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Ze wzglêdów organizacyjnych, zmu-
szeni  jesteœmy odwo³aæ pokaz Paw³a

Judka „Ameryki dwie” - USA, Kanada, Bra-
zylia. Zamiast tego na ostatnim pokazie
w tym roku pokazana zostanie moja rela-
cja z tegorocznej podró¿y po Argentynie.
Argentyna to olbrzymi kraj o powierzchni
jednej czwartej obszaru Europy, lecz za-
mieszka³y przez niewiele wiêcej ludnoœci,
ni¿ liczy sobie Polska. Argentyna z pó³no-
cy na po³udnie ma 3700 km, ze wschodu
na zachód 1400 w najszerszym miejscu,
przez co spotkaæ mo¿na w niej szerokie
spektrum klimatów - od subpolarnego po
subtropikalny. Trudno poznaæ jego ogromn¹
ró¿norodnoœæ podczas trzech tygodni, któ-
re w nim spêdzi³em. Dlatego na kwietnio-
wym pokazie w ramach Przegl¹du Slajdów
Podró¿niczych Ma³y wielki Œwiat, posta-
ram siê ukazaæ Pañstwu Argentynê
z trzech ró¿nych perspektyw. Zaczniemy

Ma³y wielki œwiat zaprasza
od górskiej wêdrówki po surowych i ma-
jestatycznych Andach w okolicach najwy¿-
szego szczytu poza kontynentem azjatyc-
kim - Aconcagu¹. Po nasyceniu siê wyso-
kogórskimi krajobrazami, udamy siê nad
pora¿aj¹ce swym ogromem wodospady
Iguazu, uwa¿ane za jeden z Cudów Natu-
ry. Na koniec odwiedzimy Buenos Aires,
licz¹c¹ 12 milionów mieszkañców stolicê
Argentyny i miejsce narodzin tanga, któ-
re przez lata by³o domem dla polskiego
pisarza Witolda Gombrowicza.
Serdecznie zapraszam na pokaz.
Jakub Józefiak

„Argentyna -
trzy spojrzenia na kraj”

13 kwietnia br., godz. 1900

sala klubowa
Centrum Kultury w Œmiglu

wstêp wolny
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W ostatni czwartek lutego odby³a
siê kolejna, XVIII sesja Rady

Miejskiej Œmigla. W obradach wziê³o
udzia³ 13 radnych. Na sesji podjêto piêæ
uchwa³.
Poniewa¿ pojawi³a siê mo¿liwoœæ do-
stosowania, w zakresie zwiêkszenia
przepustowoœci, oczyszczalni œcie-
ków w Koszanowie do wymogów
unijnych ze œrodków Funduszu Spój-
noœci, radni wprowadzili zmiany do
Wieloletniego Planu Rozwoju i Mo-
dernizacji Urz¹dzeñ Wodoci¹gowych
i Urz¹dzeñ Kanalizacyjnych. Wspo-
mniane wy¿ej œrodki wynikaj¹
z oszczêdnoœci, które powsta³y przy
realizacji projektu „Kompleksowe
zagospodarowanie œcieków w zlew-
ni rzeki Obr y - Gmina Œmigiel”,
a które mog¹ zostaæ spo¿ytkowane
na modernizacjê oczyszczalni.
Aby zachêciæ u¿ytkowników wieczy-

XVIII sesja Rady Miejskiej
stych nieruchomoœci
do przekszta³cenia
u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³a-
snoœci radni uchwali-
li bonifikatê w wyso-
koœci 10% do op³aty za
ww. przekszta³cenie.
Dwie uchwa³y doty-
czy³y nabycia oraz za-
miany gruntów. Rada
wyrazi³a zgodê na od-
p³atne nabycie gruntu
po³o¿onego w Ksiê-
ginkach, a tak¿e na
zamianê gruntu po³o¿onego w Broñsku
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy na grunt
po³o¿ony w Ksiêginkach stanowi¹cy w³a-
snoœæ prywatn¹. Obydwie uchwa³y maj¹
na celu uregulowanie stanu prawnego
powy¿szych gruntów, na których w la-
tach osiemdziesi¹tych zosta³y wybudo-

wane rowy odprowadzaj¹ce wodê do
kana³u Obry.
Radni wprowadzili równie¿ zmiany
porz¹dkowe do uchwa³y w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Œmigiel.

AKA
foto archiwum

XVIII sesja Rady Miejskiej Œmigla

W 2012 r mija 20 lat od chwili re-
aktywowania dzia³alnoœci Kur-

kowego Bractwa Strzeleckiego w Œmi-
glu. W styczniu 1992 r S¹d Wojewódz-
ki w Poznaniu dokona³ rejestracji sta-
tutu co jednoznacznie umo¿liwi³o roz-
poczêcie dzia³alnoœci. Warto zazna-
czyæ, ¿e zapisy statutu oparte s¹ na za-
pisach statutu z 1924 r. Bractwo zapi-
sywanie kart historii rozpoczê³o w 1458
r. W minionych czasach dzia³alnoœæ
zosta³a dwukrotnie zawieszana; pierw-
szy raz w wrzeœniu 1939 r decyzj¹ nazi-
stowskich w³adz okupacyjnych. Nato-
miast w sierpniu 1951 r. decyzj¹ ówcze-
snych w³adz komunistycznych bractwo
zosta³o rozwi¹zane, a posiadany maj¹-
tek zabrany i przekazany do nacjonali-
zacji. Trzeba zaznaczyæ, ¿e bractwo
œmigielskie w czasie okupacji dozna³o
wielkich strat bowiem dwunastu braci
zosta³o rozstrzelanych i zamordowa-
nych w obozach. Ju¿ w lutym 1945 r.
bracia organizuj¹ swe szeregi, aby
w listopadzie 1946 r dokonaæ rejestra-
cjii wznowiæ swoj¹ dzia³alnoœci, która
trwa³a do 1951 r.
Minione dwudziestolecie to okres bar-
dzo wytê¿onej pracy nad rozbudow¹
stanu osobowego, a tak¿e infrastruk-
tur¹ (siedziba, strzelnice). By³ to do-
bry okres dla naszego bractwa. Dziêki
licznym kontaktom z innymi bractwa-
mi, poprzez organizacjê imprez
w obiektach œmigielskiego bractwa
oraz wykorzystuj¹c umiejêtnoœci na-

Bracia zapraszaj¹ na obchody jubileuszu
szych strzelców przyczyniliœmy siê
w znacznym stopniu do promocji naszego
bractwa i naszego miasta w kraju. Nawi¹-
zane znajomoœci pomog³y w rozwi¹zaniu
wielu spraw biznesowych w kraju, a tak¿e
w kilku przypadkach za granic¹. Jest to
piêkny dowód na brack¹ wspó³pracê która
swe Ÿród³a czerpie z bardzo wa¿nych zo-
bowi¹zañ brackich m.in. praca z bliŸnim
i na rzecz bliŸniego, wrêcz s³u¿ba bliŸnie-
mu.
Uroczyste obchody 20-tej rocznicy reakty-
wacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu odbêd¹ siê 14 kwietnia br. Rozpocz-
nie je wieczór autorski, który odbêdzie siê
13 kwietnia o godz 1845 w sali klubowej Cen-
trum Kultury w Œmiglu. Bohaterem wieczo-
ru bêdzie dr Eugeniusz Œliwiñski autor ksi¹¿-
ki „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Œmiglu
1458-2011”, która w tym¿e dniu uka¿e siê na
rynku czytelniczym. Serdecznie zapraszamy.
Natomiast w dniu 14 kwietnia obchody roz-
poczn¹ siê o godz. 1000

uroczyst¹ msz¹ œw., w ko-
œciele farnym p.w. NMP
Wniebowziêtej. Po mszy
nast¹pi przemarsz przed
tablicê upamiêtniaj¹c¹
rozstrzelanie naszych bra-
ci, gdzie zostan¹ z³o¿one
kwiaty i dalej powrót do
siedziby bractwa. Kolejn¹
czêœci¹ obchodów bêdzie
odznaczenie zas³u¿onych
braci i otwarcie wystawy
„Kurkowe Bractwo Strze-

leckie w Œmiglu w przesz³oœci i teraŸniej-
szoœci”. Wystawa bêdzie czynna w siedzi-
bie bractwa do dnia 25 maja br.
Po zakoñczeniu tej czêœci obchodów na
strzelnicach rozpocznie siê rywalizacja
o wystawione tarcze i nagrody. Bardzo siê
cieszymy, ¿e nasze obchody uhonorowali
poprzez fundacjê tarcz i nagród: Andrzej
Grzyb - pose³ do Parlamentu Europejskie-
go, Andrzej Jêcz - starosta koœciañski,
Wiktor Snela - burmistrz Œmigla, Wies³aw
Kasperski - przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla oraz Feliks Banasik - radny
Rady Powiatu Koœciañskiego. Bracia ze
Œmigla wystawiaj¹ 3 tarcze i kura. Turniej
strzelecki bêdzie mia³ charakter otwarty
tzn., ¿e udzia³ w zawodach mo¿e wzi¹æ
ka¿dy kto tak¹ wolê wyrazi (spe³niaj¹c
wymogi ustawy o amunicji i broni). Tarcz¹,
do której bêd¹ strzelaæ wy³¹cznie bracia
bêdzie tarcza jubileuszowa.

Tadeusz Dekiert

foto Poli-Color

Œmigielska braæ strzelecka
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Ju¿ od wielu lat Emilia Ziegler, tym któ-
rzy ja znaj¹, kojarzy siê ze œpiewem.

Teraz, gdy zosta³a uczestniczk¹ progra-
mu telewizyjnego „Bitwa na g³osy” o tym
fakcie dowie siê ca³a Polska.
Jest absolwentk¹ Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa
Surzyñskiego w Koœcianie, od kilku lat
jest cz³onkini¹ Studia Piosenki „Muzol”
dzia³aj¹cego przy Centrum Kultur y
w Œmiglu. Kiedy nie œpiewa uczy siê pil-
nie w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Lesznie.
Emilio, serdecznie gratulujê udzia³u
w programie - „Bitwa na g³osy”. Jest to na
pewno Twój wielki sukces, a dla nas wszyst-
kich powód do dumy!
M.D. Powiedz jak wygl¹da³ casting, oraz
kto nak³oni³ Ciê do uczestnictwa w tym
programie?
E.Z. O castingu poinformowa³a mnie
moja instruktorka œpiewu - p. Marzena
Osiewicz, powiedzia³a „jedŸ, spróbuj”. No
i pojecha³am ;) ostatecznie przekona³a
mnie przyjació³ka, u której spêdzi³am
weekend castingów. Przes³uchania odby-
³y siê w Poznaniu, na Stadionie Miejskim
Lecha. Mezo ma ogromny sentyment do
tego miejsca, sam przez kilka lat gra³
w poznañskich juniorach. W sobotê mu-
sieliœmy zaœpiewaæ przed redaktorami,
jeœli im przypadliœmy do gustu to musie-
liœmy zaœpiewaæ w tzw. „re¿yserce”. Tak
wygl¹da³ precasting, na którym zaœpie-
wa³am piosenkê z repertuaru Duf fy
„Mercy” oraz „P³onie Stodo³a” Czes³awa
Niemena. Na sobotnim castingu pojawi-
³o siê ok. 200 osób, na niedzielny casting
natomiast zakwalifikowano 30 wokali-
stów. W niedzielê œpiewaliœmy przed
Mezem. Byli ze mn¹ rodzice, brat i przy-
jació³ka. Zaœpiewa³am „Sutrê” zespo³u Si-
stars oraz dwie piosenki z repertuary
naszego kapitana, o które sam mnie po-
prosi³, mianowicie „Sacrum” i „Wa¿ne”.
Niektórzy dowiadywali siê od razu, ¿e s¹

Wywiad z Emili¹ Ziegler

w poznañskiej dru¿ynie, inni musieli daæ
Mezo czas na zastanowienie siê. Ja mia-
³am to szczêœcie, ¿e znalaz³am siê
w pierwszej grupie, Mezo powiedzia³ ¿e
jestem w jego dru¿ynie. Na castingu do
tego programu podoba³o mi siê to, ¿e nie
traktowano nas przedmiotowo, tak jak
bywa na innych castingach do tego typu
produkcji. Ka¿dym zajmowano siê
z osobna, ka¿dy mia³ swoje 5 minut.
M.D. Jak wygl¹da³ okres miêdzy castin-
giem, a pierwszym wystêpem waszej gru-
py w studio TV na ¿ywo?
E.Z. Próby przed pierwszym wystêpem
zaczê³y siê tydzieñ wczeœniej. Odbywa³y
siê codziennie po kilka godzin, w koñcu
to doœæ trudne zadanie przygotowaæ
w tydzieñ utwór i nauczyæ siê choreogra-
fii. My spotykaj¹c siê na pierwszej pró-
bie nie byliœmy ju¿ sobie obcy. Przed
pierwszym programem zd¹¿yliœmy na-
graæ wspólnie piosenkê i teledysk, który
ma promowaæ nasz¹ grupê. Uda³o nam
siê równie¿ zorganizowaæ imprezê inte-
gracyjn¹, oraz wspólnie z Mezem zaœpie-
waæ na koncercie charytatywnym zorga-
nizowanym dla pó³torarocznej Ani cho-
rej na mukowiscydozê. Myœlê, ¿e jeste-
œmy bardzo zgran¹ dru¿yn¹ i ¿e widaæ to
równie¿ na ekranie telewizorów. Pierw-
szy wystêp natomiast to owszem nerwy,
ale równie¿ niesamowite emocje i ekscy-
tacja - te uczucia zdecydowanie domino-
wa³y nad zdenerwowaniem. Wielka sce-

na i wspaniali artyœci którzy nas otaczali
- coœ wspania³ego. Myœlê, ¿e nerwy nie
by³y a¿ takie du¿e równie¿ z tego powo-
du, ¿e nie potrafiê wyobraziæ sobie 3 mi-
lionów ludzi którzy nas ogl¹dali. Mezo
to moim zdaniem nie tylko œwietny arty-
sta ale równie¿ wspania³y cz³owiek. Jest
z nami na ka¿dej próbie, pomaga nam
i bardzo siê z nami z¿y³. Podoba mi siê
to, ¿e nie odczuwamy ¿adnego dystansu,
¿e nie chce ¿ebyœmy traktowali go jak
gwiazdê.
M.D. Jak oceniasz to co dzieje siê za kuli-
sami programu? Jaki macie kontakt z in-
nymi grupami?
E.Z. Co do kulis programu to niewiele
mogê zdradzaæ, jednak mogê powiedzieæ
¿e mimo wielu prób w Warszawskim stu-
dio, mimo zmêczenia, atmosfera jest
œwietna! Jeœli chodzi o kontakty z innym
dru¿ynami to rywalizacjê oczywiœcie da
siê odczuæ, ale jest te¿ miejsce na mi³e
s³owa.
M.D. Czy uczestnictwo w programie zmu-
si³o Ciê do zrezygnowania z czegoœ, na rzecz
prób, wyjazdów, jak sobie dajesz radê
z nauk¹?
E.Z. To oczywiste, ¿e taki program zabie-
ra wiele czasu. Przeprowadzi³am siê do
Poznania poniewa¿ tam odbywaj¹ siê pró-
by. Uczê siê w II Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym w Lesznie i to w³aœnie tam do-
je¿d¿am codziennie z Poznania. Bardzo
ucieszy³ mnie fakt, ¿e dyrekcja bardzo
stara siê u³atwiæ mi naukê w tym okre-
sie. Nauczyciele s¹ bardzo wyrozumiali.
Moja klasa równie¿ stara mi siê pomóc.
Bez pomocy rodziny, przyjació³, nauczy-
cieli na pewno nie da³abym sobie rady,
za co serdecznie im wszystkim dziêkujê. ;)
M.D. Dziêkujê w imieniu czytelników, ¿e
znalaz³aœ chwilê na rozmowê. ¯yczymy
powodzenia ca³ej waszej poznañskiej szes-
nastce.

M.D.,
foto M.Dymarkowska

Emilia  Ziegler, Daria Kaczór i Ma³gorzata
Kozak w czasie tegorocznego koncertu

Studia „Muzol”

Og³oszenia drobne
Cyklinowanie pod³óg, wykonywanie i renowacja scho-
dów, tel. 721 062 230

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

Sprzedam skuter PIAGIO, rok prod 2002,
tel. 609 402 599

Sprzedam ubranie m³odzie¿owe, (wzrost 180 cm),
tel. 609 402 599
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Z ¿ycia kó³ek rolniczych

Gminne eliminacje dorocznego, ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po-

¿arniczej p.n. „M³odzie¿ Zapobiega Po¿a-
rom” odby³y siê 2 marca w auli Szko³y Pod-
stawowej w Œmiglu. Do konkursu stanê³o
27 zawodników wy³onionych w elimina-
cjach szkolnych w dwóch kategoriach wie-
kowych: uczniowie szkó³ podstawowych
oraz gimnazjaliœci. Do zmagañ stanêli
uczniowie z wszystkich zespo³ów szkó³
Gminy Œmigiel. Nad prawid³owym prze-
biegiem konkursu czuwa³o jury wraz
z Prezesem Zarz¹du MGOSP - Jerzym
Cieœl¹ i komendantem Gminnym Stra¿y
Po¿arnych w Œmiglu - Marianem Graczy-
kiem.
Pytania konkursowe przygotowane zosta-
³y w formie testu, a o zwyciêstwie decydo-
wa³a liczba zdobytych punktów.
W kategorii szkó³ podstawowych, najwiê-
cej poprawnych odpowiedzi udzieli³ Ma-
teusz Sterna ze Szko³y w Bronikowie uzy-
skuj¹c 24 punkty i zajmuj¹c tym samym
pierwsze miejsce. Na drugim miejscu
uplasowa³ siê uczeñ szko³y w Czaczu -
Krystian Bia³y, a na trzecim Paulina Szy-
mañska ze szko³y w Bronikowie. Miejsce

drugie rozstrzygnê³o siê po dogrywce.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych dwa
pierwsze miejsca zdobyli uczniowie czac-
kiego gimnazjum. Zwyciêzc¹ zosta³a Joan-
na Kurzyñska uzyskuj¹c 38 punktów. Dru-
gie miejsce, równie¿ po dogrywce,  zajê³a
Aneta Stryjakowska, a trzecie Marcin D¹-
browski ze œmigielskiego gimnazjum.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wrêcza-
li wspólnie: Jerzy Cieœla - prezes oddzia³u
Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska - zastêpca Bur-

mistrza Œmigla.
Finaliœci œmigielskich eliminacji bêd¹ re-
prezentowaæ gminê podczas turnieju po-
wiatowego, który odbêdzie siê 16 marca
w Zespole Szkó³ w Oborzyskach Starych.
W kategorii szko³y ponadgimnazjalne
Gminê Œmigiel reprezentowaæ bêd¹
uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie: Julia Skorupiñska,
Marcin Grobelny i Adrian Zawicki.

AKA
foto A. Kasperska

M³odzie¿ zapobiega po¿arom

Uczestnicy turnieju

Gminny Zwi¹zek Rolników Kó³ek
      i Organizacji Rolniczych w Œmiglu,
Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Bank Spó³-
dzielczy w Œmiglu oraz Spó³ka „Œmigrol”
postanowi³y w roku niewyborczym zor-
ganizowaæ wspólne spotkanie sprawoz-
dawcze. Takie spotkanie, wed³ug nowej
formu³y, odby³o siê w restauracji „Po-
emat” 5 marca. Jak wynika³o ze sprawoz-
dañ, wszystkie te organizacje i instytu-
cje podejmuj¹  wszelkie  starania, by
w czasach, które zamiast na lepsze zmie-
niaj¹ siê na coraz gorsze, funkcjonowaæ
i siê rozwijaæ. Jednak nie sprawozdania
sprawi³y, ¿e sala restauracji zape³ni³a siê
po brzegi,  a atmosfera by³a burzliwa.
Powodem by³o podniesienie stawek po-
datku rolnego na rok 2012. Swój ¿al
i oburzenie mogli wyraziæ zebrani rolni-
cy w obecnoœci zaproszonych na spotka-
nie goœci: Wiktora Sneli - burmistrza Œmi-
gla, Wies³awa Kasperskiego - przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla oraz
Jana Pietrzaka radnego Rady Miejskiej
Œmigla i przewodnicz¹cego Komisji Rol-
nictwa, Rzemios³a i Ochrony Œrodowiska.
Rolnicy w Œmiglu za hektar przeliczenio-
wy ziemi uprawnej musz¹ zap³aciæ
165 z³. Dla porównania rolnicy w Wije-
wie p³ac¹ - 150 z³, w Górze 137 z³,
a w Lipnie nawet 100 z³. Zdenerwowanie

rolników wzrostem podatku (w stosun-
ku do ubieg³ego roku jest to wzrost
o ponad 80 procent) potêguje lêk o tego-
roczne zbiory. Ju¿ w ubieg³ym roku na-
tura ich nie rozpieszcza³a, najpierw upra-
wy wymarz³y, potem przysz³a susza.
W tym roku zapowiada siê jeszcze gorzej.
Na wszystkich polach wymarz³ nie tylko
rzepak, ale i jêczmieñ. Rolnicy pytali: „Jak
mamy zap³aciæ podatek? Z czego?”.
Odpowiedzi udziela³ Burmistrz t³uma-
cz¹c zasady wyliczania stawki podatku
rolnego. Ka¿dego roku GUS podaje  œred-
ni¹ cenê 1 q ¿yta za pierwsze trzy kwar-
ta³y danego roku. Kwota ta pomno¿ona
przez 2,5 daje maksymaln¹ mo¿liw¹ do
uchwalenia przez radê stawkê podatku
rolnego za 1 ha  przeliczeniowy. W 2011r.
œrednia cena 1q ¿yta wzros³a z 37, 64z³
(w 2010 r.) do 74,18z³, tote¿ maksymalna
stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy
mog³aby wynosiæ 185,45z³. Radni obni-
¿yli tê kwotê o 20,00z³. Doda³ te¿, ¿e pie-
ni¹dze z podatku potrzebne s¹ gminie
m.in na szko³y i inwestycje. Rolnicy nie
przekonani tymi argumentami ju¿ zapo-
wiedzieli, ¿e przygotowuj¹ wnioski
o umorzenie podatku.
Du¿o przyjemniejsze by³o spotkanie, któ-
re odby³o siê w tej samej sali tydzieñ póŸ-
niej. Tradycyjnie bowiem GZRKiOR zor-

ganizowa³ Dzieñ Kobiet dla wszystkich
cz³onkiñ Kó³ Gospodyñ Wiejskich z na-
szej gminy. Te spotkania to nie tylko pró-
ba uhonorowania i docenienia pañ przez
w³adze Zwi¹zku, to równie¿ okazja do
integracji, wymiany doœwiadczeñ oraz
mi³ego spêdzenia czasu. Tegoroczne spo-
tkanie rozpoczê³o siê doœæ nietypowo...
po¿egnaniem Urszuli Buliñskiej, wielo-
letniej pracownicy Oœrodka Doradztwa
Rolniczego, która niebawem odchodzi na
emeryturê. Spotkanie umili³ paniom nie
tylko posi³ek i lampka wina, ale tak¿e
wystêp Kapeli Podwórkowej „Wiarusy”,
która wykona³a najlepsze utwory ze swo-
jego repertuaru. Na po¿egnanie organi-
zatorzy spotkania Zygmunt Konieczny -
prezes zwi¹zku i Krzysztof Walachowski
- radny Powiatu Koœciañskiego wrêczyli
paniom piêkne tulipany.

M.D., foto M. Dymarkowska

Dzieñ Kobiet dla KGW
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¯yjemy w czasach globalizacji, gdy
wszystko staje siê wspólne lub ujed-

nolicone. £atwo wiêc zatraciæ swoj¹ to¿-
samoœæ jako jednostki, ale jeszcze ³atwiej
jako narodu. To, co Polaków wyró¿nia
spoœród ca³ej mnogoœci krajów, spo³e-
czeñstw - to nasze symbole narodowe:
bia³o - czerwona flaga, orze³ w koronie
i hymn.
FLAGA PAÑSTWOWA - inaczej flaga
narodowa jest oficjalnym znakiem sym-
bolizuj¹cym suwerennoœæ pañstwa. Bar-
wy Rzeczpospolitej Polskiej stanowi¹
sk³adniki flagi pañstwowej, tymi kolora-
mi s¹ bia³y i czerwony, u³o¿one w dwóch
poziomych, równoleg³ych pasach tej sa-
mej szerokoœci, z których górny jest ko-
loru bia³ego, a dolny czerwonego. Pier-
wotnie polsk¹ barw¹ narodow¹ by³ kar-
mazyn, stanowi¹cy symbol dostojeñstwa
i bogactwa, a zarazem uwa¿any za naj-
szlachetniejszy z kolorów. Z uwagi na
cenê barwnika potrzebnego do uzyska-
nia tego koloru ma³o kto móg³ sobie na
niego pozwoliæ, dlatego te¿ by³ on wyko-
rzystywany jedynie przez najbogatsz¹
szlachtê i dostojników pañstwowych.
Barwy bia³a i czerwona zosta³y uznane
za narodowe po raz pier wszy
3 maja 1792 roku. Podczas obchodów
pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy
Rz¹dowej damy wyst¹pi³y w bia³ych suk-
niach przepasanych czerwon¹ wstêg¹,
a panowie na³o¿yli bia³o - czerwone szar-
fy. Nawi¹zano t¹ manifestacj¹ do heral-
dyki Królestwa Polskiego - Bia³ego Or³a
na czerwonej tarczy.
GOD£O POLSKI - god³em Rzeczpospo-
litej Polskiej jest wizerunek or³a bia³ego

w koronie w czerwonym polu. Jego ak-
tualny, ustawowy wygl¹d to: bia³y, jedno-
g³owy orze³ w z³otej koronie, ze szpona-
mi i dziobem, zwróconym w prawo na tle
czerwonej, lekko zwê¿aj¹cej siê ku do³o-
wi tarczy herbowej. Barwy bieli i czer-
wieni s¹ barwami Rzeczpospolitej Pol-
skiej, okreœlonymi ustawowo. Wed³ug
legendy, za³o¿yciel pañstwa Polan Lech
podczas postoju w okolicach Poznania
ujrza³ sporych rozmiarów gniazdo na
drzewie. Znajdowa³ siê w nim bia³y orze³
z dwoma pisklêtami. Gdy Lech mu siê
przygl¹da³, orze³ rozpostar³ skrzyd³a na
tle nieba, czerwonego od zachodz¹cego
s³oñca. Lech postanowi³ osi¹œæ w tym
miejscu, umieœci³ or³a w swym herbie,
a miejsce na pami¹tkê nazwa³ Gniazdem
(obecnie Gniezno).
Mniej legendarna wersja zak³ada, ¿e Po-
lanie mogli przyj¹æ emblemat or³a jako
symbol mocy, wzoruj¹c siê na cesarstwie
rzymskim.
HYMN - Mazurek D¹browskiego polska
pieœñ patriotyczna, od 26 lutego 1927
roku oficjalnie hymn pañstwowy Rzecz-
pospolitej Polskiej. Pierwotnie jako Pieœñ
Legionów Polskich we W³oszech, zosta-
³a napisana przez Józef Wybickiego, au-
tor melodii opartej na motywach ludowe-
go mazurka jest nieznany. Pieœñ powsta-
³a w dniach 16 - 19 lipca 1797 roku we
w³oskim miasteczku Reggio Emili w Re-
publice Lombardzkiej. Pierwszy raz zo-
sta³a wykonana publicznie 20 lipca 1797
roku.
Od samego pocz¹tku z aplauzem zosta³a
przyjêta przez Legiony D¹browskiego.
Z pocz¹tkiem 1798 roku znana by³a rów-

nie¿ w kraju we wszystkich zaborach.
Œpiewana by³a podczas powstania listo-
padowego (1831), styczniowego (1863),
przez Polaków na Wielkiej Emigracji,
w czasie rewolucji 1905, I i II wojny œwia-
towej. Tekst hymnu by³ t³umaczony
przez poetów solidaryzuj¹cych siê z wal-
cz¹c¹ Polsk¹ i znany w 17 jêzykach m.in.:
niemieckim, francuskim, angielskim, ro-
syjskim, wêgierskim, chorwackim, ma-
cedoñskim, serbskim, litewskim. Pod-
czas Wiosny Ludów œpiewany by³ na uli-
cach Wiednia, Berlina i Pragi, gdzie cie-
szy³ siê szczególn¹ popularnoœci¹. Ry-
szard Wagner wykorzysta³ melodiê Ma-
zurka D¹browskiego w uwerturze Polo-
nia skomponowanej po upadku powsta-
nia listopadowego. Wykorzystywano j¹
pod okupacj¹ niemieck¹ w czasie II woj-
ny œwiatowej, gdy zabronione by³o gra-
nie polskiego hymnu.
Wielu ludzi zginê³o w obronie naszych
symboli narodowych i dlatego powinny-
œmy mieæ je g³êboko w sercu, byæ z nich
dumni i jak najczêœciej je prezentowaæ.
Mo¿emy w tym braæ przyk³ad z Amery-
kanów, oni z dum¹ wieszaj¹ flagê, któr¹
mo¿na spotkaæ niemal¿e wszêdzie - na
budynkach urzêdów, instytucji, domach.
U nas ta tradycja zanika. A przecie¿ fla-
ga ma swoje œwiêto - 2 maja - i choæby
w tym dniu nale¿y siê jej, jak i pozosta-
³ym symbolom wyj¹tkowy szacunek. Za-
wieœmy flagê!

Marta Dybska, Anna Fr¹ckowiak, Daria
Józefczak, Magdalena Fr¹ckowiak, Patryk

Sekulski, Grzegorz Stopa -kó³ko historyczne,
Gimnazjum w Starym Bojanowie 2009 r.
(opiekun Joanna G³owacka - Wieczorek)

ZAWIEŒMY FLAGÊ

Zaplanowany na 13 marca Dzieñ Ko-
biet w bibliotece, wbrew pechowej

cyfrze w dacie, up³yn¹³ w mi³ej atmosfe-
rze. Na spotkanie przyby³y przedstawi-
cielki œmigielskiego Klubu Seniora oraz
nieliczne panie w odpowiedzi na og³osze-
nia. W biesiadzie przy kawie wziê³o
udzia³ ponad dwadzieœcia osób. By³o
wspólne œpiewanie i ko³ysanie w rytm
melodii. Uczestniczki doceni³y akompa-
niament muzyczny i wokal dyrygenta
œmigielskiej „Harmonii” pana Piotra Ma-
jera, a we wspólnej zabawie pomog³y
œpiewniki pieœni biesiadnej. Oklaskami
nagrodzono radiowy g³os bibliotekarki
Barbary Mencel, która czyta³a wiersze
I³³akowiczówny i Danielewskiej o kobie-
cych imionach oraz fragmenty ksi¹¿ki
„Marzenia i tajemnice” Danuty Wa³êso-

Literacko - muzyczny Dzieñ Kobiet
wej. Zwierzenia prezydentowej okaza³y
siê na tyle ciekawe, ¿e panie zg³osi³y chêæ
ich wypo¿yczenia, nawet jeœli za jedynym
bibliotecznym egzemplarzem trzeba bê-
dzie poczekaæ w kolejce. Mi³ym akcen-
tem spotkania by³o wrêczenie przez kie-
rownik Danutê Hampel, na rêce przewod-
nicz¹cej klubu seniorek pani Ja-
dwigi Kucharczak, prezentu od
bibliotekarek. By³o to, specjal-
nie dla pañ sporz¹dzone, bro-
szurowe wydanie opowiadania
„Smak mi³oœci i ³ez” - pozycji,
której biblioteka w zbiorach nie
posiada, a ju¿ wczeœniej panie
zg³asza³y takie zapotrzebowa-
nie.
Spotkanie odby³o siê w przytul-
nej scenerii bibliotecznych

wnêtrz, wzbogaconej o dekoracje przygo-
towane przez Antoniego Szulca. Serdecz-
nie dziêkujemy panom: dyrygentowi i pla-
stykowi za wspania³¹, przygotowan¹ na
przyjêcie pañ, oprawê muzyczn¹ i pla-
styczn¹.

K. Styziñska, foto D. Hampel

By³o wspólne œpiewanie i ko³ysanie w rytm melodii.
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 Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w  Czaczu

Miejscowoœæ po³o¿ona jest przy ru-
           chliwej trasie z Poznania do Wro-
c³awia. W przesz³oœci nale¿a³a do rodzin
Czaczkich, Gajewskich, Szo³drskich
i ¯ó³towskich. Murowany koœció³ wybu-
dowano prawdopodobnie w po³owie XVI
wieku. Pierwsza wzmianka o nim pocho-
dzi z 1401 roku. Akta biskupie wspomi-
naj¹ o nim tak¿e w 1448 roku. W 1610
roku w czasie wizyty Hoppa zapisano, ¿e
„Wieœ Czacz ma koœció³ parafialny sta-
ro¿ytny, murowany „Antiquis murata”,
poœwiêcony na czeœæ œ. Micha³a archa-
nio³a. B¹dŸ atoli, ¿e by³ za szczup³ym,
b¹dŸ te¿, ¿e sp³on¹³ w po¿arze, lub innym
jakim przypadku run¹³, Wojciech z B³o-
ciszewa Gajewski, kasztelan rogoziñski,
ówczesny dziedzic Czacza wzniós³
w miejscu jego nowy koœció³ tak¿e z ce-
g³y palonej i nowe mieszkanie dla pleba-
na postawi³. Now¹ œwi¹tyniê poœwiêci³
w 1668 roku biskup Maciej Marian Kur-
ski”. Autorem projektu œwi¹tyni by³ zna-
ny w³oski architekt Krzysztof Bonadura.
W 1682 roku z fundacji Apolinary Gajew-
skiej postawiono czterokondygnacyjn¹
wie¿ê koœcieln¹. Kolejne powa¿ne prace
przy koœciele mia³y miejsce w 1798 roku
gdy: „...Wiktor Szo³drski, ówczesny dzie-
dzic Czacza, chór, o³tarze, kazalnicê wy-
murowa³, organy poprawi³, wewn¹trz
koœció³ wybieli³, dach prze³o¿y³, kopu³ê
na wie¿y przez wiatr zdart¹ miedzi¹ now¹
pobi³, a w roku 1818 znaczn¹ czêœæ muru
wyprowadzi³, zegar na wie¿y wyporz¹dzi³
i tarczê na nim now¹ zrobiæ kaza³”. Jak
podaje Teresa Ruszczyñska koœció³ jest

w bryle gotycki, ale po przebudowie
w 1653 roku ma cechy budowli maniery-
stycznej. Koœció³ jest orientowany, ma
trójprzês³ow¹ nawê, a wê¿sze i ni¿sze od

niej prezbiterium, które jest zamkniête
trójbocznie i nakryte sklepieniem koleb-
kowym. Przy prezbiterium znajduje siê
dwuprzês³owa zakrystia z lo¿¹ na piêtrze
i przybudówk¹ na schody. Od po³udnia
przy nawie jest barokowa kruchta.
W prezbiterium warto zwróciæ uwagê na
dwa okna do lo¿y patronackiej, zamkniê-
te ³ukiem. Chór muzyczny wsparty na
dwóch filarach pochodzi z 1798 roku.
Czterokondygnacyjna wie¿a wsparta jest

przyporami wystaj¹cymi przed lico mu-
rów. Dachy na nawie i prezbiterium s¹
dwuspadowe, a wie¿a nakryta jest da-
chem namiotowym. W kruchcie i jej ba-
rokowym szczycie znajduje siê figura œw.
Józefa z Dzieci¹tkiem, której twórc¹ jest
znany rzeŸbiarz Marcin Ro¿ek. We-
wn¹trz koœcio³a znajduj¹ siê trzy baroko-
we o³tarze pochodz¹ce jak ju¿ wspomnia-
no z 1798 roku. W o³tarzu g³ównym znaj-
duje siê obraz Matki Boskiej Szkaplerz-
nej z Dzieci¹tkiem, podaj¹cej welon œw.
Szymonowi Stockowi. W dolnej czêœci
obrazu przedstawiony jest klêcz¹cy fun-
dator Wojciech Gajewski w polskim stro-
ju, a przy nim herb Ostoja i data 1655.
Na coko³ach znajduj¹cych siê przy ko-
lumnach umieszczone zosta³y rzeŸby œ.œ.
Piotra i Paw³a. W lewym bocznym o³ta-
rzu umieszczony jest obraz Matki Bo-
skiej Ró¿añcowej ze œ.œ. Dominikiem
i Katarzyn¹ Sieneñsk¹, a w drugim
przedstawione jest Zdjêcie z Krzy¿a.
Bogato zdobiona jest okaza³a chrzciel-
nica z drugiej po³owy XVIII wieku. „Na
tle rzeŸbionych ska³ i drzew, wœród
których dwie rzeki rajskie, postacie
Moj¿esza i Adama, powy¿ej na balda-
chimie w glorii Chrystus z krzy¿em,
Go³êbica i Bóg Ojciec, pod baldachi-
mem pelikan, u do³u naczynie chrzciel-
ne w kszta³cie winnego grona. W kro-
pielnicy misa miedziana z dat¹ 1691
i literami IDPC”. Teren koœcielny oto-
czony jest murem, z trójdzieln¹ barokow¹
bram¹.

Jan Pawicki

Aparat cyfrowy ma ju¿ niemal ka¿dy,
a zrobiæ nim zdjêcie potrafi nawet

ma³e dziecko. Niektórym jednak nie wy-
starczy to, ¿e wyceluj¹ w obiekt i nacisn¹
spust migawki. Chc¹ wiedzieæ wiêcej,
robiæ lepiej, utrwalaæ piêkno, które umy-
ka „zwyk³ym” obserwatorom, zatrzymaæ
w kadrze emocje.
W³aœnie dla takich osób Centrum Kultu-
ry w Œmiglu zorganizowa³o 6 marca spo-
tkanie z fotografikiem, animatorem kul-
tury W³adys³awem Nielipiñskim. W 1979
roku za³o¿y³ w GnieŸnie Fotoklub „For-
mat” uaktywniaj¹c tym samym znaczne
krêgi fotografuj¹cych, jest zdobywc¹ wie-

lu nagród w konkursach fotograficznych
oraz autorem wielu wystaw. Od lat orga-
nizuje warsztaty fotograficzne i plenery.
Zebranym w sali klubowej Centrum opo-
wiada³ o swojej karierze fotografa w spo-
sób zmuszaj¹cych s³uchaczy do odpowie-
dzi na pytanie: „Co chcia³bym wyraziæ
poprzez fotografiê?”. Znalaz³ siê równie¿
czas na prezentacjê zdjêæ przyniesionych
przez miejscowych amatorów fotografii,
ich omówienie i cenne wskazówki spe-
cjalisty. Spotkanie, trwaj¹ce trzy godzi-
ny by³o pierwszym, ale mamy nadziejê,
¿e nie ostatnim spotkaniem tego typu.

M.D.,  foto  M. Dymarkowska

Spotkanie z fotografikiem

Fotografik, animator kultury -
W³adys³aw Nielipiñski
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Dwa tygodnie po gminnych elimina-
cjach ogólnopolskiego Turnieju

Wiedzy Po¿arniczej p.n. „M³odzie¿ Zapo-
biega Po¿arom”, 16 marca br. w Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Starych Obo-
rzyskach odby³y siê eliminacje powiato-
we.
Gminê Œmigiel reprezentowa³o dziewiê-
cioro uczniów; troje gimnazjalistów: Mar-
cin D¹browski z Gimnazjum w Œmiglu,
Joanna Kurzyñska i Aneta Stryjakowska
z Gimnazjum w Czaczu, troje uczniów
szko³y podstawowej: Krystian Bia³y - ze
szko³y w Czaczu, Mateusz Sterna i Pau-
lina Szymañska ze Szko³y Podstawowej
w Bronikowie, oraz troje uczniów w ka-
tegorii szko³y ponadgimnazjalne: Julia
Skorupiñska, Marcin Grobelny i Adrian
Zawicki z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie. £¹cznie w elimina-
cjach wziê³o udzia³ 39 uczniów: po
15 w dwóch pierwszych kategoriach
(szko³y podstawowe i gimnazjalne) oraz
9 w najstarszej kategorii (szko³y ponad-
gimnazjalne).
Oficjalnego otwarcia turnieju dokona³
Edward Strzymiñski - Wicestarosta Ko-
œciañski, a w imieniu organizatorów ze-

branych powita³ Kazimierz Król - Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Koœcianie.
Jury turnieju obradowa³o w obszernym,
11. osobowym sk³adzie: dh Zbigniew
Przydró¿ny - przewodnicz¹cy komisji
oraz cz³onkowie: Kazimierz Smoliga,
Tomasz Fr¹szczak, Zbigniew Majchrzak,
Agata PrzewoŸniak, Anna Marszewska,
S³awomir Kalemba, Witold Kubiak, Woj-
ciech Wieczorek, Ilona Konieczna oraz
Paulina Hertmanowska. Po dokonaniu
oceny zmagañ konkursowych komisja
wy³oni³a zwyciêzców.
Do eliminacji wojewódzkich, które od-
bêd¹ siê 28 kwietnia w Racocie zakwali-
fikowali siê wy³¹cznie uczniowie, którzy
zajêli pierwsze miejsce w swojej katego-
rii wiekowej. Wœród trójki finalistów s¹
dwaj uczniowie z Gminy Œmigiel: Mate-
usz Sterna - w najm³odszej grupie wie-
kowej i Marcin D¹browski w kategorii
gimnazjum. W grupie najstarszej - Woj-
ciech Misiorny, reprezentant Gminy
Krzywiñ.
Wszyscy uczestnicy eliminacji powia-
towych otrzymali nagrody. Dodatkowo
wyró¿nieni zostali najm³odsi uczestni-

cy zmagañ - Natalia Socha i Eryk No-
wicki.
W klasyfikacji dru¿ynowej poszczegól-
nych gmin powiatu koœciañskiego naj-
wiêcej punktów (258) oraz puchar zdo-
byli reprezentanci Gminy Œmigiel:
Na dr ugim miejscu uplasowali siê
uczniowie z Gminy Koœcian (274 punk-
ty), na III reprezentanci Miasta Koœcia-
na (252 punkty), na IV Gminy Czem-
piñ (223 punkty) i V Miasta i Gminy
Krzywiñ (184 punkty).
Organizatorem turnieju by³ Zarz¹d Od-
dzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP w Koœcianie,
przy wspó³pracy Starostwa Powiatowe-
go w Koœcianie, samorz¹dów gmin po-
wiatu koœciañskiego oraz Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Starych Oborzy-
skach.
Uczestnikom stra¿ackiego Turnieju ki-
bicowali ich opiekunowie oraz przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych. Œmigiel-
skiej ekipie towarzyszy³a Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska - zastêpca Burmi-
strza oraz Roman Schiller - zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.

AKA

Puchar dla reprezentantów Gminy Œmigiel
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Metryka miasta Œmigla cz. 3
Wydaje siê, ¿e w³aœciwej daty szukaæ

nale¿y raczej bli¿ej progu pocz¹tko-
wego ni¿ koñcowego tego okresu. Pewn¹
poszlakê mo¿e stanowiæ pojawienie siê ju¿
w 1395 r. w s¹siedztwie miejscowoœci o na-
zwie Nowa Wieœ. Statystycznie rzecz bio-
r¹c nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Nowe Wsie,
jakich pe³no w polskim krajobrazie osad-
niczym, wi¹¿¹ siê œciœle z s¹siednimi mia-
stami - a wiêc powinny zawsze powstawaæ
dopiero po lokacji. Trudno to jednak trak-
towaæ jako bezwzglêdn¹ zasadê. S¹ te¿
bowiem Nowe Wsie nie przylegaj¹ce bez-
poœrednio do ¿adnego miasta. Nazwa mo-
g³a wiêc zostaæ urobiona po prostu na okre-
œlenie œwie¿o wykarczowanej osady. Trop
nowowiejski nie jest zatem zbyt pewny.
Pozostaje wszak¿e jeszcze jeden œlad.
Wydaje siê wysoce prawdopodobne, ¿e
przywilej na lokacjê naszego miasta powi-
nien zostaæ wystawiony podczas pobytu
króla w Wielkopolsce. W³adys³aw Jagie³-
³o bywa³ tu czêsto, niemal co roku (Wiel-
kanoc lubi³ spêdzaæ w Kaliszu), acz nie-
kiedy dociera³ tylko do miast po³o¿onych
na wschodzie tej dzielnicy. Bawi³ nawet
kilka razy w Koœcianie (13 IV 1393, 15 IV
1398, 5 IV 1399), gdzie musia³ siê spoty-
kaæ z okoliczn¹ szlacht¹ i za³atwiaæ lokal-
ne sprawy. Szczególniejsz¹ uwagê zwróciæ
jednak nale¿y na pobyt Jagie³³y w Pozna-
niu 31 marca 1388 r. Król zatwierdzi³ wte-
dy przywileje dla ziemi wschowskiej i wy-
daje siê pewne, ¿e przy akcie tym asysto-
waæ musia³ wschowski starosta, a by³ nim
wówczas Ramsz z Oppeln - znany nam ju¿
jako dziedzic Koszanowa i wystawca jed-
nego z omawianych wy¿ej dokumentów.
Krótko potem, 31 lipca 1388 r., naszego
Ramsza spotykamy u boku monarchy
w odleg³ym Bodzentynie (ko³o Kielc w Ma-
³opolsce). Byæ mo¿e w tych powtarzaj¹-
cych siê kontaktach z monarch¹ odkry-
wamy œlady zabiegów o zgodê na plano-
wan¹ lokacjê miasta. Choæ traktowaæ to
trzeba tylko jako niesprawdzalne do koñ-
ca przypuszczenie, gotów jestem uznaæ
w³aœnie rok 1388 za prawdopodobn¹ datê
przywileju królewskiego i tym samym datê
pocz¹tkow¹ procesu lokacyjnego.
Miasto mia³o swojego za³o¿yciela. Œmigiel
nale¿y do grupy miast prywatnych, jakich
wiele zak³ada³a w swych dobrach szlach-
ta wielkopolska. Posiadanie w³asnego mia-
sta by³o istotnym wyk³adnikiem presti¿u
spo³ecznego. Dlatego te¿ ulega³o sta³emu
upowszechnieniu. Zrazu prywatne miasta
zak³adali tylko najmo¿niejsi panowie, po-
tem po takie lokacje siêga³a tak¿e œrednia
szlachta. Skutkiem tej dyktowanej ambi-
cjami dzia³alnoœci by³o wielkie zagêszcze-

nie sieci miejskiej. Posadowione co kilka
lub kilkanaœcie kilometrów miasteczka nie
mia³y szans na rozwój. Lokacja Œmigla mie-
œci siê jeszcze w stosunkowo wczesnej fa-
zie tego procesu. Jego za³o¿yciele byli
mo¿nymi i wp³ywowymi ludŸmi. Trudno
tu zreszt¹ wskazaæ konkretn¹ osobê. Jako
wystawcy przytaczanych dokumentów
wystêpuj¹ Henryk (w 1400 r.) i Ramsz
z Oppeln (w 1415 r.). Wiadomo, ¿e w tym
czasie wystêpowali w tej rodzinie bracia
o takich imionach, których zreszt¹ trud-
no dok³adniej rozró¿niæ, bo Henryk u¿y-
wa³ tak¿e przydomka Ramsz (Henryk nie
¿y³ jednak ju¿ w 1412 r., a wiêc nie móg³
wystawiæ dokumentu trzy lata póŸniej).
Nie ulega natomiast w¹tpliwoœci identyfi-
kacja rodziny. Pochodzili z Oppeln na £u¿y-
cach (w okolicy Budziszyna). W herbie

nosili osêkê,
czyli bosak
z zakrzywio-
nym hakiem.
W XIV w. nie-
którzy z nich
weszli na s³u¿-
bê ksi¹¿¹t œl¹-
skich i osiedli
na pograniczu
œl¹sko-wiel-
kopolskim.
Dziedzicznie
p i a s t o w a l i

wa¿ny urz¹d starosty we Wschowie, a król
Kazimierz Wielki po przy³¹czeniu tego
miasta do Polski (1343) zostawi³ im tê god-
noœæ. Tak Oppelnowie stali siê polskimi
poddanymi. Wkrótce zaczêli nabywaæ do-
bra w Wielkopolsce. W 1361 r. Ramsz von
Oppeln by³ ju¿ posiadaczem Czacza. Jest
to najpewniej ojciec znanych nam ju¿ bra-
ci Henryka i Ramsza. Z Czacza zaœ ju¿ bar-
dzo blisko do Koszanowa. Pierwszym Ÿró-
d³owym œladem obecnoœci Oppelnów
w Koszanowie jest co prawda dopiero roz-
wa¿any wy¿ej dokument z 1400 r. Jest jed-
nak wysoce prawdopodobne, ¿e Ramszo-
wie nabyli Koszanowo ju¿ du¿o wczeœniej
- najpewniej wraz z Czaczem, jako ¿e obie
miejscowoœci dzieli³y przewa¿nie te same
losy maj¹tkowe. Koszanowo by³o kiedyœ
gniazdem mo¿nej rodziny wielkopolskiej,
pieczêtuj¹cej siê herbem Szaszor (orze³
z gwiazd¹ zamiast g³owy), do której nale-
¿a³ te¿ i Czacz. Andrzej z Koszanowa, ry-
cerz pasowany a do tego cz³owiek piœmien-
ny, za W³adys³awa £okietka walczy³ z Krzy-
¿akami (bra³ udzia³ w krwawej potyczce
pod P³owcami), zaœ w czasach Kazimierza
Wielkiego zosta³ starost¹ generalnym
Wielkopolski (1339-1341).Jego synowie

zwi¹zali siê jednak potem z opozycj¹ anty-
królewsk¹ („konfederacja Maæka Borko-
wica”) i w ramach represji zostali pozba-
wieni przez Kazimierza rodowych maj¹t-
ków. Widaæ ich potem w zupe³nie innych
okolicach (w Bardzie pod Pyzdrami i Ce-
rekwicy pod Kcyni¹). Koszanowo i Czacz
znalaz³y siê zapewnew rêku królewskim
i to od króla dobra te przejêli pewnie Op-
pelnowie. W latach 1401-1403 widaæ tam
jeszcze ich wspó³dziedzica w osobie bli¿ej
nieznanego Jana Stopacza z Klonowca
i Mórkowa. By³ to zapewne szwagier Op-
pelnów: zwracaj¹ bowiem uwagê procesy
s¹siedzkie z Now¹ Wsi¹, w których wy-
stêpuje Ramsz z bratem (Henrykiem)
i siostr¹, potem zaœ Ramsz, Henryk i Jan
Stopacz. Dobra czacko-koszanowskie sta-
nowi³y niedu¿y, ale zwarty klucz kilku wsi
(Czacz, Koszanowo, Gliñsko, Nowa Wieœ,
Robaczyn).
O Ramszu, w 1392 r. poœwiadczonym znów
jako starosta wschowski, mamy nieco in-
teresuj¹cych wiadomoœci. W 1393 r. naje-
cha³ królewskie miasto Koœcian z du¿¹
gromad¹ 60 szlachty i 100 „pomniejszych”
ludzi. Pozwany o to do s¹du, odpowiedzia³
hardo, ¿e ma na piœmie specjalny przywi-
lej królewski, by przez dwa lata byæ s¹dzo-
nym wy³¹cznie przez samego monarchê.
W latach 1399-1400 procesowa³ siê z kolei
z kupcem z ³u¿yckiej ̄ ytawy (utrzymywa³
wiêc kontakty z rodzinnym stronami), któ-
remu nie zap³aci³ za „postawiec” (luksu-
sowe sukno), samostrza³y (czyli broñ
paln¹) i siod³a. Wiadomo te¿, ¿e Ramsz
dysponowa³ w okolicy swoimi „manami”,
czyli szlacheckimi wasalami. W Wielkopol-
sce by³o to zjawisko bardzo rzadkie i wy-
gl¹da na przeszczepienie wzorów ze Œl¹-
ska. Te przypadkowe dosyæ dane pokazuj¹
jednak wyrazisty obraz ambitnego i aktyw-
nego cz³owieka o szerokich horyzontach
i mo¿liwoœciach, ciesz¹cego siê du¿ym mi-
rem i powa¿aniem w okolicy - a istotna i wy-
mowna jest te¿ wzmianka o szczególnych
³askach królewskich. Tak¿e sprawê lokacji
miasta trzeba by³o przecie¿ zacz¹æ od zabie-
gów o zezwolenie monarsze. Stworzenie so-
bie miasta dobrze siê wpisuje w aktywnoœæ
tego cz³owieka i to jemu przypisaæ bez w¹t-
pienia nale¿y ten pomys³. Niejasna pozosta-
je natomiast rola brata Henryka, a zw³asz-
cza wspomnianego Jana Stopacza. Ramsz
zreszt¹ zdo³a³ siê ich pozbyæ, wykupuj¹c
czêœæ Stopacza, a bratu w ramach dzia³ów
rodzinnych wydzielaj¹c inne dobra (jego
potomkowie siedzieli potem w Broniko-
wie, daj¹c pocz¹tek znanej do dziœ rodzi-
nie Oppeln-Bronikowskich). c.d.n.

Tomasz Jurek

Herb Osêk
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27 lutego - Œmigiel
Oko³o godz. 1300, dziêki czujnoœci i spo-
strzegawczoœci mieszkañców Œmigla,
miejscowi policjanci wspólnie z stra¿ni-
kiem miejskim, zatrzymali na cmentarzu
dziwnie zachowuj¹cego siê mê¿czyznê.
Ten, na widok mundurowych, schowa³
siê za jeden z pomników. W rêku trzy-
ma³ parcian¹ torbê z której wystawa³y
metalowe elementy (metali kolorowych).
Po sprawdzeniu zawartoœci baga¿u oka-
za³o siê, ¿e w posiadanej przy sobie tor-
bie 50-latek mia³ 5 krzy¿y nagrobkowych
z mosi¹dzu o ró¿nych wymiarach.
Zarzut ograbienia grobów przedstawili-
œmy 50 letniemu mieszkañcowi gm. Ko-
œcian. Sprawdzamy czy podejrzany nie
ma na koncie podobnych kradzie¿y
w innych miejscach. Za powy¿sze prze-
stêpstwo grozi kara pozbawienia wolno-
œci od 6 miesiêcy do 8 lat.

28 lutego - Niet¹¿kowo
Powiadomiono policjê nas o w³amaniu do
pomieszczenia gospodarczego w Niet¹¿-
kowie, ³upem w³amywacza pad³y: wier-
tarko-wkrêtarka, wiertarka udarowa, szli-
fierka k¹towa, ³¹czna suma strat to
1550 z³..

4 marca - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1915 zatrzymano kieruj¹c¹ ro-
werem 27-letni¹ mieszkankê gm. Œmi-
giel, badanie wykaza³o 0,8 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanej.

4 marca - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1030 kieruj¹cy mercedesem

busem na drodze Morownica-Œmigiel
straci³ panowanie nad pojazdem i zaha-
czy³ samochodem o kilka przydro¿nych
drzew po czym utkn¹³ przy jednym
z nich, w zwi¹zku z tym zdarzeniem za-
trzymano 39-letniego ob. Ukrainy, który
jak wynika z wstêpnych ustaleñ móg³ sie-
dzieæ za kierownic¹ busa w trakcie zda-
rzenia, w momencie zatrzymania mê¿czy-
zna mia³ 1,6 promila alkoholu w organi-
zmie.

12 marca - Œmigiel
ok. godz. 1355 w Œmiglu zatrzymano kie-
ruj¹cego samochodem m-ki Daewoo
Tico, 54-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, badanie wykaza³o 2,68 promila al-
koholu w organizmie kontrolowanego

20 marca  - gmina Œmigiel
Ok. godz. 1700 powiadomiono policjê
o w³amaniu do tunelu foliowego z rzecza-
mi u¿ywanymi. W³amywacz przedosta³
siê do tunelu poprzez przeciêcie folii,
a nastêpnie dokona³ kradzie¿y kó³ samo-
chodowych o wartoœci 500,-z³.

15 marca - Czacz
Ok. godz. 1055  policja zosta³a powiado-
miona o kradzie¿y piêciu cielaków
(2 byczków i 3 ja³ówek) z kojca cielêtni-
ka mieszcz¹cego siê w budynku obory,
wartoœæ strat wyceniono na 4000,-z³ .

16 marca - Œmigiel
Wspólne dzia³ania miejscowych policjan-
tów ze stra¿nikiem miejskim doprowadzi-
³y do zatrzymania sprawcy znêcania siê
nad psem. Jak ustalono zatrzymany 22-
letni mieszkaniec Œmigla od d³u¿szego
czasu regularnie nie karmi³ i pozbawi³
sta³ego dostêpu do wody swojego psa

rasy Malamut Haski. Trzyma³ te¿ zwie-
rzê w budzie nie zapewniaj¹c mu ochro-
ny przed zimnem, doprowadzaj¹c tym
samym psa do skrajnego wyczerpania.
W trakcie podjêtych w tej sprawie czyn-
noœci, w których bra³ równie¿ udzia³ le-
karz weterynarii, psa odebrano w³aœcicie-
lowi i umieszczono w schronisku dla
zwierz¹t. W³aœcicielowi psa postawiono
zarzut znêcania siê nad zwierzêtami. Za
powy¿sze przestêpstwo grozi mu kara
grzywny, ograniczenia wolnoœci albo po-
zbawienia wolnoœci do 2 lat.

16 marca - gmina Œmigiel
Policjanci z KPP w Koœcianie dziêki
wspólnym dzia³aniom z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii w Koœcianie, za-
trzymali osobê podejrzan¹ o prowadze-
nie nielegalnego uboju zwierz¹t i prze-
twórstwa miêsnego w miejscu swego za-
mieszkania, bez spe³nienia wymagañ
weterynaryjnych i zg³oszenia tej dzia³al-
noœci w Powiatowym Inspektoracie We-
terynarii w Koœcianie. Zarzuty w tej spra-
wie przedstawiono 32-letniemu mê¿czyŸ-
nie, mieszkañcowi gm. Œmigiel. W trak-
cie podjêtych czynnoœci procesowych
w tej sprawie w miejscu zamieszkania za-
trzymanego w budynku gospodarczym,
ujawniono gotowe wyroby miêsne.
Z ustaleñ œledczych wynika, ¿e zatrzyma-
ny œwiadczy³ tego rodzaju us³ugi od oko-
³o 1 roku, nie zg³aszaj¹c prowadzenia tej
dzia³alnoœci w Powiatowym Inspektora-
cie Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Koœcianie. Teraz grozi mu grzywna,
kara ograniczenia wolnoœci albo pozba-
wienia wolnoœci do roku.

Opracowano
na podstawie:

www.koscian.policja.gov.pl

W Objezierzu spotkali siê najlepsi te-
nisiœci sto³owi z Wielkopolski, któ-

rzy rywalizowali o miano najlepszych
w trzech kategoriach: juniorów, kadetów
i m³odzików. Klub ze Œmigla reprezen-
towa³o szeœciu zawodników i zawodni-
czek. W kategorii kadetów I miejsce
wywalczy³ Andrzej Juszczak. Nasze
kadetki zajê³y odpowiednio II miejsce
- Gra¿yna Cieœla i VI miejsce - Wikto-
ria Kucharczak. W kategorii m³odzi-
czek II miejsce zajê³a Wiktoria Skrzyp-
czak ulegaj¹c tylko Asi Maœlak z Cza-
cza, IV lokatê zajê³a Natalia Czeka³a,
a VI miejsce przypad³o Nikoli Kortus.
Wielkopolski Turniej Asów TOP-8, to
rozgr ywki wœród najlepszych w po-
szczególnych kategoriach. Wczeœniej

Œmigielskie Asy
popr zedza³y go
3 Wojewódzkie Tur-
nieje Klasyfikacyj-
ne, po któr ych naj-
lepsze ósemki r ywa-
lizowa³y w Turnieju
Asów.
Zarz¹d klubu pra-
gnie wyraziæ swoj¹
wdziêcznoœæ sponso-
rom wspieraj¹cym
jego dzia³alnoœæ, oraz
osobom, które wspie-
raj¹ klub swoj¹ prac¹.

P. Mulczyñski
foto

archiwum Andrzej Juszczak w nagrodê za zwyciêstwo, otrzyma³ od prezesa
firmy „Michel” Micha³a Szybiaka ok³adzinê
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 04/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 3/12
brzmia³o: „CZASAMI W MARCU ZETNIE
WODÊ W GARNCU”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Irena Konieczna ze Œmigla.
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. minera³, odmiana chalcedonu
2. Zbigniew... znany pi³karz
3. chwyt komediowy
4. rodzaj, typ
5. ma³y ptaszek
6. zabawa taneczna
7. tytoñ do nosa
8. do lutowania
10. urz¹d ministra
11. jednostka mocy
13. kropla z oczu
14. znak z zodiaku
16. wyra¿amy tak uczucie zimna
18. ... Baba
23. „... nad kuku³czym gniazdem”
24. ma³y koñ
26. pomieszczenie zamykaj¹ce prezbite-
      rium
29. przypora
30. rodzaj nastroszonej fryzury
31. karmelita bez obuwia
33. potocznie karetka
34. œl¹ska gra karciana
41. eden

42. karaluch
43. p³yta kartonowo - ...
44. drzewo z rodziny bukowatych
45. zimny stan w USA
48. narz¹d wzroku
47. Lee Harvey ... zabójca JF Kennedy'ego
49. grecki bajkopisarz z VI w p.n.e.
51. m³odzie¿owy ruch w koœciele katolickim
52. owocowy ogród
53. obóz tatarskiej armii
54. zagorza³y zwolennik
55. marka samochodów terenowych
57. dyletant, profan
59. podanie, legenda
61. dawniej narty

Poziomo
9. drugi pokos traw
12. miasto nad I³awk¹
15. niechluj, brudas
17. potocznie zakaz
19. sztuczka
20. z past¹ do zêbów
21. uroczystoœæ lub gazeta
22. znany supermarket

24. drzewo owocowe, hebanowiec
25. naro¿nik domu lub grupa w gwarze po
       znañskiej
27. mimowolny skurcz miêœni
28. mêczy po „przepiciu”
30. szwedzki zespó³ muzyki pop
32. ciasto z bakaliami
35. producent „Warszawy” i „Syrenki”
36. szczypi¹cy znak z zodiaku
37. szkic. streszczenie
38. dryfuje po rzekach
39. król Itaki
40. dawniej porwanie panny
41. 365 dni
43. krêgowiec l¹dowy
46. format plików filmowych
48. ... napêdowy
50. szef
53. przyk³ad, reprezentant gatunku
54. kpina, ¿art
56. porêczenie na wekslu
58. bojowy transporter polskiej armii
60. dawny napój ch³odz¹cy
62. drwina, szyderstwo
63. potocznie œpiew

www.restauracja-kakadu.pl
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Co czytaæ w kwietniu?

Wspó³czesne trendy w kuchni
Coraz czêœciej siêgamy po nowe smaki,
gdy¿ mamy coraz bardziej wyrafinowa-
ne potrzeby, oraz czêœciej szukamy no-
wych doznañ. Zarówno restauracje jak
i my sami w naszych domach wprowa-
dzamy nowoœci do naszych jad³ospisów.
Jeszcze kilka lat temu s³ysz¹c o krewet-
kach wielu z nas siê krzywi³o. Dziœ kre-
wetki s¹ w gastronomi „codziennoœci¹”. S¹
ogólnodostêpne i przesta³y byæ „jedzeniem
tabu”. Nowoczesne trendy w gastronomii
to kuchnia fusion i kuchnia molekularna.
Kuchnia fusion ³¹czy smaki ró¿nych regio-
nów œwiata. Jednoczeœnie ³¹czy tradycjê
z nowoczesnymi technikami obróbki po-
traw i przyprawami. Mo¿e siê wydawaæ,
¿e jest to sprawa  banalna, ale wbrew po-
zorom, aby stworzyæ coœ oryginalnego po-
trzebna jest ogromna wiedza, du¿e wyczu-
cie i prawdziwy gastronomiczny kunszt.
Im bardziej niecodzienny smak i wygl¹d
potrawy, tym lepiej. Jeœli ktoœ lubi zmie-
niaæ swoje menu i próbowaæ nowych dañ -
jest to kuchnia w³aœnie dla niego. Kuch-
nia molekularna to ³¹czenie gotowania
z nauk¹ fizyko-chemiczn¹. Nowe trendy
to dzia³anie wbrew logice. Czy mo¿na so-
bie wyobraziæ sma¿enie miêsa w wodzie?

Kuchnia molekularna to w³aœnie miêdzy
innymi pozwala usma¿yæ miêso w wodzie
dziêki specjalnemu cukrowi z owoców. Nie
potrzeba ani grama t³uszczu i nie ma przy-
krego zapachu sma¿enia. W kuchni mole-
kularnej wykorzystujemy np. ciek³y azot,
gotowanie w pró¿ni z wykorzystaniem
znacznie ni¿szych temperatur obróbki.
Mo¿na przygotowaæ lody o smaku jajecz-
nicy sma¿onej na boczku czy makaronu
o smaku parmezanu. W ramach przybli-
¿enia nowych metod w kuchni przedsta-
wiam kilka pomys³ów:

Roladki z kurczaka w towarzystwie
gruszki
Sk³adniki na 4 porcje:
2 piersi z kurczaka
2 z¹bki czosnku
100g serka puszystego z bazyli¹ (almet-
te)
siekana natka pietruszki
sól i pieprz
1 szklanka bia³ego wina
100g gruszki
Sposób wykonania:
Piersi z kurczaka porcjujemy i rozbijamy
na cienkie p³aty, przyprawiamy sol¹ i pie-
przem. Serek, natkê pietruszki i czosnek
razem mieszany i równie¿ przyprawiamy
sol¹ i pieprzem. Zawijamy w pierœ z kur-
czaka i tworzymy coœ na wzór roladki.
Sma¿ymy na patelni do zrumienienia

a nastêpnie zalewamy bia³ym winem do-
dajemy gruszki i ca³oœæ dusiæ przez
15 min. Wyjmujemy roladki. Sos zmiksu-
jemy blenderem i zagêszczamy zawiesin¹
z m¹ki. Roladki polewamy sosem. Dobrze
jeœli obok roladki znajdzie siê kawa³ek
gruszki dla podkreœlenia smaku.

Truskawkowe szaleñstwo z jogurtem
i szampanem
Sk³adniki:
500g truskawek
250ml wody mineralnej
2 ³y¿ki cukru
1 limonka lub cytryna
Sos tabasco
Szampan pó³s³odki
50ml jogurtu
30ml œmietanki
1 ³y¿ka cukru
Sok z 1/4 limonki
Sposób przygotowania:
1/4 truskawek kroimy w kostkê. 3/4 tru-
skawek miksujemy z cukrem na puree.
Dodajemy sok limonowy i kilka kropel ta-
basco, a na koniec dodajemy szampan oraz
wodê. W osobnym naczyniu mieszamy
jogurt, œmietankê, cukier oraz sok limo-
nowy. Kostki truskawek wk³adamy do
szklanki lub salaterki, polewamy jogurtem
i dodajemy puree truskawkowe, dekoru-
jemy œwie¿¹ miêt¹.

S³awomir Grzesiewicz

Zapewne nie ka¿dy z Pañstwa wie, ¿e
w kwietniu przypada Œwiatowy Dzieñ

Ksi¹¿ki i Praw Autorskich. Ojczyzn¹ tego
œwiêta jest Hiszpania, gdzie dzieñ
23 kwietnia jest hucznie obchodzonym
œwiêtem narodowym, jako dzieñ jej pa-
trona - Œwiêtego Jerzego. Zgodnie z d³u-
goletni¹ tradycj¹ w ten dzieñ obdarowy-
wano kobiety czerwonymi ró¿ami, maj¹-
cymi symbolizowaæ krew pokonanego
przez Œwiêtego Jerzego smoka. Z czasem
kobiety zaczê³y odwzajemniaæ siê mê¿-
czyznom podarunkami w postaci ksi¹-
¿ek. W Hiszpanii Dzieñ Ksi¹¿ki jest ofi-
cjalnym œwiêtem ju¿ od roku 1930.
Idea organizacji Œwiêta Ksi¹¿ki na wzór
hiszpañski pojawi³a siê tak¿e w Polsce.
Wiele ksiêgarñ zachêca swoich czytelni-
ków do kupowania tañszych tego dnia
ksi¹¿ek, w zamian za co zostaj¹ obdaro-
wani ró¿¹. Warto mo¿e wybraæ siê w ten
dzieñ do ksiêgarni, niekoniecznie aby
otrzymaæ ró¿ê, ale kupiæ ciekaw¹ ksi¹¿-
kê.
A poniewa¿ kwiecieñ nale¿y do Œwiête-
go Jerzego i Œwiêta Ksi¹¿ki nie pozosta-
je mi nic innego jak zachêciæ Pañstwa do

przeczytania wspania³ej ksi¹¿ki Doroty
Sumiñskiej pod tytu³em „Wierzê w je¿e”,
która zaczyna siê tak: „Pozwólcie, ¿e siê
przedstawiê. Nazywam siê Jerzy. To czê-
ste imiê wœród je¿y.” Tytu³ i pierwsze zda-
nia ksi¹¿ki tak mnie rozbawi³y, ¿e nie
pozosta³o mi nic innego jak ksi¹¿kê czy-
taæ razem z córk¹.
Bohater ksi¹¿ki, wspomniany je¿ Jerzy,
opowiada jak to w domu przybranej, ludz-
kiej mamy, mia³ okazjê poznaæ ró¿ne
zwierzêta. Ka¿dy rozdzia³ to rozmowa
z nowym znajomym: psem, much¹, paj¹-
kiem, zaskroñcem, ¿mij¹, kretem, si-
kork¹, myszk¹. Podczas rozmów je¿a ze
swoimi goœæmi mamy okazjê dowiedzieæ
siê wielu ciekawych i istotnych rzeczy na
ich temat. Autorka za poœrednictwem
ma³ego je¿a dementuje wiele b³êdnych
opinii, które pokutuj¹ wœród nas na te-
mat przedstawionych zwierz¹t. Zakoñ-
czenie ksi¹¿ki… nie, nie zdradzê, prze-
czytajcie Pañstwo sami.
Historia napisana przez Dorotê Su-
miñsk¹ skierowana jest przede wszyst-
kim do dzieci, ale uwa¿am, ¿e niezale¿-
nie od wieku ksi¹¿ka spodoba siê ka¿de-

mu mi³oœnikowi zwierz¹t w przedziale
wiekowym od 0-100 lat. Zachêcam rodzi-
ców do czytania tej ksi¹¿ki swoim pocie-
chom, nawet tym, które ju¿ same dosko-
nale czytaj¹, poniewa¿ informacje w niej
zawarte z pewnoœci¹ zaskocz¹ równie¿
doros³ych.
Przy okazji przedstawiam rysunek mo-
jej córki, który móg³by s³u¿yæ jako logo
Œwiêta Ksi¹¿ki. Je¿ Jerzy jest wiernie
skopiowany z polecanej przeze mnie lek-
tury.

Aldona Micha³owska

Logo Œwiêta Ksi¹¿ki wed³ug
Pauliny Micha³owskiej
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W pierwsz¹ sobotê marca w Pozna-
niu odby³ siê III Wojewódzki Tur-

niej Kwalifikacyjny w kategorii ¯aczek
i ̄ aków. Dla tenisistów œmigielskiej „Po-
lonii” by³a to jednoczeœnie szansa na uzy-
skanie kwalifikacji do ogólnopolskiego
turnieju, której nie zmarnowali. W kate-
gorii ¿aczek na II miejscu uplasowa³a siê
Nikola Kortus, natomiast w kategorii
¿aków ch³opcy zdobyli ca³e podium.
I miejsce zaj¹³ Jakub Jankowski, II Re-
migiusz Styziñski, a III Filip Ludwiczak.

Pierwszy w 2012 roku turniej, organi-
zowany przez Oœrodek Kultury Fi-

zycznej i Rekreacji w Œmiglu, rozegrano
26 lutego. Dru¿yny walczy³y o puchar
Burmistrza Œmigla Wiktora Sneli. Ze
wzglêdów organizacyjnych, mimo, ¿e
chêtnych do gry by³o wiêcej, w Turnieju
Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn wziê³o udzia³
tylko szeœæ dru¿yn: ZSET Iveco Kêpka
Leszno, MOS ALTISSA Leszno, OKFiR
I, SAM SWOI, Œwiêciechowa, WC-NET.
Rozgrywki odby³y siê w sali sportowej
Szko³y Podstawowej w Œmiglu w dwóch
grupach, systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
W finale B rozegrano mecz o miejsca III
i IV, a w finale A mecz o miejsca I i II.
Fina³ B zdominowa³y dru¿yny leszczyñ-

skie, po trzech setach
wyrównanej walki
miejsce III zajê³a dru-
¿yna MOS Leszno.
Z kolei w finale A wal-
czy³y dru¿yny œmi-
gielskie, tu mimo piê-
cioosobowego sk³a-
du (w ostatnim me-
czu) zwyciê¿y³a dru-
¿yna WC-NET.
Wyniki koñcowe tur-
nieju: I miejsce WC-
NET, II m - OKFiR I, III m - MOS ALTIS-
SA Leszno, IV m - ZSET IVECO Kêpka
Leszno, V m - Sami Swoi, VI m - Œwiêcie-
chowa.

Turniej o Puchar Burmistrza Œmigla

Ch³opcy zdobyli ca³e podium
Nale¿y nadmieniæ, ¿e wszyscy ch³opcy
z „Polonii” to dopiero uczniowie trzeciej
klasy szko³y podstawowej, a wiêc przed
nimi jeszcze rok gry w kategorii ¿aczków.
Medaliœci bêd¹ reprezentowaæ Wielko-
polskê na Ogólnopolskim Turnieju, któ-
ry odbêdzie siê 24 i 25 marca w Centrum
Szkolenia Tenisa Sto³owego w Gdañsku.
Opiekunem grupy by³a Danuta Strzel-
czyk.

DS
foto archiwum

Remigiusz Styziñski, Jakub Jankowski
i Filip Ludwiczak na podium

Puchar dla najlepszej dru¿yny oraz sta-
tuetki dla pozosta³ych uczestników tur-
nieju wrêcza³ burmistrz Wiktor Snela.

OKFiR, foto ¯.K.

MOS ALTISSA Leszno

Organizatorzy: Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu oraz

Centrum Kultury w Œmiglu zaprosili gra-
czy - entuzjastów gry w „kopa” - do roze-
grania kolejnych mistrzostw o puchar
Burmistrza Œmigla. Pan Wiktor Snela po-
wita³ graczy i ¿yczy³ wszystkim dobrej
karty. Do sto³ów w sali Centrum Kultu-
ry, zasiad³o osiemdziesiêciu oœmiu za-
wodników. Rozegrano piêæ rund po trzy-
dzieœci dwa rozdania kart, za ka¿d¹ wy-
gran¹ rundê mo¿na by³o otrzymaæ
5 punktów, czyli maksymalnie - we
wszystkich rundach - 25 punktów. W kla-
syfikacji ogólnej w przypadku takiej sa-
mej iloœci punktów o kolejnoœci decydo-
wa³a iloœæ wygranych partii, a gdyby i to
nie da³o rozstrzygniêcia - iloœæ ma³ych
punktów.
Po ka¿dej rundzie ros³y emocje, tym bar-
dziej, ¿e gracze nie mieli wgl¹du do wy-
ników. W czasie przerw mo¿na by³o us³y-
szeæ opowieœci o rozegranych partiach:
jak „sz³a” karta, kto licytowa³...
Wystawione nagrody jeszcze podgrzewa-
³y atmosferê - zawsze mi³o wyjechaæ

XI Otwarte Mistrzostwa Œmigla w „Kopa”
z wygran¹.
Wyniki zosta³y
ujawnione po
zakoñczeniuroz-
grywek, zawod-
nicy mieli jesz-
cze czas na ewen-
tualne odwo³a-
nia. Na szczêœcie
program kom-
puterowy nie
zawiód³ i odwo-
³añ nie by³o.
O s t a t e c z n i e
I miejsce zaj¹³
i puchar Bur-
mistrza Œmigla
odebra³ Czes³aw Przydró¿ny z Górska,
II miejsce zaj¹³ Florian Ajchler z ̄ egrów-
ka, III - Zdzis³aw Skiba z Goliny Wiel-
kiej, IV - Andrzej Adamczak z Rosta-
rzewa, V - Czes³aw Zygmunt (Rasze-
wy), VI - Miros³aw Urbanek ze Œmigla.
Gracze, którzy zajêli miejsca I-VI otrzy-
mali nagrody rzeczowe. Upominek
otrzyma³a równie¿ pani Barbara Skó-

rzewska z Kobylnik - najlepsza zawod-
niczka.
Nagrody wrêczali Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla Wies³aw Ka-
sperski, gracz i sêdzia Piotr Baranow-
ski oraz Zygmunt Ratajczak - kierow-
nik OKFiR-u.

OKFiR
foto OKFiR

Czes³aw Przydró¿ny z Górska odbiera nagrodê
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Zwyciêski mecz IV ligi
Bardzo udany wystêp zanotowa³a 19 lu-
tego br. w Krzywiniu mêska dru¿yna „Po-
lonii” IV ligi. Panowie w sk³adzie: Piotr
Mulczyñski, Przemys³aw Grzesiewicz,
B³a¿ej Rejno, Mateusz Skorupiñski i Ja-
kub Jankowski rozegrali mecz z obec-
nym liderem - klubem „Promieñ” z Krzy-
winia. Mecz rozpocz¹³ siê pod dyktando
gospodarzy, którzy po pierwszej kolejce
spotkañ objêli prowadzenie 3 do 1. Po
grach deblowych wynik by³ remisowy:
3 do 3 a¿ do ostatniej kolejki, po której
uleg³ zmianie na 7 do 7. W ostatnich po-
tyczkach ca³a czwórka œmigielskiej Po-
lonii zagra³a „koncertowo” i mecz zakoñ-
czy³ siê wynikiem 11 do 7 dla „Polonii”.

Ferie zimowe na sportowo
Podczas ferii zimowych KS Polonia Œmi-
giel by³ organizatorem dwóch turniejów
tenisa sto³owego, które odby³y siê
17 i 23 lutego w sali sportowej Szko³y
Podstawowej w Œmiglu. W turniejach
wziê³o udzia³ 60-cioro dzieci z miasta
i gminy Œmigiel, które rywalizowa³y w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.
Zimowe turnieje otrzyma³y wsparcie fi-
nansowe Powiatu Koœciañskiego w wy-
sokoœci 700 z³.
Oto wyniki po dwóch turniejach w po-
szczególnych kategoriach: skrzatki:
I miejsce Szuster Oliwia, II Weronika Jan-

Wieœci z KS „Polonia” Œmigiel
kowska, skrzaci: I Ciorga £ukasz, II Cior-
ga Dawid, III Ludwiczak Bartosz, ¿acz-
ki: I Kortus Nikola, ¿acy: I Jankowski
Jakub, II Styziñski Remigiusz, III Ludwi-
czak Filip, m³odziczki: I Skrzypczak Wik-
toria, II Ziegler Martyna, III Kubiak Wik-
toria, m³odzicy: I Kubiak Patryk, II Za-
lisz Mateusz, III Wikowicz Tobiasz, ka-
detki: I Cieœla Gra¿yna, II Kucharczak
Wiktoria, kadeci: I Styziñski Rados³aw,
II Kortus Kacper, III Kanikowski Kacper,
juniorzy: Micha³ ¯ymelski.

WTK i OTK
Kolejne sukcesy na Wielkopolskim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym wywalczyli tenisi-
œci „Polonii” Œmigiel. Pierwsze miejsce
w kategorii m³odziczek zdoby³a Wikto-
ria Skrzypczak, na III miejscu uplasowa-
³a siê Natalia Czeka³a, a na VI Nikola

Kortus. W kategorii kadetek pierwsze
miejsce wywalczy³a Gra¿yna Cieœla, na
miejscu VIII uplasowa³a siê Wiktoria
Skrzypczak, a w przedziale 9-12 znalaz³a
siê Wiktoria Kucharczak. W kadetach na
miejscu II ukoñczy³ rywalizacjê Andrzej
Juszczak. Turnieje m³odzików i kadetów
odby³y siê w Poznaniu. Natomiast w wy-
¿szej kategorii juniorów turniej woje-
wódzki odby³ siê w Objezierzu, a zawod-
nicy „Polonii” uplasowali siê odpowied-
nio: na miejscu II Gra¿yna Cieœla, (bar-
dzo udany wystêp zwa¿ywszy na to ¿e
Gra¿yna jest kadetk¹), tak¿e drugie miej-
sce zaj¹³ Kacper Raksimowicz. Miejsce
IV zaj¹³ Andrzej Juszczak.
Do Otwartego Turnieju Kwalifikacyjne-
go kadetów i kadetek, który odby³ siê
w Brzegu Dolnym 25 i 26 lutego br. za-
kwalifikowa³a siê Gra¿yna Cieœla oraz Ni-
kodem Maækowski, by³y zawodnik Polo-
nii (Nikodem obecnie reprezentuje Bu-
rzê Drzeczkowo). W turnieju bra³y udzia³
najlepsze kadetki z ca³ego kraju. Gra¿y-
na bardzo udanie rozpoczê³a zawody
wygrywaj¹c dwa pierwsze pojedynki
w grupie X, lecz w dwóch kolejnych po-
tyczkach musia³a uznaæ wy¿szoœæ swoich
kole¿anek. Ostatecznie zajê³a trzecie miej-
sce w grupie, a w ca³ym turnieju miejsce
w przedziale 29-32. Opiekunem zawodnicz-
ki by³ trener „Polonii” Tadeusz Koz³owski.

A.K., foto archiwum

stoj¹ od lewej: Natalia Czeka³a, Wiktoria
Skrzypczak, Wiktoria Kucharczak, Gra¿yna

Cieœla, Weronika Żurek

Podsumowanie VIII Edycji Amator-
skiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej Nie-

t¹¿kowo 2011/2012 odby³o siê 26 lutego.
Rozgrywki trwa³y przez 4 miesi¹ce i prze-
biega³y pod has³em: „Wychowanie
w trzeŸwoœci przez spor t”. Puchar
ALPNH Niet¹¿kowo 2011/2012 zdoby³
zespó³ Kozatko. Najlepszymi strzelcami
ligi zostali: Gbiorczyk Bartosz (Eda
Trans) - 16 bramek i Zimmer Dagomir
(ESTE) - 16 bramek. Tytu³ najlepszego
bramkarza wywalczy³ Fr¹ckowiak Mi-
cha³ (Kozatko). Najlepszym zawodni-

Kozatko mistrzem ligii
kiem ligi uznano Œmi³owskiego Dawida
(Eda Trans), a zespo³em graj¹cym fair
play: Makintosch & Porabiantus
Oto wyniki ostatnich meczy:
ESTE - DH Trans 4 : 1
bramki: Nowacki Arkadiusz, Zimmer
Dagomir, Picz Mateusz, Urbaniak Krzysz-
tof, £¹czny Krzysztof
Eda Trans - Beniaminki 6/9 0:2
bramki: Szczerbal Bartosz, Boœ
Hubert
Marta - Grzeœpol 0:1
bramki: Wypyszak Micha³
Vito Leszno - Kozatko 1:1 (kar-
ne 3:4)
bramki: Junik £ukasz, Otto Ja-
cek
Mecze pó³fina³owe:
ESTE - Kozatko 0:1
bramki: Wojciechowski Micha³
Grzeœpol - Beniaminki 6/9 1:1
(karne 2:3)
bramki: Boœ Hubert, Duszyñski
Miros³aw

Mecz fina³owy:
Kozatko - Beniaminki 6/9 2:0
bramki: Wojciechowski Micha³ x 2
Patronat honorowy nad rozgrywkami
sprawowali: Starostwo Powiatowe w Ko-
œcianie oraz Gminna Komisja Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych w Œmi-
glu.

AKA, foto archiwum organizatora ligi

Zwyciêskie dru¿yny Kozatko






