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Uchwa³y Rady Miejskiej Œmigla
Ile i za co bêdziemy musieli zap³aciæ w br roku.

W Rocznicê Powstania
Wielkopolskiego

Rocznica
powstania
Towarzystwa

Œpiewu
„Harmonia”

„Bajka o œnie¿nym smoku”
(I czêœæ bajki w tym numerze)

Katarzyna Kraczewska jest uczennic¹ III klasy Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie. Jej bajka zosta³a nagro-
dzona w V Ogólnopolskim Przegl¹dzie Dzieciêcej i M³o-
dzie¿owej Twórczoœci Literackiej „Lipa 2001”

K o n c e r t
r o c k o w y
w Œmiglu
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Redakcja „Witryny Œmigielskiej” uczestniczy³a
w spotkaniu rady so³eckiej wsi Czacz z dzielnicowym tej
miejscowoœci Józefem Sz³apka. Omawiano miêdzy in-
nymi sprawy koniecznoœci umieszczania numerów na po-
sesjach, bezpieczeñstwa na skrzy¿owaniu, nadmiernej
szybkoœci pojazdów poruszaj¹cych siê ulic¹ 27 Stycznia
w kierunku Przysieki oraz bezprawnego wycinania drzew
w parku. Dzielnicowy zaproponowa³ sta³e kontakty
z mieszkañcami wsi.

W drugiej czêœci spotkania cz³onkowie rady podzieli-
li siê z nami problemami mieszkañców i planami na przy-
sz³oœæ.
 I. O wsi i mieszkañcach

Czacz liczy 1240 mieszkañców, do so³ectwa nale¿¹
równie¿ mieszkañcy przysió³ka Nadolnik – 90 osób. Wieœ
jest bardzo rozleg³a, nie dziwne wiêc, ¿e mieszkañcy
w wielu przypadkach nie znaj¹ siê wzajemnie. Praktycz-
nie rzecz bior¹c miejscowoœæ podzielona jest na cztery
czêœci: Nadolnik, Wielichowska, Czacz œrodkowy
i 27 Stycznia. Podzia³ ten nie sprzyja wspólnym dzia³a-
niom, chocia¿ istnieje tutaj Ko³o Gospodyñ Wiejskich,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Gminny Ludowy Klub Spor-
towy „Orlêta Terra”, Uczniowski Klub Sportowy „Grom”
i Klub Seniora.

Œwietlicê wiejsk¹ przekazano szkole, poniewa¿ dziœ

trudno by³oby j¹ utrzymaæ. Szko³a dba o obiekt, a przede
wszystkim jest on maksymalnie wykorzystany. W godzi-
nach przedpo³udniowych korzystaj¹ z niego dzieci, swoj¹
siedzibê ma tam te¿ biblioteka, stra¿ po¿arna, odbywaj¹
siê w niej zebrania wiejskie.

Frekwencja na zebraniach jest doœæ niska, poza tymi,
na których dokonywany jest podzia³ œrodków z odpisu
wiejskiego. Mieszkañcy nie garn¹ siê do prac spo³ecz-
nych, chocia¿ ostatnio wspólnymi si³ami uda³o siê wy-
budowaæ boisko do pi³ki no¿nej. Na razie korzysta z nie-
go klub, ale planuje siê tam organizacjê imprez.
II. Bol¹czki i trudnoœci

Tak jak wszêdzie istotn¹ rzecz¹ jest brak funduszy.
Skupiono siê na bezpieczeñstwie mieszkañców, przede
wszystkim dzieci id¹cych do szko³y. Po³o¿ono chodniki
na ul. 27 Stycznia, zaplanowano te same prace na ul.
Wielichowskiej. Trochê jest to nie w porz¹dku, ¿e drogi
przez wieœ s¹ powiatowe, a utrzymanie nale¿y wy³¹cznie
do wsi.
III. Zamierzenia, plany

Konieczne jest utwardzenie bocznych dróg, np. na ul.
Polnej, która w porze opadów zamienia siê w b³oto. Re-
montu wymagaj¹ te¿ wiaty na przystankach autobuso-
wych. Planów i zamierzeñ jest du¿o, ale... œrodków fi-
nansowych brak.

C z a c z

Proszê przedstawiæ siê Czytelni-
kom.
– Mam 53 lata, jestem ¿onaty,
mam troje dzieci. Z zawodu je-
stem œlusarzem mechanikiem,
obecnie na rencie. Od 16 roku
¿ycia dzia³am w Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej, obecnie jestem pre-
zesem OSP Czacz i viceprezesem
Zarz¹du Miejsko – Gminnego. Co
jeszcze mogê dodaæ... trzeci¹ ka-
dencjê jestem so³tysem i tak samo
radnym Rady Miejskiej.
Co jest najtrudniejsze w pracy
so³tysa?
– Nak³oniæ ludzi do wspó³pracy,
gdy nie ma funduszy. W ogóle
wspó³praca z ludŸmi nie jest ³atwa, wiêkszoœæ zamyka
siê w krêgu swoich spraw. Trudno zadowoliæ wszystkich
mieszkañców. Dla ka¿dego najpilniejsz¹ potrzeb¹ jest to,
co jego lub jego otoczenia dotyczy. Ja muszê z tych
wszystkich pilnych spraw wybraæ jedn¹, dwie, które bê-
dziemy realizowaæ. Dla mnie na przy-k³ad najwa¿niejsze

jest bezpieczeñstwo, dlatego
pojawi³y siê chodniki, dlate-
go walczê z nadmiern¹ szyb-
koœci¹ przeje¿d¿aj¹cych
przez wieœ samochodów.
Pana plany, marzenia?
– Nawi¹zuj¹c do bezpieczeñ-
stwa mieszkañców, bardzo
chcia³bym wyremontowaæ
tzw. „star¹ drogê” - to droga
za karczm¹. Myœlê, ¿e roz³a-
dowa³aby ruch na skrzy¿owa-
niu i jednoczeœnie by³aby bez-
pieczniejsza dla pojazdów
w³¹czaj¹cych siê do ruchu na
E 5. Planujê te¿, co mówili
cz³onkowie rady so³eckiej:

zakoñczenie budowy chodników.
Chcia³bym zacieœniæ wspó³pracê wszystkich organi-

zacji dzia³aj¹cych w Czaczu. Przy braku funduszy tylko
wspólne dzia³anie mo¿e przynieœæ korzyœci dla wsi.
Dziêkujemy za rozmowê. ¯yczymy panu i mieszkañ-
com realizacji planów.

R o z m o w a  z  s o ³ t y s e m  w s i  C z a c z  p .  H e n r y k i e m  S z u l e m .

Rozmawia³y: B. Mencel, ¯. Klecha
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plac Joanny D`Arc

Uchwa³y
Rada Miejska Œmigla na sesji w dniu 10 stycznia 2002 r. uchwali³a:

Uchwa³a nr XXXVII/408/2002
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Œmigiel do podjêcia czynnoœci zmierzaj¹cych do podzia³u dzia³ki Nr 120 o pow. 1.10.00 ha, po³o¿onej
w Gliñsku, a nastêpnie sprzeda¿y wydzielonej dzia³ki.

Uchwa³a Nr XXXVII/409/2002
§ 1 uchwa³y Nr XVI/185/2000 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie op³at za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego
zaopatrzenia w wodê z terenu Gminy Œmigiel otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala siê stawkê op³at za wodê w wysokoœci 1,84 z³ za 1 m3”.

Uchwa³a nr XXXVII/410/2002
W uchwale Nr XXXVII/429/1998 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 5 lutego 1998r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad czystoœæ i po-
rz¹dku na terenie Gminy Œmigiel wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
- w za³¹czniku nr 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Za œcieki wprowadzone do kanalizacji ogólnosp³awnej oraz dowo¿one ustala siê op³atê w wysokoœci 2,39 z³ za 1 m3

Uchwa³a Nr XXXVII/412/2002
1.W § 43 ust. 4-6 Statutu Gminy Œmigiel otrzymuj¹ nastêpuj¹ce brzmienie:
„4. Honorowe obywatelstwo, medal ³¹cznie z legitymacj¹ i dyplomem nadaje Rada w drodze uchwa³y.
  5. Maj¹c na uwadze zachowanie presti¿u przyznawanego wyró¿nienia Rada Miejska mo¿e wybraæ najwy¿ej 3 wnioski, tym samym ustala
siê limit przyznawanych odznaczeñ w iloœci najwy¿ej trzech w roku.
  6. Wnioski o wyró¿nienie mog¹ sk³adaæ:
1/ organizacje spo³eczne, partie i zak³ady pracy,
2/ jednostki samorz¹dowe (Rady So³eckie – Zarz¹dy Osiedli),
3/ grupa przynajmniej 12 radnych,
4/ grupa mieszkañców poparta co najmniej 100 podpisami, w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku do Biura Rady Miejskiej Œmigla”.
2. W § 43 dodaje siê ust. 7,8i9 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
„7. Komisja Spraw Spo³ecznych dokona wstêpnej oceny z³o¿onych wniosków przy wspó³udziale wnioskodawcy przedstawiaj¹cego zasad-
noœæ wniosku. Komisja Spraw Spo³ecznych przedstawi swoje propozycje wraz z uzasadnieniem na posiedzeniu Rady, która zwyk³¹ wiêk-
szoœci¹ g³osów w g³osowaniu tajnym podejmuje decyzjê o odznaczeniu.
8. Wrêczenia przyznanych wyró¿nieñ dokonywa³ bêdzie na uroczystej sesji Przewodnicz¹cy Rady.
9. Ewidencjê przyznanych wyró¿nieñ honorowych prowadzi Biuro Rady w ksiêdze odznaczeñ i wyró¿nieñ”.

Uchwa³a Nr XXXVII/413/2002
W za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y Nr XXIII/254/2000 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 30 listopada 2000 r. punkt nr 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przy sprzeda¿y prosi¹t:
- w godz. od 1000 do 1100

wysokoœæ op³aty wynosi 50,00 z³
- w godz. od 1100 do 1200

wysokoœæ op³aty wynosi 40,00 z³
- w godz. 1200 do 1300

wysokoœæ op³aty wynosi 30,00 z³
- w godz. od 1300 do 1400

wysokoœæ op³aty wynosi 20,00 z³
- po godz. 1400

wysokoœæ op³aty wynosi 7,00 z³”

Uchwa³a Nr XXXVII/414/2002
Ustala siê op³atê za znakowanie zwierz¹t tj. kolczykowanie w wysokoœci 2,00 z³ od jednego znaku identyfikacyjnego.

Uchwa³a XXXVII/415/2002
Stwierdza siê wygaœniêcie mandatu radnego w dwumandatowym okrêgu wyborczym Nr 13 obejmuj¹cym wsie Stare Bojanowo, Parsko,
¯ydowo, Tadeusza Hany¿a z listy Nr 12 Wiejski Komitet Wyborczy w Starym Bojanowie w zwi¹zku z prawomocnym wyrokiem S¹du
orzeczonym za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej.

Uchwa³a XXXVII/416/2002
W § 1 Uchwa³y Nr II/11/98 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie powo³ania Komisji Rewizyjnej wyrazy „Tadeusz
Hany¿” zastêpuje siê wyrazami „Jan Lisiak”.
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W ubieg³ym roku minê³a 100 rocznica pamiêtnego
strajku, w obronie jêzyka polskiego, podjêtego przez dzie-
ci polskie we Wrzeœni i kilku innych miejscowoœciach.
Rozmiar i zasiêg tego strajku by³ ograniczony, ale echa
owych wydarzeñ roznios³y siê nie tylko na terenie wszyst-
kich zaborów, ale równie¿ Europie i na innych kontynen-
tach. Pod³o¿em wydarzeñ by³ powszechny strajk szkol-
ny w zaborze pruskim w latach 1906/07. Aby zrozumieæ
jak do niego dosz³o, nale¿y przeœledziæ przebieg polityki
narodowoœciowej pañstwa niemieckiego wobec spo³e-
czeñstwa polskiego z terenu zaboru pruskiego. Polityka
ta na przestrzeni lat wielokrotnie zmienia³a siê od liberal-
nej do bardzo restrykcyjnej. W zakresie systemu, organi-
zacji i zmian w polityce szkolnej przez ca³y czas, a¿ do
uzyskania niepodleg³oœci, obowi¹zywa³o tzw. Allgeme-
ine Landrecht (powszechne prawo krajowe), które doty-
czy³o m.in. obowi¹zku rodziców posy³ania dzieci do
szkó³, utrzymywania publicznych szkó³ powszechnych,
dyscypliny szkolnej itd. Niezale¿nie od tego sprawy szkol-
ne by³y regulowane przez edykty i dekrety królewskie,
ustawy oraz rozporz¹dzenia ministerialne, zarz¹dzenia
i okólniki prowincjalne. Dekretem z 3.11.1817 roku ce-
sarz Fryderyk Wilhelm III utworzy³ Ministerstwo Wy-
znañ i Szkolnictwa. W terenie organem w³adz szkolnych
II instancji danej prowincji by³ od 1825 roku Naczelny
Prezes, zajmuj¹cy te¿ stanowisko przewodnicz¹cego Pro-
wincjalnego Kolegium Szkolnego. Kolegium temu pod-
lega³o ca³e szkolnictwo œrednie i seminaria nauczyciel-
skie. Wszystkie szko³y elementarne dekret z 1817 roku
podda³ pod zarz¹d i nadzór regencji, na której czele sta³
prezydent (W Wielkim Ksiêstwie Poznañskim by³y 2 re-
gencje, poznañska i bydgoska). Organem wykonawczym
prezydenta w zakresie spraw szkolnych by³ Oddzia³ ds.
Koœcielnych i Szkolnych. Regencja posiada³a w zakresie
spraw szkolnych znaczn¹ samodzielnoœæ. Komisarzami
regencji w obrêbie poszczególnych powiatów byli lan-
draci, czyli starostowie. Do zakresu ich dzia³añ nale¿a³y
tzw. zewnêtrzne sprawy szkolne, a wiêc administracyjne,
zdrowotne, budowlane, prawne i maj¹tkowe. Wewnêtrz-
ne sprawy szkolne, a wiêc nadzór pedagogiczny i dydak-
tyczny, nale¿a³ do powiatowych inspektorów szkolnych,
których w prowincji poznañskiej by³o 67. Sprawami ma-
terialnymi szko³y, reprezentacj¹ gminy szkolnej w spra-
wach prawnych, udzia³em we wprowadzeniu w urz¹d na-
uczycieli zajmowa³ siê Dozór Szkolny. Gminy szkolne
partycypowa³y w op³acaniu nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach ludowych (elementarnych). Zgodnie z ustaw¹
z 15.7.1886 roku w prowincji poznañskiej nominacja na-

uczycieli nale¿a³a do pañstwa – po uprzednim zasiêgniê-
ciu opinii magistratu albo gminy. W prowincji poznañ-
skiej wiêkszoœæ dzieci pobiera³a naukê u nauczycieli swe-
go wyznania. W 1886 roku dotyczy³o to np.95,3 % dzieci
protestanckich i 91,5 % dzieci katolickich. Rz¹d pruski
wyznaczy³ 4 godziny tygodniowo na naukê religii. Mimo
rozbudowanego systemu organizacyjnego szkolnictwa,
powszechny obowi¹zek nauczania nie by³ w pe³ni reali-
zowany. W 1903 roku w regencji poznañskiej do szkó³
wiejskich uczêszcza³o 68 % dzieci, a do miejskich 81 %.
Pod wzglêdem iloœci szkó³ prowincja poznañska nale¿a-
³a do najbardziej zaniedbanych. W 1910 roku na 2100
tys. mieszkañców by³o 27 publicznych szkó³ œrednich,
czyli 1 na 77 777 mieszkañców, a w ca³ych Prusach jed-
na taka szko³a przypada³a na 48 744 mieszkañców.
W 1911 roku w szko³ach ludowych lekcje prowadzi³o
30 % nauczycieli pochodzenia polskiego (w szko³ach by³o
70 % dzieci polskich) i 70 % niemieckich. Zgodnie z de-
klaracj¹ z³o¿on¹ na Kongresie Wiedeñskim cesarz Fry-
deryk Wilhelm III zobowi¹za³ siê zapewniæ Polakom rów-
noœæ wobec Niemców, uznanie ich jêzyka, ochronê naro-
dowoœci i religii. Z kolei Pruska Konstytucja z 1850 roku
przyznawa³a Koœcio³owi prawo do kierowania naucza-
niem religii. Zasady te z wyj¹tkiem krótkich okresów z lat
1830 i 1863, by³y do czasu wojny prusko – francuskiej
przestrzegane. Przyk³adem mo¿e byæ stanowisko pruskie-
go ministra oœwiaty Altensteina zajête w 1822 roku wo-
bec nadgorliwego dyrektora poznañskiego gimnazjum,
usi³uj¹cego ograniczyæ u¿ywanie jêzyka polskiego. Uchy-
laj¹c decyzjê wspomnianego dyrektora, napisa³ on m. in.
„... jest rzeczywiœcie po¿¹dane i konieczne, ¿eby Polacy
rozumieli jêzyk urzêdowy i umieli siê nim wys³awiaæ,
nie jest jednak konieczne, by tym samym zaprzestali u¿y-
wania jêzyka ojczystego, ani te¿ by go zaniedbywali.
Religia i jêzyk ojczysty s¹ najcenniejszymi skarbami na-
rodu, le¿¹cymi u podstaw jego œwiata uczuæ i pojêæ. Dla
celów rz¹du wystarczy, je¿eli niemiecki bêdzie wyk³ada-
ny w ka¿dej niemieckiej szkole i jeœli dopilnuje siê, ¿eby
ka¿de dziecko przed ukoñczeniem szko³y nabra³o bieg³o-
œci w pos³ugiwaniu siê tym jêzykiem”. Sytuacja uleg³a
zmianie po powstaniu w 1871 roku Cesarstwa Niemiec-
kiego. 1.1.tego roku Bismarck : „oskar¿y³ kler katolicki
o tworzenie przeszkód w rozpowszechnianiu jêzyka nie-
mieckiego w zaborze pruskim, poniewa¿ narody s³owiañ-
skie i romañskie (...) w ca³ej Europie zwalczaj¹ ducha
niemieckiego, który próbuje nieœæ oœwiecenie”.

Jan Pawicki
(c.d.n.)

Strajk szkolny 1906/07 w Œmiglu i okolicy
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Oby to by³o bajk¹

Zima zazwyczaj kojarzy siê z monotoni¹ i jednostaj-
noœci¹. Krótkie, szare dni, d³ugie, podobne do siebie wie-
czory, które trudno zape³niæ ciekawymi zajêciami, na
dworze zimno i ponuro, wiej¹ przenikliwe wiatry, œlisko.

Tegoroczna zima zapowiada³a siê zupe³nie tak samo,
a jednak – jeœli uwa¿nie rozejrzeæ siê wko³o – mo¿na
stwierdziæ, ¿e dostarczy³a nam sporo i to nawet niema-
³ych atrakcji. Przede wszystkim zwyk³¹, zimow¹ mono-
toniê zak³óci³ œnieg, który w ostatnich latach wcale nie
by³ zjawiskiem oczywistym dla tej pory roku. Pada³ wiêc
raczej rzadko, a jeœli ju¿ to skromnie i prawie natych-
miast topnia³. A w tym roku? Co za brak umiaru! Œnie¿y-
³o i œnie¿y³o, w sposób zupe³nie nieopanowany, wrêcz
nieprawdopodobny. Stan taki wywo³a³ szereg wspomnieñ
dojrza³ej generacji Polaków o œnie¿nych zimach sprzed
lat, nieprzejezdnych drogach, odciêtych od œwiata wsiach
i przysió³kach. Poniewa¿ œnieg nadal sypa³ i zrobi³o siê
zupe³nie jak w mruczance Kubusia Puchatka – „Im bar-
dziej pada œnieg, tym bardziej sypie œnieg...” – trzeba by³o
porzuciæ wspomnienia i zabraæ siê do odœnie¿ania, bo tym
razem zasypa³o nie tylko wioski, ale i g³ówne drogi. Po-
œród ogólnego zaskoczenia nie by³o nim tylko to, ¿e s³u¿-
by drogowe jak co roku...

Kiedy pechowcom, którzy próbowali zrealizowaæ za-
miar zjedzenia wieczerzy wigilijnej z rodzin¹ mieszka-
j¹c¹ w innej miejscowoœci, uda³o siê dotrzeæ do celu
i mniej lub bardziej pomyœlnie powróciæ do swoich do-
mów, œnieg niespodziewanie zacz¹³ topnieæ w oczach.
Zanim jednak dzie³o unicestwienia siê dokona³o, nagle
nadszed³ mróz i wtedy dopiero siê porobi³o! Wielka, kra-
jowa œlizgawka, a drogowcy...

W koñcu sytuacja zosta³a opanowana, choæ komuni-
katy o wyczerpaniu zapasów piasku przeznaczonego do
posypywania jezdni i chodników mog³y budziæ pewien
niepokój.

Potem na rzekach ruszy³a kra. Od¿y³y kolejne wspo-
mnienia, tym razem daleko bardziej nieprzyjemne. Trud-
no dziwiæ siê mieszkañcom terenów zagro¿onych powo-
dziami, ¿e nawet najmniejszy powód rodzi w nich obawy
i burzy i tak kruche poczucie bezpieczeñstwa. Telewizja
informowa³a wprawdzie, ¿e nie ma powodów do niepo-
koju, ale ju¿ nie raz rzeczywistoœæ okazywa³a siê inna.

Telewizja – no w³aœnie. Na równi z aur¹ uatrakcyjnia
tê zimê. Rzecz jasna, nie chodzi o zawartoœæ programów
telewizyjnych, bo te ju¿ dawno przesta³y byæ atrakcj¹.
W dostarczaniu rozrywki, a raczej wstrz¹sów skutecznie
przerywaj¹cych zimow¹ jednostajnoœæ, prym wiod¹ po-
zycje informacyjne. Doroœli ludzie w Sejmie, nie bacz¹c
na szacownoœæ murów, w których siê znajduj¹ ani na to,
¿e zwrócone s¹ na nich oczy ca³ej Polski, nie umiej¹c
inaczej wyraziæ swych emocji, okupuj¹ sejmow¹ mów-

nicê. Przepraszam, nieliczni próbuj¹ zapanowaæ nad emo-
cjami, ale czy dobrym sposobem jest topienie ich w wy-
sokoprocentowych trunkach? Czy tego typu wiadomoœci
nie powinny byæ opatrzone znaczkiem zakazuj¹cym dzie-
ciom ich ogl¹dania, bo jak sensownie wyt³umaczyæ im
to, co widaæ na ekranie? Mo¿e lepiej nie wyjaœniaæ, kim
s¹ ci ludzie, dopóki dzieci same nie odkryj¹ niezgodno-
œci s³ownikowej definicji pos³a z realiami? Tu jeszcze od
biedy da³oby siê jakoœ wybrn¹æ, ale ju¿ na pewno ozna-
czona zakazem ogl¹dania przez niedojrza³ych widzów
powinna byæ telewizyjna wiadomoœæ o makabrycznej
dzia³alnoœci ³ódzkiego pogotowia ratunkowego. Tego nie
wymyœli³ ani Alfred Hitchcock, ani David Lynch. (I na
có¿ ci, twórco, wyobraŸnia, skoro ¿ycie samo podsuwa
najgorsze scenariusze?) Ju¿ niepotrzebne smoki i czarow-
nice. Teraz niegrzecznemu dziecku wystarczy powiedzieæ:
„Bo wezwê karetkê pogotowia”. Daleko mi do ¿artów,
proszê pañstwa, w sytuacji, gdy ta groŸba ma swoje pod-
stawy.

Na zakoñczenie, aby od¿egnaæ nieweso³e myœli o to-
talnym zaniku moralnoœci, upadku obyczajów, dodam, ¿e
to chyba nic nowego, bo ju¿ w XVIII wieku Ignacy Kra-
sicki pisa³ we „Wstêpie do bajek”:

„By³ celnik, który nie krad³; szewc, który nie pija³;
¯o³nierz, co siê nie chwali³; ³otr, co nie rozbija³;
By³ minister rzetelny, o sobie nie myœla³;
By³ na koniec poeta, co nigdy nie zmyœla³.
A co to jest za bajka? Wszystko to byæ mo¿e!
Prawda, jednak¿e ja to miêdzy bajki w³o¿ê.”

Dopisaæ trzeba by jedynie:
By³ lekarz pogotowia, który chorym pomocy udziela³,
By³ pose³, który w³asn¹ postaw¹ szlachetne wzorce

powiela³.
„A co to jest za bajka?...”

Hanna Portala

Idzie luty, obuj dobre buty.
Luty to – February (ang.) Februar (niem.) février (franc.). Nasz

luty swoj¹ nazwê wzi¹³ od mrozów – „srogi” czyli mroŸny. Bardzo
dawno temu nazywa³ siê  s t r ê p a c z , od grud, którymi „strzêpi³”
drogi. W lutym najczêœciej przypada wywodz¹cy siê z ludowej tra-
dycji t³usty czwartek i kusy wtorek. Zwyczaj obchodzenie t³ustego
czwartku przetrwa³ do dziœ. Dawniej pieczono jednak nie tylko p¹czki
(koniecznie na smalcu), ale i faworki, ró¿nego rodzaju bliny, pampu-
chy i racuchy. Nastêpuj¹cy po kusym wtorku Popielec równie¿ obfi-
towa³ w liczne obyczaje. M³odzi ¿artownisie na przyk³ad czyhali na
upatrzone ofiary z garnkami pe³nymi popio³u. Doœæ powszechne  by³o
te¿ oœmieszanie panien, które nie znalaz³y w karnawale kandydata
na mê¿a, przez przywi¹zywanie im tzw. popielcowych klocków do
ubrañ. By³y to najczêœciej figurki, a czasami nawet kurze ³apki, szkie-
lety œledzi, indycze szyjki. Najwa¿niejszym zwyczajem by³o jednak
szorowanie popio³em garnków, aby nie zosta³ na nich t³uszcz. W do-
mach w widocznym miejscu wieszano te¿ na sznurku œledzia na znak
postu.
Na podstawie „Encyklopedii tradycji polskich” R. Kuœnierek i Z. Œliwy opracowa³a

 Hanna Portala
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Laureaci eliminacji szkolnych

Urszula Ratajczak

„¯eñcy Wielkopolscy”

Hanna Œleboda

„G³oœno on niegdyœ hymny grzmia³ boskiemi
Dziœ g³ucha w polu ruina”

Ruiny koœcio³a w Gry¿ynie.
Oko³o 20 km od Œmigla znajduje siê warta zwie-

dzenia prawdziwa pere³ka architektury sakralnej –
ruiny œredniowiecznego koœcio³a pod wezwaniem
œw. Marcina w Gry¿ynie. Wieœ wymieniana jest
w Ÿród³ach ju¿ od 1296 roku. W XIV wieku nale-
¿a³a do Borków Gry¿yñskich. Pierwszym znanym
przedstawicielem tego rodu by³ Wojs³aw, który przy-
by³ do Wielkopolski z Pomorza Zachodniego. To
on ufundowa³ koœció³ pod wezwaniem œw. Marci-
na. Jest to wczesnogotycka budowla wymurowana z gra-
nitowych kamieni polnych. Nawa zbudowana by³a w rzu-
cie prostok¹ta, prezbiterium (wê¿sze od nawy) na rzucie

kwadratu. Koœció³ posiada³ trzy o³tarze. Do dziœ, do wy-
sokoœci ok. 7 m, zachowa³y siê mury obwodowe o gru-
boœci ok. 1,2 m oraz pozosta³oœci trzech okien w œcianie
po³udniowej. Tutaj te¿ znajdowa³a siê prawdopodobnie
pierwotna osada z siedzib¹ obronn¹. Oko³o XV wieku,
za czasów wnuka Wojs³awa – Jana, nast¹pi³a nowa loka-
cja wsi. Koœció³ pozosta³ na uboczu, s³u¿¹c okolicznej
ludnoœci do ok. XVIII wieku. Od tego czasu stopniowo
popada³ w ruinê, porastaj¹c drzewami i krzakami. Zabez-
pieczony zosta³ w 1953 roku.

Z ruinami koœcio³a zwi¹zana jest piêkna legenda
o brzozie gry¿yñskiej. Jak g³osz¹ jej s³owa, na cmenta-
rzu przy koœciele wystawa³a z mogi³y r¹czka dziecka.
Nieszczêsne dziecko za ¿ycia uderzy³o swoj¹ matkê, która
nie ukara³a go za brzydki postêpek. Po œmierci w taki
sposób domaga³o siê kary. R¹czka zniknê³a dopiero wte-
dy gdy matka uderzy³a j¹ brzozow¹ rózg¹. Ta, posadzona
potem na mogile, rozros³a siê w wielkie drzewo. „Brzoza
gry¿yñska” by³a szeroko znana, a legend¹ o niej próbo-
wano zainteresowaæ Adama Mickiewicza. Drzewo ros³o
na cmentarzu a¿ do 1875 roku kiedy przewróci³o siê pod-
czas silnej burzy. Legendê w formie wiersza uj¹³ Franci-
szek Morawski:

„Synek ten memi popsuty pieszczoty
Raz mnie w swym gniewie uderzy³”
„Bierz wiêc tê rózgê i ch³oszcz rêkê syna”
Tak pasterz na ni¹ zakrzykn¹³.
„Ziemskiej on siê tu kary dopomina
Aby wieczystej unikn¹³”. (fragment)

Ruiny koœcio³a w Gry¿ynie zwiedziliœmy z uczniami
œmigielskiego gimnazjum wraz z opiekunem Tomaszem
Fr¹ckowiakiem w rajdzie rowerowym dooko³a jeziora
Wonieœæ.

Andrzej Weber
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Miko³aj i op³atek w Stowarzyszeniu
„Œwiat³o Nadziei”.

12 stycznia br. o godz. 1500 w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Œmiglu odby³o siê spotkanie dzieci ze
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³-
nosprawnej „ŒWIAT£O NADZIEI”, ze œw. Miko³ajem.

Rozpoczêliœmy je œpiewem kolêd razem z dzieæmi z ze-
spo³u „ICHTIS”, dzia³aj¹cego przy parafii pw. WNMP
w Œmiglu. Nastêpnie prezes stowarzyszenia pani Ma³go-
rzata Adamczak przywita³a wszystkich i z³o¿y³a nowo-
roczne ¿yczenia, do których do³¹czy³ siê dyrektor Cen-
trum Kultury pan Eugeniusz Kurasiñski. Podzieliliœmy
siê op³atkiem – duzi i mali, zdrowi i chorzy, poznaj¹c siê
wzajemnie, przekazuj¹c uœciskiem radoœæ i mi³oœæ. Na
sto³ach czeka³y na nas pyszne ciasta upieczone przez pa-
nie – cz³onkinie stowarzyszenia, które popisa³y siê praw-
dziwym talentem kulinarnym.

Najbardziej oczekiwana przez dzieci chwila, czyli wi-
zyta œw. Miko³aja, zbli¿a³a siê, wywo³uj¹c w nich gor¹cz-
kê niecierpliwoœci. „Jest, ju¿ go s³ychaæ, idzie do nas!”.
Œwiêty Miko³aj nie zapomnia³ o prezentach dla ka¿dego,
znalaz³ te¿ czas na rozmowy, wspólne zdjêcia i zabawê.
Ka¿dy móg³ zatañczyæ w kole z niezwyk³ym goœciem,
a wspólnym œpiewom nie by³o koñca.

Koncertowali w Wielkiej Orkiestrze
13 stycznia br. sekcje wokalna i instrumentalna pro-

wadzone przez p. Henryka Pellê, zespó³ tañca wspó³cze-
snego „Pryzmat Bis” przygotowany przez p. Aldonê
Ostrowsk¹ oraz zespó³ taneczny DJ3MH bra³y udzia³
w jubileuszowym koncercie Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy zorganizowanym przez Dom Kultury w Stê-
szewie.

W rocznicê Powstania Wielkopolskiego
11 stycznia br. przy obelisku na Pl. Rozstrzelanych

w Œmiglu kombatanci, m³odzie¿ szkolna, harcerze, w³a-
dze samorz¹dowe i nieliczna grupa mieszkañców uczcili
rocznicê wymarszu wymarsz œmigielskich kampanii po-
wstañczych.

Uroczystoœæ otworzy³ prezes Zwi¹zku Kombatantów
RP i By³ych WiêŸniów Politycznych p. Edward B³ocian.
Nastêpnie odœpiewano hymn pañstwowy. Wydarzenia
sprzed 83 lat przypomnia³ pan Wojciech Ciesielski, na-
uczyciel historii w LO w Œmiglu. Po apelu poleg³ych,
który prowadzi³ komendant Hufca ZHP Ryszard Duda,
delegacje z³o¿y³y przed obeliskiem wi¹zanki kwiatów.

B. Mencel

Bêdziemy d³ugo pamiêtaæ ten magiczny dzieñ, pe³en
radoœci, mi³oœci, ciep³a i serdecznoœci.

Sk³adamy gor¹ce podziêkowania wszystkim ludziom
dobrej woli, dziêki którym nasze spotkanie mog³o siê
odbyæ:
– p. Danucie Wawrzyniak – sklep odzie¿owy „Dorota”

w Œmiglu
– p. Danucie Grygier – piekarnia w Œmiglu
– pp. Beacie i Piotrowi Kaczmarkom – Piekarnia i Arty-

ku³y Spo¿ywcze w Œmiglu
– pp. Grzegorzowi Wapniarskiemu i Zbigniewowi Woj-

ciechowskiemu – piekarnia „Tovago – Bis” w Œmi-
glu

– p. Tomaszowi Czwojdzie – Biuro Handlowe w Œmi-
glu

– pp. Wies³awie i Henrykowi Kraczewskim – „Sewer”
s.c w Œmiglu

– p. Jacekowi Pacholczykowi – „¯ywiec” filia Leszno
– pp. Kamili i Jackowi Maœlankiewiczom..

Opr. Justyna Ziegler

Wystêpy wykonawców dzia³aj¹cych przy Centrum
Kultury w Œmiglu by³y efektem wspó³pracy tych dwóch
instytucji kultury.

Oprócz naszych grup wyst¹pili równie¿ artyœci ze Stê-
szewa i okolicy: M³odzie¿owa Kapela Dudziarska „KoŸ-
lary” pod kierunkiem Romualda Jêdraszaka, Dzieciêcy
Zespó³ Artystyczny „Cantabile” prowadzony przez An-
drzeja Kolendo i grupa kolêdnicza ze szko³y podstawo-
wej z Jeziorek.

E. Kurasiñski
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Towarzystwo Œpiewu Harmonia

Towarzystwo Œpiewu Harmonia w Œmiglu zosta³o za-
³o¿one 2 lutego 1893r. przez Alojzego Wojciechowskie-
go. Powsta³o jako odpowiedŸ patriotów polskich na poli-
tykê wynaradawiania i germanizacji. Zajmowa³o siê pie-
lêgnowaniem pieœni ojczystej i s³owa polskiego poprzez
organizowanie wieczornic, przedstawieñ scenicznych,
zabaw i wycieczek. Do roku 1913 by³o chórem mêskim.

Klub Seniora
Klub Seniora powsta³ w dniu 28 paŸdziernika 1976 r.

z inicjatywy pana Leona Mulczyñskiego, ówczesnego
prezesa Miejsko - Gminnego Komitetu Pomocy Spo³ecz-
nej.

Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci klub zwi¹zany jest z Do-
mem Kultury, w którego siedzibie odbywa swoje spotka-
nia. W pierwszych latach skupia³ oko³o 100 osób, obec-
nie ju¿ tylko 15 osób.

Cz³onkowie Klubu Seniora spotykaj¹ siê, w ka¿dy
wtorek w godz. 1500-1800 w Centrum Kultury, wejœcie A,
I piêtro.

Chêtnych do spêdzenia czasu przy herbacie, wspo-
mnieniach i piosenkach serdecznie zapraszamy.

Klub Krzy¿ówkowicza „£amig³ówka’
Klub dzia³a od kwietnia 1996 r. Spotkania odbywaj¹

siê w ka¿dy pi¹tek w godz. 1600 – 1700, w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i Gminy w Œmiglu. Uczestnicz¹ w nich
dzieci w wieku 8 – 13 lat.

Klubowicze rozwi¹zuj¹ krzy¿ówki, ³amig³ówki, rebusy
– samodzielnie lub w grupie. Przy rozwi¹zywaniu trud-
niejszych hase³ korzystaj¹ z encyklopedii i s³owników
znajduj¹cych siê w czytelni biblioteki.

Centrum Kultury w Œmiglu wraz z Centrum Kultu-
ry w Lesznie zaprasza na

REGIONALNY PRZEGL¥D WIDOWISK
JASE£KOWYCH I GRUP

KOLÊDNICZYCH.
Przegl¹d odbêdzie siê 17 lutego br. o godz. 1500 w sali

widowiskowej w Œmiglu.
Bêdzie to ju¿ druga impreza tego typu. Celem jej jest ak-
tywizacja wykonawców indywidualnych i zrzeszonych
w zespo³ach, popularyzacja tradycji tworzenia widowisk
jase³kowych, szopek noworocznych i kolêdowania, a tak-
¿e wymiana doœwiadczeñ i pomys³ów w tej dziedzinie.

Wstêp bezp³atny!

PóŸniej przyjmowano do niego tak¿e kobiety. W okresie
I wojny œwiatowej dzia³alnoœæ towarzystwa by³a zawie-
szona, reaktywowano je w roku 1920. Z pocz¹tkiem
II wojny œwiatowej rozwi¹zano wszelkie polskie stowa-
rzyszenia i skonfiskowano ich mienie. Towarzystwo

wznowi³o dzia³alnoœæ 20.04.47 r. W latach 50-tych liczy-
³o 146 cz³onków. Skupia³o siê na uczestniczeniu w ob-
chodach œwi¹t pañstwowych, gdy¿ cenzura ograniczy³a
dzia³alnoœæ sceniczn¹. Brak sprzyjaj¹cych warunków
materialnych, lokalowych i brak kultury œpiewu wœród
m³odzie¿y spowodowa³ spadek liczby chórzystów do 115
osób na prze³omie lat 70 – tych i 80 – tych i a¿ do 20 osób
w roku 1983, ale zarz¹d nie dopuœci³ do rozwi¹zania chó-
ru. W chwili obecnej organizacja skupia oko³o 100 osób,
w tym 45 osób œpiewaj¹cych.

Prezes – Eligiusz Lipowicz,
v-ce prezes Krystyna Schulz,
Dyrygent – Piotr Majer

Kontakt.
Piotr Majer
ul. T.Koœciuszki 83
tel. 0 (prefiks) 65 518 06 44
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PrzyjdŸ! Zobacz!  Wypo¿ycz!
Pod koniec grudnia 2001r.Biblioteka Publiczna w Œmi-

glu uzupe³ni³a ksiêgozbiór o ksi¹¿ki m.in. z historii, na-
uki o literaturze, podró¿nicze, obyczajowe, a tak¿e dla
dzieci i m³odzie¿y.

Mi³oœnikom dobrej i ciekawej literatury polecamy:
Joanne Harris – „Je¿ynowe wino”

Jej bohaterem jest pisarz romantyk, który w swej twór-
czoœci i wyobraŸni powraca wci¹¿ do lat dzieciñstwa. Za
spraw¹ „pu³apki” pamiêci œwiat ten okazuje siê bardziej
kusz¹cy ni¿ by³ w rzeczywistoœci. W ¿ycie bohatera wkra-
cza te¿ magia, któr¹ próbowa³ przywo³aæ przez wiele,
wiele lat...
Pawe³ Huelle – „Mercedes – benz”

Pe³na humoru opowieœæ zaczyna siê w okolicznoœciach
dramatycznych: bohater, wsiadaj¹c w pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesiatych do ma³ego fiata z instruktork¹ kursu pra-
wa jazdy, nieomal umiera z upokorzenia i wstydu. Pra-
gn¹c opóŸniæ moment ostatecznej kompromitacji, ucieka
siê do sposobu: zaczyna snuæ opowieœæ o samochodach
swoich przodków m.in. mercedesie zarekwirowanym w
1939 r. przez Sowietów w okolicach Lwowa...

Zmiany w Œmigielskim Towarzystwie
Kulturalnym.

25 stycznia br. w sali klubowej Centrum Kultury od-
by³o siê zebranie sprawozdawczo – wyborcze Œmigiel-
skiego Towarzystwa Kulturalnego. Zebraniu przewodni-
czy³ p. Zbigniew Grabowski. Po wys³uchaniu i przyjêciu
sprawozdañ prezesa, sekretarza, skarbnika i przewodni-
cz¹cego komisji rewizyjnej z dzia³alnoœci ŒTK w czasie
od 11.05.2000 r. do 25.01.2002 r., podjêto uchwa³ê
udzielaj¹c¹ absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi.
Nastêpnie dokonano wyboru nowego zarz¹du i komisji
rewizyjnej. W wyniku wyborów sk³ad nowego zarz¹du
jest nastêpuj¹cy: p. Jacek Nieniewski – prezes, p. Witold
Omieczyñski – v-ce prezes, p. Wojciech Skar¿yñski –
skarbnik, p. Eugeniusz Kurasiñski – sekretarz, panowie
Stefan Klupsz, Marian Szymanowski i Tadeusz Ilmer –
cz³onkowie.
W sk³¹d komisji rewizyjnej weszli: p. Bogdan Schulz –
przewodnicz¹cy, p. Zbigniew Grabowski – sekretarz,
p. Zenon Olejnik – cz³onek.
Nowo ukonstytuowany zarz¹d na prze³omie lutego i marca
przedstawi cz³onkom ŒTK program dzia³ania na rok 2002.
Nowemu prezesowi p. Jackowi Nieniewskiemu redakcja
sk³ada serdeczne gratulacje i ¿yczy wielu sukcesów w pra-
cy dla spo³ecznoœci lokalnej.
W jednym z najbli¿szych numerów „WŒ” zamieœcimy
wywiad z nowo wybranym prezesem.

E. Kurasiñski

Barbara Erskine – „Szepty pustyni”
Bohaterka, chc¹c odpocz¹æ po prze¿yciach zwi¹zanych

z rozwodem, wybiera siê na wycieczkê do Egiptu œlada-
mi swej prababki Luizy. Zabiera ze sob¹ dziennik oraz
flakonik na wonnoœci. Z dziennika dowiaduje siê o tra-
gicznie zakoñczonym romansie prababci i kl¹twie ci¹¿¹-
cej na flakoniku. Wkrótce bohaterkê zaczyna przeœlado-
waæ czyjaœ upiorna, nieuchwytna obecnoœæ...
Beata Pawlikowska – „Blondynka w d¿ungli”

Wspomnienia autorki ze swoich podró¿y po Amazo-
nii. Od dziesiêciu lat podró¿uje po Ameryce Po³udnio-
wej,. Omal nie zosta³a czwart¹ ¿on¹ wodza Indian Yano-
mami. By³a trzymana w niewoli w d¿ungli w Panamie.
W po³udniowej Wenezueli znana jest jako Królowa Osi-
noko. Na co dzieñ wystêpuje w Radiu Zet z w³asnym pro-
gramem „Œwiat wed³ug blondynki”. Potrafi œmiaæ siê z sa-
mej siebie, œwietnie rysuje, fotografuje.
Bogus³aw Wo³oszañski – „W³adcy ognia”

Nuklearny pojedynek USA – ZSRR. Tworzyli tê hi-
storiê szpiedzy wykradaj¹cy najœciœlej strze¿one tajem-
nice atomowych laboratoriów, specjalne zespo³y poszu-
kuj¹ce naukowców, dokumentów i nuklearnych zapasów
w podbitych Niemczech, politycy prowadz¹cy grê, od
której zale¿a³ los ca³ych narodów.
Jessica Adams – WWW.samotna pozna
Isabel Wolff – „Wzloty i upadki”

Mi³oœniczkom Brigdet Jones w serii „My dwudziesto-
latki, trzydziestolatki” proponujemy zabawne powieœci
o codziennych perypetiach m³odych kobiet, bezskutecz-
nie szukaj¹cych tego jedynego.
Dean Koontz – „K¹tem oka”, „Odwieczny wróg”

Horrory najwy¿szej próby, pe³ne napiêcia.
Jan Nowak – Jeziorañski – „Fakty wydarzenia, opinie”

W zbiorze tym czytelnik znajdzie rozmaitoœci tema-
tów i zagadnieñ pozornie ze sob¹ nie zwi¹zanych a dot.
m.in. polityki zagranicznej i obronnej Polski, spraw go-
spodarczych, wejœcia do Unii Europejskiej.
Krystyna Karwicka , Andrzej Ochreniak – „My, rodzice
dzieci z Dworca Centralnego”

Ksi¹¿ka, któr¹ autorzy dedykuj¹ rodzicom narkoma-
nów, tym, którzy walcz¹ z cierpieniem, próbuj¹ ratowaæ
nie tylko swoje dzieci, ale i siebie. Chc¹ pokazaæ, jacy s¹
rodzice dzieci z Dworca Centralnego. Maj¹ nadziejê, ¿e
losy ich dzieci pos³u¿¹ innym za przestrogê.
Meg Cabot – „ Pamiêtnik ksiê¿niczki”

Piêtnastoletnia Mia z Nowego Jorku dowiaduje siê, ¿e
jej ojciec jest ksiêciem! A to znaczy, ¿e ona jest ksiê¿-
niczk¹. Musi zmieniæ zachowanie, odpowiednio do swej
nowej roli. Ale jak to zrobiæ mieszkaj¹c w Nowym Jor-
ku?! – ksi¹¿ka dla m³odzie¿y.

D. Hampel
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Jest Pan  w Œmiglu znan¹ postaci¹, czy móg³by Pan
jednak naszym Czytelnikom przybli¿yæ swój ¿yciorys?

Jest on œciœle zwi¹zany ze Œmiglem, tutaj siê urodzi-
³em, st¹d pochodzi moja ¿ona, nigdy siê ze Œmigla na
sta³e nie wymeldowa³em. Mieszka³em kolejno na ulicy
Ogrodowej, Lipowej i Szkolnej. Po wojnie ukoñczy³em
œmigielsk¹ szko³ê podstawow¹, której nauczycieli panów
Feliksa Si¹tkowskiego i Boles³awa Antkowiaka - wspo-
minam do dziœ. To oni rozwinêli we mnie zainteresowa-
nia humanistyczne i matematyczne. W latach mojej wcze-
snej m³odoœci zawi¹za-
³y siê przyjaŸnie, które
przetrwa³y do dziœ.
Mam tu na myœli Ro-
mualda Wojciechow-
skiego i Eugeniusza
Grysa – profesora Aka-
demii Medycznej
w Poznaniu i s³ynnego
ginekologa. Zrodzi³a
siê wtedy we mnie rów-
nie¿ fascynacja harcer-
stwem, która przetrwa-
³a latami.

Nastêpnie uczêsz-
cza³em do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
w Koœcianie, gdzie
mia³em szczêœcie kszta³ciæ siê pod okiem panów profe-
sorów Jana Biechoñskiego i Klemensa Kruszewskiego
i gdzie w 1951 roku zda³em maturê.

Po niej podj¹³em studia w Wy¿szej Szkole Ekonomicz-
nej w Poznaniu, z któr¹ jestem zwi¹zany do dziœ.

Po ukoñczeniu nauki zatrudni³em siê w Koœciañskiej
Fabryce Mebli, w której wkrótce zosta³em g³ównym ksiê-
gowym. By³o to nie lada wyzwanie dla znaj¹cego tylko
teoriê ekonomisty. W nastêpnych latach pe³ni³em stano-
wiska kierownicze w ró¿nych firmach, m.in. w POM
w Œmiglu, Koœciañskich Zak³adach Przemys³u Spo¿yw-
czego oraz Metalchemie. Jednoczeœnie by³em nauczycie-
lem w Technikum Ekonomicznym i Zwi¹zku Szkó³ Za-
wodowych w Koœcianie.

W tym czasie nie zrywa³em kontaktu z uczelni¹, zro-
bi³em studia podyplomowe, doktorat.

W 1976 roku ostatecznie zwi¹za³em siê z Akademi¹
Ekonomiczn¹ w Poznaniu. W 1980 roku zosta³em habili-
towany, w latach 90 zosta³em profesorem uczelnianym,
nastêpnie profesorem nadzwyczajnym, a w ubieg³ym roku
profesorem tytularnym.
Od 1993 roku jest Pan zwi¹zany z leszczyñsk¹ Wy-

¿sz¹ Szko³¹ Marketingu i Zarz¹dzania. Umacnianie
siê takiej uczelni trwa latami. Jak Pan ocenia sytu-
acjê obecn¹ i przysz³oœæ tej uczelni?

Jest to uczelnia niepañstwowa, kszta³c¹ca w zakresie
edukacji mened¿erskiej, o specjalnoœciach: zarz¹dzanie,
marketing, finanse, bankowoœæ, rekreacja, turystyka. W tej
chwili ma 2.600 absolwentów. W przeci¹gu pierwszych
lat uczelnia umocni³a siê kadrowo, wspieraj¹ j¹ te¿ ab-
solwenci. Generalnym zadaniem uczelni jest ci¹g³e pod-
noszenie poziomu nauczania. Niedawno otrzymaliœmy

akredytacjê jakoœci pro-
gramu nauczania.

W tym roku planuje-
my normalny nabór na
studia licencjackie, na-
bór do liceów profilo-
wanych (bêdziemy
kszta³ciæ w profilu in-
formatyczno - ekono-
miczno - finansowym),
chcemy uruchomiæ te¿
studia magisterskie. To
bardzo trudne zadanie,
ale szko³a ma doskona-
³e warunki, nowoczesne
sale, wspaniale urz¹-
dzon¹ pracowniê kom-
puterow¹.

W paŸdzierniku ubieg³ego roku uzyska³ Pan najwy¿-
szy stopieñ naukowy – godnoœæ profesora zwyczajne-
go, nadawan¹ przez Prezydenta RP. W imieniu Re-
dakcji „Witryny Œmigielskiej” sk³adamy serdeczne
gratulacje. Co to dla Pana oznacza, i czy trudno w Pol-
sce jest uzyskaæ taki tytu³?

Jest to ukoronowanie mojej kariery ¿yciowej. W naj-
œmielszych marzeniach nie przypuszcza³em, ¿e dost¹piê
tego zaszczytu. Droga do osi¹gniêcia tytu³u profesora ty-
tularnego jest niezwykle trudna, tym wiêksza wiêc jest
satysfakcja z jego osi¹gniêcia. W stosunku do innych
pañstw, takiej skali trudnoœci nie ma nigdzie.
Napisa³ Pan wiele ksi¹¿ek, opracowañ, artyku³ów (ok.
150 publikacji). Któr¹ swoj¹ pracê naukow¹ ceni Pan
najbardziej?

Zawsze ta ostatnia ksi¹¿ka jest ulubionym „dzieckiem”
i pewnym podsumowaniem.

Tytu³ tej publikacji brzmi „Partycypacja w zarz¹dza-
niu wspó³czesnym przedsiêbiorstwem”. W XXI wieku
nale¿y walczyæ z mitem jednoosobowego kierownictwa.

Wywiad z prof.dr hab. Tadeuszem Mendlem

ci¹g dalszy na str. 14
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Dzieñ dobry! Bonjour! Günaydin! Buenos dias! Guten Tag!
Powita³em Was w ró¿nych jêzykach. Dlaczego? To proste, przecie¿ ogl¹dacie relacje ze skoków narciarskich i kibi-
cujecie Adamowi Ma³yszowi, wiêc na pewno s³yszeliœcie jak komentatorzy witaj¹ kibiców z ró¿nych pañstw. Ju¿
wkrótce Igrzyska Olimpijskie, tego dotyczy zadanie dla Was:
 Oœmiu sportowców, którzy przybyli na igrzyska, zostawi³o na trasie zjazdu narciarskiego chor¹giewki ze swoimi
nazwiskami. Zgadnijcie, z jakiego kraju pochodzi ka¿dy z nich. Pomog¹ Wam w tym napisy na chor¹giewkach.
Liczba kropek oznacza liczbê liter.

Oto fragmenty artyku³ów prasowych umieszczonych na bandach lodowiska. Dobierz do nich tytu³y znajduj¹ce siê
na ubraniach ³y¿wiarek.

Aby wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagrody, wystarczy przes³aæ na adres Centrum Kultury w Œmiglu rozwi¹zanie jedne-
go z zadañ. ¯yczê powodzenia!
Z „£amaniem g³owy w czas zimowy” wspaniale poradzi³a sobie Oliwia Andrzejewska  z Nowej Wsi, ul. Poprzecz-
na 7. Oliwio, nagrodê mo¿esz odebraæ w Centrum Kultury w Œmiglu.
Moje gratulacje!

Spotkamy siê w marcu. Wasz Œmiglaczek
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BAJKA O ŒNIE¯NYM SMOKU
Dawno, bardzo dawno temu, kiedy Ziemia by³a jesz-

cze m³oda, a czerwone s³oñce przegl¹da³o siê w szma-
ragdowych wodach bezkresnego praoceanu, w z³otym
mieœcie na Dachu Œwiata ¿y³y m¹dre smoki.

Ich przodkowie opuœcili Vegê, najjaœniejsz¹ gwiazdê
w gwiazdozbiorze Lutni na krótko przed wielkim wybu-
chem, który nast¹pi³ po zderzeniu z komet¹ i w jednej
chwili zniszczy³ smoczy œwiat. Zgas³y oba s³oñca a wraz
z nimi ¿ycie. Zniknê³y nieprzebyte lasy, piaszczyste pla-
¿e, oblewane przez ciep³e morza i strzeliste góry z przy-
tulnymi pieczarami. Rozpad³y siê kryszta³owe miasta.
Prastara cywilizacja Wielkich Jaszczurów leg³a w gru-
zach.

Przez stulecia poprzedzaj¹ce katastrofê mêdrcy z nie-
pokojem patrzyli w niebo, œledz¹c ognisty lot Hsuan Nu
– Tajemniczej Dziewczyny – jak nazwali kometê. Wie-
dzieli, ¿e za ka¿dym powrotem, który nastêpowa³ co sie-
demdziesi¹t lat, jej orbita zbli¿a³a siê coraz bardziej do
Vegi. Wyliczenia nie mog³y k³amaæ. Los planety by³ prze-
s¹dzony.

Rada Starszych - trzy odwieczne, nieœmiertelne smo-
ki: Chee, Ying oraz Shen - wiedzia³a o zbli¿aj¹cym siê
kataklizmie. Zna³a dok³adny czas zderzenia z Hsuan Nu.

Mija³y wieki. Nadesz³a chwila, kiedy Tajemnicza
Dziewczyna z ognistym warkoczem oznaczaj¹cym œmieræ
i zniszczenie po raz ostatni zbli¿a³a siê do Vegi.

Na kilka dni przed katastrof¹ z wielkich l¹dowisk pod-
nios³y siê dziesi¹tki statków kosmicznych. Pozbawieni
swej planety wygnañcy ruszyli w Kosmos z nadziej¹ na
rozpoczêcie nowego ¿ycia. Wraz ze wspomnieniami uwo-
zili ze sob¹ ca³a sw¹ wiedzê, której pocz¹tki siêga³y zara-
nia wszechœwiata. Dziêki niej zamierzali gdzieœ w odle-
g³ej galaktyce rozpocz¹æ nowe ¿ycie.

UchodŸcy d³ugo b³¹dzili, mijaj¹c kolejne gwiazdozbio-
ry i, choæ niejedna planeta zdawa³a siê byæ odpowiednia
do zamieszkania, Rada Starszych, opieraj¹c siê na prze-
kazach mêdrców, nakazywa³a kontynuowaæ lot. Z wolna
wyczerpywa³y siê zapasy ¿ywnoœci i gas³a nadzieja na
znalezienie nowego domu. Kiedy zdesperowane smoki
bliskie by³y podniesienia buntu przeciw swym przywód-
com, flotylla statków zbli¿y³a siê w³aœnie do kolejnego,
nieznanego uk³adu cia³ niebieskich. Sk³ada³ siê on z dzie-
wiêciu planet kr¹¿¹cych bezustannie wokó³ jasno œwie-
c¹cej gwiazdy. Musia³ powstaæ ledwie kilka milionów lat
temu. Cztery z planet by³y ma³e i skaliste, cztery nastêp-
ne olbrzymie, za to z³o¿one g³ównie z gazów.

Tylko trzecia, licz¹c od gwiazdy, lœni³a b³êkitem. Nie
otacza³y jej pierœcienie py³u ani pasy k³êbi¹cych siê chmur.
Zmêczone jaszczury odetchnê³y z ulg¹ i radoœci¹. Nie by³o
b³êdu w obliczeniach. Znalaz³y planetê, której uczeni
nakazali za wszelk¹ cenê szukaæ we wszechœwiecie.

Armada zakotwiczy³a na ma³ym satelicie, który towa-
rzyszy³ B³êkitnej (tak j¹ nazwano). Z bazy ku powierzch-
ni planety ruszy³y ma³e pojazdy, uwo¿¹c w swych wnê-
trzach badaczy i wojowników. Niebawem nadesz³y pierw-
sze meldunki. B³êkitna nie by³a zamieszka³a przez istoty
inteligentne, kwit³o jednak na niej ¿ycie. Oblewa³ j¹ ol-
brzymi ocean, w którym rozwija³y siê ró¿ne, nieznane
smokom stworzenia. L¹d porasta³y bujne, wiecznie zie-
lone i nieprzebyte puszcze, piêtrzy³y siê dumnie ³añcu-
chy gór a wielkie rzeki bystro toczy³y swe wody.

W cieniu drzew i na szmaragdowych po³aciach ³¹k
gnieŸdzi³o siê wiele zwierz¹t i ptaków. Brzêcza³y koloro-
we owady, a wiatr igra³ ŸdŸb³ami trawy. Drzewa dŸwiga-
³y smaczne owoce, nie brakowa³o piaszczystych wydm
ani ch³odnych jaskiñ. Jednym s³owem - smoczy raj.

W bazie zapanowa³a euforia. Po wielu miesi¹cach
œwietlnych tu³aczki wygnañcy znaleŸli swój nowy dom.

Wkrótce ca³a B³êkitna rozbrzmiewa³a odg³osami jasz-
czurzej radoœci. Co s³absi lub leniwi odpoczywali po tru-
dach podró¿y, wygrzewaj¹c siê w promieniach s³oñca.
By³o wprawdzie tylko jedno, ale czerwone i bardzo gor¹-
ce. Wiêkszoœæ smoków jednak z zapa³em oddawa³a siê
poznawaniu nowej ojczyzny.

Tymczasem Rada Starszych przez wiele dni poszuki-
wa³a miejsca, gdzie stan¹æ mia³ kryszta³owy gród – nowa
stolica, centrum smoczej nauki i magii. Wreszcie, po wielu
dyskusjach i sporach, postanowiono rozpocz¹æ budowê
wysoko, w niezdobytych górach, na rozleg³ym p³asko-
wy¿u. Widok w tamtej okolicy bardzo przypomina³ kra-
jobraz, jaki zapamiêtali wszyscy, którzy choæ raz odwie-
dzili stolicê na Vedze.

Na wezwanie przywódców nawet najbardziej leniwe
jaszczury zjawi³y siê na skalistej równinie. Rozpoczêto
przygotowania do wielkiej budowy. Okaza³o siê jednak,
¿e B³êkitna nie posiada z³ó¿ podstawowego budulca –
kryszta³u. M¹dre smoki wybra³y wiêc inny materia³ –
¿ó³ty, piêknie lœni¹cy metal, którego na planecie by³o pod
dostatkiem. Jedyna jego wada kry³a siê w wyj¹tkowej
kruchoœci. Miêkki i ³atwo topliwy, nie wytrzymywa³ ciê-
¿aru olbrzymich konstrukcji. Pró¿no trudzili siê uczeni,
nic nie mog³o zmieniæ struktury z³ota.

Zniechêceni, odpoczywali po bezowocnym trudzie.
W tym samym czasie Rada Starszych rozwa¿a³a mo¿li-
woœæ wykorzystania magii do utwardzenia metalu. Jasz-
czury od zawsze zna³y czary, tê moc i umiejêtnoœæ przy-
nosi³y na œwiat wraz ze swymi narodzinami. Rzadko kie-
dy jednak doskonali³y je i rozwija³y, co wiêcej, uwa¿a³y
pobratymców, którzy siê nimi parali, za zacofanych i sta-
roœwieckich. Wœród trzech Starszych jedynie Shen opa-
nowa³ i zg³êbi³ do koñca tajniki magii.
- Bracia, to nasza ostatnia szansa, by szybko zbudowaæ
stolicê godn¹ naszej cywilizacji! – przekonywa³ Shen.

ci¹g dalszy na str. 14
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– Nie! Pamiêtasz s³owa przepowiedni? – ripostowa³ Ying.
– ¯adnej magii. Niech uczeni dalej eksperymentuj¹.
- Wszyscy znamy treœæ ksiêgi, czy jednak masz pewnoœæ,
¿e proroctwo dotyczy w³aœnie tej chwili? – Shen niecier-
pliwi³ siê coraz bardziej.- Chcesz wiêc, by nowe pokole-
nie urodzi³o siê w lesie? A mo¿e wcale nie chcesz, by siê
urodzi³o?
- Oczywiœcie, ¿e chcê. Znajdzie siê w koñcu jakiœ inny
sposób.
- Czasu mamy niewiele. Lada miesi¹c z jaj wykluj¹ siê
m³ode. Czekaliœmy na tê chwilê siedem tysiêcy lat. Dla
niej opuszczaliœmy nasz dom. Mali przybysze potrzebuj¹
specjalnej opieki. Jak j¹ im zapewnimy?
- Zbudujmy wiêc miasto choæby z kamienia. Tego budul-
ca nie zabraknie – ³agodzi³ Chee.

Pozosta³e smoki gwa³townie obróci³y siê w jego stro-
nê. W ich m¹drych œlepiach p³onê³o œwiête oburzenie.
- Z kamienia!!! – nawet Ying nie umia³ sobie wyobraziæ
takiego upokorzenia.

Zapanowa³a cisza. £agodny Chee uœmiechn¹³ siê prze-
praszaj¹co.
- Wybaczcie. Masz racjê, wielki Ying. Przepowiednia
mówi wyraŸnie: „Gdy czary, niczym kamieñ wêgielny
legn¹ u nowego pocz¹tku – czary te¿, niczym wrota gro-
bowca, zamkn¹ ów œwiat na wieki”. Ale i s³owa czcigod-
nego Shena nie s¹ pozbawione s³usznoœci. Naszym m³o-
dym potrzeba ciep³a i ciszy, wilgotnego ch³odu, pe³nych
mi³oœci koj¹cych dŸwiêków i ³agodnego ró¿owego œwia-
t³a. Gdzie¿ im to zapewnimy, jeœli nie w wychowalni?
Wszak wiadomo, ¿e w ka¿dym z nas drzemie bestia. Tyl-
ko niezwyk³e warunki, w jakich spêdzamy pierwsze lata
¿ycia, usypiaj¹ j¹ na stulecia. Czy chcia³byœ, Ying, by po
tej piêknej planecie grasowa³y krwio¿ercze potwory za-
bijaj¹ce siê wzajemnie?
- Ty, jaszczur nauki, tak bardzo boisz siê starej wró¿by,
¿e nie chcesz dostrzec rzeczywistego zagro¿enia? – Shen
ochoczo popar³ przedmówcê.
- Przepowiednie wspomina³y równie¿ o zniszczeniu Vegi
– broni³ siê Ying – i niestety, spe³ni³y siê! - Ale to uczeni
wyznaczyli dok³adn¹ chwilê katastrofy! Dlatego ¿yjemy!

Opór Ying zdawa³ siê s³abn¹æ. Stary mêdrzec dosko-
nale wiedzia³ o drzemi¹cym w inkubatorach niebezpie-
czeñstwie. Zmêczony, przymkn¹³ powieki. Jego myœl
pobieg³a do pocz¹tku. dziejów. Znów wszyscy trzej stali
nad wielk¹ wod¹ i dr¿¹c ze strachu, odbierali z r¹k Pana
Nieba kamienn¹ ksiêgê przepowiedni.

Ich bracia t³oczyli siê w pobliskich gêstwinach, nie-
zdolni prze³amaæ parali¿uj¹cego lêku.

Stwórca ³agodnym wzrokiem oœmiela³ wybrañców.
Trzymaj¹c rêce nad ich g³owami mówi³ o wielkich mo¿-
liwoœciach, jakie drzemi¹ w smoczym plemieniu, prze-
strzega³ i radzi³. Nie ¿¹da³ œwi¹tyñ ani ofiar. Jego rado-

Tylko firmy, w których kierownik jest „pierwszym po-
miêdzy równymi”, w kompetentnym zespole, maj¹ szan-
se rozwoju – to w skrócie przes³anie tej ksi¹¿ki. Ogrom-
ne zapotrzebowanie jest natomiast na ksi¹¿ki metodycz-
ne dotycz¹ce pisania prac dyplomowych i doktorskich.
Czy jest nadal Pan konsultantem ró¿nych firm?

Jeœli mi czas pozwala. Wówczas zajmujê siê g³ównie
strategi¹ dzia³ania i ustaleniem perspektyw rozwoju.
Jako rektor i wyk³adowca ma Pan czêsty kontakt
z m³odzie¿¹. Jak Pan j¹ ocenia. Jakie przes³anie ¿ycio-
we  chcia³by Pan jej przekazaæ?

Zdecydowana wiêkszoœæ m³odzie¿y jest dobra, wspa-
nia³a i ch³onna wiedzy, jednak trochê zmanierowana przez
œrodki masowego przekazu. Ma³o wykazuje aktywnoœci
i samodzielnoœci. Motto? Pos³u¿ê siê s³owami Adama
Asnyka:

„Do tych nale¿y jutrzejszy dzieñ,
co nowych ³akn¹ zdobyczy.
Kto siê usuwa w ciszê i cieñ,
Ten siê do ¿ywych nie liczy.”

Jak Pan spêdza wolny czas?
Siêgam chêtnie do klasyki – Norwida, Mickiewicza,

S³owackiego, ale te¿ do literatury wspó³czesnej. Lubiê
spacery w Boszkowie czy Os³oninie. Wakacje spêdzam
od lat w Miedzyzdrojach, tam zawsze œwieci nam s³oñce.
Dziêkujemy za rozmowê.

Magdalena Dymarkowska
Eugeniusz Kurasiñski.

ci¹g dalszy ze str. 11

c.d.n.
Katarzyna Kraczewska

Autorka jest uczennic¹ III klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcianie. Jej „Bajka
o œnie¿nym smoku” zosta³a nagrodzona w V Ogólnopolskim Przegl¹dzie Dzieciêcej i
M³odzie¿owej Twórczoœci Literackiej „Lipa 2001”

œci¹ by³o tworzenie. Swym dzieciom pozostawia³ woln¹
wolê, dawa³ rozum umo¿liwiaj¹cy poznanie otaczaj¹ce-
go œwiata. Nakazywa³ mi³oœæ i braterstwo. Potem odszed³
na zawsze. Zosta³a kamienna ksiêga. Jej wersy, a nie by³o
ich a¿ tak wiele, zawiera³y metaforyczne i wieloznaczne
przestrogi i pouczenia dotycz¹ce prze³omowych wyda-
rzeñ.

Kupiê niedrogi dom
w powiecie

koœciañskim.
tel. 0-609-583-345

ci¹g dalszy ze str. 13
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Krzyżówka Krzyżówka

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

Poziomo:
3. Ma³gorzata - koszykarka
7. brzemiê, ciê¿ar
9. du¿a sala
10. œledŸ w rulonie
12. jeden z bohaterów serialu „M jak

mi³oœæ”
14. bogini m¹droœci
17. jadalnia na statku

18. do rozbijania miêsa
20. kocie rodzeñstwo
21. miejsce walki judoków
22. twardy w desce
23. zakrêt
24. tyfus
25. s¹siad Iranu
26. paliwo j¹drowe
28. z mapami
30. trawiasta równina
31. naczynie do piwa
33. pas ortopedyczny do unierucho-

miania krêgos³upa
34. reperacja
36. bokobrody
37. imiê patrona Irlandii
38. klika

PIONOWO
1. kie³basa z os³a
2. mo¿e byæ gospodarczy
3. los
4. spód
5. zamkniêta grupa spo³eczna
6. gatunek drzewa
8. co sezon siê zmienia
11. handlowy deptak
13. uczy z map¹
15. szybki poci¹g
16 lasso
18. widokowy
19. natarcie
20. potocznie lekarz
21. ... Zimiñska – Sygietyñska
23. dom otoczony ogrodem
26. rzeka z opowiadania Iwaszkie-

wicza
27. dopisuje g³odnemu
29. ziemny lub sto³owy
30. pohukuje noc¹
32. kawalerzysta z lanc¹
33. ciapa
35. szachowy remis

O g ³ o s z e n i a  d ro b n e

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

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

Sprzedam okna z rozbiórki
tel. 5 180 369

Fiat 126p, 84 r. przegl¹d, siedzenia
lotnicze, tanio sprzedam

tel. 5 189 992

Matematyka korepetycje, komputero-
we przepisywanie prac, tekstów.

tel. 5180 671
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

By³y przewodnicz¹cy Komitetu
Gazyfikacji we wsi Bruszczewo
uprzejmie prosi cz³onków o uregulo-
wanie zaleg³ych nale¿noœci.

Koszt jednego przy³¹cza wynosi³
1.300 z³.

Andrzej S³odzinka

Nie wp³yn¹³ ¿aden kupon konkurso-
wy z prawid³owym rozwi¹zaniem
krzy¿ówki z numeru styczniowego!!!

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

------------------------------------
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HASH w Œmiglu

27 stycznia w sali œmigielskiego Centrum Kultury
odby³ siê koncert leszczyñskiego zespo³u HASH. Mia-
³em okazjê uczestniczyæ w tym wydarzeniu jako cz³onek
grupy sapportuj¹cej. Przygotowania rozpoczê³y siê ju¿
przed godzin¹ 15. Mnóstwo sprzêtu nag³aœniaj¹cego,
oœwietlenia, mikrofonów. Coœ niesamowitego! Oko³o
godziny 17 ma³a próba obydwu zespo³ów, a po 1800 wy-
startowaliœmy. Jako pierwszy wyst¹pi³ œmigielski zespó³
DISTILLED, którego jestem wokalist¹. Mia³em wobec
tego mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê na scenie i uczestni-

Krymina³ki
22 stycznia br. w godzinach popo³udniowych w Sta-

rym Bojanowie dokonano w³amania do domu przy ul.
Szkolnej. Sprawca wybi³ szybê w oknie i zabra³ pieni¹-
dze oraz bi¿uteriê, o ³¹cznej wartoœci ok. 1.500 z³.

22 stycznia br. oko³o pó³nocy zgin¹³ œmierci¹ samo-
bójcz¹, pod ko³ami poci¹gu 21- letni mieszkaniec Œmi-
gla. Tragiczne zdarzenie mia³o miejsce niespe³na 2 kilo-
metry od dworca PKP w Lesznie w kierunku Lipna.

28 stycznia br. o godz. 1600 na drodze pomiêdzy Œmi-
glem a Morownic¹, policjanci z sekcji ruchu drogowego
zatrzymali rowerzystê – 33 letniego mieszkañca gminy
Œmigiel, u którego stwierdzono 1,4 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Sprawê skierowano do s¹du.

List od czytelnika
Jestem mieszkañcem wsi Morownica.

Wiele siê mówi ostatnio o zimowym parali¿u w kraju,
o karetkach i samochodach stra¿y po¿arnej jad¹cych z po-
moc¹ ludziom odciêtym od œwiata. Nasza wieœ nie od-
czu³a tak dotkliwie skutków zimowych opadów, a to za
spraw¹ pana Zygmunta Koniecznego, który niezale¿nie
od pory dnia, równie¿ w œwiêta, w³asnym sprzêtem od-
œnie¿a³ wioskê. Nie szczêdz¹c paliwa, stara³ siê, by miesz-
kañcy mieli mo¿liwoœæ wyjazdu ze swoich posesji, za co
jesteœmy wdziêczni.

Noworoczny Turniej Minisiatkówki.
Noworoczny Turniej Minisiatkówki dla m³odzie¿y
niezrzeszonej klas gimnazjalnych na sta³e wpisa³ siê
ju¿ do kalendarza szkolnych imprez sportowych.

Turniej ten odby³ siê 12 stycznia w sali sportowej
Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej
w Œmiglu.

Imprezê poprzedzi³ wyk³ad przedstawicieli Profilak-
tyki Chorób Uk³adu Kr¹¿enia na temat: „Dlaczego æwi-
czenia fizyczne s¹ potrzebne twojemu sercu?”.

Nastêpnie wylosowano dru¿yny i boiska. Do zawo-
dów stanê³o 8 dru¿yn licz¹cych po piêciu zawodników.
Gra odbywa³a siê systemem „ka¿dy z ka¿dym”, w wyni-
ku czego rozegrano 28 meczy.

Zawodom sêdziowa³y uczennice gimnazjum, które bez
trudu poradzi³y sobie z tak odpowiedzialnym zadaniem.

W rozgrywkach zwyciê¿y³a druzyna z klasy III c
w sk³adzie: Klaudia Gabler, Patrycja Cichoszewska, Mo-
nika Cieœla, Anna Franek, Kinga Szczerbal. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i s³odycze, a zwyciêzcy
upominki.

Zawody prowadzone by³y pod okiem nauczycieli
wych. fizycznego p. Andrzeja Webera i p. Tomasza Fr¹c-
kowiaka, którym gratulujê zorganizowania sympatycz-
nej i udanej imprezy. Magdalena Borecka

Nazwisko i imiê znane redakcji

czenia w imprezie od drugiej strony. Zagraliœmy 9 utwo-
rów, w wiêkszoœci naszych kompozycji i dodatkowo 2 na
bis. O godzinie 1900 na scenê wkroczy³ zespó³ HASH.
Muzycy z Leszna pokazali, co potrafi¹, prezentuj¹c utwo-
ry ze swojej p³yty zatytu³owanej „Uderzenie” i kilka no-
wych kompozycji, które wed³ug Ireneusza Pecolta (lide-
ra grupy) prawdopodobnie uka¿¹ siê na kr¹¿ku jesieni¹
tego roku. Nie oby³o siê te¿ bez standardów rockowych.
Dla fanów zespo³u HASH przygotowane zosta³o stoisko,
na którym mo¿na by³o nabyæ p³ytê, plakat lub naklejkê
z logo zespo³u.

Atmosfera by³a gor¹ca, publicznoœæ bawi³a siê dosko-
nale. Jestem pewien, ¿e takie koncerty mog³yby odby-
waæ siê w Œmiglu czêœciej. Cz³owiek potrzebuje choæ
odrobiny zabawy i rozrywki, dlaczego nie w takt muzyki
rockowej?.

Piotr Swêdrowski
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Dwie dru¿yny ze Œmigla

W Lesznie spotkali siê, przedstawiciele klubów sza-
chowych z kilku powiatów. Najwa¿niejszym tematem
dyskusji by³o opracowanie terminarzu rozgrywek
Wielkopolskiej Ligi Juniorów. W zebraniu udzia³ bra³a
Ma³gorzata Adamczak, która zg³osi³a do rozgrywek
dwie dru¿yny Wie¿y Œmigiel.
By³a to coroczna narada techniczna. Odby³a siê w 6 stycz-
nia Szkole Podstawowej numer 2.

W naszym województwie dzia³a Wielkopolska Liga
Szachowa Juniorów. Podzielona jest ona na cztery strefy.
Jedn¹ z nich jest strefa zachodnia, która obejmuje powia-
ty: leszczyñski, rawicki, wolsztyñski, koœciañski i gostyñ-
ski. Ten ostatni tylko nominalnie, poniewa¿ nie zg³oszo-
no stamt¹d ¿adnych zespo³ów szachowych juniorów st¹d
udzia³ w spotkaniu wziêli dzia³acze z czterech pierwszych
powiatów.

W Wielkopolskiej Lidze Szachowej Juniorów, która
jest odpowiednikiem trzeciej ligi, zagra dziesiêæ zespo-
³ów. Wœród nich znajdzie siê pierwsza dru¿yna Wie¿y
Œmigiel.

Na tenisowym obozie
Pracowicie zimowe ferie spêdzili Paulina Maœlak,
£ukasz Szymañski i Wojciech Waligórski. Trenowali
oni bowiem na zgrupowaniu kadry wojewódzkiej
w Wyrzysku.
M³odziczka GLKS Orlêta Terra Czacz oraz zawodnicy
Polonii Arsena³ Œmigiel, równie¿ m³odzik £ukasz Szy-
mañski i junior Wojciech Waligórski, w po³o¿onym w
pobli¿u Pi³y Wyrzysku trenowali w dniach od 19 do 26
stycznia.

Na zgrupowanie wojewódzkie powo³ani zostali na
podstawie dobrych wyników, jakie osi¹gali we wczeœniej-
szych wielkopolskich turniejach klasyfikacyjnych. DAS

Przygotowania do sezonu
Chocia¿ na rozgrywki pi³karskie bêdziemy musieli

jeszcze poczekaæ, zawodnicy ze œmigielskich dru¿yn od
pocz¹tku stycznia intensywnie trenuj¹, by wiosn¹ wybiec
na boiska w jak najlepszej formie.
Zawodnicy Pogoni 1929 Œmigiel trenowali dwa razy w
tygodniu sali Szko³y podstawowej. W zajêciach brali
udzia³ zarówno seniorzy jak i juniorzy.

Dwa razy w tygodniu trenowali te¿ zawodnicy Mas-
Rolu Sp³awie. Na zmianê by³y to zajêcia w sali gimna-
stycznej w Starym Bojanowie oraz w terenie.

Z kolei gracze Uczniowskiego Klubu Sportowego
Grom Czacz, którzy zajêcia rozpoczêli 13 stycznia, æwi-
czyli trzy razy tygodniowo. We wtorki i czwartki spoty-
kali siê sali gimnastycznej, a w sobotê w terenie.

Wszystkie te trzy zespo³y zaplanowa³y liczne mecze
sparingowe, które odbywaæ siê bêd¹ ju¿ od lutego. DAS

Z kolei w Zachodniej Strefowej Lidze Szachowej Ju-
niorów rywalizowaæ bêdzie dziesiêæ dru¿yn. Jest to od-
powiednik ligi czwartej. Podczas spotkania Ma³gorzata
Adamczak zg³osi³a tam drug¹ dru¿ynê Wie¿y.

W Lesznie ustalono, ¿e odbêd¹ siê dwa turnieje, na
których jednoczeœnie rywalizowaæ bêd¹ szachiœci z obu
lig. Pierwszy przygotowany zostanie w dniach 16 i 17
lutego w Wolsztynie, a drugi 16 i 17 marca w Œmiglu.

W pierwszej dru¿ynie Wie¿y zagraj¹: na pierwszej
szachownicy Marcin WoŸny, na drugiej Karol Szwarc,
na trzeciej Pawe³ Judek, na czwartej Przemys³aw J¹der,
na pi¹tej Magdalena Judek, na szóstej Agnieszka Adam-
czak.

W drugim zespole na kolejnych szachownicach za-
graj¹: Mariusz Leœniak, Wojciech Tomczak, Kazimierz
Œwitalski, Micha³ Œwita³a, Ma³gorzata £upicka i Alicja
Tomczak. DAS

Jedni zaczynali, inni koñczyli
W styczniu tenisowe rozgrywki pierwszej rundy te-
gorocznych zmagañ zakoñczyli trzecioligowcy Polo-
nii Arsena³ Œmigiel. Rundê rewan¿ow¹ zaczêli nato-
miast zawodnicy z drugiej ligi oraz A-klasy.

13 stycznia zawodnicy dru¿yny trzecioligowej grali
w Lesznie z Juniorem. Uda³o im siê tam wywalczyæ re-
mis. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 9:9. Punkty dla Polo-
nii-Arsena³ zdobyli Wojciech Waligórski 4,5, Patryk Ra-
tajczak 2,5, Dariusz Szymañski 2. Tydzieñ póŸniej, 20
stycznia, przegrali u siebie z UKS Jaraczewo 8:10. Tu
punktowali: Wojciech Waligórski i Patryk Ratajczak po
2,5, Dariusz Szymañski 2, Artur Marciniak1.

W tym samym dniu rundê jesienn¹ rozpoczêli drugo-
ligowcy. Na wyjeŸdzie pokonali zespó³ Helios Czempiñ
7:3. Dla œmigielan punktowali: Tadeusz Koz³owski i Ro-
bert Bartosz po 2,5, Bart³omiej Glinka 1,5 i Mateusz
Kuciak 0,5.

Pierwsze mecze rozegrali te¿ zawodnicy A-klasy. Po-
lonia trzecia pokona³a u siebie UKS Pogorzela 14:4. Po
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Najpierw gmina, potem powiat
W Œmiglu odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Gmi-
ny w Tenisie Sto³owym Gimnazjalistów. Wziê³o w nich
udzia³ siedem m³odych tenisistek i oœmiu tenisistów.

Organizatorem turnieju, który odby³ siê 18 stycznia
w œmigielskiej szkole, by³a Danuta Strzelczyk.

W kategorii dziewcz¹t najlepsza okaza³a siê Ewelina
Talarek ze Œmigla, która w finale pokona³a 3:2 Nataliê
Maœlak z Czacza. W meczu o trzecie miejsce œmigielan-
ka Alina Kubiak wygra³a 3:1 z Eliz¹ Langner z Czacza.
Kolejne miejsca zajê³y zawodniczki ze Starej Przysieki
II: Agnieszka Ratajczak, Karolina Micha³owska i Kami-
la Gbiorczyk.

W grupie ch³opców rywalizowali tylko zawodnicy ze
Œmigla. W finale Wojciech Waligórski wygra³ 3:1 z Da-
riuszem Szymañskim. Trzecie miejsce zaj¹³ Pawe³ Zby-
rad, wygrywaj¹c 3:1 z Micha³em Bednarczykiem.

Kolejne pozycje przypad³y Krzysztofowi Marciniako-
wi, Dominikowi Firlejowi, Krzysztofowi Piotrowskiemu
i Marcinowi Baranowskiemu.

Najlepsze zawodniczki i zawodnicy zakwalifikowali
siê do fina³u powiatowego. Odbêdzie siê on równie¿
w Œmiglu lutego. DAS

W odm³odzonym sk³adzie
W poniedzia³ek, 14 stycznia, tenisiœci sto³owi Gmin-

nego Ludowego Klubu Sportowego Orlêta Terra Czacz
rozegrali ostatni mecz pierwszej rundy ligi okrêgowej.
Niestety, przegrali 6:12 ze Startem Gostyñ. Punkty dla
dru¿yny zdobyli Marek Maœlak 3,5 i Krzysztof Garstka
2,5.

Ostatecznie pierwsza dru¿yna z Czacza rundê zakoñ-
czy³a na siódmym miejscu, a druga na ostatnim w lidze,
czyli dziesi¹tym. Nie powinno to dziwiæ. Pamiêtaæ bo-
wiem nale¿y, ¿e dru¿yny zosta³y w tym roku odm³odzo-
ne. Marek Maœlak jest w nich jedynym seniorem. DAS

W wojewódzkiej rywalizacji
W Poznaniu odby³ siê III Wojewódzki Turniej Klasyfi-
kacyjny Seniorów w Tenisie Sto³owym. Nie zabrak³o
w nim zawodników Polonii Arsena³ Œmigiel.
Turniej odby³ siê 6 stycznia. Najlepiej ze œmigielan wy-
pad³ kapitan zespo³u Tadeusz Koz³owski, który rywali-
zacjê zakoñczy³ na 9 miejscu. O dwie pozycje gorszy
okaza³ siê Bart³omiej Glinka. Dawid Bartoszkiewicz by³
13, Patryk Ratajczak 17, Wojciech Waligórski 25, a Da-
riusz Szymañski 26. DAS

Zimowe zmagania
W Œmiglu odby³ siê V Zimowy Turniej Tenisa Sto³o-
wego. Wziê³o w nim udzia³ trzydziestu dwóch m³odych
zawodników.

Turniej odbywa³ siê w dniach 28 i 29 stycznia. Jego
organizatork¹ by³a Danuta Strzelczyk. Dzieci podzielone
zosta³y na trzy kategorie wiekowe.

Wœród dziewczynek w grupie klas od I do III najlep-
sza okaza³a siê Justyna ¯urek. Wyprzedzi³a ona Ewelinê
¯urek oraz Weronikê Strzelczyk.

W grupie klas od IV do VI pierwsza by³a Marta Wali-
góra, druga Weronika ̄ urek, a trzecia Katarzyna Kubiak.
Wœród gimnazjalistek zg³osi³a siê jedynie Alina Kubiak.

Z kolei w pierwszej grupie ch³opców wygra³ Micha³
Fr¹ckowiak, który wyprzedzi³ Mateusza Skorupiñskiego
i Marcina Skorupiñskiego.

W grupie klas od IV do VI najlepsi byli £ukasz Szy-
mañski, Tomasz Nawrot i Pawe³ Skorupiñski. W rywali-
zacji gimnazjalistów wygra³ Dariusz Szymañski przed
£ukaszem Szymañskim i Tomaszem Nawrotem.

Nagrody dla uczestników turnieju ufundowali cz³on-
kowie Rady Rodziców Zespo³u Szkó³ w Œmiglu. Zawod-
nicy otrzymali  te¿ dyplomy wykonane przez pracownice
Centrum Kultury. DAS

Dla dzieci na wakacje
W Centrum Kultury w Œmiglu odby³ siê turniej sza-
chowy dla dzieci i m³odzie¿y. W zabawie oprócz œmi-
gielan udzia³ brali te¿ mieszkañcy Starego Bojanowa,
Bronikowa i Czacza.
Organizatorem turnieju by³ Klub Szachowy Wie¿a. Roz-
grywki odby³y siê w poniedzia³ek, 28 stycznia. Zg³osi³o
siê do nich siedemnaœcioro uczestników w wieku od sied-
miu do siedemnastu lat. Grano systemem szwajcarskim,
nie prowadz¹c przy tym ¿adnych podzia³ów zawodników.

Najlepszy okaza³ siê Pawe³ Judek. Drugie miejsce zaj¹³
Marcin Wo¿ny, a trzecie Robert WoŸny. Kolejne pozycje
wywalczyli Magdalena Judek, Alicja £upicka, Przemy-
s³aw J¹der, Ma³gorzata £upicka, Marcin Buchwald, Ma-
riusz Leœniak i Maciej £upicki. DAS

4,5 punkta zdobyli Jan Nowak, Marcin £¹czny i Pawe³
Skorupiñski oraz 0,5 punkta Justyna ¯urek.
Polonia czwarta przegra³a natomiast 8:10 z Menosem
Œrem. Tu punkty na swe konta zapisali Marcin Luboñ
3,5, £ukasz Szymañski 2,5, Pawe³ Zbyrad 2. DAS
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