardziej, ¿e
zosta³y zaprezentowa-
ne na wysokim pozio-
mie: nie tylko s³ow-
nym, ale wokalnym i in-
strumentalnym.
Uczniów przygotowa³y
panie Ilona Wieczor-
kowska i Ma³gorzata
Wojtkowiak, zespó³ wo-
kalny poprowadzi³ -
Aleksander Dera, a ze-
branych w krótki rys
historyczny wprowa-
dzi³ pan Adam Bia³as.

Iwona Woœ-Sochacka
foto archiwum szko³y

Wprowadzenie sztandaru

W Apelu Poleg³ych uczestniczyli kombatanci

W Gminie Œmigiel podsumowania
Ogólnopolskiej Kampanii „Zacho-

waj TrzeŸwy Umys³” za rok 2011, 18 lu-
tego dokona³a Gminna Komisja Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych.
Wœród laureatów dorocznej akcji prowa-
dzonej przez Fundacjê „TrzeŸwy umys³”
znaleŸli siê po raz kolejny uczniowie œmi-
gielskich szkó³. Wrêczenie nagród odby-
³o siê w Urzêdzie Miejskim Œmigla. Na
spotkanie przyszli laureaci konkursów,
cz³onkowie Gminnej Komisji, szkolni
pedagodzy, a tak¿e dyrektorzy szkó³
funkcjonuj¹cych w Gminie.
Zwyciêzcy konkursów otrzymali nagro-
dy i dyplomy sponsorowane przez Fun-
dacjê „TrzeŸwy Umys³” oraz Stowarzy-
szenie Producentów i Dziennikarzy Ra-
diowych w Poznaniu. Wrêczenia dokona³
Burmistrz Œmigla Wiktor Snela.
Piêciu laureatów: Sandra Janicka ze
Szko³y Podstawowej w Bronikowie
(w konkursie „Rosnê - Myœlê - Dbam”),
Dominika Piotrowska ze Szko³y w Starej
Przysiece Drugiej (w konkursie „Dora-
stamy - Rozumiemy - Pomagamy”), Alek-
sandra Wojtkowiak z œmigielskiego Gim-

Nagrody dla laureatów ZTU
nazjum (w konkursie „Dorastamy - Ro-
zumiemy - Pomagamy”), Klaudia Marach
z szko³y filialnej w ̄ egrówku (w konkur-
sie „Biegnijmy razem”), oraz Marcin He-
liñski ze szko³y w Starej Przysiece Dru-
giej (w konkursie „O co biega?” otrzyma-
³o grê planszow¹ „Zostañ Superbohate-
rem”, a Sebastian Pawlak ze Szko³y Pod-
stawowej w Bronikowie otrzyma³ ksi¹¿-
kê Jerzego Skar¿yñskiego „Biegiem
przez ¿ycie”.
Dyplomy przyznane przez Fundacjê:
Burmistrzowi Œmigla
oraz Gminie Œmigiel
wrêczy³a w³odarzowi
Gminy - Wiktorowi
Sneli Przewodnicz¹-
ca Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholo-
wych - Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska.
Dodatkow¹ nagrod¹
dla uczestników ubie-
g³orocznej edycji
ZTU, ufundowan¹
przez Gminn¹ Ko-

misjê Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych w Œmiglu by³y bilety na kaba-
ret „Bezpiecznie chce siê ¿yæ”. £¹cznie
komisja zakupi³a 50 wejœciówek, które
podzieli³a pomiêdzy wszystkie szko³y bio-
r¹ce udzia³ w akcji.
Sprawozdanie z ca³orocznej dzia³alno-
œci poszczególnych szkó³ w zakresie
kampanii przedstawili szkolni pedago-
dzy.

AKA
foto A. Kasperska

Klaudia Marach odbiera nagrodê
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Obchody rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego
Od 16 do 20 stycznia br. w Samorz¹do-
wym Gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Starej Przysiece Drugiej zorganizowa-
ne zosta³y obchody rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Ju¿ wchodz¹c do g³ównego budynku
szko³y da³o siê zauwa¿yæ rocznicowe
obchody. Zlokalizowano tam wystawê
zdjêæ prezentuj¹cych miejsca pamiêci
po³o¿one w najbli¿szej okolicy, a tak¿e
kalendarium walk wyzwoleñczych.
W placówce og³oszono równie¿ okolicz-
noœciowe konkursy; dla szko³y podstawo-
wej - plastyczny, a dla gimnazjum - na te-
matyczne prezentacje multimedialne. Po-
nadto przeprowadzono konkurs piosen-
ki patriotycznej, w którym wziê³y udzia³
reprezentacje klas obu szkó³. Muzyczn¹
oprawê, gr¹ na gitarze, uczestnikom kon-
kursu zapewni³ uczeñ klasy
III B gimnazjum - Tomasz Piotrowski.
Spoœród przedstawicieli szko³y podsta-
wowej najlepsza okaza³a siê klasa VI a,
natomiast w kategorii gimnazjum pierw-
sze miejsce zdoby³a klasa II. Poza kon-
kursami w ka¿dej sali lekcyjnej i czytelni

Wieœci ze szko³y w Starej Przysiece Drugiej
zawieszono gazetkê upamiêtniaj¹c¹ wal-
ki powstañcze, a w bibliotece dodatko-
wo zorganizowano wystawê ksi¹¿ek
i broszur.
Nad ca³oœci¹ obchodów czuwa³y nauczy-
cielki: Panie Lidia Jankowska, Bernade-
ta Bartkowiak oraz Ewa Kramer-Chole-
wiñska.
E. K.-Ch.

Dni dla seniorów
Tradycj¹ szko³y w Starej Przysiece Dru-
giej sta³a siê wspólna z so³ectwami orga-
nizacja Dnia Seniora w Karminie
i w Wonieœciu. W tym roku uczniowie
równie¿ uczestniczyli w przygotowaniu
uroczystoœci. Zaprezentowali na nich au-
torski program artystyczny.
Imprezy odby³y siê w dwóch terminach:
15 stycznia w sali wiejskiej w Wonieœciu,
a 29 stycznia w Karminie. Widzowie obej-
rzeli jase³ka, które zosta³y przygotowa-
ne pod kierownictwem nauczycielek:
Magdaleny Zap³aty, Marleny Marii Stró-
¿yñskiej, Ewy Kramer-Cholewiñskiej
oraz Izabeli W³odarczak. Czas wspólnie
spêdzony umila³ œpiew i gra szkolnego
chóru „pod batut¹” Micha³a Dolaty.

Warto zauwa¿yæ, i¿ w tych noworocznych
spotkaniach, oprócz babæ i dziadków
udzia³ wziêli równie¿ zaproszeni goœcie -
m.in. zastêpca Burmistrza Œmigla - Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska oraz pro-
boszcz parafii w Wonieœciu - ks. Andrzej
Sotek. Atmosfera spotkañ, pomimo sro-
giego mrozu, by³a niezwykle gor¹ca.

M.M. Stró¿yñska

Sportowe rozgrywki
25 stycznia br. przysiecka szko³a by³a
gospodarzem Mistrzostw Gminy Œmigiel
w pi³ce siatkowej dziewcz¹t z gimnazjum.
W tegorocznych rozgrywkach udzia³
wziê³y reprezentacje wszystkich szkó³
z gminy.
Turniej rozegrano systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Mecze by³y bardzo zaciête.
W tym roku zaszczyt najlepszej dru¿yny
przypad³ dziewczynom ze Œmigla.
Na drugim miejscu uplasowa³ siê zespó³
ze Starego Bojanowa. Miejsce trzecie za-
jê³a dru¿yna ze Starej Przysieki Drugiej
wyprzedzaj¹c swoje kole¿anki z Czacza
i Bronikowa.

ZS w Starej Przysiece Drugiej
foto archiwum

Obchody rocznicy

Obchody rocznicy

Dzieñ Seniora

Dzieñ Seniora
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a tak¿e na tarasie znajduj¹ siê balustra-
dy tralkowe. Kolejne wejœcie usytuowa-
ne jest od strony pó³nocno-zachodniej.
Od strony pó³nocnej znajduje siê przybu-
dówka, nakryta p³askim dachem z tara-
sem. Wnêtrze dworu ma uk³ad dwutrak-

towy a wewn¹trz znajduje siê
sieñ i klatka schodowa. Dwór
zosta³ po 1945 roku przebudowa-
ny. W zachodniej czêœci parku
po³o¿ona jest neogotycka kapli-
ca, w której znajduje siê nagro-
bek Oskara Förstera. Kaplica
jest murowana, parterowa i na-
kryta dachem namiotowym. Ist-
niej¹cy park zosta³ w XX wieku
powiêkszony przez nasadzenie
wysokiej zieleni. Budynek dwo-
ru od wielu lat jest u¿ytkowany
przez miejscow¹ szko³ê.

Jan Pawicki

O Franciszku Witaszku

Stanis³aw i Zofia Witaszkowie z dzieæmi. Od lewej: Marian, Stanis³aw, Lech, Franciszek,
Stefan, Kornel, Czes³aw, Zofia. Fotografia ze zbiorów Stefana Wójtowicza

traktowany jako Œl¹zak posiada³ obywa-
telstwo niemieckie; lekarzem by³ Fran-
ciszek, o którym poni¿ej; kupcem, prak-
tycznie ksiêgowym, by³ Czes³aw (+1943
Stutthof), który z ¿on¹ Seweryn¹ (+1995
Œmigiel) mieszka³ w rodzinnej posiad³o-

 Dwór w Bronikowie

W Ÿród³ach historycznych Broniko-
wo jest znane od 1397 roku. Na

przestrzeni wieków wielokrotnie zmie-
niali siê w³aœciciele, a byli nimi Ramszo-
wie Opolscy, Bronikowscy, Zbyszewscy,
Jaraczewscy i w koñcu Försterowie. Ist-
niej¹cy dzisiaj dwór powsta³
w po³owie XIX wieku. Nie roz-
strzygniêty jest spór kto by³
jego budowniczym, czy Julian
Jaraczewski czy w³adaj¹cy
Bronikowem od 1848 roku
Karol Förster. Dwór wchodzi
w sk³ad zespo³u rezydencjo-
nalnego sk³adaj¹cego siê tak-
¿e z kaplicy i parku. Dwór po-
³o¿ony jest na zachód od dro-
gi z Morownicy do Boguszy-
na. £adny budynek dworu
zbudowany jest na planie pro-
stok¹ta i jest murowany, dwu-

kondygnacyjny, z czterospadowym da-
chem, nakrytym dachówk¹. 9 osiowa ele-
wacja frontowa jest poprzedzona muro-
wanym gankiem, wspartym czterema fi-
larami wspieraj¹cymi znajduj¹cy siê nad
nimi taras. Pomiêdzy filarami ganku,

Dwór w Bronikowie - stan obecny

Nie ma ksi¹¿ki - s¹ rozproszone infor-
macje, szkice i dociekania w pismach

fachowych. Historycy nie pokusili siê
o ustalenie faktów i rekonstrukcjê wyda-
rzeñ. Najobszerniejsze opracowanie o wal-
ce na œmieræ i ¿ycie podjêtej przez konspi-
racyjn¹ poznañsk¹ grupê doktora Witasz-
ka wysz³o spod pióra dziennikarza, Hen-
ryka Tycnera. Zawiera informacje i rela-
cje tak sensacyjne, ¿e rodzi siê pytanie: s¹
prawd¹ historyczn¹ czy legend¹? [Zyg-
munt Wiœniewski: „W¹glikiem w morder-
ców”, (w) „Gazeta Lekarska”, 2009-01]
We wrzeœniu 1931 r. w organie powiatu
œmigielskiego - „Orêdowniku Powiato-
wym” [powiat œmigielski istnia³ do
1.4.1932 r.], ukaza³a siê informacja pt.
„Rzadki jubileusz szanownego obywate-
la”. Jej bohaterem by³ Stanis³aw Wita-
szek, w³aœciciel sklepu kolonialnego i re-
stauracji, i jak zaznaczono „najstarszy
kupiec w mieœcie, który obchodzi³ 50. le-
cie pracy zawodowej”. Zas³ug¹ Stanis³a-
wa Witaszka by³o i to, ¿e, „da³ OjczyŸnie
6 synów daj¹c im wy¿sze wykszta³cenie:
duchownego, sêdziego, in¿yniera, leka-
rza, kupca i studenta”.
Duchownym by³ Kornel, po wojnie pro-

boszcz w Pogorzeli; sêdzi¹ - Marian
(1905-1979), ojciec koœciañskiej lekarki
Moniki Witaszek-Kic; in¿ynierem elek-
trykiem by³ Lech (1903 - III 1943, Fort
VII Poznañ), w czasie wojny zatrudnio-
ny w kopalni EMMA w Katowicach i po-

Wyk³ad Huberta Zbierskiego wyg³oszony w ubieg³ym roku podczas prelekcji zorganizowanej przez Towarzystwo
Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej
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œci w Œmiglu, (obecnie mieszka w niej
jego wnuk Jan, syn Jerzego) a studentem
by³ Stefan - absolwent Wy¿szej Szko³y
Handlowej w Poznaniu. Senior rodu ¿y³
w latach 1865-1941 (pochowany w Œmi-
glu). Jego ¿ona - Zofia (+ 1943 Oœwiêcim)
by³a córk¹ œmigielskiego nauczyciela, po-
chodz¹cego z Karmina ko³o Wonieœcia,
Józefa Bia³ego.
Interesuj¹cy nas Franciszek Witaszek
urodzi³ siê 8 wrzeœnia 1908 r. w Œmiglu.
Tu te¿ ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê dla
Ch³opców i Dziewcz¹t, przekszta³con¹
póŸniej w Szko³ê Wydzia³ow¹. Gimna-
zjum, typu klasycznego, ukoñczy³
w Ostrowie, a studia medyczne w 1931 r.
na Uniwersytecie Poznañskim. Rok póŸ-
niej obroni³ doktorat. Zdradza³ wybitne
uzdolnienia naukowe - jeszcze w trakcie
studiów, w 1929 r. za opublikowany
w „Przegl¹dzie Antropologicznym” arty-
ku³ „Listewki skórne na palcach dzieci
i doros³ych”, wyró¿niono go medalem
im. Karola Marcinkowskiego.
W 1931 r. rozpocz¹³ pracê naukow¹
w Zak³adzie Higieny i Medycyny Spo³ecz-
nej Uniwersytetu Poznañskiego, póŸniej
zosta³ starszym asystentem w Zak³adzie
Mikrobiologii Lekarskiej UP. By³ leka-
rzem Ubezpieczalni Krajowej (napisa³
pracê „Orzecznictwo inwalidzkie”), leka-
rzem szkolnym, wyk³ada³ te¿ higienê
w Pañstwowej Szkole Pielêgniarstwa
PCK i na Uniwersytecie Katolickim.
W 1937 r. za³o¿y³ (wspólnie z dr Felik-
sem Bia³ym) w Poznaniu fabrykê strun
(nici) chirurgicznych CATGUT POLSKI.
Wszed³ w sk³ad za³o¿onej w 1936 r. spó³-
ki SEROWAC POZNAÑSKI (CLARO-
WAC ?), wytwarzaj¹cej surowice i szcze-
pionki. Prowadzi³ te¿ laboratorium ana-
lityczne.
Na jesieñ 1939 r. mia³ wyznaczony ter-
min obrony pracy habilitacyjnej, której
tematem by³o wykorzystanie pleœniaka
groniastego do konserwacji surowych
owoców, warzyw i miês.
Udziela³ siê spo³ecznie. By³ sekretarzem
generalnym Obwodu Wielkopolskiego
Zwi¹zku Lekarzy RP, pracowa³ w harcer-
stwie, towarzystwie higienicznym, nale-
¿a³ te¿ do chóru ECHO.
W 1931 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z mieszkank¹ Ostrowa Wielkopolskiego
Halin¹ Muszyñsk¹ (prze¿ywszy Oœwiê-
cim i Ravensbrück, zmar³a w 1985 r.). By³
ojcem piêciorga dzieci: Marii-Jolanty
(Marioli), Iwony, Alodii, Darii i Krzysz-
tofa. Córki Alodia i Daria, u których do-
szukano siê, podobnie jak i u pozosta³ych
dzieci, rasowo czystych cech nordyckich
(po matce) oddano niemieckim rodzi-
nom celem zniemczenia - nosi³y nazwi-

ska Alice i Dora Witke. Do matki wróci-
³y w 1947 r. mówi¹c tylko po niemiecku.
Pozosta³e rodzeñstwo w czasie okupacji
ukrywa³a rodzina matki.
Wybuch wojny w 1939 r. zniweczy³ ka-
rierê naukow¹ i szczêœliwe, dostatnie
(willa z ogrodem, samochód, gosposia,
panienka do dzieci) ¿ycie rodzinne.
Ze wzglêdu na stan zdrowia (serce) nie
zosta³ zmobilizowany.
We wrzeœniu wraz z rodzin¹ z Poznania,
gdzie mieszka³, ewakuowa³ siê pod War-
szawê. Po bitwie nad Bzur¹ opiekowa³ siê
najciê¿ej rannymi ¿o³nierzami Armii Po-
znañ, których nie ewakuowano ze szpi-
tala polowego Dobrzelin-Grabów ko³o
¯ychlina.
Po powrocie do Poznania (1.10.1939)
uzyska³ pozwolenie na prowadzenie prak-
tyki lekarskiej i rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ organizuj¹c sabota¿ i dy-
wersjê.
Jesieni¹ 1939 r. zorganizowa³ Zwi¹zek
Odwetu, dzia³aj¹cy w ramach Zwi¹zku
Walki Zbrojnej. Rozkazem Grota Rowec-
kiego z dnia 20.4.1940 r., Z.O. wyodrêb-
niono jako pion sabota¿owo-dywersyjny.
Punktem kontaktowym m.in. by³ jego
gabinet lekarski. Do swej grupy konspi-
racyjnej osoby dobiera³ niezwykle staran-
nie, wykorzystuj¹c do tego swe poza
medyczne zainteresowania - astrologiê.
Wszystkim kandydatom stawia³ horosko-
py, wykluczaj¹c osoby np. spod znaku
Merkurego, które charakteryzuj¹ siê
gadatliwoœci¹ i przewrotnoœci¹.
W ramach Zwi¹zku Odwetu organizowa-
no i szkolono personel medyczny oraz
prowadzono szeroko zakrojon¹ akcjê

wywiadowcz¹ i dywersyjn¹. Dziêki temu
uda³o siê ustaliæ, jak¹ broñ bakteriolo-
giczn¹ przygotowuj¹ niemieccy naukow-
cy na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu
i gdzie zamierzaj¹ j¹ wypróbowaæ. Zawia-
damiano o tym polski personel medycz-
ny polecaj¹c przeprowadzanie tajemnych
szczepieñ.
W tajnych laboratoriach produkowano
zwi¹zki toksyczne i substancje korozyj-
ne.
Zwi¹zek Odwetu dokona³ wielu podpa-
leñ magazynów i wykolejeñ transportów
wojskowych, przy pomocy domowym
sposobem wykonanych miniaturowych
bomb termitowych z opóŸnionym zap³o-
nem. Odczynniki do ich produkcji m.in.
dostarcza³ brat Franciszka - Lech, który
bez trudu móg³ siê poruszaæ po kraju.
Produkowano œrodki zaka¿aj¹ce zbo¿e,
wytwarzano specjalne gwoŸdzie przebi-
jaj¹ce opony. Zajmowano siê tak¿e wysy-
³aniem paczek do obozów koncentracyj-
nych i dostarczaniem dodatkowej ¿ywno-
œci rodzinom pozbawionym ¿ywicieli.
Niektórzy historycy twierdz¹, ¿e zwi¹z-
ki produkowane w laboratoriach przez
„witaszkowców” s³u¿y³y do wykonywania
wyroków œmierci na gestapowcach, ofi-
cerach Abwehry i szczególnie niebez-
piecznych dla Polaków Niemcach. Zwi¹z-
ki te mia³y powodowaæ powolne
i pocz¹tkowo trudne do wykrycia proce-
sy chorobowe, koñcz¹ce siê zgonami.
Twierdzono wrêcz, ¿e produkowano za-
razki tyfusu, którym zara¿ano Niemców.
Waldemar Kosiñski w artykule „Cichy
front” (niestety nie uda³o mi siê ustaliæ
w jakim czasopiœmie) przytacza fragment

Od lewej: Kornel, Franciszek, Zofia, Lech, Czes³aw, Marian, Stanis³aw, Stefan
Fotografia ze zbiorów Paw³a Witaszka.
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wspomnieñ (spisanych pod koniec lat
50.) Haliny Witaszkowej: ...Na czym po-
lega³a dzia³alnoœæ mê¿a, do czasu aresz-
towania, dok³adnie nie wiedzia³am.
[by³a spod znaku Merkurego!] Zorien-
towa³am siê potem [kiedy?], ¿e polega-
³a ona na walce bakteriologicznej, sto-
sowaniu œrodków chemicznych i udzie-
laniu informacji dotycz¹cych produkcji
materia³ów wybuchowych i amunicji.
Cz³onkowie grupy mê¿a docierali do
szpitali wojskowych i wcierali bakterie,
np. w porêcze schodów. ¯o³nierze nie-
mieccy, którzy byli na leczeniu, opiera-
j¹c siê na porêczach ulegali zaka¿eniu
i byli d³u¿ej niezdolni do s³u¿by na fron-
cie. Œrodki chemiczne, jakie stosowano
by³y szczególnego rodzaju i niewykrywal-
ne po œmierci. Specjalne bakterie powo-
dowa³y rozk³ad nerek. Organizacja do-
ciera³a do hoteli niemieckich (...). Zor-
ganizowani w konspiracji kelnerzy do-
lewali œrodki chemiczne do herbaty,
wina itp. ¿o³nierzom maj¹cym wy-
je¿d¿aæ na front. Do trunków dodawa-
no równie¿ bakterie tyfusu ...
Po wojnie wspomniany ju¿ dziennikarz
H. Tycner odszuka³ kelnera z restau-
racji „Cechowa” (niemiecki „Continen-
tal”) Mariana Schegla, któremu uda³o
siê zbiec z Fortu VII i prze¿yæ wojnê w
maj¹tku ziemskim niedaleko Stendal
pod nazwiskiem Antoni Konarski. By³
kierownikiem restauracji „Teatralna”
i „po paru wódkach zebra³o mu siê na
wspomnienia”. Tycner spisa³ je i po
paru dniach poprosi³ o autor yzacjê.
Kelner odmówi³ jej.
Czy jest to prawda historyczna czy le-
genda?
W styczniu 1992 r., zbieraj¹c materia-
³y do cyklu artyku³ów „patroni naszych
ulic” drukowanych w „Witrynie Œmi-
gielskiej” prowadzi³em koresponden-
cjê z najstarsz¹ córk¹ Franciszka Wi-
taszka, Mari¹-Jolant¹ Malinowsk¹.
W liœcie datowanym 9 styczeñ 1992 r.,
którego za³¹cznikiem by³ opracowany
przez ni¹ ¿yciorys ojca, pisze: O moim
ojcu napisano ju¿ wiele, ale niektóre fak-
ty przedstawiono tendencyjnie, poniewa¿

korzystano z fa³szywego aktu oskar¿enia
gestapo oraz z informacji by³ych konfi-
dentów a po wojnie tajniaków z UB. Dla-
tego pozwoli³am sobie wyszczególniæ
[w opracowanym ¿yciorysie] tylko te
dziedziny dzia³alnoœci, w stosunku do
których jestem pewna, oraz te, które ju¿
zosta³y sprostowane w ró¿nych publika-
cjach.
W liœcie datowanym 5 luty 1992 r. Maria
Malinowska niejako wraca do punktu
wyjœcia rozwa¿añ o dzia³alnoœci Francisz-
ka Witaszka - Henryka Tycnera. Pisze:
W 1962 r. redaktor „G³osu Wielkopolskie-
go” Henryk Tycner pokusi³ siê o napisa-
nie artyku³u pt. „Odwet doktora Witasz-
ka” w „Dooko³a Œwiata” [5 odcinków],
a nastêpnie ksi¹¿eczki pt. „Ogieñ w am-
pu³kach”. [Ten sam tekst, pod pseudoni-
mem K. Ner, w serii MON „¿ó³ty tygrys”,
1975]. By³o to pierwsze opracowanie i bar-
dzo niedoskona³e. Czêœæ faktów jest praw-
dziwa, ale uzupe³niona fikcj¹ napisan¹ na
potrzeby ówczesnych w³adz politycznych.
Na podstawie dokumentu gestapo, znajdu-
j¹cego siê w Instytucie Zachodnim,
w którym dr Franciszek Witaszek po dwóch
tygodniach tortur przyzna³ siê do trucia
przy pomocy trucizny zwanej LYCOPO-
DIUM, opisa³ ca³¹ fantastyczn¹ opowieœæ
o lekarzu - trucicielu. Ten dokument wpro-
wadzi³ nawet w b³¹d historyków, którzy nie
zadali sobie nawet trudu nad ustaleniem,
co to jest lycopodium. A jak podaje Ma³a
Encyklopedia Zdrowia - wyd. PWN, 1967
na s. 326 - lycopodium, to proszek z neu-
tralnych zió³ [roœlina lecznicza, chronio-
na z rzêdu wid³akowców - wid³aki jedno-
zarodnikowe o dzia³aniu farmakologicz-
nym] s³u¿¹cy do obsypywania ma³ych pi-
gu³ek, by siê nie skleja³y. Jak widaæ, ojciec
zakpi³ sobie nie tylko z gestapo ale tak¿e
z ma³o inteligentnych historyków i dzien-
nikarzy.
Druga sprawa dotyczy rzekomej produk-
cji bakterii tyfusu do stosowania wyroków
œmierci na Niemcach. Tê sprawê te¿ Tyc-
ner ubra³ w szerok¹ fabu³ê, pozostawiaj¹c
znak zapytania: gdzie znajdowa³o siê to
laboratorium? (....)
Ta czêœæ listu koñczy siê konkluzj¹: Tak

wiêc dr med. Franciszek Witaszek ani nie
produkowa³ trucizny ani te¿ nie produko-
wa³ bakterii tyfusu - jako œrodków do wy-
konywania wyroków œmierci, bo takich nie
by³o.
Szeroko zakrojona dzia³alnoœæ dywersyj-
no-odwetowa Franciszka Witaszka i jego
grupy, okreœlonej mianem „witaszkow-
cy”, nie mog³a ujœæ uwadze Niemców. Ge-
stapo aresztowa³o F. Witaszka 25 kwiet-
nia 1942 r. W czasie œledztwa zapropono-
wano mu, za cenê ¿ycia jego i rodziny,
prowadzenie dalszych badañ nad konser-
wacj¹ ¿ywnoœci wysy³anej na front dla
¿o³nierzy Wehrmachtu. Propozycji nie
przyj¹³ i skazany na œmieræ, 8 stycznia
1943 r. w Forcie VII w Poznaniu, wraz
z innymi cz³onkami Zwi¹zku Odwetu, zo-
sta³ powieszony.
Na polecenie niemieckiego Instytutu Me-
dycyny S¹dowej, w celu zbadania mózgu
„tak genialnego cz³owieka”, zw³oki zgi-
lotynowano. G³owê umieszczono w s³oju
z formalin¹, który opatrzono informacj¹
[w t³umaczeniu]: „g³owa inteligentnego
polskiego masowego mordercy dra Fran-
ciszka Witaszka”. Po wojnie rozpozna³ j¹
by³y woŸny instytutu i w 1945 r. z³o¿ono
j¹ w grobie na Poznañskiej Cytadeli.
Rodzinny Œmigiel upamiêtni³ Francisz-
ka Witaszka nadaj¹c w styczniu 1967
r. jednej z nowych ulic Jego imiê, Hu-
fiec Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w paŸdzierniku 1974 r. obra³ Go za swe-
go patrona a z inicjatywy Krêgu Star-
szych Harcerzy, w listopadzie 2003 r.,
na budynku, w któr ym siê urodzi³
[Plac Rozstrzelanych 20] ods³oniêto
pami¹tkow¹ tablicê. Tu urodzi³ siê
i wychowa³ syn Ziemi Œmigielskiej dr
med. Franciszek Witaszek ur. 4.9.1908.
¯o³nierz Armii Krajowej, patriota, dzia-
³acz spo³eczny, harcerz. Zgin¹³ boha-
tersk¹ œmierci¹ 08.01.1943 w Forcie
VII w Poznaniu. W 60. Rocznicê jego
œmierci Kr¹g Starszych Harcerzy Senio-
rów. Czeœæ Jego Pamiêci. W uroczysto-
œci, jako goœæ honorowy, uczestniczy-
³a córka Alodia Witaszek-Napiera³a.

Hubert
Zbierski
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Tradycyjnie na pocz¹tku ferii zimo-
wych dyrektor oraz nauczycielki klas

I-III i oddzia³u przedszkolnego w Bronko-
wie zorganizowali balik karnawa³owy dla
najm³odszych dzieci z okolicznych wiosek.
Frekwencja jak zawsze dopisa³a. Wielu
uczestników przyby³o z mamami, które
równie¿ chêtnie bra³y udzia³ we wspólnych
pl¹sach i zabawach. Organizatorów ucie-
szy³ fakt, ¿e wszyscy uczestnicy imprezy
byli przebrani. Stroje by³y pomys³owe
i niezwykle atrakcyjne.
Podobnie jak w roku ubieg³ym opraw¹
muzyczn¹ zaj¹³ siê pan Raczyñski, miejsco-
wy muzyk, lider zespo³u „BEAT”, który
przygotowa³ wiele konkursów i zabaw. By³
konkurs z balonami, zabawy z chust¹ ani-
macyjn¹, taniec na siedz¹co na pod³odze
oraz wiele innych.

Balik w Bronikowie

Dla ka¿dego uczestnika imprezy by³ po-
czêstunek przygotowany przez mamy. Na
zakoñczenie baliku dzieci podziêkowa³y

panu Raczyñskiemu wrêczaj¹c skromny
upominek.

Z.S. w Bronikowie, foto archiwum

Uczestnicy balu

Przed feriami zimowymi goœci³ w szko-
le w Bronikowie na zaproszenie naj-

m³odszych uczniów pan leœniczy Seba-
stian Jankowski. Dzieci mia³y okazjê po-
s³uchaæ i dowiedzieæ siê „na czym pole-
ga praca leœnika”. Pan leœniczy powie-
dzia³, ¿e zajmuje siê sadzeniem nowych
drzew, wycinaniem chwastów oraz zbêd-
nych odroœli drzew i krzewów, usuwa-
niem drzewek chorych, o s³abo rozwiniê-
tych koronach. Dzieci interesowa³o zna-
czenie numerków na drzewach przezna-
czonych do wyciêcia i sprzeda¿y. To za-
gadnienie leœniczy wyjaœni³ dzieciom
szczegó³owo, a popar³ je przyniesionymi
ró¿nego rodzaju miarkami i przedmiota-

Spotkanie z leœnikiem
mi, których u¿ywa
do tego celu. Wszy-
scy s³uchali z wiel-
kim zaciekawieniem
i zainteresowaniem,
poniewa¿ pan Jan-
kowski jak nikt inny
potrafi ciekawie opo-
wiadaæ, dlatego pyta-
niom do leœniczego
nie by³o koñca, a dzie-
ci korzystaj¹ z ka¿dej
okazji aby spotkaæ siê
z mi³ym goœciem.

Z.S. w Bronikowie,
foto archiwum

Pan leœniczy wœród dzieci

Szko³a Filialna w ¯egrówku bierze
udzia³ w Roku Regionów, którego

g³ównym celem jest pomoc mieszkañcom
ma³ych œrodowisk w odkrywaniu i pog³ê-
bianiu poczucia wiêzi z regionem, w któ-
rym ¿yj¹. Jedno z zadañ, które postawili
przed sob¹ uczniowie by³o napisanie arty-
ku³u przy u¿yciu gwary wielkopolskiej.
Tak powsta³a relacja z biwaku.
Nosz biwak rozpoczo³ siê w dziesi¹tygo lu-
tego. Wpierw pojechali my autobusem do
Leszna, do Domu Harcerza, a gdy wyæpa-
liœmy nasze baga¿e do œrodka chaty zamiast
blubraæ poszliœmy na krêgielnie kulaæ lole
i zbijac nimi stoj¹ce ko³ki. Pêdem polecie-
liœmy do chaty, bo by³o okropnie zimno.
Wieczorem mieli my zajêcia o tym jak siê
godo po wielkopolsku i dowiedzielimy siê
parê rzeczy o s³awnych wielkopolanach.
Drugi dziñ zaczelimy od  utonkania sie

wew wielkim wymborku czyli na basenie
„Akwawit”. Potym zwiedzali my rynek lesz-
czyñski i jak takie bambry pytali my ludzi
kto to bu³ Stanis³aw Leszczyñski. Próbo-
waliœmy szporaæ bejmy, ale i tak ka¿dy
z nas lajsn¹³ sobie cuœ nowego. Mimo ¿e
bola³y nas okropnie giry
musielimy siê szybko spa-
kowaæ i fyraæ do autobu-
su, którym wracalismy do
¯egrówka.
Jednak nasz œnie¿ny bi-
wak nadal trwa³. Pod ha-
s³em „Wielkopolska to
nasz raj” (wymyœlonym
przez harcerzy) wykona-
liœmy wiele zadañ i gier
zwi¹zanych z nasz¹ ma³a
ojczyzn¹. Najwa¿niejszym
z nich by³o chyba zrobie-

Biwak gwar¹
nie programu kulinarnego oraz ugotowa-
nie pyr z gzikiem. Pomimo brynczenia
zmêczonych harcerzy wszyscy zgodnie
uwo¿omy, ¿e nosz œnie¿ny biwak bu³ ca-
cus glancuœ.

pwd. Agnieszka ¯yto, foto archiwum

Uczestnicy biwaku
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Metryka miasta Œmigla cz. 2

Dokument z 1415 r. - w przeciwieñ-
stwie do tego z roku 1400 - opa-

trzony zosta³ szeregiem ozdobnych
formu³, mniej istotnych z punktu wi-
dzenia œcis³oœci prawnej, ale za to na-
der donios³ych ze wzglêdów reprezen-
tacyjnych. Zastanawiaj¹ce jest przy
tym, ¿e wszystkie te formu³y u¿yte zo-
sta³y w dokumencie spisanym po nie-
miecku. Sam fakt spisania dokumen-
tów dla mieszczan po niemiecku nie
budzi zdziwienia. W Polsce trzymano
siê wprawdzie wtedy zasady, by urzê-
dowe pisma pisaæ tylko po ³acinie. Zwy-
czaju tego nie musieli jednak podzie-
laæ wystawcy naszych dokumentów,
panowie z Oppeln, bêd¹cy - jak zoba-
czymy za chwilê - przyby³ymi ze Œl¹-
ska Niemcami. Tak¿e osadnikami by-
wali czêsto Niemcy. Podnieœæ nato-
miast trzeba, ¿e ówczeœni pisarze prze-
wa¿nie unikali w tekstach niemieckich
nadmiaru ozdobników i niepotrzeb-
nych sformu³owañ. Jêzyk niemiecki,
podobnie jak wszystkie jêzyki narodo-
we, dopiero stopniowo adaptowa³ siê
do roli jêzyka pisanego. Szko³a i pod-
rêczniki retoryki uczy³y przede wszyst-
kim pisania po ³acinie i pisarzom sz³o
sprawniej uk³adanie tekstów w tym jê-
zyku. Znaczne rozbudowanie styli-
styczne naszego dokumentu, któr y
uk³ada³ przecie¿ najpewniej jakiœ
skromny prowincjonalny pisarz, jest
wiêc rzeczywiœcie osobliwoœci¹. Po-
zwala to na przypuszczenie, ¿e doku-
ment, jaki przedstawiono w 1580 r., to
w istocie póŸniejsze dopiero t³umacze-
nie z orygina³u, który prawdopodob-
nie by³ ³aciñski. Odpowiada to zreszt¹
jego znaczeniu i roli. £acina uchodzi³a
powszechnie za najbardziej uroczysty
z jêzyków. Taka forma by³aby w³aœci-
wa dla dokumentu, który mia³ podsu-
mowaæ ca³y proces lokacji miasta.
Zrozumia³e te¿, ¿e dokument z 1415 r.
pe³ni³ potem rolê w³aœciwego doku-
mentu lokacyjnego. W 1671 r. to jego
przed³o¿ono do kolejnego zatwierdze-
nia ówczesnemu dziedzicowi Rafa³owi
Leszczyñskiemu. Jest jednak intrygu-
j¹ce, ¿e tekst przekazany w tym za-
twierdzeniu jest nieco odmienny od
tego, który przed chwil¹ streszcza³em.
Zmiany nie s¹ wielkie, ale w kilku miej-
scach zmieniaj¹ istotnie sens - ró¿nica
wystêpuje nawet w dacie, która w ko-
pii z 1671 r. podana zosta³a w postaci:
„na œw. Jana”. Widaæ wiêc, ¿e zapobie-
gliwi mieszczanie dokonywali w posia-
danym tekœcie (który zreszt¹ prawdo-

podobnie by³ ju¿ zniszczony i miejsca-
mi kiepsko czytelny) pewnych, ko-
rzystnych dla siebie poprawek - krót-
ko mówi¹c go podfa³szowali. Stwier-
dzenie tego faktu nasuwa zreszt¹ ko-
lejne podejrzenie: czy podobnych ma-
chinacji nie dopuszczono siê z okazji
t³umaczenia na niemiecki, którego siê
domyœlamy. Na pytanie to nie ma oczy-
wiœcie, z braku materia³u dla przepro-
wadzenia porównania, odpowiedzi.
Charakterystyczne jednak, ¿e bardzo
wa¿ne klauzule na temat praw handlo-
wych ró¿ni¹ siê od wersji zawar tej
w dokumencie z 1400 r. przede wszyst-
kim przypomnieniem o uprawnieniach
dziedzica. Zastrze¿eñ takich nie mieli
¿adnego interesu wprowadzaæ miesz-
czanie.
Ca³y ten wywód prowadzi oczywiœcie
do wniosku, ¿e pocz¹tków lokacji Œmi-
gla nie mo¿na datowaæ na rok 1415.
Wówczas ca³e przedsiêwziêcie by³o ju¿
gotowe. Wynika to wyraŸnie z samych
dokumentów. Opisuj¹ one miasto, któ-
re ju¿ stoi i funkcjonuje - ma nawet
„rów miejski” - a wymaga tylko pew-
nych regulacji prawnych. Tak¿e zreszt¹
inne Ÿród³a poœwiadczaj¹ istnienie mia-
sta przed 1415 r. We wrzeœniu 1408 r.
przed s¹dem biskupim w Poznaniu
stan¹³ Miko³aj nazwany „burmistrzem
z Koszanowa” i domaga³ siê od miej-
scowego plebana Bernarda zwrotu
pewnych pieniêdzy. Niespe³na dwa ty-
godnie póŸniej, 12 paŸdziernika, przed
tym samym s¹dem pojawi³ siê z kolei
Stanis³aw Born okreœlony jako „pleban
ze Œmigla”, tocz¹cy proces z „tamtej-
szym mieszczaninem” Miko³ajem
Miczkiem. Po pierwsze, widaæ wyraŸ-
nie dzia³aj¹ce ju¿ miasto: s¹ mieszcza-
nie, s¹ w³adze (burmistrz), prowadzi
siê interesy, po¿ycza pieni¹dze, toczy
spory. Po drugie, widaæ dwoistoœæ na-
zwy: raz jest to jeszcze Koszanowo, za
drugim razem zaœ ju¿ Œmigiel. Dualizm
taki utrzymywa³ siê jeszcze przez kil-
kanaœcie lat. W tamtych czasach o na-

zewnictwie nie decydowa³y jeszcze roz-
strzygniêcia urzêdnicze, ale po prostu
praktyka jêzykowa okolicznych miesz-
kañców. Po trzecie wreszcie, zauwa¿yæ
trzeba, ¿e w naszym mieœcie jest
dwóch plebanów. Trudno przypusz-
czaæ, by w ci¹gu kilkunastu dni, jakie
dzieli³y cytowane zapiski, nast¹pi³a
zmiana na parafii. Obydwie postacie
spotykamy zreszt¹ tak¿e i póŸniej: Sta-
nis³aw pojawi³ siê jeszcze w 1410 r.
(tym razem jako „pleban w Koszano-
wie”), Bernard zaœ wystêpowa³ a¿ do
1424 r. - nazywany zreszt¹ niekiedy
w charakter ystyczny sposób „pleba-
nem ze Œmigla czyli Koszanowa”. Pro-
cesy z 1408 r. pokazuj¹ zatem, ¿e obok
siebie dzia³ali jednoczeœnie dwaj ple-
bani - i to jest charakterystyczne dla
czasów lokacji. Nowym mieszczanom
nale¿a³o wszak zapewniæ opiekê dusz-
pastersk¹, wiêc budowano dla nich
przewa¿nie nowy koœció³ lub kaplicê
i z czasem zak³adano now¹ parafiê. Tu
raczej mamy do czynienia z etapem
przejœciowym, kiedy w jednej parafii
funkcjonuje dwóch duszpasterzy i obaj
tytu³uj¹ siê plebanami.
Je¿eli stwierdzamy, ¿e rok 1415 zamy-
ka ca³y proces lokacyjny, to ciœnie siê
oczywiœcie pytanie - jak datowaæ jego
pocz¹tek. Najpewniej musia³ przypa-
daæ przed rokiem 1400. Z tego czasu
pochodzi bowiem, przypomnijmy,
nadanie praw handlowych. Nadanie
takie by³oby zrozumia³e wobec miasta,
które ju¿ istnieje - trudno zaœ wyobra-
ziæ sobie, aby by³o pierwszym krokiem
dziedzica, przystêpuj¹cego dopiero do
lokacji. Jak d³ugo cofaæ siê mo¿emy
przed rok 1400? Mamy w tym wzglê-
dzie wyraŸn¹ wskazówkê w cytowanym
dokumencie - Ramsz powo³uje siê mia-
nowicie na zezwolenie uzyskane od
króla W³adys³awa. Przywilej królewski
musia³ oznaczaæ pocz¹tek zabiegów
zwi¹zanych z lokacj¹. Chodzi tu oczy-
wiœcie o króla W³adys³awa Jagie³³ê,
który na tron polski wst¹pi³ w 1386 r.
(koronowany 4 marca 1386 r.). Otrzy-
mujemy zatem przedzia³ lat 1386-1400,
w których mieœci siê pocz¹tek lokacji
Œmigla. c.d.n.

Tomasz Jurek
Tomasz Jurek - Urodzi³ siê w 1962 r. Jest
poznaniakiem z urodzenia.Pracuje w In-
stytucie Historii PAN w Poznaniu, gdzie
kieruje S³ownikiem Historyczno-Geogra-
ficznym Wielkopolski. Zajmuje siê histo-
ri¹ œredniowieczn¹, g³ównieWielkopolski
i Œl¹ska.
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Og³oszenia drobne

Cyklinowanie pod³óg, wykonywanie i renowacja
schodów
tel. 721 062 230

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Przyjmê ucznia w zawodzie stolarz tel. kom. 501
679 993

28 stycznia - Œmigiel
Ok. godz. 1150 zatrzymano kieruj¹cego
vw polo, 58-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 2,4 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

31 stycznia - Œmigiel
Zawiadomiono policjê o kradzie¿y pali-
wa z czterech ci¹gników siod³owych za-
parkowanych na terenie firmy w Œmiglu.
£¹cznie skradziono ok. 1200 l. paliwa
o wartoœci ponad 6000 z³, Coraz czêœciej
policjanci maj¹ do czynienia ze zg³osze-
niami kradzie¿y paliwa z parkuj¹cych
w niedozorowanych miejscach ciê¿aró-
wek/maszyn.

4 lutego - Karœnice
Ok. godz. 1900 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 46-latka z gm. Œmigiel, badanie

wykaza³o 1 promil alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

7 lutego - Œmigiel
W nocy z niedzieli na poniedzia³ek poli-
cjanci otrzymali informacje o wypadku.
Na lokalnej drodze pod Œmiglem, rów-
noleg³ej do krajowej pi¹tki, nie utrzyma³
siê terenowy nissan. Auto zjecha³o ze
skarpy, przed wtargniêciem na obwodni-
cê zatrzyma³ je rów. Na miejscu policjan-
ci zastali tylko nietrzeŸwego pasa¿era
pojazdu. M³ody mê¿czyzna trafi³ do szpi-
tala z urazem g³owy i lewego kolana oraz
…powypadkow¹ amnezj¹. Po kilku go-
dzinach zatrzymano 17-latka z powiatu
koœciañskiego, podejrzewanego o kiero-
wanie terenówk¹ w momencie wypadku.
W chwili zatrzymania m³odzieniec znaj-
dowa³ siê w stanie po spo¿yciu alkoholu.
Badania retrospektywne rozstrzygn¹
w jakim stanie znajdowa³ siê w feralnej
chwili. Zatrzymany nie posiada³ upraw-
nieñ do kierowania pojazdami, przedsta-

wiono mu zarzut spowodowania wypad-
ku komunikacyjnego. Oddalenie siê
z miejsca zdarzenia mo¿e mieæ wp³yw na
zaostrzenie kary, a ewentualne „nieko-
rzystne” wyniki badañ laboratoryjnych
na rozszerzeniu zarzutów. 17-latkowi gro-
zi kara do 4 i pó³ roku pozbawienia wol-
noœci. Jak wynika z ustaleñ podejrzany z
„zapominalskim” pasa¿erem przed samo-
chodow¹ eskapad¹ pili razem alkohol,
a lokaln¹ drog¹ mieli zamiar dojechaæ po
papierosy.

10 lutego - Œmigiel
Ok. godz. 2005 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 29-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 0,8 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

10 lutego - Czacz
Ok. godz. 1515 zatrzymano kieruj¹cego
motorowerem 25-latka z gm. Œmigiel,
badanie wykaza³o promil alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego.
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 03/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 2/12
brzmia³o: „BAWMY SIÊ W KARNAWA-
LE”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Hieronim Klecha z Bronikowa.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600)

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

Pionowo
1. przewrót wojskowy
2. krótka sukienka
3. pies myœliwski
4. rodzaj kamizelki
5. autor „Iliady”
7. muszy postrach
8. syndrom dnia nastêpnego
10. dawny statek wios³owy
11. czar, wdziêk
12. robotnik przy obrabiarce
13. ¿o³nierz jazdy z XVI w
15. bylina koszykowa
20. katusze
23. dawny styl
24. zni¿ka ceny
25. znak firmowy
27. atak sza³u
29. drewienko do k³ócenia p³ynów
31. waszmoœæ pani
32. grekokatolik
34. poboru z ZUS-u
36. burzy³ mury
38. przedmiot materialny
40. leczniczy proszek

41. rodzaj siekierki
44. œrodek opatrunkowy
46. ¿yzna gleba
48. termin kalendarzowy
50. narzeczona Janka Kosa
52. obwódka czapki
54. maszynka do kawy
56. poprzedza Bo¿e Narodzenie
57. rama obrazu
59. szaniec
60. bojowy œrodek truj¹cy
62. wisz¹cy lód
64. jednostka napiêcia
65. ryba z rzêdu p³aszczek
67. dostojnik su³tañski
68. okres pracy

Poziomo
6. rybka akwariowa
9. kat
14. gra z czterema d¿okerami
16. klub pi³karski z Rzymu
17. wyznawca
18. zawodowy jeŸdziec wyœcigowy
19. aktorski strach

21. ma³a wyœcigówka
22. styl p³ywacki
26. koñczyna z ³okciem
28. odczucie smakowe
30. s¹siad Kaszuba
33. hebel
35. kompan Aramisa
37. dzia³ podleg³y ministrowi
39. ustêp drukarski
42. sznurek przy dynamicie
43. odmierza czas
45. znak na piêciolinii
46. wziêtka karciana
47. sportowy but
49. t³uszcz zwierzêcy
51. strefa wokó³ Czarnobyla
53. znaczna czêœæ drogi
55. karty do wró¿b
58. Tadeusz, artysta estrady
61. fusy
63. wolne miejsce
64. liche ³ó¿ko
66. linijka wiersza
69. paryski uniwersytet
70. obszerny utwór epicki
71. indiañski namiot
72. wodze
73. ziemia uprawna
74. zapisek
75. pojemnoœæ zbiornika
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Co czytaæ w marcu?

Smaki naszych dziadków

Dzisiejsze spo³eczeñstwo wzorem kra-
jów zachodnich zmienia swoje przy-

zwyczajenia ¿ywieniowe i jest to proces nie-
odwracalny. Styl ¿ycia (ci¹g³y brak czasu,
pracoholizm) jaki prowadzimy jest jego
g³ówn¹ przyczyn¹. Coraz czêœciej odcho-
dzi siê od tradycyjnie czterech spo¿ywa-
nych posi³ków w gospodarstwie domo-
wym. Zastêpujemy je jedzeniem, które
mo¿na szybko i ³atwo przygotowaæ
np. gotowy produkt wystarczy podgrzaæ
w kuchence mikrofalowej. Jedzenie „na
szybko” staje siê coraz bardziej modne
i trzeba przyznaæ, jest równie¿ smaczne.
Jednak nie zawsze s³owo smaczne jest jed-
noznaczne ze s³owem zdrowe. Dawniej
nasi rodzice, dziadkowie, jadali równie
smaczne potrawy, które ze wzglêdu na to,
¿e wymagaj¹ odrobinê poœwiêcenia, od-
chodz¹ do lamusa. Mam nadziejê, ¿e tra-
dycja nie zginie i zawsze gdzieœ w naszych
sercach bêd¹ drzemaæ smaki z dzieciñ-
stwa, do których z mi³¹ chêci¹ bêdziemy
powracaæ. Kto z nas nie wspomina przy-
gotowanego przez babciê „domowego”
chleba ze smalcem, skwarkami i cebulk¹
z dodatkiem ogórka kiszonego? A te pêta
kie³basy, które suszy³y siê na strychach
(przechodz¹c obok urywa³o siê „kawali-
nek”)? Oby jeszcze dziœ przysmaki na-
szych babæ wywo³ywa³y nag³y przyp³yw
apetytu. By nawet, najbardziej zapracowa-
ny cz³owiek, po przyjœciu do domu  onie-
mia³ z wra¿enia na widok przygotowanych

pysznoœci. Skosztujmy kilku wspania³ych,
a wymagaj¹cych ju¿ dziœ przypomnienia
potraw. Spodziewamy siê, ¿e poruszony te-
mat wywo³a wspomnienia i czytelnicy
przyœl¹ przepisy smako³yków dzieciñstwa.
Wszystkie sprawdzimy i w nastêpnych
numerach Witryny najlepsze opublikuje-
my.

KWAŒNE PYRY
Sk³adniki na 6 porcji
2 funty pyrów (ziemniaków 1 kg)
15 deko boczku wêdzonego (150 g)
10 deko cebuli (100 g)
10 deko mas³a (100 g)
3 ³ychy octu (3 ³y¿ki sto³owe)
Pó³ kubka wody (150 g)
�dziebe³ko soli i pieprz (do smaku)
Rychtowanie (przygotowanie):
Pyry (ziemniaki) ugotowaæ w ³upinach
(mundurkach). Do gorka (na patelnie)
wrzuæ t³uszcz, a zaœ potem zasma¿yæ po-
krojony w kostkê boczek i cebulê. Do tego
gichn¹æ (wlaæ) wodê, ocet, sól, pieprz
i zagotowaæ. Wymojtaæ ( wymieszaæ) z ob-
ranymi i pokrojonymi w plastry pyrami.

KLUSKI SZARE (KUD£ATE)
Sk³adniki na 4 porcje:
1 kg ziemniaków
1 szklanka m¹ki
1 ³y¿ka m¹ki ziemniaczanej
1 jajko
Sól pieprz do smaku
Ziemniaki zetrzeæ na drobnej tarce i do-
brze odcisn¹æ w œciereczce z nadmiaru
wody do miseczki. Nie nale¿y wylewaæ
soku od razu, ale poczekaæ, a¿ wytr¹ci siê
skrobia. Wtedy odlaæ wodê, a ze skrobi¹

po³¹czyæ miazgê ziemniaczan¹. Dodaæ
m¹kê, jajo, sól, pieprz do smaku i wymie-
szaæ. Ciasto ma byæ gêste, ale nie twarde.
Do gotuj¹cej siê wody z sol¹ k³aœæ kluski,
odrywane z ciasta czubkiem ³y¿ki. Goto-
waæ ok. 15 minut. Ugotowane kluski od-
cedziæ przez durszlak. Najlepiej smakuj¹
okraszone stopion¹ wêdzon¹ s³onin¹
i boczkiem z cebulk¹ lub mas³em. Poda-
waæ z gotowan¹ kiszon¹ kapust¹.

POLEWKA Z KWAŒNEGO MLEKA
Sk³adniki na 2 porcje
Kwaterka* wody
Kwaterka* maœlanki (mo¿e byæ kwaœna
œmietana)
1 ³y¿ka m¹ki
1 ³y¿ka mas³a
Sól do smaku
Na wolnym ogniu podgrzaæ wodê z sol¹.
W tym czasie zrobiæ zaœlepkê: maœlankê
rozwierciæ* z m¹k¹ tak aby nie by³o gru-
dek. Po³¹czyæ z wrz¹c¹ wod¹ i chwilê po-
gotowaæ, a pod koniec dodaæ kawa³ek ma-
s³a. Do tego dawniej podawano œwie¿y
domowy chleb lub ugotowane w ³upinach
ziemniaki pokrojone w plastry i podsma-
¿one na patelni.
* kwaterka - 1/4 litra
*Rozwierciæ - wymieszaæ

S³awomir Grzesiewicz

Szanowni Pañstwo! Jak wszystkim wia-
domo 8 marca przypada, „Dzieñ Ko-

biet”.Centralne obchody Miêdzynarodo-
wego Dnia Kobiet zosta³y zlikwidowane
w Polsce w 1993 roku, definitywnie znio-
s³a je premier Hanna Suchocka. Myœlê,
¿e pani Premier mia³a wtedy na uwadze
przede wszystkim dobro mê¿czyzn, któ-
rych iloœæ sk³adanych ¿yczeñ w zak³a-
dach pracy doprowadza³a do kompletne-
go os³abienia i wyczerpania. W tym dniu
czêsto wracali do domu na chwiej¹cych
siê nogach, a nawet odwo¿ono ich
z pracy do domu taksówk¹.
Z wielu ksi¹¿ek, które przeczyta³am
o kobietach i dla kobiet chcia³abym po-
leciæ ksi¹¿kê Katarzyny Rosickiej-Jaczyñ-
skiej „O³ówek” Pani Katarzyna w³aœciciel-
ka agencji modelek, kobieta biznesu,
napisa³a ksi¹¿kê o sobie. Nie opisa³a
w niej jednak rautów, bankietów i przy-

jêæ, na któ-
rych mia³a
okazje by-
waæ. Napisa-
³a ksi¹¿kê,
by jak twier-
dzi „uwolniæ
emocje”.
Autorka opi-
sa³a jak stop-
niowo traci³a
pracê, pie-
ni¹dze, uro-
dê, przyja-
ció³. Wszystko to traci³a wskutek swojej cho-
roby - stwardnienia zanikowego bocznego,
w skrócie SLA. Lekarze dawali jej góra 2-3
lata ¿ycia, a ona walczy ju¿ 11 lat. Ksi¹¿kê
napisa³a dziêki specjalnemu programowi
komputerowemu.
„O³ówek” jest jedn¹ z niewielu ksi¹¿ek,

których nie mo¿na przeczytaæ „jednym
tchem”. Trzeba j¹ czytaæ powoli, odk³a-
daæ, przemyœleæ dopiero co przeczytany
tekst, denerwowaæ siê z bezsilnoœci nad
opisywanymi zdarzeniami, krzyczeæ ze
z³oœci. Ka¿demu, kto przeczyta „O³ówek”
na d³ugo zapadnie w pamiêci opis jak pie-
lêgniarki w szpitalu, zmieniaj¹c pani Ka-
tarzynie poœciel, zostawi³y j¹ nag¹ na wi-
dok lekarzy i studentów. Upokorzon¹,
chor¹, ale myœl¹c¹ i œwiadom¹ kobietê.
Anna Dymna, prezes fundacji „Mimo
wszystko” powiedzia³a, ¿e „O³ówek” to
lektura trudna, ale dla wszystkich. Dla
chorych, bo dodaje otuchy, dla zdro-
wych, bo daje instrukcje jak siê zacho-
waæ wobec chorego i w³asnego ¿ycia.
A po zakoñczonej lekturze mo¿emy przez
moment pomyœleæ i doceniæ to, ¿e sami
mo¿emy zrobiæ sobie kawê.
Wszystkich zachêcam do lektury, a Pa-
nów do zakupu kwiatów dla Kobiet nie
tylko w dniu 8 marca.

Aldona Micha³owska
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Ma³y Rycerz - wielka s³awa

Œmigielskie spotkanie z Jaros³awem Hampelem

Jaros³aw Hampel chêtnie pozowa³ do zdjêæ z fanami

PóŸne popo³udnie, 31 stycznia
- sala widowiskowa Centrum

Kultury wypchana po brzegi. ̄ ad-
nych przedzia³ów wiekowych;
obok seniorów  kilkulatkowie,
p³eæ mêska i ¿eñska, ca³e rodzi-
ny. Na twarzach skupienie i wy-
raz niecierpliwego oczekiwania.
O osiemnastej - lekkie poruszenie.
Do sali wchodzi drobnej budowy,
trzydziestoletni mê¿czyzna: d¿in-
sy, sportowa bluza, krótko strzy-
¿one w³osy, uœmiecha siê. Zwy-
czajny ch³opak, jednak jest coœ
w jego postawie, co wnosi do sali
powiew wielkiego œwiata. To te dizajner-
sko niedosznurowane glany mo¿e, albo
wysportowana, smuk³a sylwetka zawodni-
ka, który dopiero co wróci³ z obozu tre-
ningowego - dociekam gor¹czkowo w my-
œlach, skupiaj¹c siê wreszcie na twarzy za-
proszonego. Bingo! Spokój w oczach i pew-
noœæ cz³owieka, który wie czego chce. Si³a
i charyzma bij¹ ku widowni a¿ po ostatnie
rzêdy, a¿ po wype³niony hol. Ju¿ mnie nie
dziwi d³uga lista zdobytych tytu³ów spor-
towych ani fakt, sk¹d u „kiboli” czarnego
sportu taka fantazja, ¿e niepozornego
wzrostem zawodnika, siêgaj¹c do bohate-
rów Sienkiewiczowskiej trylogii, roman-
tycznie nazywaj¹ Ma³ym Rycerzem,
a w ho³dzie Jarkowi, bezpoœrednio przed
startem, puszczana jest „Pieœñ o ma³ym
rycerzu”.
Kapitan Leszczyñskich Byków pewnie
odpowiada na pytania prowadz¹cej spotka-
nie Barbary Mencel (te¿ wielkie brawa,
dziennikarska profeska po prostu), potem
mikrofon trafia w rêce fanów. ¯u¿lowiec
nie lekcewa¿y ¿adnego pytania, z cierpli-
woœci¹ odpowiada na te najbardziej banal-
ne, zadawane przez dzieciaki. Trochê
z przymru¿eniem oka i swad¹ zaspokaja
dzieciêc¹ ciekawoœæ, a potem rozwija od-
powiedŸ o dodatkowe szczegó³y i konkre-
ty, satysfakcjonuj¹c bardziej wyrafinowa-
nych s³uchaczy. Notorycznie przepytywa-
ny przez dziennikarzy, niemal¿e etatowy
komentator spedweeya telewizyjnych re-
dakcji sportowych, jest nie tyle typem ga-
wêdziarza, co posiada rzadko u zawodni-
ków spotykan¹ ³atwoœæ i celnoœæ wypowie-
dzi. Atmosfera w sali gor¹ca. Miêdzy py-
taniami padaj¹ s³owa uznania i ¿yczenia
dalszych sukcesów, a kiedy, zapytany o ku-
linarne upodobania, Jarek zdradza, ¿e
obok tradycyjnej kuchni mamy, chêtnie
jada makarony czy pizze, za kulisy trafia
dostawa dwóch pizz jednej ze œmigielskich

pizzerii.
Pochodz¹cy z Nowej Wsi Indywidualny
Mistrz Polski, br¹zowy medalista Indywi-
dualnych Mistrzostw Œwiata na ¿u¿lu, wy-
daje siê byæ zachwycony spotkaniem
w rodzinnych stronach. Rozdaje setki
zdjêæ z autografami, cierpliwie pozuje do
fotek z fanami na tle jednego z JM-ów (mo-
tocykla), którego przywióz³, aby zaprezen-
towaæ publicznoœci. Zmêczony, ale nie kry-
je zadowolenia i obiecuje, ¿e przyjmie za-
proszenie do Œmigla ponownie.
Spotkaniu, którego inicjatorem by³a Miej-
ska Biblioteka Publiczna, towarzyszy³ po-
kaz slajdów, przedstawiaj¹cych ciekawe
ujêcia zawodnika w trakcie ¿u¿lowej karie-
ry. Autorem prezentacji jak i eksponowa-
nej w holu wystawy zdjêæ jest œmigielanin
Micha³ Majer, który dziennikarsk¹ sztu-
kê doskonali na dokumentowaniu spe-
edwaya.
Specjalnie dla czytelników Witryny, tych,
których spotkanie ominê³o, albo którzy
chc¹ je prze¿yæ ponownie - opracowane
fragmenty wywiadu z Jaros³awem Hampe-
lem.

- Jak to siê sta³o, ¿e jako m³ody cz³owiek po-
trafi³eœ, tak pokierowaæ swoim losem, ¿e
znalaz³eœ siê u szczytu kariery?
- Rzeczywiœcie, zaczyna³em bardzo wcze-
œnie, a potem, jako m³ody ch³opak, wyl¹-
dowa³em w pilskiej Unii i musia³em sobie
jakoœ radziæ. Du¿y wp³yw na mnie mieli
rodzice. Oni mnie ukierunkowali, przeka-
zali pewne wartoœci i bardzo im za to dziê-
kujê. Wydaje mi siê te¿, ¿e posiadam doœæ
mocny, silny charakter, a w tym sporcie
jest to potrzebne.
- Pamiêtasz kiedy, w jakich okolicznoœciach
po raz pierwszy zagrano dla ciebie Mazur-
ka D¹browskiego?
-Tak. To by³o du¿e prze¿ycie. Zdoby³em
wtedy tytu³ Indywidualnego Mistrza Œwia-

ta Juniorów w 2003 roku,
w szwedzkiej Kumli. Po tym
sukcesie tak siê rozochoci³em,
¿e pomyœla³em sobie: kurczê
dobrze by³oby w przysz³oœci
zdobywaæ medale w doros³ym
speedwayu.
- Jak radzisz sobie ze stresem
przed startem?
- S¹ ró¿ne sposoby. Moi kole-
dzy s³uchaj¹ muzyki, czasem
szukaj¹ miejsca, ¿eby siê wyci-
szyæ, ja mam mocn¹, tak zwan¹
psychikê kosmonauty. Jest mi
³atwiej znosiæ stres, aczkolwiek

bywaj¹ takie mecze, ¿e ta presja jest bar-
dzo mocna, mamy œwiadomoœæ, ¿e na wy-
granej zale¿y nie tylko nam, ale kibicom,
dzia³aczom, i czasami udaje siê odwróciæ
ten stres, przerobiæ na wolê walki.
- Czy pokonasz Hancocka i bêdziesz mistrzem
œwiata?
- Bardzo bym chcia³. Wierzê w swoje si³y,
swoje mo¿liwoœci w tym roku. Bêdê ata-
kowa³ Hancocka, mam nadziejê, ¿e siê uda.
- Z kim najbardziej lubisz jeŸdziæ w parze ?
- W zesz³ym roku startowa³em z juniora-
mi. W tym roku te¿ jest taka sugestia. Nie
mam nic przeciwko, dobrze mi siê jeŸdzi-
³o.
- Najtrudniejszy mecz w zesz³ym sezonie?
- Najtrudniejsze zawsze s¹ play-offy, ta
koñcówka. Mecze z Zielon¹ Gór¹ zawsze
s¹ z lekkim podtekstem, i zawsze s¹ zaciê-
te.
- Z którego pola lubisz startowaæ?
- Z czwartego, lubiê miêæ wszystkich po
lewej stronie, mam wtedy wiêksze pole
manewru. Startuj¹c z czwartego pola, czu-
jê siê bardzo pewnie.
- Jak czêsto trenujesz?
- Du¿o trenujê, nie tylko na torze. Zim¹
mamy przygotowania kondycyjne, zgrupo-
wania. W³aœnie wróci³em niedawno ze
Szklarskiej Porêby. By³o du¿o œniegu,
a wiêc: jazda na  nartach, na deskach snow-
bordowych, narty biegowe i samo biega-
nie, którego nie lubiê. Poza tym zajêcia
w sali, ca³y czas mieliœmy zajêty. W sezo-
nie nie trenujê zbyt du¿o, bo mam tyle
imprez ¿u¿lowych, ¿e zupe³nie nie mam
czasu.
- Czy lubisz szybk¹ jazdê?
Lubiê, nie tylko na torze, ale te¿ samocho-
dem, choæ mo¿e nie powinienem tego
mówiæ. Co ciekawe, nie mam motocykla
na szosê, jakoœ ten kierunek mnie nie
bawi, ale posiadam motocykl crossowy,
który wykorzystujê nie tylko hobbystycz-

Jarek Hampel chêtnie pozowa³ z fanami
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nie, ale te¿ trenujê na nim.
- Z ilu osób sk³ada siê twoja za³oga?
- Z szeœciu. Mam dobrze przygotowany
zespó³. Trzech moich kolegów zasuwa
przy sprzêcie, motocyklach, a ja na torze.
Sam zawodnik bez dobrego motocykla nie
wygra niestety. Moje silniki przygotowuje
mechanik ze Szwecji, który robi to bardzo
dobrze. Jest jeszcze facet, który dba o moje
zdrowie fizyczne, czyli o moja kondycjê.
Jest to by³y mistrz œwiata w boksie tajskim,
on jakby trzyma mnie w ryzach i steruje
mn¹, mówi: kiedy i jak mam trenowaæ, jak
siê od¿ywiaæ.
- Co najbardziej lubisz robiæ poza ¿u¿lem?
- W sezonie na pierwszym miejscu jest
¿u¿el, zajmuje ca³y mój czas. Jak koñczê
sezon, zaczyna siê czas jesienno-zimowy,
wtedy mam wakacje, mogê odpocz¹æ - nad
polskim morzem chocia¿by. Lubiê te¿ pod-
ró¿e, pasjonujê siê nurkowaniem, wiêc sta-
ram siê wybieraæ takie miejsca, gdzie mo¿-
na ponurkowaæ.
- Czy uwa¿asz, ¿e s³uszne jest rozszerzanie
Grand Prix na inne kontynenty?
- Myœlê, ¿e w XXI wieku komunikacja nie
jest takim du¿ym problemem, i mo¿na
wykorzystaæ to, ¿e organizatorzy wy-
chodz¹ z tym sportem poza Europê. Pa-
trz¹c szerzej, chyba jest to dobry kieru-
nek. Wiem, ¿e s¹ plany, aby zorganizowaæ
Grand Prix w Rosji. Ten sport staje siê tam
bardzo popularny. S³ysza³em, ¿e na me-
czach ligowych bywa bardzo du¿o ludzi,
jakieœ 15-20 tys., wiêc to te¿ chyba dobry
pomys³.
- Jak ci siê wspó³pracuje z trenerem Unii
Romanem Jankowskim?
- Wreszcie Unia Leszno ma naprawdê od-
powiedniego trenera, faceta, który jest na
w³aœciwym miejscu. Jest to by³y zawodnik,
czuje ten sport.
- Po zakoñczeniu tego sezonu koñczy siê twój
kontrakt z Uni¹ Leszno, czy bêdziesz chcia³
go przed³u¿yæ?
- Tak, taki jest mój plan, nie chcia³bym ni-
czego zmieniaæ. W Unii startujê ju¿ szó-
sty rok i liczê na to, ¿e tak bêdzie dalej. To
jest tak, ¿e jak coœ dobrze funkcjonuje, nie
nale¿y tego zmieniaæ.
- Czy w trakcie wywiadów podczas Grand
Prix móg³byœ powiedzieæ z dwa zdania po-
zdrowienia po polsku, pozdrowiæ leszczyñ-
skich kibiców? Pamiêtaj, ¿e Œmigiel zawsze
jest z tob¹.
- Oczywiœcie, obiecujê, ¿e tak bêdzie. Bar-
dzo siê cieszê, ró¿ne spotkania by³y orga-
nizowane, ale Œmigiel, Nowa Wieœ i okoli-
ce to s¹ miejsca, w których siê wychowa-
³em, mieszka³em kilkanaœcie lat, znam tu
wielu ludzi, jestem u siebie i tak siê tu czu-
jê. (oklaski)
- Jak odbieracie, ty i twoja dru¿yna, doping

kibiców albo anty doping ze strony kibiców
dru¿yny przeciwnej?
- Doping s³ychaæ zawsze i wszêdzie. Pod-
czas biegu skupiamy siê na tym, ¿eby je-
chaæ, jechaæ dobrze, nie pope³niaæ b³êdów,
i mo¿e czasem nie pokazujemy tej swojej
radoœci, ale to jest naprawdê fajne, jak sta-
dion wiwatuje. Staramy siê daæ z siebie
wszystko i walczyæ do koñca, s³ysz¹c do-
ping, który, uwierzcie mi, naprawdê poma-
ga, bardzo pomaga. A jeœli chodzi o anty
doping, to trzeba mieæ do tego po prostu
dystans. Nie pamiêtam takiej sytuacji, ¿eby
ten anty doping by³ taki bardzo z³y, ostat-
nio w Zielonej Górze, ale braliœmy to œmie-
chem po prostu.
- Czy w 2010 roku nie czu³eœ sportowej za-
zdroœci, kiedy w waszym klubie i okolicy by³
bardzo wychwalany Koldi?
- Szczerze przyznam, mia³em taki moment,
¿e myœla³em: No kurczê, przyszed³ dopie-
ro do Unii Leszno i robi wielk¹ karierê,
i powiem wiêcej, faktycznie zas³u¿enie by³
wychwalany, i to nie by³a taka zazdroœæ,
ale pomyœla³em sobie, ¿e muszê siê wzi¹æ
do roboty.
- Wspominam wyœcig, kiedy Nicki Pedersen
ciebie podwióz³, i twoj¹ reakcjê, i czy nie
móg³byœ tak za przeproszeniem czêœciej od-
reagowywaæ tej z³oœci, ¿eby na mecie byæ
pierwszym?
- Pamiêtam ten bieg. By³em strasznie wku-
rzony, kiedy Nicki wywióz³ mnie pod sam
p³ot, dosta³em takiego kopa, mobilizacji,
¿eby go dogoniæ, wyprzedziæ, daæ przys³o-
wiowego prztyczka w nos, i to mi siê uda-
³o. Byæ mo¿e takich „zachêt” potrzebujê
wiêcej, ¿eby rozgrywaæ dobrze biegi.
- Pytanie odnoœnie Grand Prix w Malili. Co
czu³eœ wygrywaj¹c z Jonssonem na tych paru
centymetrach?
- To jest tak: Jak wygrywa siê bieg od sa-
mego pocz¹tku, to radoœæ jest ogromna,
ale wygrywaj¹c bieg po ciê¿kiej walce,
goni¹c do samego koñca, walcz¹c o ka¿-
dy centymetr toru, wygrywa siê w koñcu
na kresce, to jest to coœ wspania³ego. Na
trybunach byli polscy kibice, nagle Szwe-
dzi zamilkli, a Polacy fetowali zwyciêstwo.
- Jak czujesz siê jako kapitan Unii?
- Dobrze. Myœlê, ¿e siê jakoœ z tej roli wy-
wi¹zujê, i nie chodzi o sam¹ jazdê, choæ to
jest oczywiœcie najwa¿niejsze, staram siê
mobilizowaæ zespó³. Jest te¿ tak, ¿e ja nie
jestem sam jako kapitan, my nawzajem siê
wspieramy. Leszczyñska Unia, to zgrany
zespó³. Du¿o ze sob¹ rozmawiamy, stara-
my siê wspólnie jakoœ tam sobie radziæ,
podejmowaæ decyzje odnoœnie naszych
startów na torze.
- Przed sezonem tyle siê mówi³o o nowych
t³umikach, ¿e os³abiaj¹ silniki, powoduj¹
upadki. To prawda?

- Faktem jest, ¿e te t³umiki maj¹ pewien
wp³yw na sprzêt, powoduj¹, ¿e szybciej siê
eksploatuje i zu¿ywa. Jeœli chodzi o jazdê,
to na pocz¹tku stanowi³y utrudnienie,
zw³aszcza, kiedy tor by³ nierówny. Có¿,
by³a walka, która zakoñczy³a siê pora¿k¹,
musieliœmy siê nauczyæ jeŸdziæ na nowych,
teraz problem znikn¹³.
- Czy masz w domu swój ulubiony k¹t, miej-
sce, w którym lubisz siê zaszyæ, odpoczywaæ?
- Tak, ja uwielbiam przesiadywaæ w kuch-
ni, lubiê nawet gotowaæ trochê, z czego
zda³em sobie ostatnio sprawê.
- Czy twoje motocykle w tym sezonie rów-
nie¿ bêd¹ do dyspozycji kolegów w razie po-
trzeby, tak jak by³o to w zesz³ym sezonie?
- Jasne, ¿e tak. To nie podlega dyskusji.
Zawsze mam trzy motocykle na zawodach,
jak coœ siê dzieje, pomagam. Byæ mo¿e, ja
kiedyœ bêdê potrzebowa³ tej pomocy, za-
k³adam ¿e te¿ bêdê móg³ na ni¹ liczyæ. To
jest si³a naszego zespo³u, w razie potrzeby
sobie pomagamy.
- Który tytu³ najtrudniej by³o zdobyæ, jeœli
chodzi o Dru¿ynowy Puchar Œwiata?
- Jednym z najtrudniejszych fina³ów, by³
fina³ w Vojens w Danii, to by³a ciê¿ka prze-
prawa. Duni jechali u siebie, mieli doping
swojej publicznoœci, byli pewni zwyciê-
stwa, a myœmy im to odebrali, i to smako-
wa³o naprawdê fajnie, ale te¿ drugi taki
turniej, który warto zapamiêtaæ, to ten,
który odby³ siê w Lesznie. Wtedy, kiedy
Tomasz Gollob wygrywa ostatni bieg na
motocyklu Krzysztofa Kasprzaka. To by³
te¿ ciekawy turniej, on by³ przek³adany,
ró¿ne historie tam siê dzia³y, a Polacy oka-
zali siê gór¹.
- Na jakim torze, oprócz leszczyñskiego, lu-
bisz startowaæ?
- Jeœli chodzi o Polskê, to oprócz Leszna
lubiê jeŸdziæ w Bydgoszczy, to jest fajny
tor, a za granic¹ bardzo dobrze jeŸdzi mi
siê w Kopenhadze.
- Jak wygl¹daj¹ twoje relacje z prezesem
Dworakowskim, bo wydaje mi siê, ¿e prezes
jest dla was, zawodników takim drugim oj-
cem?
- To s³uszna uwaga, bo prezesa mamy na-
prawdê dobrego. Jest to cz³owiek, który po-
trafi rozmawiaæ z ludŸmi, potrafi mobilizowaæ
jakimœ mocniejszym s³owem nieraz, ale te¿
pochwali, kiedy praca zosta³a dobrze wyko-
nana. Ja jako kapitan z prezesem Dworakow-
skim mam bardzo dobry kontakt: prezes
opiekuje siê zespo³em w sensie finansowym
i organizacyjnym, a ja sprawami sportowy-
mi, dialogiem z zawodnikami. W jakimœ mo-
mencie prezes chcia³ zrezygnowaæ, to by³by
spory problem, Unia Leszno straci³aby war-
toœciowego cz³owieka, który ma dobre spoj-
rzenie na ten sport.

K. Styziñska
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