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Jest taki k¹t na œwiecie
z ziemi¹ rozmarzon¹
co têskni plonem pól
pszenne ³any wyz³ocone
³¹ka zapachem pijana
sad zielony
w liœciach nieruchomo stoi
zas³uchany w pszczó³
melodyjne granie
gdzie dach mojego domu
w koronie topoli
u stóp ró¿nobarwne kwiaty
podziwianie
s³oñce jak bochen
w rozpalonym piecu
zapachem s³odkim upoi
gdzie w czerwcowy czas
rozpêdzone chmury
brzemiê lata nios¹ce wicher gna
i piorun oko³oziemski
niebosk³on uœciœnie
dywan deszczów rozsieje
a¿ têcz¹ niebo opasze
i oczy olœnione w zachwycie -
tam moja ziemia
moja Ojczyzna
moje ¿ycie

Maria Majchrzak

Centrum Kultury w Œmiglu zaprasza w dniu 11 listopada br. na godz. 1600 do sali widowiskowej na koncert z okazji
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci oraz w dniu 17 listopada br. na godz. 2000 na koncert zespo³u „Cotton Cat”.

Antoni Szulc
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Drodzy Czytelnicy.
Od listopadowego numeru „Witryny Œmigielskiej”

bêdziemy Pañstwu przybli¿aæ ¿ycie mieszkañców na-
szej gminy, ich troski i radoœci a tak¿e uwagi i spostrze-
¿enia na ró¿ne tematy. Wszystko to zamieœcimy w ru-
bryce „Wieœci z gminy”.
GLIÑSKO

Na zebraniu wiejskim 18 paŸdziernika przedstawi-
ciele redakcji wys³uchali i zanotowali wypowiedzi
mieszkañców Gliñska.

I. Mieszkañcy o sobie.
– Mieszkamy w niedu¿ej wsi i spokojnej, co ma swoje

plusy, na przyk³ad ³atwiej nam podj¹æ wspólne decyzje.
Z³e strony to brak kanalizacji, gazu i du¿e koszty, w prze-
liczeniu na mieszkañca ich doprowadzenia.

– Po³owa mieszkañców to rolnicy, coraz to biedniej-
si, bo i ziemie tutaj do uprawy ciê¿kie – gliniaste. Naj-
wiêksi, nieliczni gospodarze maj¹ po 20 ha.

– Ludzie s¹ chêtni do wspó³dzia³ania. Wiêkszoœæ prac
na rzecz wsi zosta³a zrobiona w czynie spo³ecznym:
budowa œwietlicy, droga przez wieœ, boisko, sami zrobi-
liœmy wózek stra¿acki. Tylko pieni¹dze na zakup ma-
teria³ów pochodzi³y z odpisu wiejskiego (nieca³e
2.000,00 z³ rocznie) a do ubieg³ego roku 2.400,00 rocz-
nie z „funduszu radnego”.

– Zwyczajem wsi s¹ sobotnie porz¹dki przed pose-
sjami.

– Nie zdarzaj¹ nam siê interwencje policji.

II. ¯ycie codzienne.
– Podobnie jak w Œmiglu.
– Czasu wolnego coraz mniej.
– Wszystko zdominowa³a telewizja. Kiedyœ przed

ka¿dym domem sta³a ³aweczka, wieczorami wszyscy
wychodzili z domów, przysiadali. Rozmowom i ¿artom
nie by³o koñca. Teraz ju¿ tego nie ma.

– Kiedyœ m³odzie¿ by³a bardziej zgrana, organizo-
waliœmy potañcówki, turnieje. Dzia³a³o ZSMP, KGW...

– Ale kiedyœ u nas by³o wiêcej m³odych ludzi. Dzi-
siaj m³odzie¿ wsiada w samochód i jedzie na dyskotekê
do miasta. Zim¹ trochê pograj¹ w tenisa sto³owego w sa-
li, latem w pi³kê no¿n¹.

III. Bol¹czki i trudnoœci.
– To co my robimy w czynie spo³ecznym, mieszkañ-

cy miasta dostaj¹ „w prezencie”. Za  nic nie musz¹ p³a-
ciæ.

– Najwiêksz¹ nasz¹ bol¹czk¹ jest sprawa drogi. Chyba
wszyscy j¹ znaj¹.

– Przez 2,5 roku walczyliœmy o rozbudowê skrzy-

¿owania. Dziœ ju¿ wiemy, ¿e nie jest to mo¿liwe. Wyj-
œciem jest budowa drogi dojazdowej do Œmigla.

– Najwa¿niejsze ¿ebyœmy dopilnowali jakoœci tej dro-
gi. ¯eby by³a odpowiednio szeroka i utwardzona, bo co
innego nam obiecuj¹, a co innego potem widaæ na pla-
nach.

– Tak naprawdê to z pocz¹tku w sprawie drogi nikt
siê nami nie interesowa³. Ani w³adze, ani nasz radny.
Dopiero w ostatnim czasie zajêto siê tym problemem.

– Dlaczego zmieniono nazwê Urzêdu Miasta i Gmi-
ny na Urz¹d Miejski? Czy my jako spo³eczeñstwo wiej-
skie nie liczymy siê?

– Wszyscy p³acimy na oczyszczalniê, a korzysta z niej
tylko miasto.

– Podatki od nieruchomoœci s¹ równe, a standard ¿ycia
w mieœcie i na wsi zupe³nie inny.

– W gminie powinno byæ 5 radnych, bez prawa
wstrzymania siê od g³osu. Problemy powinno siê kon-
sultowaæ z so³tysami i przewodnicz¹cymi komitetów
osiedlowych.

IV. Plany.
– Chcielibyœmy zrobiæ œcie¿kê rowerow¹ pomiêdzy

Gliñskiem a Czaczem. Tylko czy ktoœ nam w tym po-
mo¿e? Sami nie damy rady.

– Nowa nawierzchnia na drodze id¹cej przez wieœ.

B. Mencel, ¯. Klecha
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Ratusz

plac Joanny D`Arc

20 paŸdziernika br. w Koœciañskim Oœrodku Kultury
odby³ siê I Powiatowy Zjazd Zwi¹zku OSPRP. Druh
Kazimierz Król, prezes zarz¹du, przedstawi³ sprawoz-

danie z minionych 3 lat dzia³alnoœci zwi¹zku i zarz¹du.
Poinformowa³ zebranych miêdzy innymi o tym, ¿e na
terenie powiatu koœciañskiego dzia³a 67 jednostek OSP,
które w swych szeregach skupiaj¹ 2305 cz³onków czyn-
nych, 461 wspieraj¹cych i 113 honorowych. Jednostki
te posiadaj¹ 31 samochodów po¿arniczych, 110 moto-
pomp. Siedem jednostek zosta³o w³¹czonych do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaœniczego.

Delegaci jednog³oœnie udzielili absolutorium ustê-
puj¹cemu zarz¹dowi i wybrali nowe w³adze zwi¹zku.
Prezesem ponownie wybrano druha Kazimierza Króla.
Wiceprezesami zostali: Henryk Bartoszewski, Pawe³

Buksalewicz, Jerzy Cieœla, Kazimierz Dembny. Druha
Zbigniewa Przydró¿nego wybrano na sekretarza zarz¹-
du, druhna Maria Kêdziora zosta³a skarbnikiem, a cz³on-
kami zarz¹du Tadeusz Myler, Marian Graczyk, Ludwik

Zembroñ, Marek Sikora, Jan Kasperski, Andrzej Zie-
gler, Eugeniusz Bryszak, Zbigniew Szymañski. Delega-
tami na Wojewódzki Zjazd Zwi¹zku OSP zostali Hen-
ryk Bartoszewski, Marian Graczyk i Jan Kasperski.

W trakcie zjazdu podziêkowano wszystkim sponso-
rom i w dowód wdziêcznoœci przekazano im upominki.
Dokonano równie¿ odznaczeñ zas³u¿onych cz³onków

OSP. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
uhonorowano druha Stanis³awa Masztalerza. Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi odznaczono druha Jerzego Ratajcza-
ka (OSP Œmigiel), a Z³otym Znakiem Zwi¹zku uhono-
rowano Mariana Graczyka (OSP Œmigiel), Ludwika
Zembronia i Stefana Olejnika. Na koniec jednog³oœnie
przyjêto uchwa³y zjazdu zaproponowane przez druha
Henryka Bartoszewskiego.

Obrady zjazdu uœwietni³a orkiestra dêta dzia³aj¹ca
przy OSP w Œmiglu.

E. Kurasiñski

I Powiatowy Zjazd Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP w Koœcianie.
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Rzemieœlniczy Œmigiel od XVI
do pocz¹tków XX wieku.

Œmigiel w ci¹gu dziejów mia³ zawsze charakter rol-
niczo – rzemieœlniczy. Handel obs³ugiwa³ g³ównie lud-
noœæ miejscow¹ i najbli¿szej okolicy. Z dokumentu lo-
kacyjnego wynika, ¿e do po³owy XVI wieku miasto pod
wzglêdem gospodarczym rozwija³o siê bardzo powoli.
Dopiero od II po³owy XVI w. pod wp³ywem nap³ywaj¹-
cej do Œmigla fali osadników, którzy przewa¿nie byli
rzemieœlnikami, nast¹pi³ ogromny rozwój miasta. Rze-
mieœlnicy tworzyli swoje cechy. Najstarszy by³ cech
krawców, którego pierwszy statut pochodzi z roku 1530.
Star¹ tradycj¹ szczyci³ siê te¿ cech mielcarzy (piwowa-
rów), a tak¿e garncarzy, szewców, kuœnierzy, piekarzy,
m³ynarzy. Stolarze zorganizowani byli w osobnym ce-
chu, a jego dewiza brzmia³a: „Jeden za wszystkich, wszy-
scy za jednego”. Dobro bractwa przed w³asnym dobrem.”
Miasto w XVIII w. i I po³. XIX w. by³o powa¿nym oœrod-
kiem meblarskim.

W wieku XVII nast¹pi³ dynamiczny rozwój tkactwa.
Powsta³ cech p³ócienników, do którego nale¿eli przê-
dzalnicy, tkacze p³ótna, bielarze oraz cech sukienników
i farbiarzy.

Od XVI do XIX w. Œmigiel nale¿a³ do bardzo po-
wa¿nych oœrodków produkcji rzemieœlniczej w Wielko-
polsce. Istnia³o w mieœcie a¿ 15 ró¿nych cechów. Co
roku w czerwcu cechy organizowa³y „Dni czeladników”,
w czasie których chêtni najmowali siê do pracy u œmi-
gielskich majstrów. W razie potrzeby majstrowie przyj-

mowali do pracy wêdrownych czeladników, równie¿
w ci¹gu roku. W Œmiglu odbywa³o siê rocznie 7 jarmar-
ków. Miejscowi kupcy wyje¿d¿ali tak¿e na jarmarki min.
do Koœciana, Leszna, Rawicza. Poza tym odbywa³y siê
w mieœcie targi tygodniowe i jarmarki na byd³o i rogaci-
znê.

W 1797 r. Œmigiel posiada³ 6 sklepów sprzeda¿y suk-
na, 4 sprzeda¿y skór, 3 ¿elaza, 2 szk³a, 4 m¹ki, 14 skle-
pów innych bran¿ i 1 aptekê.

Pod koniec XVIII w. i na pocz¹tku XIXw. na skutek
ogólnego zastoju ekonomicznego w Polsce, niszczyciel-
skich wojen i najazdów miasto podupad³o gospodarczo.
Zmala³a liczba rzemieœlników, co poci¹gnê³o za sob¹
utworzenie jednego cechu wspólnego. Wielu tkaczy,
szczególnie sukienników, wyjecha³o do £odzi, tworz¹c
tam podwaliny pod rozwój ³ódzkiego przemys³u tekstyl-
nego. Wybudowanie pod koniec XIX w. linii kolejowej
Poznañ – Leszno – Wroc³aw spowodowa³o obni¿enie
dalszego rozwoju ekonomicznego Œmigla. Najbli¿sza
stacj¹ kolejow¹ dla Œmigla sta³o siê oddalone o 5 km
Stare Bojanowo. Ta niekorzystna sytuacja poprawi³a siê
nieco z chwil¹ wybudowania w latach 1890 – 1900 linii
w¹skotorowej ze Œmigla do Starego Bojanowa i Krzy-
winia oraz Wielichowa, a tak¿e utworzenia w 1886 r.
przez w³adze niemieckie powiatu œmigielskiego. Mia-
stem powiatowym pozosta³ Œmigiel do 1932 r. PóŸniej-
sze zniesienie powiatu, a tak¿e kryzysy gospodarcze
okresu miêdzywojennego spowodowa³y zastój gospo-
darczy miasta i zwiêkszy³y liczbê bezrobotnych.
Na podstawie ksi¹¿ki L. Gomolca
„Dzieje miasta Œmigla”

opracowa³a Danuta Hampel

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Kombatantów i By³ych WiêŸniów

Politycznych
Ko³o Œmigielskie Zwi¹zku Kombatantów RP i By-

³ych WiêŸniów Politycznych, w dniu 24.10.br, w Cen-
trum Kultury w Œmiglu zorganizowa³o zebranie spra-
wozdawczo – wyborcze. Sprawozdanie z dzia³alnoœci
ko³a od maja 1997 roku do paŸdziernika br. przedstawi-
³a Gertruda Skrzypczak. Uzupe³ni³ je Marcin Apolinar-
ski, podaj¹c informacje o sk³adzie osobowym ko³a
w minionym okresie. Zmar³ych cz³onków uczczono mi-
nut¹ ciszy. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej W³ady-
s³aw Przydro¿ny – z³o¿y³ wniosek o udzielenie absolu-
torium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi. Zebrani cz³onkowie
wniosek przyjêli jednog³oœnie. Pani Gertruda Skrzyp-
czak, która od wielu lat z bardzo du¿ym poœwiêceniem
i zaanga¿owaniem pe³ni³a spo³eczn¹ funkcjê prezesa za-
rz¹du ko³a w Œmiglu, z uwagi na obecny stan zdrowia
z³o¿y³a rezygnacjê. Wdziêcznoœæ i uznanie dla pracy

p. Skrzypczak wyrazili miêdzy innymi: prezes Zarz¹du
Zwi¹zku Kombatantów Okrêgu Leszczyñskiego, cz³o-
nek zarz¹du krajowego – Stanis³aw Skoraszewski, bur-
mistrz Œmigla – Jerzy Cieœla, prowadz¹cy zebranie Ta-
deusz Marciniak, Marcin Apolinarski, W³adys³aw Przy-
dro¿ny, Wojciech Ciesielski i m³odzie¿ œmigielskiego
liceum. Maria Przydro¿na i Woj- ci¹g dalszy na str. 9
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Nie do koñca weso³e

rozmyœlania.
Pierwsza nie wytrzyma³a forsycja. Wprawdzie bar-

dziej odpowiednio by³oby nazwaæ j¹ zapowiedzi¹ for-
sycji, bo to w¹t³a, maleñka krzewina, dumna ze swoich
trzech czy zaledwie czterech ga³¹zeczek. W ka¿dym ra-
zie da³a za wygran¹ i wbrew wszelkim normom, ale za
to zgodnie z temperatur¹ powietrza – zakwit³a. Wyda-
wa³o siê nawet, ¿e obficiej i ³adniej ni¿ wiosn¹. Widok
obsypanej kwiatami
forsycji budzi o tej
porze roku zdziwie-
nie, jednak zwa-
¿ywszy na doœæ czê-
ste ostatnio anoma-
lia przyrodnicze, da
siê zrozumieæ.
Znacznie silniejsze
wra¿enie zrobi³a na
mnie niewiarygod-
nie dorodna g¹sieni-
ca, która w kilka dni
po zakwitniêciu for-
sycji przedefilowa³a
chodnikiem. Kosmate stworzenie pe³z³o tak pewnie, jak-
by od pocz¹tku œwiata oczywiste by³o, ¿e pojawia siê
w³aœnie w paŸdzierniku. Jako trzeci nie opamiêta³ siê
motyl – rusa³ka admira³. Wpad³ przez otwarte okno,
bajecznie kolorowy i niezwykle ¿ywotny. ̄ eby chocia¿
wygl¹da³ nieswojo, z trudem siê porusza³... Gdzie¿ tam!
Pe³en werwy potrzepota³ skrzyd³ami i wyfrun¹³ w pe³-
nym s³oñcu t¹ sam¹ drog¹, któr¹ trafi³ do mieszkania.
Nastêpnie przysz³o mi odeprzeæ nocny atak komarów.
Oczywiœcie, te¿ nie by³y to jakieœ ostatnie, œniête
niedobitki, lecz dobrze wyszkolona eskadra z³o-
¿ona z osobników o zastanawiaj¹cej
jak na tê porê sile ra¿enia. Tego ju¿
za wiele – pomyœla³am i zaczê³am
zastanawiaæ siê, czy na pewno
w takim razie wszystko w po-
rz¹dku z liœæmi, obficie opa-
daj¹cymi z drzew. Powy¿sze
fakty wskazywa³yby raczej na to,
¿e nie. Czy¿by tej jesieni drzewa
zbyt pochopnie zdecydowa³y o pozby-
ciu siê liœci? No tak, w³aœciwie powinno
to dziaæ siê teraz, w listopadzie. St¹d przecie¿
taka a nie inna, pradawna nazwa miesi¹ca. Mo¿e rze-
czywiœcie dawniej wszystko na œwiecie mia³o swój czas
i miejsce, nasi przodkowie brodzili w liœciach dopiero

w listopadzie i nigdy nie zdarzy³o im siê zetkn¹æ w po³o-
wie paŸdziernika oko w oko z g¹sienic¹?

Chaos i poœpiech – nieod³¹czni towarzysze wspó³-
czesnoœci. Chyba przyzwyczailiœmy siê do nich, bo po-
rz¹dek œwiata zak³ócany jest coraz czêœciej, a poœpiech
staje siê po prostu sposobem ¿ycia. Zatrzymujemy siê
jedynie na chwilê pierwszego listopada, choæ i wtedy
nie wszyscy. Tu i ówdzie s³ychaæ o¿ywione rozmowy
o interesach, tam rozdzwoni³ siê telefon komórkowy.
Znak czasów, koniecznoœæ, brak poszanowania dla miej-
sca, jakim jest cmentarz? Nie mnie oceniaæ. Bez w¹t-
pienia jednak wyœcig z czasem jest uzasadniony tylko
w jednym przypadku:

„Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szyb-
ko odchodz¹
zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy
[...]
kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póŸno.”

Hanna Portala

Listopad czy liœciopad?

A jednak – listopad. Rzeczownik l i œ æ do XVI wie-
ku wystêpowa³ w formie l i s t, dlatego nazwa miesi¹ca
ma w³aœnie tak¹ postaæ. W j. angielskim i niemieckim
to November, we francuskim Novembre.

Rozpoczyna go Dzieñ Wszystkich Œwiêtych, maj¹cy
upamiêtniaæ œwiêtych nie wymienionych w kalendarzu
liturgicznym. Po nim nastêpuje Dzieñ Zaduszny, poœwiê-
cony zmar³ym i modlitwom za ich dusze.

Uroczystoœæ œw. Marcina (11 listopada) wi¹¿e siê ze
zwyczajem pieczenia rogali, oraz przepowiadaniem

pogody: „Upatruj¹ w œw. Marcina prognostyk
nie tylko przez gêsi piersiow¹ koœæ, która œnie-
gu wielkoœæ bia³oœci¹, ciê¿koœæ mrozów czer-
wonoœci¹ swoj¹ znamionuje, ale gdy jest sam
dzieñ sucho pogodny, ostr¹ znaczy zimê, jeœli
zaœ niestateczne bêdzie powietrze, to te¿ nie-

statecznej spodziewaæ siê zimy.”
Wigilia œw. Katarzyny (24 listopada)

by³a dniem wró¿b wy³¹cznie ch³opców,
dziœ jednak tradycja ta ju¿ nie istnieje. Po-

zosta³y andrzejki (29 listopada), kiedy to
wró¿¹ sobie i ch³opcy i dziewczyny. Przy-

sz³oœæ przepowiadano sobie w³aœnie w tym
czasie, poniewa¿ w kulturze tradycyjnej uwa-

¿ano go za niezwyk³y. Ow¹ niezwyk³oœæ upa-
trywano w prze³omie jesieni i zimy oraz tym, ¿e dzieñ

œw. Andrzeja koñczy rok koœcielny i obrzêdowy, rozpo-
czynaj¹c adwent.

Hanna Portala
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Laureaci eliminacji szkolnych

Urszula Ratajczak

„¯eñcy Wielkopolscy”

Hanna Œleboda

S¹ blisko nas miejsca, które nieuchronnie dotyka za-
pomnienie, tak jak zapomniani zostali ludzie, którzy kie-
dyœ tu mieszkali i tworzyli spo³ecznoœæ miasta i gminy
Œmigiel.

Te miejsca to cmentarze innych wyznañ.
Jeden z nich usytuowany jest na wzgórzu po prawej

stronie szosy do Koœciana (ul. W³. Reymonta 12) – to
cmentarz po-
ewangelicki, za-
³o¿ony w dru-
giej po³. XVI w.
Równie¿ w mi-
glu istnia³ kie-
dyœ cmentarz
¿ y d o w s k i .
Obecnie w tym
miejscu (ul.
S. Skar¿yñskie-
go) stoi obelisk
upamiêtniaj¹cy
dwie zbiorowe
mogi³y roz-
s t r z e l a n y c h
w 1939 roku na
rynku w Œmiglu.

W odleg³oœci
ok. 4 km od
Œmigla w kie-
runku Leszna znajduje siê wieœ Wydorowo. Tam ok.
200 m na zachód od wsi, na skraju lasu znajduje siê te-
ren dawnego cmentarza ewangelickiego. Obecnie brak
ju¿ œladów nagrobków. Ciekawostk¹ jest to, ¿e kamieñ
z tego terenu wykorzystano do budowy pomnika ¿o³nie-
rzy radzieckich na koœciañskim cmentarzu.

Tak¿e we wsi Parsko by³o „zapomniane” miejsce
wiecznego spoczynku. Znajdowa³o siê ono bezpoœred-
nio na zachód od zespo³u dworskiego. Dziœ pozosta³a
tam tylko dawna kaplica cmentarna.

Najciekawszym „zapomnianym” jest cmentarz
ewangelicki w Robaczynie, za³o¿ony w 1789 roku przez
Bojanowskich, na którym obejrzeæ mo¿na resztki na-

grobków g³. z XIX
wieku, obelisk po-
leg³ych ¿o³nierzy
z I wojny œwiatowej
oraz nagrobek Bo-
janowskich.

Wszystkie te
miejsca zwiedzili-
œmy z uczniami
œmigielskiego li-
ceum i gimnazjum
ju¿ po raz drugi
w rajdzie rowero-
wym „Zwiedzamy
zapomniane cmen-
tarze” (podziêko-
wanie p. Tomaszo-
wi Fr¹ckowiakowi
za opiekê i obs³ugê
techniczn¹ rowe-
rów).

Zachêcam mieszkañców Œmigla do rodzinnej wy-

cieczki rowerowej. Taka wyprawa z pewnoœci¹ bêdzie
mia³a du¿e walory krajoznawcze i regionalne. D³ugoœæ
trasy – ok. 18 km.

Andrzej Weber

„ P a m i ê æ  o  z m a r ³ y c h  t r w a  t a k  d ³ u g o
j a k  d ³ u g o  i s t n i e j ¹  i c h  g r o b y ” .

fot. Andrzej Weber
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Aerobik
– zaprasza pani Ilona Frydrych:

Aerobik zaczynamy od rozgrzewki, a koñczymy krót-
kim stretchingiem.

Dla podniesienia intensywnoœci treningu i zaanga¿o-
wania miêœni tu³owia, æwiczymy z hantlami.

Aerobik kszta³tuje poszczególne partie cia³a, wzmac-
nia miêœnie, stawy, œciêgna, dotlenia organizm oraz po-
prawia kr¹¿enie i kondycjê.

Œwiêto latawca
29 wrzeœnia br. na terenie przy wiatrakach odby³o siê

„Œwiêto latawca”. Celem imprezy by³o zachêcenie dzieci
i m³odzie¿y do budowania w³asnych latawców oraz za-
wody w puszczaniu latawców. Niestety, frekwencja
uczestników nie dopisa³a. Zg³osi³ siê tylko jeden ch³o-
piec – Dominik Zdziabek (9 lat), który otrzyma³ dyplom
i upominek za uczestnictwo.

Na szczêœcie by³a na tym œwiêcie grupa modelarzy
dzia³aj¹cych w sekcji modelarstwa lotniczego, prowa-
dzonej przez p. Krzysztofa Daniela. Mimo prawie bez-
wietrznej pogody uda³o jej siê wzbiæ w powietrze la-
tawce oraz model zdalnie sterowanego szybowca. Wy-
czyn bardzo siê podoba³ grupie ogl¹daj¹cych zawody
widzów. Modelarze uzupe³nili ogon latawca naszego
jedynego uczestnika i w koñcu jego model te¿ poszybo-
wa³ w powietrzu.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku frekwencja
uczestników bêdzie du¿o wy¿sza, a wiatr powieje sil-
niej.

Centrum Kultury w Œmiglu sk³ada serdeczne po-
dziêkowanie firmie Cadbury E. Wedel za ufundowanie
nagród i upominków.

E. Kurasiñski

Inwazja rocka
Tak¹ nazwê nosi³a impreza, która odby³a siê 30 wrze-

œnia br. na boisku w Wielichowie. Organizatorem by³o
wielichowskie Centrum Kultury. Od godz.1400 na sce-
nie prezentowa³y swoje umiejêtnoœci amatorskie zespo-
³y rockowe m.in. z Wielichowa, Koœciana, Wolsztyna
i Œmigla. Zespó³ „DISTILLED” dzia³aj¹cy przy Centrum
Kultury w Œmiglu wyst¹pi³ jako siódmy w kolejnoœci.
Tak wynika³o z losowania przeprowadzonego przed
koncertem. S³owa uznania nale¿¹ siê organizatorowi,
który zadba³ o wystêpuj¹cych, zapewniaj¹c bony ¿yw-
noœciowe i zwrot kosztów podró¿y. Publicznoœæ , mimo
i¿ nie dopisa³a w stu procentach, bawi³a siê œwietnie.
Imprezê uwa¿am wiêc za bardzo udan¹, szczególnie dla
naszego zespo³u.

Piotr Swêdrowski

Sekcja plastyczna
zaprasza instruktor – Antoni Szulc.

Sekcja plastyczna dzia³aj¹ca w Centrum Kultury
w Œmiglu dzieli siê na trzy grupy wiekowe:
– dzieciêc¹, zajêcia we wtorki w godz. od 1400 do 1800,
– m³odzie¿ow¹, œrody i czwartki od godz. 1400 do 1800,
– starsz¹, œrody i czwartki od godz. 1400 do 1800.

Uczestnicy wszystkich grup na zajêciach poznaj¹ ró¿-
ne techniki plastyczne i zagadnienia dotycz¹ce np. per-
spektywy, mieszania kolorów itp.

Do udzia³u w zajêciach zapraszamy wszystkich chêt-
nych, szczególnie m³odzie¿ i starszych.

Gimnastyce towarzyszy muzyka idealnie dopasowa-
na do tempa æwiczenia. Æwiczenia nie tylko modeluj¹
sylwetkê i pomagaj¹ spaliæ zbêdne kalorie, ale równie¿
u³atwiaj¹ roz³adowanie codziennych stresów. Aerobik
jest  œwietn¹ okazj¹ do spotkañ towarzyskich, mo¿na
poznaæ nowych ludzi, porozmawaæ z kole¿ankami.

Zajêcia: poniedzia³ki i czwartki w sali widowisko-
wej Centrum Kultury od godz. 1930 do 2030. Op³ata
5 z³ spotkanie.
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Kobieta dla siebie i innych.
W ramach dzia³alnoœci w Stowarzyszeniu Centrum

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Odzew”
w Lesznie opracowa³am projekt „Kobieta dla siebie i in-
nych”.

Celem ca³ego projektu jest zdobycie przez kobiety
ze wsi umiejêtnoœci radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych, poznanie swoich mo¿liwoœci i skuteczne ich wy-
korzystanie w ¿yciu osobistym, zawodowym i spo³ecz-
nym, zdobycie umiejêtnoœci uczestniczenia w dyskusji
i dochodzenia do kompromisu oraz aktywizacja kobiet
w œrodowisku lokalnym.

W projekcie przewidzia³am realizacjê nastêpuj¹cych
tematów:
– profilaktyka zdrowia psychicznego kobiety
– zdrowe ¿ywienie rodziny
– kreowanie w³asnego wizerunku
– profilaktyka zdrowotna
– prawa kobiety w rodzinie
– pomoc edukacyjna dzieciom – „równe szanse”
– planowanie bud¿etu domowego
– rekreacja

Realizacjê projektu rozpoczê³am od zorganizowania
warsztatów szkoleniowych dla kobiet wsi Niet¹¿kowo,
które odby³y siê 18,19,20 paŸdziernika br. w œwietlicy
szkolnej Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie.

W warsztatach uczestniczy³o 27 kobiet o bardzo zró¿-
nicowanej rozpiêtoœci wiekowej, ró¿nym wykszta³ceniu
i zainteresowaniach.

Z wymienionej wy¿ej tematyki zrealizowano dwa
pierwsze zagadnienia. Warsztaty z zakresu zdrowia
psychicznego kobiety przeprowadzi³y panie psycholog
Gra¿yna Majchrzycka i Iwona Wilk, przybli¿aj¹c zagad-
nienia:
– jak s³uchaæ i byæ s³uchanym
– ró¿nica miêdzy s³uchaniem a s³yszeniem
– trening asertywnoœci
– umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem

Warsztaty z zakresu zdrowego ¿ywienia rodziny
przeprowadzi³a technolog ¿ywienia Maria Majewska
przybli¿aj¹c w ich ramach:
– ogólne wiadomoœci o ¿ywieniu
– zawartoœæ sk³adników budulcowych, energetycznych

i regulatorowych w poszczególnych grupach produk-
tów ¿ywnoœciowych

– zasady zdrowego ¿ywienia (zakoñczone degustacj¹).
Pod koniec zajêæ uczestniczki wype³ni³y krótk¹ an-

kietê, z której wynika, ¿e istnieje potrzeba organizowa-

nia tego typu zajêæ. Panie wyrazi³y zadowolenie z wy-
niesionej wiedzy, chêæ uczestniczenia w podobnych zajê-
ciach w przysz³oœci, wskaza³y tak¿e tematykê, która je
najbardziej interesuje. Stwierdzi³y równie¿, ¿e zajêcia
te da³y im okazjê spotkania w szerszym gronie kobiet,
pozwoli³y odnowiæ kontakty, nawi¹zaæ wiêŸ emocjo-
naln¹. By³y form¹ relaksu, a tak¿e form¹ aktywnoœci
w niecodzienny dla nich sposób. Udzia³ w zajêciach po-
móg³ im pokonaæ nieœmia³oœæ, obawê przed nieznanym,
przed ludŸmi spoza w³asnego œrodowiska, zmusi³ po
prostu do wyjœcia z domu i zajêcia siê sob¹.

Warsztaty sfinansowa³o starostwo koœciañskie, nato-
miast dyrekcja ZSZ w Niet¹¿kowie udostêpni³a nieod-
p³atnie salê w której odby³y siê zajêcia.

Wy¿ej wymienionym dziêkujê w imieniu w³asnym
i uczestniczek warsztatów.

Teodozja Ratajczak

ciech Ciesielski, przygotowali na tê oka-
zjê krótki wystêp artystyczny.

Aktualne problemy zwi¹zku przybli¿y³
zebranym prezes Stanis³aw Skoraszewski.

Nastêpnie wybrano nowego prezesa
zwi¹zku, którym zosta³ Edward B³ocian.
Funkcjê zastêpcy bêdzie pe³ni³ Wojciech
Lorenc, sekretarza Marcin Apolinarski,
a skarbnika Edmund Skrzypczak. Oprócz
tego w sk³ad zarz¹du weszli: Edward Olej-
nik, Kazimierz Bartkowiak, Franciszek

ci¹g dalszy ze str. 5
Szymañski, Boles³aw Kiciñski, Gertruda
Skrzypczak, Adam Wojtkowiak, W³ady-
s³aw Przydro¿ny, Urszula Rosolska, Maria
Szulc.

Na zjeŸdzie okrêgowym ko³o ze Œmigla
reprezentowa³ bêdzie Wojciech Lorenc.

W czêœci artystycznej zebrania wyst¹-
pi³ ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”, który
przedstawi³ wi¹zanki tañców i przyœpie-
wek: szamotulskich i rzeszowsko – prze-
worskich.

Eugeniusz Kurasiñski

Edward B³ocian

fot. Jolanta Borowczyk
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Centrum Kultury w Œmiglu za-
prasza m³odzie¿ na

dyskotekê andrzejkow¹,
która odbêdzie siê 29 listopada br.
w sali widowiskowej, w godz. od
2000 do 2400. W programie min. la-
nie wosku i zabawy andrzejkowe.
Oprawê muzyczn¹ zapewni Maciej
Brzeziñski. Wstêp 5 z³ od osoby.

UWAGA
Zarz¹d Miejski Œmigla og³osi³ konkurs na stanowi-

sko Kierownika Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu.

Kandydaci przystêpuj¹cy do konkursu powinni spe³-
niaæ nastêpuj¹ce warunki: posiadaæ wy¿sze wykszta³-
cenie i 6 letni sta¿ pracy, kandydat powinien byæ miesz-
kañcem gminy Œmigiel. Oferty powinny zawieraæ: kwe-
stionariusz osobowy, udokumentowane wykszta³cenie,
aktualne œwiadectwo pracy dokumentuj¹ce sta¿ pracy,
opinie z dotychczasowych miejsc pracy, perspektywiczny
plan pracy i organizacji Oœrodka Kultury Fizycznej i Re-
kreacji.

Oferty z dokumentami nale¿y sk³adaæ w zamkniê-
tych kopertach z dopiskiem „Konkurs” w Urzêdzie Miej-
skim Œmigla, plac Wojska Polskiego nr 6, pokój nr 19
w terminie do dnia 19 listopada br. do godz. 1500. Kon-
kurs przeprowadzi Komisja konkursowa powo³ana przez
Zarz¹d Miejski Œmigla. Zasady przeprowadzenia kon-
kursu okreœla regulamin pracy komisji konkursowej.
Z trybem i zasadami postêpowania konkursowego kan-
dydaci zostan¹ zapoznani po wstêpnym zakwalifikowa-
niu do konkursu. O terminie konkursu kandydaci zo-
stan¹ powiadomieni odrêbnym pismem.

Zaproszenie
Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne informuje, ¿e

w dniu 21 listopada br. o godz. 1800 w sali klubowej
Centrum Kultury w Œmiglu (wejœcie C) odbêdzie siê
spotkanie z Panem Stefanem Grysem, prezesem za-
rz¹du Przedsiêbiorstwa Przemys³u Fermentacyjnego
„AKWAWIT”, „Wybitnym Wielkopolaninem”.
Wszystkich zainteresowanych uprzejmie zapraszamy.
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Fot. Elf-Marciniak

Rozmowa z so³tysem wsi Gliñsko
p. Eugeniuszem Stachowskim

Proszê powiedzieæ nam kilka s³ów o sobie.
– Mam 45 lat, wywodzê siê z gospodarstwa. Z zawodu
jestem stolarzem, obecnie na rencie. ¯onaty, mam jed-
nego syna.

Od kiedy pe³ni Pan funkcjê so³tysa?
– Obj¹³em j¹ trzy lata temu po pani Marii Pó³rolniczak.
Jakie zadania pan kontynuowa³, jakie rozpocz¹³?
–  Zakoñczy³em po³o¿enie trelinki przed œwietlic¹ i re-
mont samej œwietlicy. Nowe zadania to przede wszyst-
kim sprawa drogi lub rozbudowy skrzy¿owania, które
wyp³ynê³y przy budowie obwodnicy. Poza tym czysz-
czenie rowów melioracyjnych, wybudowanie wiaty dla
dzieci oczekuj¹cych na autobus szkolny.
Co Pan uwa¿a za swój sukces?
– Uda³o mi siê zintegrowaæ mieszkañców wsi, którzy
chêtnie w³¹czaj¹ siê i anga¿uj¹ w prace spo³eczne, tak
jak na przyk³ad zagospodarowanie miejsca przy œwie-
tlicy na boisko do pi³ki no¿nej czy wspomniane oczysz-
czanie rowów. Wspólnie organizujemy do¿ynki wiejskie.
Ale prawdziwym sukcesem bêdê móg³ nazwaæ dopiero
zakoñczenie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, budo-
wy bezpiecznej drogi dojazdowej do Œmigla.
Co wed³ug Pana polepszy³oby  warunki ¿ycia miesz-
kañców Gliñska?
– Niew¹tpliwie kanalizacja i doprowadzenie gazu do wsi,
po³o¿enie chodników... Ale niestety s¹ to tylko plany,
poniewa¿ przy funduszach, jakie wieœ otrzymuje, nie
jesteœmy w stanie sami tego zrobiæ. Gliñsko liczy ok.
180 mieszkañców, a wiêc i odpis od podatku jest nie-
wielki.

Na ekologicznym szlaku
Na dwie piesze wycieczki wybra³y siê dzieci ze Szko-
³y Podstawowej w Œmiglu. Celem by³o gospodarstwo
agroturystyczne pañstwa Haberników z Bronikowa.

Inicjatork¹ tych wypraw by³a Danuta Strzelczyk.
Pierwsza odby³a siê 29 wrzeœnia, kiedy do Bronikowa
wyruszy³y dziewczêta z klas pi¹tych. Drug¹ wycieczkê
zorganizowano 6 paŸdziernika. Tym razem udzia³ w niej
brali uczniowie klas szóstych oraz dwóch czwartych.
Oprócz D. Strzelczyk opiekowa³y siê nimi nauczycielki
Wanda Judek i Ma³gorzata Szymañska. W obu wyciecz-
kach brali te¿ udzia³ praktykanci Hanna Habernik i Ma-
ciej Lorkiewicz.

W gospodarstwie bawiliœmy siê przy ognisku i po-
znawaliœmy zasady, na jakich funkcjonuj¹ gospodarstwa
agroturystyczne - mówi D. Strzelczyk.

Chcia³abym podziêkowaæ pañstwu Habernikom za
goœcinê i mi³o spêdzony czas.DAS

Ponownie najlepszy
Micha³ Szkudlarek ponownie wywalczy³ tytu³ mistrza
Polski w supermaratonie stukilometrowym. Powtó-
rzy³ w ten sposób swój ubieg³oroczny sukces.

Mistrzostwa Polski w supermaratonie odbywaj¹ siê
co roku w Kaliszu. W tym roku imprezê zorganizowano
7 paŸdziernika.

Micha³ Szkudlarek po zwyciêstwie w ubieg³ym roku
nale¿a³ do faworytów. Jak siê okaza³o, ponownie nie mia³
sobie równych w swej grupie wiekowej.

W zwyciêstwie pomagali mu sponsorzy: pañstwo
Waligórscy ze Œmigla, pan Tadeusz Myler z Lubosza
Nowego, pan Zbigniew Wojciechowski z Koœciana i pan
Jacek Adamczak z Leszna. DAS

Jak czêsto spotyka siê Pan z mieszkañcami?
– W ci¹gu tych trzech lat bardzo czêsto, g³ównie ze
wzglêdu na problem drogi, która jest dla mieszkañców
bardzo wa¿na. W spotkaniach na ten temat bior¹ udzia³
prawie wszyscy, a ju¿ na pewno przedstawiciele ka¿de-
go domu. Poza tym ka¿dy z mieszkañców mo¿e przyjœæ
porozmawiaæ, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba.
Jak wygl¹da ¿ycie kulturalne na wsi?
– Praktycznie zanik³o, ludzie, podobnie jak w mieœcie,
spotykaj¹ siê przewa¿nie na gruncie towarzyskim, du¿o
czasu spêdzaj¹ przed telewizorami. Moim marzeniem
jest uaktywniæ przede wszystkim m³odzie¿ i Ko³o Go-
spodyñ Wiejskich. Mamy przecie¿ ³adn¹ salê, która mo¿e
byæ lepiej wykorzystana. Teraz odbywaj¹ siê tu tylko
zebrania i czasem dzieci graj¹ w tenisa sto³owego. Li-
czymy te¿ w tej kwestii na pomoc Centrum Kultury,
mo¿e ono obudzi wieœ.
Dziêkujemy za rozmowê.

B. Mencel, ¯.Klecha
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Czeœæ!
Czy widzicie, jaki jestem weso³y?
Sprawi³y to dzieci z klasy I w ¯egrówku, wymyœla-

j¹c piêkn¹ wyliczankê. Oto ona:
Jestem siedmiolatek.
Bardzo kocham tatê,
kocham te¿ mamusiê
lecz do szko³y chodziæ muszê.
Tu siê du¿o nauczê, rozwi¹¿ê wiele zagadek,
moim koleg¹ bêdzie Radek!

Brawo! Czekam na nastêpne wierszyki i wyliczanki.
Ju¿ jesieñ. Niektórzy twierdz¹, ¿e to smutna pora

roku, bo ca³a przyroda uk³a-
da siê do zimowego snu.
S³ysza³em nawet narzeka-
nia, ¿e nie ma co robiæ wie-
czorami, gdy ju¿ ciemno na
dworze i nie mo¿na bawiæ
siê na podwórku. Ja tak nie
twierdzê. Moim zdaniem,
jesieñ to zaczarowana pora
bajek. Usi¹dŸcie spokojnie
i pos³uchajcie mojej bajki:

Zdarzy³o siê to pewnej
jesieni. Wœród kolorowych
liœci które spad³y z drzew,
le¿a³ piêkny liœæ klonowy.
By³ œliczny, mieni³ siê z³ocistym kolorem i b³yszcza³
w jesiennym s³oñcu. Mimo, ¿e by³ taki piêkny p³aka³
cichutko cieniutkim g³osikiem i narzeka³:
–Ach, jaki ja jestem nieszczêœliwy! Wiosn¹ by³em zie-
lony, latem wygrzewa³em siê w s³oñcu, ciep³y wietrzyk
ko³ysa³ mnie na samym wierzcho³ku klonu, a teraz le¿ê
na mokrej ziemi, jest mi zimno, ca³y jestem suchy!
Wkrótce rozpadnê siê na ma³e kawa³eczki i zginê mar-
nie! Jaki ja jestem nieszczêœliwy!

W tym momencie wiatr dmuchn¹³ mocniej i uniós³
p³acz¹cy listek najpierw wysoko, wysoko a póŸniej upu-
œci³ na kapelusz przechodz¹cej pani. Sz³a szybko i nie
zauwa¿y³a spadaj¹cego liœcia, który powêdrowa³ ulica-
mi miasta, wygodnie le¿¹c na kapeluszu. Rozgl¹da³ siê
ciekawie. Wszystko by³o dla niego nowe: przeje¿d¿aj¹-
ce samochody, wystawy sklepowe i domy.
–Ojej – westchn¹³ – ciekawe dok¹d ja zawêdrujê?

Pani w kapeluszu wesz³a do apteki.
–Dzieñ dobry pani, znowu potrzebuje pani leki? Jak siê
miewa pani córeczka? – spyta³a troskliwie pani apte-
karka.
– Mam kolejn¹ receptê. Moja Ola ma zapalenie p³uc
i jeszcze musi le¿eæ w ³ó¿ku. Nie mo¿e wychodziæ z do-
mu. Jest taka smutna, a¿ ¿al na ni¹ patrzeæ. Zawsze lu-
bi³a rysowaæ a teraz nawet rysowanie j¹ nie cieszy.

–Proszê j¹ pozdrowiæ – powiedzia³a pani, podaj¹c pu-
de³eczka z lekami.

Kobieta wysz³a z apteki i szybkim krokiem posz³a
dalej, nios¹c na kapeluszu liœæ. Teraz podró¿ klonowe-
go liœcia nie trwa³a ju¿ d³ugo. Wkrótce znalaz³ siê w po-
koju, w którym w du¿ym ³ó¿ku le¿a³a ma³a dziewczyn-
ka. By³a rzeczywiœcie smutna.
–Olu, przynios³am ci lekarstwa, wkrótce bêdziesz zdro-
wa!
–Mamo, co masz na g³owie? – odezwa³a siê dziewczyn-
ka cichutkim g³osem – co mi przynios³aœ?
–Jak to, co? Kapelusz! – mama rozgl¹da³a siê zdziwio-
na.
–Ale na kapeluszu! To z³ociste!

Mama zdjê³a kapelusz i wtedy zobaczy³a klonowy
liœæ, który w œwietle lampy b³yszcza³ jak z³ota broszka.
–To liœæ, ale jaki piêkny!- zawo³a³a dziewczynka, uœmie-
chaj¹c siê. – Mamo, on jest taki piêkny, ¿e chcia³abym
go narysowaæ! Podaj mi, proszê, moje kredki.
– Ja piêkny? – zastanawia³ siê liœæ. Teraz le¿a³ spokoj-
nie na stoliku i przygl¹da³ siê rysunkowi Oli.
–Narysowa³aœ piêkny rysunek, Olu – powiedzia³a mama.
– A co teraz zrobisz z tym liœciem?
–W³o¿ê go do mojej ksi¹¿ki z bajkami. Wiesz mamo,
ten liœæ jest taki piêkny, ¿e chyba zaczarowany.
– Chyba tak – przytaknê³a mama, z zadowoleniem pa-
trz¹c na uœmiechniêt¹ twarzyczkê swojej córki.

Czy zauwa¿yliœcie, ¿e ta bajka nie ma tytu³u i ilustra-
cji?

To zadanie dla Was. Wymyœlcie tytu³ i wykonajcie
ilustracjê. Autor najciekawszej pracy otrzyma nagrodê.
Zadanie przeœlijcie do Centrum Kultury albo jak zwy-
kle oddajcie swojej Pani w szkole, do 18 listopada.

Zwyciêzc¹ konkursu z poprzedniego numeru jest
Magda Nowak z klasy IIb. Moje gratulacje! Nagrodê
mo¿na odebraæ w Centrum Kultury.

¯yczê Wam wielu pomys³ów na tytu³ i ilustracjê.
Wasz Œmiglaczek.
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Mniej wiêcej co dziesiêæ, piêtnaœcie lat zawodowi
macherzy od kultury i socjologii staraj¹ siê wy³uskaæ
z chaosu postaw i zachowañ wspólny mianownik, na-
zwaæ i okreœliæ jednym chwytliwym terminem... POKO-
LENIE X.

Zanim jednak w 1991 roku Douglas Coupland zaty-
tu³owa³ swoj¹ ksi¹¿kê w³aœnie w ten sposób, zaliczyli-
œmy ju¿ powojenne „stracone pokolenie”, generacjê „bit-
ników” lat piêædziesi¹tych, którego filozofiê James Dean
zwar³ w „Buntowniku bez powodu”, epopei pokolenia
lat szeœædziesi¹tych, dzieci – kwiatów, hippisów, a na-
stêpnie futurystyczn¹ generacjê lat siedemdziesi¹tych
z narodzinami komputera osobistego, programami lo-
tów kosmicznych i pierwszymi dyskotekami, bêd¹c¹
wstêpem do wybuchu nihilistycznej kontestacji punków
kiedy to powsta³y zespo³y Sex Pistols i The Clash. Po-
tem lata osiemdziesi¹te – czas progresu i koniunktury
gospodarczej, robienia pieniêdzy i profuzji technologii
we wszystkich dziedzinach ¿ycia. To czas, w którym do-
biegaj¹cy czterdziestki hippisi zaczynaj¹ zabiegaæ o pro-
minentne posady i stanowiska – Clinton, Olechowski.
Teraz mo¿na bez wstydu zarabiaæ pieni¹dze. Yuppie,
cz³owiek robi¹cy b³yskotliw¹ karierê, kompetentny
(w w¹skiej dziedzinie) sta³ siê wizytówk¹ tych czasów.

W 1983 roku eseista Paul Fussel wyda³ ksi¹¿kê „The
Class”, któr¹ mo¿na uznaæ za próbê zdefiniowania „po-
kolenia X”. Fussel konstatuje, ¿e X nie jest proletariu-
szem, nie jest te¿ cz³onkiem klasy œredniej ani arysto-
krat¹. Jednak z ka¿d¹ z tych klas ³¹czy go coœ wspólne-
go. Jako proletariusz, przewa¿nie cierpi na brak pieniê-
dzy i wykonuje byle jakie zawody. Jako klasyczny ary-
stokrata ¿ywi jednak przekonanie, ¿e ludzka dzia³alnoœæ
powinna mieæ za cel sam¹ siebie, a nie jak¹œ zewnêtrzn¹
wartoœæ. X najchêtniej nie pracuje, a jeœli ju¿ do pracy
jest zmuszony, to wybiera tak¹, która zbytnio nie anga-
¿uje jego intelektu czy emocji. Pokolenie X to doros³a
generacja ludzi pomiêdzy 18 a 28 rokiem ¿ycia. Czy
w Polsce te¿ mamy X? ¯eby odpowiedzieæ na to pyta-
nie trzeba poznaæ genezê amerykañskich X – ów. Na
ich wy³onienie siê wp³ynê³y dwa czynniki. Pierwszy to
za³amanie siê w latach 70. fordyzmu – modelu produk-
cji, a w konsekwencji tak¿e organizacji spo³eczeñstwa,
gdzie wszystko oparte by³o na wzorze wytwarzania For-
da model T, genialnego wynalazku Henry’ego Forda.
Oznacza³o standaryzacjê produkcji, d³ugie serie wytwa-
rzane w wielkich zbiurokratyzowanych i hierarchicznie
zbudowanych fabrykach. Z perspektywy konsumenta

by³o to równoznaczne z monotoni¹ i ograniczeniem
wyboru przez dyktaturê producenta. Epoka postfordy-
zmu, zwana konsumeryzmem, wprowadzi³a z kolei dyk-
tat konsumencki, co w praktyce wymaga³o wielkiej ela-
stycznoœci producentów i ich nastawienia na gusty od-
biorców. Zmiana modelu wytwarzania przynios³a te¿
zmianê systemu wartoœci. Rozbudowany rynek us³ug,
gdzie na czele stoj¹ jak symbole agencje reklamowe,
oœrodki badañ marketingowych czy biura public rela-
tions, preferuje wartoœci zwi¹zane z energi¹ i innowa-
cyjnoœci¹. Mo¿liwoœæ b³yskawicznej kariery, w³aœciwa
naszym czasom, oznacza jednak niebezpieczeñstwo jesz-
cze szybszego upadku, a w konsekwencji lêk i stres. Po-
dobnie elastycznoœæ w pracy mo¿e doprowadziæ do bra-
ku czasu na jak¹kolwiek inn¹ dzia³alnoœæ, a wiêksza mo-
bilnoœæ spo³eczna spowodowaæ wyalienowanie. Drugi
czynnik odpowiedzialny za powstanie „pokolenia X”
w Ameryce oparty jest na porównaniu jego mo¿liwoœci
rozwoju ekonomicznego z pokoleniem rodziców. X to
busters – demograficzny spadek, ich rodzice to boomers
– wy¿owcy. Demografia sprawi³a, ¿e X rozpoczêli swo-
je doros³e ¿ycie, gdy najlepsze miejsca pracy zajmuj¹
nadal ich rodzice i starsze rodzeñstwo. ̄ eby siê dorobiæ
musieliby walczyæ miêdzy sob¹, anga¿owaæ siê w wy-
œcig szczurów. Obie te sprawy doprowadzi³y do posta-
wy buntowniczej wobec konsumpcyjnego stylu ¿ycia
i moralnoœci yuppies. Czêœæ m³odych Amerykanów
wybra³a ¿ycie na peryferiach spo³eczeñstwa.

Czynniki które stworzy³y amerykañskie „pokolenie
X”, zadzia³a³y tak¿e w Polsce. Nie by³o u nas wpraw-
dzie za³amania fordyzmu, za to za³ama³a siê centrali-
styczna gospodarka komunistyczna. Zaliczyliœmy nag³e
przejœcie do kapitalizmu ze wszystkimi jego skutkami.
M³odzi rozpoczynaj¹cy kariery na pocz¹tku lat 90 zd¹-
¿yli ju¿ siê okopaæ tak, ¿e najlepsze sto³ki zosta³y zajê-
te. Nie da siê zaprzeczyæ istnieniu polskich yuppies. A jak
s¹ yuppies, to s¹ i ludzie, którzy nie chc¹ nimi byæ, któ-
rzy wol¹ zarabiaæ grosze, nie trac¹c swego cz³owieczeñ-
stwa i trzymaj¹c siê m³odzieñczych idea³ów. X s¹ z re-
gu³y dobrze wykszta³ceni – nie maj¹c szans na pracê,
maj¹ czas na studia – i to czêsto w ma³o rynkowych
dziedzinach, wybieranych pod k¹tem zainteresowañ. To
pokolenie stoickie – ironia i kpina pozwala mu znosiæ
spokojniej niedoskona³oœæ œwiata. To w³aœnie polska
„generacja X”. Jeszcze nieliczna, ale stale powiêkszaj¹-
ce swe szeregi.

(AJ).
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K r z y ¿ ó w k a  z  n a g r o d a m i

Poziomo:
3.g³owonóg o owalnym ciele, ³ac.
sepia

8.góry we wsch. Francji
9.bezsilnoœæ

10.s³u¿y do zmiany prêdkoœci i ci-
œnienia pary, gazu lub cieczy

11.”...... i diament” Andrzejewskie-
go

12.ma symbol „C”
13.dwuko³owa taczka

16.podnios³y styl mówienia
19.obrys, kontur
22.kucharska z przepisami
23.”..... i pokój” To³stoja
24.mania, konik
25.przestarzale o sypialni ma³¿eñ-

skiej
26.awantura, k³ótnia
29.z rodziny jeleniowatych
32.miêso na kotlety
35.hultaj, urwis
36.imiê Einsteina
37.manierka dla kolarza
38.poobiednia drzemka
39.s³ynna Isadora
40.porasta ³¹ki

Pionowo:
1.dawniej spi¿arnia
2.czêœæ przewodu pokarmowego
3.u¿ywane do k¹pieli
4.oty³oœæ
5.zespó³ Grechuty
6.s¹siadka Holandii
7.zimowa dyscyplina sportowa

14.œwieci w nocy
15.wynik odejmowania
16.przyczyna
17.syberyjski las
18.metamorficzna to gnejs
19.rezerwa
20.³agodzi wstrz¹sy
21.uznanie, rozg³os
27.zawieszenie broni
28.but na deszcz
30.mównica
31.du¿y ssak z rzêdu waleni
32.zlot czarownic
33.stu³bia
34.szajka

Poprawne has³o krzy¿ówki z „WŒ” nr 9 (234) brzmia³o:

„KONIEC LATA”

Nagrodê - wizytê w Gabinecie Kosmetycznym 2001 p. Bo¿eny Tomasik -

wylosowa³a p. Janina Go³embska, Œmigiel

Odpowiedzi prosimy przesy³aæ na adres redakcji do dnia 20 listopada br.
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Centrum Kultury w Œmiglu
podaje cennik obowi¹zuj¹cy w 2002 roku

Sala widowiskowa
1. Wesele z poprawinami 800,00 *
2. Wesele bez poprawin 650,00 *
3. Zabawa 480,00 *
4. Przyjêcie komunijne 250,00
5. Zebranie ( sala + kuchnia) 30,00 /h
6. Zebranie (sala) 23,00 /h
7. Stypa 160,00
8. Jubileusz, inne 210,00
9. Spektakl 180,00

Sala klubowa
1. Przyjêcie komunijne 230,00
2. Zebranie (sala + kuchnia) 23,00 /h
3. Zebranie (sala) 15,00 /h
4. Stypa 140,00
5. Jubileusz, inne 180,00

Sala kinowa
1. Wesele, zabawa 200,00
2. Zebranie (sala + kuchnia) 23,00 /h
3. Zebranie (sala ) 19,00 /h

Sala kameralna
1. Zebranie, szkolenie 15,00 /h
2. Kurs d³ugoterminowy 11,00 /h

Inne
1. Nag³oœnienie 18,00 /h
2. Audio – Video 3,00 /h

Wypo¿yczenia
1. Obrus 4,00
2. Stó³ 2,50 szt.
3. Krzes³o 1,50 szt.
4. Naczynie porcelanowe 0,50 szt.
5. Naczynie szklane 1,20 szt.
6. Sztuæce 0,30 kpl
* – obowi¹zuje op³ata ZAiKS
Wszystkie ceny zawieraj¹ VAT ( 22%)

Sprzedam rury do folii 2,5 cali oko³o 200 m.
tel. 518 57 41
Matematyka – korepetycje, komputerowe przepisywa-
nie prac, tekstów. Tel. 518 06 71.
J. angielski, korepetycje 5 189-609 po 1500

O g ³ o s z e n i a  d ro b n e  O g ³ o s z e n i a  d r o b n e  O g ³ o s z e n i a  d ro b n e  O g ³ o s z e n i a  d ro b n e

Sprzedam sukniê œlubn¹ tel. 065 5 37 21 71
Dzia³ka budowlana, Œmigiel. Tel. 0609270126.
Sprzedam dzia³kê budowlana w Œmiglu, ul. Rudnickie-
go, z pozwoleniem na budowê. Tel. 0609462175 lub wie-
czorem 5200324.
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S p or t
Gra³y wszystkie zespo³y

Sporo pojedynków mogli obejrzeæ kibice tenisa sto-
³owego w Œmiglu. Gra³y bowiem wszystkie dru¿yny
Klubu Sportowego Polonii Arsena³ Œmigiel.
W pierwszym pojedynku drugoligowym, który odby³ siê
14 paŸdziernika, œmigielanie zwyciê¿yli 7:3 ̄ aki Tacza-
nów. Dla dru¿yny punkty zdobywali Bart³omiej Glinka
2,5, Dawid Bartoszkiewicz 2, Patryk Ratajczak 1,5, Ro-
bert Bartosz 1.
W tym samym dniu, z wynikiem 5:5, rozegrano mecz
z rezerwami Raszkowianki Raszków. Ponownie najsku-
teczniejszy okaza³ siê Bart³omiej Glinka, który zdoby³
2 punkty. Robert Bartosz wywalczy³
1,5 punktu, Patryk Ratajczak 1 i Dawid Bartoszkiewicz
0,5 punktu.
Tego dnia grali równie¿ trzecioligowcy. Ulegli oni ze-
spo³owi MKS Ostrzeszów 7:10. Punkty w tym meczu
zdobyli Wojciech Waligórski 4,5, Dariusz Szymañski
1,5, Mateusz Kuciak 1.
W rozgrywkach A-klasy, Polonia zremisowa³a u siebie
9:9 z Rydzyniakiem Rydzyna. Punktowali tu: Jan No-
wak 4,5, Marcin £¹czny 3, Dawid Zandecki 1,5. Jêdrzej
Skrzypek i Micha³ Grzylkowski punktów nie zdobyli.
W meczu A-klasowym czwarta dru¿yna pokona³a 11:7
Iskrê Osieczna. Tutaj punkty zdobyli £ukasz Szymañski
4,5, Marta Waligóra 2,5, Tomasz Nawrot 2,5 i Weronika
¯urek1,5. DAS

Pi¹ty w kraju
Znakomicie spisa³ siê w tym sezonie Albert Pelec. Zo-
sta³ pi¹tym zawodnikiem kraju w klasie 80 centyme-
trów szeœciennych. By³ to jego ostatni sezon w tej kla-
sie.
Sukces, jakim jest zajêcie pi¹tego miejsca, przypieczê-
towa³ podczas siódmej i zarazem ostatniej rundy Indy-
widualnych Miêdzynarodowych Motocrossowych Mi-
strzostw Polski. Turniej odby³ siê  6 i 7 paŸdziernika
w Gdañsku. W motocrossowych zawodach zawodnicy
startuj¹ zawsze dwa razy. Albert zajmowa³ miejsca dzie-
si¹te oraz ósme. Wczeœniejsze znakomite starty w in-
nych zawodach Grand Prix, pozwoli³y mu zaj¹æ pi¹te
miejsce w ca³ym cyklu.
W klasie do 80 centymetrów by³ najlepszy ze wszyst-
kich zawodników Wschowskiego Klubu Motorowego.
Miêdzy innymi wyprzedzi³ swego brata Jacka, który te-
goroczn¹ rywalizacjê zakoñczy³ jako 26 zawodnik kra-
ju.

W szachowych mistrzostwach
Troje zawodników Klubu Szachowego Wie¿a Œmi-
giel bra³o udzia³ w pó³fina³ach mistrzostw Polski. Ich
start uznaæ mo¿na za udany, wszyscy uplasowali siê
bowiem w pierwszych dziesi¹tkach swych grup wie-
kowych.

Impreza odby³a siê w dniach 21 - 28 wrzeœnia w DŸwi-
rzynie. Wie¿ê reprezentowali tam Agnieszka Adamczak,
która gra³a w grupie do lat 10, Magdalena Judek, w gru-
pie do lat 16 oraz Marcin WoŸny w grupie do 18 lat.
Z ka¿dej grupy do fina³u krajowego awansowa³a trójka
zawodników. Niestety, nie uda³o siê to œmigielanom.

Mimo to zagrali naprawdê dobrze - mówi instruktor
Ma³gorzata Adamczak.

Na tyle na ile by³o ich staæ i na tyle na ile liczy³am.
Warto te¿ dodaæ, ¿e w DŸwrzynie Marcin otrzyma³ drug¹
kategoriê szachow¹.

W samej sekcji zmniejszono liczbê spotkañ. Teraz
obywaj¹ siê raz w tygodniu, w poniedzia³ki, w godzi-
nach od 16 do 20. DAS

Albert w tym roku koñczy 15 lat. Oznacza to, ¿e od
przysz³ego sezonu startowaæ bêdzie w klasie 125 centy-
metrów juniorów. Ju¿  teraz do tego siê przygotowuje.
Kilka tygodni temu, po raz pierwszy w ¿yciu, wystarto-
wa³ w tej klasie w turnieju w Czechach.

Równie¿ w klasie 125 junior jecha³ w dniach 13 i 14
paŸdziernika w Olszynie pod Jeleni¹ Gór¹w turnieju
towarzyskim. Je¿d¿ono dwa razy dziennie. W pierwszym
dniu Albert zaj¹³ miejsca 7 i 6, w drugim by³ dwukrot-
nie pi¹ty. £¹cznie w ca³ej imprezie zaj¹³ pi¹te miejsce.
DAS

Orlêta Terra Czacz - pocz¹tek sezonu
Tegoroczny sezon tenisiœci sto³owi Gminnego Ludo-
wego Klubu Sportowego Orlêta Terra Czacz  rozpo-
czêli meczem z Juniorem Leszno. W walce ze znacz-
nie starszymi przeciwnikami nie mieli szans. PóŸniej
gra³y ze sob¹ pierwsza i druga dru¿yna Orl¹t. W trze-
cim spotkaniu rozgrywek gracze z Czacza pokonali
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przeciwników z Bodzewa.
Mecz z Juniorem Leszno rozegrano 7 paŸdziernika.
W leszczyñskim zespole grali seniorzy. Potyczki z nimi
m³odzicy Orl¹t nie mogli wygraæ. Mecz zakoñczy³ siê
zwyciêstwem Juniora 18:0.

W rozegranym tydzieñ póŸniej meczu pomiêdzy obie-
ma dru¿ynami z Czacza lepsza okaza³a siê pierwsza
ekipa, która zwyciê¿y³a 15:3

Dla zwyciêzców punkty zdobyli: Tomasz Wieczorek,
Krzysztof Garstka i Tomasz Furmanowicz po 4,5, Ma-
ciej Nowak 1,5, Hilary Furmanowicz nie uzyska³ punk-
tu. Dla drugiej dru¿yny po jednym punkcie wywalczyli
Andrzej Fr¹ckowiak, Dawid Obiega³a i Patryk Wojtko-
wiak. W zespole gra³ jeszcze Marcin Langner, który jed-
nak punktu nie zdoby³.

17 paŸdziernika gracze z Czacza pokonali w meczu
wyjazdowym 10:8 LKS Bodzewo. Marek Maœlak
i Krzysztof Garstka zdobyli po 3,5 punkta. Tomasz Wie-
czorek wywalczy³ 2, a Micha³ Ska³ecki 1 punkt. DAS

Pod wodz¹ nowego trenera
Klub Sportowy Mas-Rol Sp³awie pod wodz¹ nowe-
go trenera rozegra³ ju¿ kilka spotkañ. Miêdzy inny-
mi gracze zgotowali kibicom du¿¹ niespodziankê
w Lesznie. Œwietnie zagrali te¿ z dru¿yn¹ z Miejskiej
Górki. Tu jednak mogli mówiæ o ogromnym pechu.

W sobotê, 22 wrzeœnia, zawodnicy ze Sp³awia za-
grali z Koron¹ Piaski. By³ to ich pierwszy mecz pod
wodz¹ S³awomira Grzelczyka. Rywal od pocz¹tku oka-
za³ siê lepszy, co obrazuje wynik 0:3 do przerwy. W pew-
nym sensie zawinili te¿ sami gracze Mas-Rolu, którzy
na murawê wychodzili wyraŸnie spiêci.

W drugiej ods³onie mecz by³ ju¿ bardziej wyrówna-
ny. W 65 minucie, po indywidualnej akcji strza³em z le-
wej strony, gola dla sp³awian zdoby³ Pawe³ Bajzert.
Drug¹ bramkê dla goœci strzeli³ w 75 minucie z rzutu
karnego Jacek Galiñski, po faulu na Wojciechu Mani.
Nie na wiele to siê jednak zda³o, ostatecznie Mas-Rol
przegra³ 2:6.

Kolejnym rywalem, tym razem podejmowanym u sie-
bie, by³a dru¿yna Znicz Obra. Sp³awianie jeszcze nigdy
przedtem z tym zespo³em nie wygrali. Zaczêli ostro, bo
ju¿ w 2 minucie silny strza³ odda³ Jacek Galimski. Bram-
karz wybi³ pi³kê z najwiêkszym trudem. Przez kolejne
kilkadziesi¹t minut zawodnicy Obry starali siê bloko-
waæ œrodek boiska, mimo to pomiêdzy 22 a 30 minut¹
gospodarze przeprowadzili seriê huraganowych ataków.
Najpierw znakomitym strza³em z 25 metrów popisa³ siê
Wojciech Mania, lecz znów goœci uratowa³ bramkarz.
W 24 minucie, po strzale Paw³a Bajzerta, pi³ka otar³a
siê o s³upek. Trzy minuty póŸniej strza³ Micha³a Kazi-
mierczaka ponownie obroni³ bramkarz. I wreszcie 30
minuta. Rzut wolny wykona³ Pawe³ Mania. Silnie strze-

lona pi³ka odbi³a siê od jednego z obroñców, zmieniaj¹c
tor lotu i wpad³a do siatki. Znicz w pierwszej po³owie
nie odda³ ani jednego celnego strza³u na bramkê Mas-
Rolu. Na pocz¹tku drugiej po³owy sp³awianie zdobyli
doœæ nietypowego gola. Mateusz Ciszak miêkko wrzu-
ci³ pi³kê na pole karne. Z³apa³ j¹ bramkarz Obry. Tak
jednak nieszczêœliwie, ¿e wypad³a mu ona z r¹k i znala-
z³a siê w bramce. Goœcie w  49 minucie przeprowadzili
jedyn¹ w tym meczu, zakoñczon¹ jednak niepowodze-
niem groŸn¹ akcjê. W 75 minucie Jacek Galiñski z 20
metrów strzeli³ tak silnie, ¿e pi³ka odbi³a siê od klatki
piersiowej bramkarza i spad³a wprost pod nogi Macieja
Strzelczyka, który ustali³ wynik na 3:0.

W œrodê, 3 paŸdziernika, sp³awianie zagrali u siebie
z Racotem Racot w Pucharze Polski. Trener Mas-Rolu
potraktowa³ ten mecz jako trening i eksperymentowa³,
ka¿¹c zawodnikom graæ na innych ni¿ zazwyczaj pozy-
cjach. Mimo to mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:2.
O wszystkim zadecydowa³y wiêc rzuty karne. Tu dosz³o
do niesamowitego wrêcz pojedynku. Ostatecznie lepsi
okazali siê goœcie, którzy wygrali 13:12. O pora¿ce Mas-
Rolu zadecydowa³ niecelny strza³ Daniela Marciniaka
w poprzeczkê.

Trzy dni póŸniej, w sobotê 6 paŸdziernika, zawodni-
cy ze Sp³awia zagrali z liderem rozgrywek Poloni¹ Lesz-
no. Leszczynianie od pocz¹tku przyst¹pili do ataków.
Gola zdobyli ju¿ w 5 minucie po b³êdzie obroñcy Mi-
cha³a Kazimierczaka, któremu odskoczy³a pi³ka, co wy-
korzysta³ napastnik Polonii. W pierwszej po³owie lesz-
czynianie zdobyli jeszcze jednego gola.

W czasie przerwy S³awomir Grzelczyk stwierdzi³, ¿e
Mas-Rol i tak nie ma nic do stracenia. Wzmocni³ atak
i nakaza³ graæ ofensywnie. Jak siê okaza³o z powodze-
niem. Kontaktow¹ bramkê zdoby³ w 65 minucie Mate-
usz Ciszak, po podaniu z prawej strony od W³odzimie-
rza Rogackiego. W tym czasie inicjatywa nale¿a³a ju¿
do Mas-Rolu. Wyrównanie pad³o w 81 minucie, po piêk-
nym strzale Paw³a Bajzerta, który rzuci³ siê szczupa-
kiem na lec¹c¹ metr nad ziemi¹ pi³kê. Po tym golu Po-
loniœci ruszyli do huraganowych ataków. Nie przynio-
s³y one jednak ¿adnego skutku i skazana przed meczem
na po¿arcie dru¿yna Mas-Rolu wywioz³a z Leszna je-
den punkt.

Ostatni jak dotychczas mecz sp³awianie zagrali w nie-
dzielê, 14 paŸdziernika. Podejmowali u siebie spadko-
wicza z czwartej ligi Spartê Miejska Górka. Ten mecz
na d³ugo pozostanie w pamiêci gospodarzy. Walka by³
niezwykle wyrównana z obu stron.
O wyniku zadecydowa³a 82 minuta. Zawodnik Sparty
doœrodkowa³ z naro¿nika. Do pi³ki wyskoczy³o dwóch
obroñców Mas-Rolu oraz napastnik z Miejskiej Górki.
Przed ca³¹ trójk¹ pi³ka odbi³a siê i to ci¹g dalszy na str. 18
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Pozosta³ niedosyt
W zakoñczonych rozgrywkach B-klasy znakomicie spi-
sywa³a siê dru¿yna Uczniowskiego Klubu Sportowego
Grom Czacz. Beniaminek zaj¹³ drugie miejsce w tabeli.
23 wrzeœnia pi³karze z Czacza zagrali w meczu wyjaz-
dowym z K³osem Wrzodyñ. Po pierwszej po³owie za-
powiada³o siê na pogrom goœci, K³os wygrywa³ bowiem
3:1. Gracze z Czacza potrafili siê jednak zmobilizowaæ,
strzelili jeszcze trzy bramki i ostatecznie wygrali 4:3.
Dwa gole zdoby³ Sebastian Pietrzykowski, po jednym
Rafa³ Piotrowiak i Leszek Zemler.

To spotkanie obrazuje to, co powtarzam od pocz¹tku
sezonu. Nasi gracze nie potrafi¹ odpowiednio przygo-
towaæ siê do gry przed meczem. Na pocz¹tku graj¹ fa-
talnie i potrzebuj¹ zimnego prysznica, by zmobilizowaæ
siê do lepszej gry - skomentowa³ przebieg meczu Ma-
rek Sowa, prezes klubu.

W nastêpnym pojedynku, w dniu 30 wrzeœnia, na
w³asnym boisku pi³karze Gromu ³atwo pokonali Or³a
Belêcin 4:0. Na listê strzelców wpisali siê: Fryderyk
Walkowiak, Sebastian Pietrzykowski, Damian Pieœniak
i Rafa³ Piotrowiak. By³ to jeden z lepszych meczy dru-
¿yny, a o sukcesie zadecydowa³y sk³adne i, co najwa¿-
niejsze skutecznie przeprowadzone akcje.

7 paŸdziernika na boisku w Czaczu Grom zremiso-
wa³ ze Startem Starkowo 1:1. Bramkê zdoby³ Fryderyk
Walkowiak. Pi³karze z Czacza odczuwali jeszcze zmê-
czenie po meczu w Pucharze Polski, jaki rozegrali czte-
ry dni wczeœniej. Niestety przegrali 0:5 z Poloni¹ Lesz-
no. Sama gra z takim zespo³em by³a ju¿ jednak niema-
³ym sukcesem. By³a to bowiem trzecia runda pucharu.
By do niej dotrzeæ Grom pokona³ wczeœniej Rywala
Kurz¹górê i Heliosa Czempiñ.

I wreszcie w ostatnim meczu jesiennej rundy rozgry-
wek na wyjeŸdzie z Rywalem Klon Mochy pad³ remis
1:1 Dla Gromu bramkê zdoby³ Marek Sowa. Zawodni-
cy tego klubu strzelili te¿ bramkê samobójcz¹.

Uwa¿am, ¿e drugie miejsce w tabeli to znakomity re-
zultat dla beniaminka - mówi Marek Sowa.

Mimo to pozosta³ lekki niedosyt, Do lidera grupy,
w³aœnie pi³karzy z Moch, brakuje nam dwóch punktów.
Gdybyœmy wygrali ze Starkowem, na co by³o nas staæ,

przewodzilibyœmy stawce. Przy tym dorobku punktowym
mielibyœmy bowiem korzystniejszy stosunek bramek.

W rozgrywkach nieŸle radzili te¿ sobie trampkarze
Gromu. 22 wrzeœnia pokonali 5:1 dru¿ynê z Moch.
Bramki zdobywali Pawe³ Tomaszyk i Stefan Czajka -
po 2 oraz Mateusz Witomski.

Tydzieñ póŸniej, 29 wrzeœnia, m³odzi zawodnicy
z Czacza zagrali z zespo³em Rydzyniaka Rydzyna. Zmar-
nowali niestety wiele dogodnych okazji do zdobycia
gola. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê ich pora¿k¹ 0:1.
PóŸniej mieli graæ z Dêbem Leszno. Zespó³ ten jednak
nie dojecha³, co by³o jednoznaczne z walkowerem dla
Czacza 3:0.

13 paŸdziernika rozegrali mecz z Orkanem Chorze-
min osi¹gaj¹c 3:0. Bramki zdobyli Krzysztof Czachow-
ski, Arkadiusz Bajzert i Mateusz Witomski.

19 paŸdziernika Grom przegra³ u siebie z Rolnikiem
Racot 1:3. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0 po
bramce Paw³a Tomaszyka. PóŸniej jednak na boisku nie-
podzielnie królowali goœcie.

W drugiej po³owie przez piêtnaœcie minut oddaliœmy
pole, szczególnie œrodek boiska - informuje M. Sowa.

Niestety, efekt by³ widoczny, wprowadzi³em wiêc re-
zerwê. Ci pi³karze, którzy weszli na boisk,o nie byli gor-
si od przeciwników, jednak nie zdobyli gola. Gra w œrod-
ku boiska to element, nad którym bêdziemy musieli po-
pracowaæ i przemyœleæ go z zawodnikami.

Ostatecznie Grom Czacz zaj¹³ w rozgrywkach czwar-
te miejsce. DAS

Seniorzy lepsi od juniorów
Nie bêd¹ mile wspominaæ kilku minionych meczy pi³-
karze Klubu Sportowego Pogoñ 1929 Œmigiel. Ró¿-
nie wiod³o siê seniorom. Trzy kolejne spotkania prze-
grali juniorzy. Ci jednak za rywali mieli przeciwni-
ków ze znacznie wiêkszych miast.
W pierwszym meczu rozgrywek wyjazdowych Pogoñ
uleg³a 2:4 Krobiance Krobia. Bramki dla zespo³u zdo-
byli Pawe³ Szulc i Adam Olejnik. Kolejny mecz zakoñ-
czy³ siê zwyciêstwem nad Heliosem Bucz 3:2. Na listê
strzelców dwukrotnie wpisa³ siê Artur Basiura, a raz
Karol Piotrowiak. Trzeci mecz zakoñczy³ siê pora¿k¹
Pogoni 0:3 z Lwem Pogorzela. W kolejnym pokonali
Wielkopolankê Szelejewo 2:0. Tym razem gole zdobyli
Krzysztof Pelec i Adam Olejnik.

Juniorzy pierwszy mecz przegrali 0:8, za przeciwni-
ka mieli jednak samego Lecha Poznañ. Nastêpnie mieli
graæ mecz wyjazdowy z Ostrowi¹ Ostrów. Zawodników
zdziesi¹tkowa³y jednak choroby i ostatecznie œmigiela-
nie na mecz nie pojechali, oddaj¹c zwyciêstwo walko-
werem 0:3. W kolejnym pojedynku zmierzyli siê z Rol-
budem Pleszew, ulegaj¹c 1:4. Bramkê dla Pogoni zdo-
by³ Robert Zandecki. DAS

tak pechowo, ¿e spad³a wprost na g³owê zawodnika Spar-
ty, który wepchn¹³ j¹ do bramki. Wynik meczu nie uleg³
zmianie.

Po tym spotkaniu odczuwamy ogromny niedosyt -
mówi Tomasz Bosy, cz³onek zarz¹du klubu.

Przede wszystkim dlatego, ¿e zawodnicy z Miejskiej
Górki dwukrotnie uderzali pi³kê rêkoma na w³asnym polu
karnym, czego nie odgwizda³ sêdzia. DAS

ci¹g dalszy ze str. 17
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