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Z wizyt¹ w Komitecie
Osiedlowym.

Spotkanie Komitetu Osiedlowego nr 2 w Œmiglu,
pomimo niskiej frekwencji (8 osób), obfitowa³o we wnio-
ski i propozycje.

Po podsumowaniu dzia³alnoœci w minionym roku, któ-
ra objê³a m.in. wyrównanie ulic, posadzenie 250 œwier-
ków przy ul. Witaszka, za³o¿enie lamp ulicznych przy ul.
Orzeszkowej i Iwaszkiewicza, dyskutowano na temat bie-
¿¹cych potrzeb i problemów. Poruszono sprawê u³o¿enia
p³ytek chodnikowych na brakuj¹cym odcinku ul. Rud-
nickiego, zaplanowano odpis 1 z³ od ka¿dego mieszkañ-
ca Osiedla na nowy samochód dla œmigielskiej policji oraz
zaplanowano utworzenie œcie¿ki rowerowej na ul Ko-
œciuszki.

Dyskusja dotyczy³a te¿ wygl¹du i utrzymania porz¹d-
ku na terenie Osiedla. Pojawi³y siê g³osy na temat przeja-
wów wandalizmu, mówiono równie¿ o mo¿liwoœci zbiór-
ki odpadów plastikowych do specjalnych pojemników
i rozmieszczeniu koszy na œmieci na ulicach.

Kolejnym punktem obrad by³o podjêcie uchwa³y
o przeznaczeniu œrodków bêd¹cych w dyspozycji komi-
tetu w roku 2002. Jednog³oœnie przyjêto plany dalszego
utwardzenia ul. Kraszewskiego, wymiany lamp przy ul.
Krasickiego oraz utrzymania rezerwy na nieprzewidzia-

ne cele, z zastrze¿eniem, ¿e w razie braku takiej potrzeby
rezerwa zostanie przeznaczona na ul. Kraszewskiego.
ROZMOWA Z ZARZ¥DEM KOMITETU OSIE-
DLOWEGO NR 2
– Jak siê Pañstwu udaje cokolwiek planowaæ przy tak
niskiej frekwencji na zebraniach?
– Z regu³y jest wiêcej osób ok. 20. Dzisiejsza frekwencja
by³a wyj¹tkowo niska.
– Macie Pañstwo wœród mieszkañców dwoje radnych
i kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej. Czy ich
obecnoœæ pomaga w pracach zarz¹du?
– Wspó³praca z ZGKiM uk³ada nam siê bardzo dobrze
a i na radnych nie mo¿emy narzekaæ. Zw³aszcza p. Pe-
colt interesuje siê pracami zarz¹du i tym, co dzieje siê na
osiedlu.
– Mieszkañcy wsi ¿al¹ siê, ¿e w mieœcie „wszystko jest
podane na tacy”.
– Ale¿ sk¹d! Proszê spytaæ mieszkañców osiedla, ile zro-
bili w tzw. czynie spo³ecznym.
– Z czym macie panowie najwiêcej problemów, jakie
trudnoœci?
– Przeszkod¹ s¹ jak wszêdzie, finanse. Czego nie zrobi-
my w jednym roku, koñczymy w drugim. Jakoœ sobie
radzimy. Mieszkañcy osiedla s¹ zgodni.
– Dziêkujemy Pañstwu za rozmowê i mo¿liwoœæ udzia³u
w zebraniu. B.M. i ¯.K.



czerwiec/2002str. 4 Aktualnoœc i Aktualnoœc i

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
Œmigla

W sobotê 25 maja 2002 br. w sali Centrum Kultury
w Œmiglu odby³a siê uroczysta sesja. Otworzy³ j¹ prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla pan Zygmunt Ko-
nieczny, po wprowadzeniu na salê sztandarów organiza-
cji spo³ecznych i instytucji oraz odegraniu hymnu pañ-
stwowego.

Na wstêpie poinformowa³, ¿e na sesji nast¹pi uroczy-
ste wrêczenie medali „Zas³u¿ony dla miasta i gminy Œmi-
giel” oraz przyznanie „Honorowego Obywatelstwa Mia-
sta i gminy Œmigiel”.

Rada zosta³a powiadomiona, ¿e w godzinach rannych
zmar³ profesor dr hab. Stefan Abt, rektor Wy¿szej Szko³y
Biznesu i Jêzyków Obcych w Poznaniu, jeden z goœci
honorowych. Jego pamiêæ uczczono minut¹ ciszy.

Nastêpnie przewodnicz¹cy powita³ pozosta³ych hono-
rowych goœci: prof. dr hab. Tadeusza Mendla, prof. dr
hab. nauk medycznych Eugeniusza Grysa, dr Stefana
Grysa – prezesa AKWAWIT-u, pani¹ Bronis³awê Kus –
inicjatorkê kontaktów pomiêdzy Œmiglem a francuskim
Neufchateau oraz prof. dr hab. Kazimierza Przyszczyp-
kowskiego - dziekana wydzia³u Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wœród goœci zabrak³o Krzysztofa Jasiñskiego – dy-
rektora artystyczny krakowskiego Teatru „STU”, który
na rêce przewodnicz¹cego Rady przes³a³ podziêkowanie
o treœci – „ Jestem zaszczycony przyznanym wyró¿nie-
niem. Œmigiel – moj¹ ma³¹ ojczyznê przechowujê w ser-
decznej pamiêci. Nie mogê byæ z Wami, bo pilna praca
zatrzymuje mnie w Krakowie. Przy najbli¿szej okazji
przyjadê, ¿eby osobiœcie podziêkowaæ i z³o¿yæ Pañstwu
wyrazy szacunku.

Z powa¿aniem – Krzysztof Jasiñski”.
Dalej przewodnicz¹cy powita³ radnych, burmistrza

Œmigla Jerzego Cieœlê i zaproszonych na sesjê – zastêpcê
dyrektora Departamentu Strategii, Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego – Mieczys³awa Borów-
kê, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego –
Mariana Kasperskiego, wicestarostê koœciañskiego Ste-
fana Stachowiaka oraz radnych powiatu koœciañskiego.
W sesji uczestniczyli te¿ wnioskodawcy – Ewa Skrzypek
– Banasik, która reprezentowa³a grupê mieszkañców mia-
sta i gminy, prezes Œmigielskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego Jacek Maria Nieniewski, dyrektor Centrum Kul-
tury Eugeniusz Kurasiñski oraz cz³onkowie oficjalnej
delegacji z Neufchateau: Andre Clerc – wiceprezes Ko-
mitetu ds. Partnerskich Miasta Neufchateau, Jean-Marie
Martin – zastêpca Mera ds. Szkolnictwa, Anne-Marie
Lebrun – cz³onek zarz¹du Komitetu ds. partnerskich Neuf-
chateau. Na uroczystoœæ licznie przybyli równie¿ miesz-
kañcy.

Po prelekcji z-cy dyr. Departamentu Strategii, Rozwoju
i Promocji Województwa Wielkopolskiego Mieczys³awa
Borówki na temat „Szanse ma³ych i œrednich firm z Wiel-
kopolski w przededniu wejœcia Polski do Unii Europej-
skiej”, radne A. Ziegler, M.Bia³as i M. Bartoszewska
przedstawi³y sylwetki odznaczonych.

Nast¹pi³ najbardziej uroczysty moment sesji - prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Zygmunt Konieczny wrêczy³
medal „Zas³u¿ony dla Miasta i gminy Œmigiel” wraz z le-
gitymacj¹ i dyplomem prof. dr hab. Tadeuszowi Mendlo-
wi oraz, po raz pierwszy w trzeciej Rzeczypospolitej, prze-
wodnicz¹cy i jego zastêpcy Stanis³aw Pawlak i Roman
Schiller, wrêczyli specjaln¹ pami¹tkê i legitymacje jako
symbol przyznania przez Radê Miasta Œmigiel „Honoro-
wego Obywatelstwa Miasta i Gminy Œmigiel”:
- prof. dr hab. nauk medycznych Eugeniuszowi Gryso-

wi,
- dr Stefanowi Grysowi,
- dyr. Krzysztofowi Jasiñskiemu,
- Bronis³awie Kus,
- prof. dr hab. Tadeuszowi Mendlowi,
- prof. dr hab. Tadeuszowi Przyszczypkowskiemu.

Nie doczeka³, niestety, tego momentu prof. dr hab.
Stefan Abt, któremu Rada Miejska te¿ nada³a „Honoro-
we Obywatelstwo Miasta i gminy Œmigiel”.

Osoby uhonorowane wpisa³y siê do „Z³otej ksiêgi”.
Po wrêczeniu odznaczeñ gratulacje sk³adali wnioskodaw-
cy, studenci Oœrodka Zamiejscowego w Koœcianie Uni-
wersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz mieszkañcy
i rodziny.

Z podziêkowaniem w imieniu odznaczonych wyst¹pi³
prof. dr hab. Tadeusz Mendel, który nie kryj¹c wzrusze-
nia, powiedzia³: ”Pokora moja wobec wyró¿nieñ wynika
z faktu, ¿e tytu³em zas³u¿onego i honorowego obywatela
tego miasta wyró¿niono wielu wielkich ludzi. Jest to prze-
cie¿ miasto i ziemia Krzysztofa Arciszewskiego, W³ady-
s³awa Piocha, Stanis³awa Skar¿yñskiego, powstañców
wielkopolskich, ofiar systemów totalitarnych, rozstrze-
lanych przez hitlerowców i wielu wspania³ych obywateli
i patriotów, którzy za ¿ycia nie zostali uhonorowani. Dzie-
lê dziœ siê z nimi nadanymi przez was moimi zaszczyta-
mi”.

Kilka s³ów od siebie doda³ równie¿ prof. dr hab. nauk
medycznych Eugeniusz Grys, ze wzruszeniem dziêkowa³a
pani Bronis³awa Kus.

Obecna na sali delegacja studentów Oœrodka Zamiej-
scowego w Koœcianie U.A.M w Poznaniu z³o¿y³a na rêce
przewodnicz¹cego podziêkowania i kwiaty dla Rady za
pomoc w powstaniu uczelni.

Uroczyst¹ sesjê zakoñczy³o wyprowadzenie sztanda-
rów.

H.C.
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Stefan Abt
profesor doktor habilitowany

Urodzi³ siê 22.02.1937 r. w Œmiglu, gdzie ukoñczy³
szko³ê podstawow¹. Studia ekonomiczne odby³ w Wy-
¿szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskuj¹c w
1957 r. stopieñ magistra ekonomii w zakresie statystyki.
Pracuj¹c, poszerza³ swoj¹ wiedzê i tak w 1963 r. zosta³
magistrem matematyki, a w 1969 r. historii. W 1984 r.
uzyska³ absolutorium na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym. W 1991 roku otrzyma³ tytu³ doktora habilitowane-
go.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1957 r. w Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej (obecna Akademia Ekonomiczna) w Po-
znaniu jako asystent, awansuj¹c do stopnia docenta. Po
25 latach przeniós³ siê do Instytutu Gospodarki Magazy-
nowej, gdzie, wdra¿aj¹c systemy komputerowe, specja-
lizowa³ siê w nowoczesnych metodach zarz¹dzania.
By³ rektorem Poznañskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Jê-
zyków Obcych.
W 1993 r. prof. Abt wraz ze swoj¹ siostr¹ Mari¹ przeka-
za³ Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Œmiglu klej-
noty i inne pami¹tki historyczne przechowywane przez
rodzinê Abtów w latach okupacji.
Profesor Stefan Abt by³ wybitn¹ indywidualnoœci¹ na-
ukow¹. Jego osi¹gniêcia doceniono w krêgu naukowców
polskich i zagranicznych. Nara¿aj¹c ¿ycie ochroni³ pa-
mi¹tki bêd¹ce dziedzictwem narodowym. Pomaga³ spo-
³ecznoœci lokalnej w za³o¿eniu ko³o Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich w Œmiglu. By³ cz³onkiem honorowym
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu.
Nadanie profesorowi Stefanowi Abtowi tytu³u „Honoro-
wy mieszkaniec Œmigla” jest dowodem docenienia jego
zas³ug naukowych, dydaktycznych i wszelkich dzia³añ
spo³ecznych na rzecz naszej ma³ej lokalnej ojczyzny.
Profesor Stefan Abt zmar³ 25 maja br., w dniu w którym
mia³ otrzymaæ tytu³ „Honorowego Mieszkañca Œmigla”.

Eugeniusz Grys
profesor doktor habilitowany nauk

medycznych
Urodzi³ siê w 1931 r. w Œmiglu w rodzinie rzemieœlni-

czej. W 1945 roku rozpocz¹³ naukê w liceum w Koœcia-
nie, które ukoñczy³ z wyró¿nieniem w 1951 r. i bez egza-
minu wstêpnego zacz¹³ studiowaæ medycynê w Pozna-
niu.
Dyplom lekarza medycyny uzyska³ w 1957 roku, a zaraz
potem rozpocz¹³ pracê w Klinice Po³o¿nictwa i Gineko-
logii Akademii Medycznej w Poznaniu.
W 1965 r. uzyska³ doktorat, a 10 lat póŸniej tytu³ doktora
habilitowanego. W listopadzie 1992 roku w Belwederze

z r¹k prezydenta Rzeczypospolitej odebra³ nominacjê na
profesora nauk medycznych.
Jest autorem 44 publikacji naukowych i wspó³autorem
dalszych 30. Pierwsze z nich dotyczy³y wczesnego wy-
krywania stanów przedrakowych i raka szyjki macicy.
Wyniki swych badañ przedstawi³ na Œwiatowym Kon-
gresie Ginekologów w Tokio, gdzie zyska³ miêdzynaro-
dowe uznanie. Zajmowa³ siê tak¿e rzêsistkiem pochwo-
wym powoduj¹cym zmiany zapalne narz¹dów p³ciowych
i uk³adu moczowego.
Odpowiedzialnoœci za
zdrowie i ludzkie ¿ycie
nauczy³ siê, bêd¹c jesz-
cze studentem, zastêpu-
j¹c doktora Stanis³awa
Skar¿yñskiego.
Profesor Grys ca³y czas
czuje siê œmigielani-
nem. Bardzo czêsto po-
wtarza, ¿e w jakiœ spo-
sób powinien sp³aciæ
swoisty d³ug wdziêcz-
noœci wobec mieszkañ-
ców naszego miasta.
Wielokrotnie pomaga³ bezp³atnie mieszkankom naszej
gminy, ratuj¹c im ¿ycie i zdrowie. W ubieg³ym roku rów-
nie¿ bezp³atnie przeprowadzi³ badania ponad dwustu ko-
biet z terenu gminy.

Nadanie profesorowi Eugeniuszowi Grysowi tytu³u
„Honorowy mieszkaniec Œmigla” jest docenieniem jego
pozycji naukowej i podkreœleniem zwi¹zku osoby profe-
sora z naszym miastem.

Stefan Grys
Doktor

Urodzi³ siê 22 lipca 1937 r. w Œmiglu i tutaj spêdzi³
dzieciñstwo. Maturê
zda³ w koœciañskim li-
ceum. Po ukoñczeniu
studiów na wydziale
chemii Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, rozpocz¹³
pracê zawodow¹
w szkole w G³ogowie
jako nauczyciel chemii.
Trzy lata póŸniej zosta³
pracownikiem lesz-
czyñskiego zak³adu po-
znañskiego „Polmosu”,
z którym zwi¹za³ ca³e
swoje ¿ycie zawodowe.

Aktualnoœc i Aktualnoœc i
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Krzysztof Jasiñski
Urodzi³ siê 21 lipca 1943 r. w Lublinie, na terenie

ówczesnej Generalnej Guberni.
Po wojnie wraz z rodzicami zamieszka³ w Œmiglu. Tutaj
ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. Naukê w koœciañskim li-
ceum przerwa³ w II klasie. Jego edukacj¹ zajêli siê ksiê¿a
salezjanie z £odzi, u których zamieszka³. Przez 2 lata gra³
w teatrze salezjañskim. Maturê zda³ w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w £odzi. W Poznaniu ukoñczy³ Studium
Nauczycielskie, a nastêpnie rozpocz¹³ studia w Pañstwo-
wej Wy¿szej Szkole Teatralnej w Krakowie. W czasie stu-
diów, a dok³adnie w 1966, roku za³o¿y³ TEATR STU,
którym do dzisiaj kieruje. Teatr odniós³ wiele sukcesów
w kraju i poza jego granicami i jest jedn¹ z najbardziej
niezwyk³ych scen w Polsce.
Krzysztof Jasiñski jest wybitnym artyst¹, animatorem
kultury znanym w Polsce i poza jej granicami.
S³awê zdoby³, tworz¹c przepiêkne widowiska plenero-
we. Najwiêksze z nich to: „Kantata Wawelska”, „Kantata
Auschwitz – Birkenau”, „Myœl wielka jak czyn” i ”Wi-
dowiska Podwawelskie” w zakolu Wis³y, naturalnym
amfiteatrze pod Zamkiem Królewskim. Do znacz¹cych,
w rozwoju ideowym i artystycznym teatru, spektakli
nale¿¹: „Pamiêtnik wariata”, „Po¿¹danie schwytane za
ogon”, „Spadanie”, „Sennik polski”, „Exodus”.
Z teatru STU wysz³o wielu znanych artystów.

W 1974 r. obroni³ pracê doktorsk¹ i uzyska³ stopieñ dok-
tora chemii. Firma, któr¹ kieruje uzyskuje znakomite
wyniki ekonomiczne, za co by³ wielokrotnie nagradzany.
Dla lokalnej spo³ecznoœci a tym samym dla Œmigla, za-
s³u¿y³ siê jako pomys³odawca i realizator obiektu „Akwa-
wit”, piêknego krytego basenu k¹pielowego wraz z kom-
pleksem rekreacyjno – leczniczym i hotelem.
Znany jest jako sponsor licznych imprez sportowych i kul-
turalnych. Wielokrotnie wspiera³ finansowo ochronê dzie-
dzictwa narodowego i naukowe prace badawcze z dzie-
dziny medycyny.
Od 8 lat prowadzona przez niego firma otrzymuje dy-
plom „Mecenasa Polskiej Akademii Medycyny” przyzna-
wany za wybitne zas³ugi dla humanizmu, humanitaryzmu
i medycyny.
Wielokrotnie wspiera³ finansowo kluby, sekcje, zespo³y
i organizacje pozarz¹dowe oraz koœcio³y istniej¹ce na te-
renie naszej gminy.
Liczne nagrody i wyró¿nienia, które otrzyma³ doktor Ste-
fan Grys, œwiadcz¹ o tym, ¿e jego osi¹gniêcia zawodowe
i spo³eczne zauwa¿ane s¹ na forum regionalnym i krajo-
wym. Jest pierwszym œmigielaninem, który w 1993 r.
otrzyma³ wyró¿nienie „Wielkopolanin roku”, a 8 lat póŸ-
niej – tytu³ „Wybitnego Wielkopolanina”.

Do sukcesów Krzysztofa Jasiñskiego nale¿y równie¿ za-
liczyæ okres, kiedy by³ szefem programowym telewizji
Canal + w Krakowie.
Mo¿emy byæ dumni, ¿e tak znany twórca swoje dzieciñ-
stwo i m³odoœæ spêdzi³ w Œmiglu.

Bronis³awa Kuœ
Bronis³awa Kuœ urodzi³a siê we Francji jako córka

Zdzis³awa i Stefanii Kuœ, emigrantów polskich, zamiesz-
ka³ych w okrêgu Lille.
Szko³ê podstawow¹
i œredni¹ koñczy³a we
Francji. W domu ro-
dzinnym uczy³a siê jê-
zyka polskiego, historii,
geografii, literatury,
zwyczajów i obrzêdów
polskich.
W 1946 r. wraz z rodzi-
cami osiedli³a siê
w Wa³brzychu. W Pol-
sce ukoñczy³a gimna-
zjum, liceum handlowe
i technikum energetycz-

ne, a nastêpnie studium w Centrum Informacji Naukowo
– Technicznej i Ekonomicznej w Krakowie. W Polsce pra-
cowa³a 25 lat, miêdzy innymi w charakterze: sekretarza
Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych Energetyki,
kierownika Oœrodka Informacji Technicznej i Ekonomicz-
nej w Wa³brzychu, t³umacza w Naczelnej Organizacji
Technicznej w Lublinie. By³a równie¿ cz³onkiem Zarz¹-
du Okrêgu Stowarzyszenia Elektryków Polskich i cz³on-
kiem Zarz¹du G³ównego Zawodowego Zwi¹zku Meta-
lowców Polskich. Uczy³a równie¿ jêzyka francuskiego
m³odzie¿ i doros³ych w Domu Kultury w Poniatowej ko³o
Lublina.
Czêsto pracowa³a w charakterze t³umacza na sympozjach
organizowanych przez Uniwersytet Lubelski. W latach
siedemdziesi¹tych wyjecha³a do Francji, przyjê³a obywa-
telstwo francuskie i pracowa³a w biurach projektów w Pa-
ry¿u i okolicy Saint - Etienne. T³umaczy³a dokumentacjê
techniczn¹ zak³adów w O¿arowie ko³o Warszawy.
W 1986 roku przesz³a na wczeœniejsz¹ emeryturê. Jest
cz³onkiem Zarz¹du Komitetu ds. Partnerstwa pomiêdzy
miastami Œmigiel i Neufchateau.
Pani Bronis³awa Kuœ by³a inicjatork¹ nawi¹zania kon-
taktów pomiêdzy Œmiglem a Neufchateau. Dziêki niej do
Nefchateau wyjecha³ zespó³ „Suprafon”, kierowany wów-
czas przez p. Wojciecha Kokornaczyka. Nastêpnie by³a
t³umaczem na spotkaniu grupy nauczycieli i dyrektorów
polskich szkó³ rolniczych, które odby³o siê we Francji.

Aktualnoœc i Aktualnoœc i
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Tadusz Mendel
profesor zwyczajny

Urodzi³ siê 5 stycznia 1933 r. w Œmiglu, w rodzinie
robotniczej.
Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³ w Œmiglu, a w 1951 Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Koœcianie. W latach 1951 –
1956 studiowa³ ekonomiê. Po studiach sytuacja nie po-
zwoli³a mu na podjêcie pracy naukowej. Wróci³ do Œmi-
gla i podj¹³ pracê zawodow¹, najpierw jako g³ówny ksiê-
gowy w Koœciañskiej
Fabryce Mebli, a na-
stêpnie jako dyrektor
Pañstwowego Oœrodka
Maszynowego w Œmi-
glu. By³ równie¿ dyrek-
torem w zak³adach ko-
œciañskich, Przedsiê-
biorstwie Przemys³u
Spo¿ywczego, Powia-
towym Zwi¹zku G.S.
„Samopomoc Ch³op-
ska” i Zak³adach Urz¹-
dzeñ Chemicznych
„Metalchem”. Równoczeœnie przez 12 lat by³ wyk³adowc¹
kontraktowym w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Ko-
œcianie.
Pracuj¹c zawodowo i spo³ecznie (Towarzystwo Wiedzy

Dziêki jej staraniom obecny Zespó³ Szkó³ Zawodowych
(dawny Zespó³ Szkó³ Rolniczych) w Niet¹¿kowie od
1998 r. regularnie wysy³a swoich uczniów na praktyki do
Francji.
Przyczyni³a siê do nawi¹zania œcis³ych kontaktów pomiê-
dzy stra¿akami obu miast. Równie¿ dziêki jej staraniom
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Œmiglu wzbogaci³a swoje
wyposa¿enie w nowy sprzêt.
Wielokrotnie by³a ³¹cznikiem i t³umaczem pomiêdzy
przedstawicielami w³adz gmin Œmigiel i Neufchateau,
dyrekcjami szkó³ w Niet¹¿kowie i Mirecourt, m³odzie¿¹
bior¹c¹ udzia³ w spotkaniach organizowanych w ramach
programu „Europa M³odych”, przedstawicielami stra¿y
po¿arnej, przedstawicielami domów kultury w Neufcha-
teau i Œmiglu, sportowcami zaprzyjaŸnionych gmin.
Jest ambasadorem polskiej kultury i jêzyka polskiego,
ucz¹c go Francuzów w Domu Kultury w Neufchateau.
Pani Kuœ jest „matk¹ chrzestn¹” zawartej we wrzeœniu
2001 r. umowy o partnerstwie pomiêdzy Neufchateau
i Œmiglem.
Nadany jej tytu³ „Honorowego mieszkañca Œmigla” po-
twierdza docenienie przez spo³eczeñstwo i w³adze jej
zas³ug dla miasta i gminy Œmigiel.

Powszechnej, Klub Sportowy „Pogoñ 1929” Œmigiel) nie
zerwa³ kontaktu z macierzyst¹ uczelni¹.
W 1970 roku obroni³ pracê doktorsk¹ i zosta³ wyk³adowc¹
kontraktowym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W 1977 r. przeszed³ na etat tej uczelni.
Maj¹c za sob¹ lata praktyki gospodarczej, zainteresowa³
siê prac¹ kierownicz¹ i zarz¹dzaniem finansów przedsiê-
biorstw.
W pracy naukowo – dydaktycznej sta³ siê specjalist¹ tech-
nik organizatorskich, kierowania firm¹, wspó³zarz¹dza-
nia i organizacji pracy w biurze.
W 1988 r. obroni³ w Akademii Ekonomicznej we Wro-
c³awiu pracê habilitacyjn¹ pt. „Zarz¹dzenie partycypacyj-
ne w teorii i praktyce”.
Na terenie Poznania by³ pierwszym doktorem habilito-
wanym ze specjalizacj¹ organizacja i zarz¹dzanie. Otrzy-
ma³ stanowisko docenta w Instytucie Organizacji i Za-
rz¹dzania.
Wymiernym efektem dzia³alnoœci dydaktycznej s¹ obro-
nione prace naukowe pisane pod jego kierunkiem na stu-
diach dziennych, zaocznych i podyplomowych.
1 listopada 1992 r. zosta³ powo³any na stanowisko profe-
sora.
Od 1993 r. jest zwi¹zany z Leszczyñsk¹ Wy¿sz¹ Szko³¹
Marketingu i Zarz¹dzania.
W paŸdzierniku 2001 r. uzyska³ najwy¿szy stopieñ na-
ukowy – godnoœæ profesora zwyczajnego.
Profesor Mendel jest pierwszym œmigielaninem, który
uzyska³ najwy¿szy stopieñ naukowy.
Wybitny specjalista, wyk³adowca, rektor Leszczyñskiej
Wy¿szej Szko³y Marketingu i Zarz¹dzania, dydaktyk
przez ca³¹ drogê naukow¹ zwi¹zany z naszym miastem.
Jest zwi¹zany ze Œmigielskim Krêgiem Starszych Harce-
rzy i aktywnie uczestniczy w jego pracach. Bior¹c pod
uwagê zas³ugi profesora Mendla nadanie mu tytu³u „Ho-
norowego mieszkañca Œmigla” jest bardzo zasadne.

Kazimierz Przyszczypkowski
profesor zwyczajny

Urodzi³ siê 1 marca 1943 r. w Œmiglu w rodzinie
rzemieœlniczej. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej, w
latach 1957 – 62 uczêszcza³ do Pañstwowego Liceum
Pedagogicznego w Lesznie. Po jego ukoñczeniu przez rok
pracowa³ jako nauczyciel w szkole w Bronikowie. W 1963
r. podj¹³ studia pedagogiczne na Uniwersytecie im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1968 r. zosta³ pra-
cownikiem naukowo – dydaktycznym w Katedrze Peda-
gogiki W 1976 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk humani-
stycznych w zakresie pedagogiki a w 1992 r. doktora ha-
bilitowanego nauk humanistycznych w zakresie andra-
gogiki (dzia³ pedagogiki zajmuj¹cy siê zagadnieniami po-
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budzania, ukierunkowania lub wspomagania procesów
wychowania ludzi doros³ych).

Od 1 czerwca 1995 r.
jest profesorem UAM
w Poznaniu. W 2000 r.
otrzyma³ tytu³ naukowy
profesora nadzwyczaj-
nego a w 2001 r. prezy-
dent RP nada³ mu tytu³
profesora zwyczajnego.
Obecnie profesor Kazi-
mierz Przyszczypkow-
ski jest dziekanem wy-
dzia³u Studiów Eduka-
cyjnych UAM w Po-
znaniu. Jego zaintereso-
wania koncentruj¹ siê
wokó³ relacji polityka

a oœwiata, szczególnie natomiast zajmuj¹ go zagadnienia
nabywania przez ludzi doros³ych kompetencji uwarun-
kowanych zmianami spo³ecznymi np. migracja czy trans-
formacja spo³eczna i polityka oœwiatowa.
Jest autorem ponad 70 prac naukowych, podrêczników
i skryptów. Wypromowa³ ponad 500 magistrów pedago-
giki. Wspó³pracuje z Kolegium Edukacyjnym w Brad-
ford w Anglii, Miêdzynarodowym Instytutem Badañ Pod-
rêczników Szkolnych w Brunszwiku w Niemczech a tak¿e
z Uniwersytetem w Boou w Stanach Zjednoczonych.
Jest kierownikiem Zak³adu Polityki Oœwiatowej i Edu-
kacji Obywatelskiej.
Nadanie profesorowi Przyszczypkowskiemu tytu³u „Ho-
norowego mieszkañca Œmigla” jest uzasadnione jego osi¹-
gniêciami naukowymi oraz zaanga¿owaniem w rozwój
edukacji powiatu koœciañskiego (aktywnie uczestniczy³
w powstaniu filii UAM w Koœcianie).

DZIEÑ DZIECKA
2 czerwca 2002 roku na terenie Przedszkola Samorz¹-

dowego w Œmiglu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Nadziei” zorga-
nizowa³o swoim podopiecznym uroczysty Dzieñ Dziec-
ka. Zaproszeni zostali równie¿ wszyscy niepe³nosprawni

wraz z rodzinami z ca³ej gminy Œmigiel. Godna podziwu
by³a 7-osobowa rodzina z Parska, która przeby³a ca³¹ dro-
gê pieszo.

Obecne by³y w³adze naszego miasta i gminy burmistrz
Jerzy Cieœla i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zygmunt
Konieczny.

Goœciny wszystkim udzieli³a pani dyrektor przedszkola

– El¿bieta Cieœla, za co bardzo jesteœmy wdziêczni.
Obchody Dnia Dziecka rozpoczêto msz¹ œw. w inten-

cji niepe³nosprawnych, któr¹ odprawi³ ks.Jaros³aw Klupœ
z parafii œw. St.Kostki w Œmiglu i towarzysz¹cy mu ks.
Ryszard Kin z parafii pw. W.N.M.P. w Œmiglu oraz ks.pro-
boszcz Jan Chrzanowski z Wonieœcia.

Dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna otrzyma³y s³ody-
cze w piêknych koszyczkach wykonanych przez cz³on-
ków z kó³ka plastycznego klas I – III, prowadzonego przez
Dorotê ¯ak oraz m³odzie¿ gimnazjaln¹, któr¹ opiekowa-
³y siê: Ewelina Bzyl oraz Renata Jankowsk¹.

Dla wszystkich uczestników przygotowano s³odki po-
czêstunek oraz napoje, a dla milusiñskich ulubiony za-
mek dmuchany, huœtawki i inne atrakcje w ogródku przed-
szkolnym. O tym jak wspaniale siê bawiliœmy, œwiadczyæ
mog¹ uœmiechniête buzie dzieci.

Za pomoc, otwarte serce, aktywny udzia³ w organiza-
cji obchodów Dnia Dziecka, dziêkujemy:

- sponsorom czekolad i napojów,
- m³odzie¿y z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu,
- cz³onkom KSM z parafii pw. St.Kostki w Œmiglu
- dzieciom i m³odzie¿y z zespo³u „ICHTIS” dzia³aj¹-
cego przy parafii pw. W.N.M.P. w Œmiglu

Justyna Ziegler
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Krzy¿e, figury i kapliczki
przydro¿ne w Œmiglu i okolicy

Józef Burszta w ksi¹¿ce „Kultura ludowa Wielkopol-
ski” podaje, ¿e genez¹ tych przedmiotów kultu religijne-
go by³o ¿yczenie wypowiedziane w 779 roku przez pa-
pie¿a Leona III, by chrzeœcijanie stawiali krzy¿e na roz-
stajach dróg. Dalej pisze: „¿e... od
krzy¿y drewnianych stopniowo za-
stêpowanych kamiennymi, rozwój
form szed³ w kierunku kapliczki
z nisz¹ zakoñczon¹ daszkiem, któ-
ra przekszta³ci³a siê w kapliczkê
ozdobion¹ na szczycie krzy¿ykiem”.
Koñcow¹ form¹ rozwoju mia³ byæ
s³up z ustawion¹ na nim postaci¹
œwiêtego. Prowadzone u nas bada-
nia etnograficzne wykazuj¹, ¿e krzy-
¿e, figury i kapliczki przydro¿ne
stoj¹ najczêœciej w miejscach, które
lud uznaje na mocy tradycji za
szczególnie wa¿ne, ¿e wi¹¿¹ siê one
z jakimœ pamiêtnym wydarzeniem,
czy wiar¹ w b³¹kanie siê istot nad-
przyrodzonych na rozstajach dróg.
„Tu za wsi¹, stawia siê krzy¿e, by
œwiêtoœci¹ swoj¹ broni³y czaj¹cemu
siê z³u przystêpu do ludzi, do do-
mostw, do ich dobytku”. Krzy¿e, figury i kapliczki przy-
dro¿ne s¹ charakterystycznymi cechami krajobrazu i pol-
skiej religijnoœci. Szczególnie du¿o stawiano ich w okre-
sie kulturkampfu, co by³o manifestacj¹ i polskoœci, i wia-
ry katolickiej. Dobrze to rozumia³ hitlerowski okupant,
który od samego pocz¹tku zaciekle likwidowa³ te oznaki
polskiej wiary i patriotyzmu. Po zakoñczeniu wojny lud-
noœæ odbudowywa³a je, umieszczaj¹c na tych przedmio-
tach daty. Wystêpuj¹ce na terenie Wielkopolski krzy¿e
dzielimy na b³agalne, pami¹tkowe, choleryczne, pokutne
(Oborzyska Stare). Ze wzglêdu na rodzaj materia³u, z któ-
rego s¹ zbudowane, dzielimy je na drewniane, ¿elazne
i cementowe. Istniej¹ce tutaj krzy¿e to tzw. krzy¿e rzym-
skie – z jedn¹ poprzeczn¹ i krótsz¹ belk¹. W Wielkopol-
sce wystêpuj¹ tak¿e krzy¿e na dwóch przecznicach, zwa-
ne krzy¿ami œw. Zachariasza lub karawakami. Oprócz pro-
stych krzy¿y wystêpuj¹ tak¿e zakoñczone ciesielskim
profilowaniem. Najstarsze krzy¿e nakryte s¹ niekiedy
ma³ym daszkiem i zwieñczone metalow¹ chor¹giewk¹,
na której uwidoczniona jest data budowy, inicja³y funda-
torów, a tak¿e umieszczony jest kur (Barchlin). Niektóre
otoczone s¹ drzewami i ogrodzeniem. Wspomnieæ nale-
¿y tu o krzy¿u znajduj¹cym siê w Bronikowie przed do-

mem nr 8 od strony Podœmigla. Na krzy¿u znajduje siê
siê ciekawa rzeŸba Chrystusa o cechach ludowych. Na-
tomiast na skrzy¿owaniu dróg do Czacza, Bruszczewa
i Koœciana, w Przysiece, znajduje siê natomiastkrzy¿ ople-
ciony piêknym bluszczem i zakoñczony chor¹giewk¹, na
której widnieje data 1888. Krzy¿ odgrodzony jest drew-
nianym p³otkiem. Bardzo rzadko wystêpuj¹cy krzy¿ stoi
w Sp³awiu. Zdobi go rzeŸba Ukrzy¿owanego o cechach

ludowych, poni¿ej umieszczona jest fi-
gura Matki Boskiej, równie¿ o cechach
ludowych, nad któr¹ znajduje siê kie-
lich z wystaj¹cym krzy¿em. Przy po-
staci Ukrzy¿owanego zgromadzone s¹
narzêdzia Mêki Pañskiej, t.j. obcêgi,
m³otek, w³ócznia, miecz, naczynie
z wod¹ i drabina. Ca³oœæ nakryta jest
daszkiem i zwieñczona chor¹giewk¹
z dat¹ 1880. W samym Œmiglu zoba-
czyæ mo¿na 3 krzy¿e, m.in. na terenie
ogródków dzia³kowych w kierunku No-
wej Wsi Œmigielskiej i przy ulicy Ki-
liñskiego 104.

Je¿eli chodzi o figury, najczêœciej
przedstawiana jest postaæ Matki Bo¿ej.
S¹ to figury Matki Bo¿ej Ró¿añcowej,
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem Jezus itd.
Wystêpuj¹ tak¿e figury Serca Jezusa
oraz ró¿nych œwiêtych jak np.
œw.œw.Wojciecha, Jana Nepomucena,

opiekuna brodów i mostów, Wawrzyñca, Antoniego, chro-
ni¹cego przed z³odziejami i pomagaj¹cego w odnalezie-
niu zguby, Floriana chroni¹cego przed ogniem., Rocha
obroñcy przed zaraz¹, Barbary, Benona itd. Za Bielawa-
mi za wsi¹, przy torze kolejowym w stronê Wilkowa, na
wysokiej kolumnie znajduje siê figura Matki Boskiej. Na
tablicy umieszczony jest nastêpuj¹cy napis:

Fundowa³ w 1886 r. Andrzejewski
Odnowi³ w 1946 r. J. Lewandowski

W Karminie na skrzy¿owaniu dróg do Wonieœcia,
Wojnowic i Sp³awia, znajduje siê okaza³a figura Serca
Jezusa. Umieszczone s¹ na niej 2 tablice. Na wiêkszej
widniej¹ s³owa:

Najs³odsze Serce Jezusa
Zmi³uj siê nad nami.
Napis poni¿ej, na mniejszej tablicy, g³osi:
Fundacja
Gromady Karmin
1946.

Historia Histor ia

Jan Pawicki
P.s. Opis w/g stanu w 1994 r.

(c.d.n.)
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I Miêdzynarodowy Plener
Malarski 19-26.05.2002 r.

W plenerze wziê³o udzia³ czterech malarzy i jeden rzeŸ-
biarz z Francji, z miasta i okolic Neufchateau:
- Nikole Mougenot, który pasjonuje siê malarstwem

olejnym, a najbardziej lubi pastele,
- Marie – Therese Bondenreider – maluje od 10 lat,

tworzy akwarele i obrazy olejne,
- Serge Rousse – malarz martwych natur, pejza¿y

w technice olejnej,
- Jean – Pierre Cherrier – twórca obrazów olejnych,

pasjonat wszystkich form sztuki,
- Henry Dodey – znany artysta rzeŸbiarz, rzeŸbi w drew-

nie portrety, sceny rodzajowe.
By³ te¿ malarz z Ukrainy i czterech malarzy z Polski:

- Oleksander Drytrenko – absolwent ASP we Lwowie,
który zajmuje siê malarstwem sztalugowym, akwa-
rel¹, rysunkiem i projektowaniem witra¿y. Jest docen-

tem w katedrze ry-
sunku ASP we Lwo-
wie.
- Jerzy Gnatowski
– absolwent ASP
w Toruniu, gdzie
w póŸniejszych la-
tach by³ wyk³a-
dowc¹ technik ma-
larskich i kopii. Naj-
lepszy polski pejza-
¿ysta, znany jako
„ksi¹¿ê nastroju”,
- Dorota Goleniew-
ska – Szel¹gowska,
ukoñczy³a studia na
Wydziale Sztuk

Piêknych w Toruniu. Zajmuje siê malarstwem sztalu-
gowym oraz witra¿ownictwem.

- Eugeniusz Szel¹gowski – po studiach na wydziale
sztuk piêknych w Toruniu, zajmuje siê malarstwem
sztalugowym oraz konserwacj¹ obiektów zabytko-
wych.

- Anna Bednarczuk – absolwentka WSSP w Poznaniu
na wydziale malarstwa ze specjalizacj¹ tkaniny w Pra-
cowni prof. M. Abakanowicz.
Na plener przyjecha³ równie¿ Zygmunt Gajewski –

fotografik, który prowadzi zajêcia z fotografii w ró¿nych
szko³ach.

W krótkim czasie, bo zaledwie w ci¹gu tygodnia ma-
larze stworzyli wiele ciekawych prac, z których ka¿dy
artysta zostawi³ jedn¹ pracê w darze Centrum Kultury.

Myœlê, ¿e dziêki temu w przysz³oœci powstanie tu piêk-
na kolekcja obrazów.

Plener odby³ siê w ramach „Partnerskich Spotkañ
w mieœcie wiatraków”.

Wystawa prac plastycznych bêdzie czynna w „Galerii
ma³ej” w Centrum Kultury w Œmiglu do koñca czerwca,
natomiast wystawa fotograficzna w kaplicy przy ul. Rey-
monta 12 w Œmiglu do 15 czerwca.

A.Szu.

Kultura Kultura
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II Jarmark Œmigielski
Integraln¹ czêœci¹ „Partnerskich Spotkañ w Mieœcie

Wiatraków” – Dni Œmigla by³ „II Jarmark Œmigielski”.
Celem imprezy by³a promocja firm powiatu i szeroko

rozumiana pomoc ich w³aœcicielom. Podczas sesji Rady
Miejskiej Œmigla prelekcjê na temat „Szanse ma³ych
i œrednich firm z Wielkopolski w przeddzieñ wejœcia Pol-
ski do Unii Europejskiej”

Spotkania Szkolnych Klubów
Europejskich

Zwiastunem „Partnerskich Spotkañ w Mieœcie Wia-
traków” by³o pi¹tkowe spotkanie Szkolnych Klubów
Europejskich w Zespole Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿-
kowie. Co prawda, na terenie naszej gminy istniej¹ tylko

dwa takie kluby – w Czaczu i w Niet¹¿kowie, ale zapro-
szenie przyjêli tak¿e uczniowie ze Starego Bojanowa i Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu. Spotkanie rozpo-
czê³o siê prelekcj¹ pani Beaty Przybylskiej, pracownika
naukowego U.A.M w Poznaniu, na temat „Szanse m³o-
dzie¿y po wejœciu Polski do Unii Europejskiej”. Nastêp-

nie m³odzie¿ niet¹¿kowskiej szko³y pod kierunkiem pani
Ewy Czwojdy przedstawi³a program artystyczny, zwi¹-
zany tematycznie z Uni¹ Europejsk¹. Druga czêœæ spo-
tkania odby³a siê w szkolnej œwietlicy, gdzie przy kawie,
herbacie i wspania³ych rogalikach upieczonych przez p.
Mariê Majewsk¹ i jej uczennice, dyskutowano o eduka-
cji europejskiej.

B.M.

wyg³osi³ z-ca dyrektora Departamentu Strategii, Roz-
woju i Promocji Województwa wielkopolskiego Mieczy-
s³aw Borówka. Treœæ prelekcji by³a skierowana przede
wszystkim do zaproszonych na sesjê w³aœcicieli firm na-
szego powiatu. Podczas Dni Œmigla, w holu g³ównym
Centrum Kultury, mo¿na by³o podziwiaæ stoisko rekla-
mowe „Meblomaxu” – Spó³dzielni Pracy w Œmiglu. na-
tomiast ostatnim dniu natomiast zareklamowa³y swoje
us³ugi œmigielskie sklepu oraz sklep z Leszna, które pro-
mowa³y kolekcje odzie¿y na pokazie mody. Okazale i bar-

dzo oryginalnie wygl¹da³o stoisko Zak³adu Masarskiego
Jana Lisiaka ze Sp³awia na prezentacjach regionalnej
kuchni polskiej w sali kinowej Centrum Kultury.

Niestety, mimo wielu wys³anych przez Centrum Kul-
tury pism, zaproszeñ i przeprowadzonych osobiœcie roz-
mów, nie dopisa³ handel na placu targowym i pokaz sto-
isk firmowych na terenie ko³o wiatraków.

Szkoda, bo by³a to doskona³a okazja do zareklamo-
wania swoich us³ug.

E.K.

Kultura Kultura
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Gminny Przegl¹d Kultury
Tegoroczne prezentacje w kategorii piosenka, taniec,

muzyka ze wzglêdu na deszcz zosta³y mocno okrojone.
Na scenie przy wiatrakach wyst¹pili tylko soliœci, grupa
tancerzy ze Szko³y Podstawowej w Bronikowie, zespó³
„Gwiazdeczki” ze Starego Bojanowa oraz zespó³ muzycz-
ny „Deesis”. Piosenkê zdominowali uczniowie Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum Samorz¹dowego w Starej
Przysiece Drugiej. Wœród nich na szczególne uznanie
zas³uguje Kasia Marona. Gromkimi brawami publicznoœæ
doceni³a wystêp jedynego doros³ego wykonawcy – pana
Sylwestra Szczepanka.

M.B.

 Gminny Przegl¹d Kultury w kategoriach: teatr, recyta-
cja, chór odby³ siê 26.05. w sali widowiskowej Centrum
kultury. Przegl¹d rozpocz¹³ siê przedstawieniem „Jaœ

i Ma³gosia” w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej
w Bronikowie. Uczniowie Szko³y Podstawowej w Sta-

rym Bojanowie wyst¹pili w przedstawieniu teatralnym
„Stefek Burczymucha”. „Gus³a” – fragment „Dziadów”
A. Mickiewicza zaprezentowali uczniowie Samorz¹do-
wego Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej. Kategorie
teatr zakoñczy³ wystêp kó³ka teatralnego z Gimnazjum
Samorz¹dowego w Œmiglu spotkaniem z poezj¹ pt. „Nie-
którzy lubi¹ poezjê”.

W kategorii recytacja wyst¹pi³o 26 uczniów.
Szko³ê Podstawow¹ w Starym Bojanowie reprezen-

towa³a Kinga Kuciak, Szko³ê Podstawow¹ w ¯egrówku:
Aleksander Ja³kiewicz, Beata Zborowska, Daniel Mocek,
Bartosz Ja³kiewicz, Ewa Augustyniak, Agnieszka ¯yto;
Szko³ê Podstawow¹ oraz Gimnazjum Samorz¹dowe
w Starej Przysiece Drugiej: Damian Skorczyk, Marianna
£awniczak, Jakub Silski, Sara Nijaka, Magdalena Chle-
bowska, Hubert Walachowski, Sandra Górczak, Daria
Kaczmarek, Karolina Maækowiak, Angelika ¯urek,
Agnieszka JóŸwiak, Agnieszka Nowak, Paulina Stryja-
kowska, Ewelina Wrzosek; Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Œmiglu: Monika Habernik, Paulina Œliwiñska, Patry-
cja Stankowiak, Rozalia Klecha, Paulina Raczkowska.

Ze wzglêdu na ró¿ny wiek wykonawców, równie¿ ró¿-
ny by³ repertuar. Mo¿na by³o us³yszeæ wiersz „Samochwa-
³a” J. Brzechwy jak i „Z³a ko³ysanka” K.K. Baczyñskie-
go.

Przegl¹d zakoñczy³ wystêp chóru „Harmonia”.
D.H.
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Jak w Centrum jadano
Goœcinnoœæ jest cech¹ Polaków, przynajmniej my sami

zwykliœmy tak o sobie mniemaæ. Próbkê tej¿e tradycyj-
nej, polskiej goœcinnoœci mieliœmy okazjê obejrzeæ, a ra-
czej zakosztowaæ, podczas „Partnerskich Spotkañ w Mie-
œcie Wiatraków” – 25 i 26 maja w sali Centrum Kultury.
Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich przygotowa³y do degu-
stacji ca³y wachlarz polskich potraw, zapraszaj¹c do praw-
dziwie staropolskiej uczty w myœl zasady „Czym chata
bogata, tym rada”. Znany ¿artowniœ Kornel Makuszyñ-
ski straszy³ kiedyœ inn¹ wersj¹ tego przys³owia, miano-
wicie – „Czym chata bogata, tym struje”. Na szczêœcie
w Œmiglu nie znalaz³a ona potwierdzenia. Przyrz¹dzone

kaszankê z kapust¹ i bigos. Nie pokuszê siê opisywania
zalet tego ostatniego, skoro Adam Mickiewicz ubolewa³,
¿e:

„... ...w s³owach wydaæ trudno
Bigosu smak przedziwny, kolor i woñ cudn¹...”
Aromatyczny zapach unosi³ siê nad stoiskiem KGW

w Czaczu, zapraszaj¹c na kaczkê nadziewan¹ i go³¹bki
w kapuœcie – potrawy, którym nie sposób siê oprzeæ, choæ
wiesz, ¿e od³o¿¹ siê w biodrach. Na deser panie poleca³y
wyœmienite ciasteczka regionalne. Nieco dalej mo¿na by³o
skosztowaæ aromatycznej grochówki, któr¹ wabi³y sma-
koszy panie z Poladowa. Tutaj te¿ pyszni³y siê: puszysty
serniczek i smakowity makowiec. Sp³awskie stoisko
KGW oferowa³o ulubion¹ od wieków w Polsce potrawê
– flaki, obok których na pó³miskach piêtrzy³y siê wybor-
ne chruœciki. Czy¿ mo¿na chcieæ wiêcej?

Furorê zrobi³o stoisko „pod strzech¹”, stylizowane na
staropolski stragan, któremu oparli siê chyba tylko naj-
bardziej zatwardziali jarosze. Eksponowa³a tu bowiem
swoje wyroby firma masarska pana Jana Lisiaka ze Sp³a-
wia. Ostatniego dnia zaprezentowali nasz¹ kuchniê go-
œcie z Francji. Autentyczny francuski kucharz oferowa³
dania finezyjne i misternie dekorowane. Osobiœcie pole-
cam oliwki w cieœcie.

Specyficzna atmosfera sali, serdecznoœæ, z jak¹ za-
praszano do poczêstunku przy poszczególnych stoiskach,
oraz ca³a gama wyœmienitych potraw zosta³y zapewne
docenione przez licznie przyby³ych na degustacjê goœci.

K.S.

ze znawstwem potrawy, by³y wyœmienite. Panie z Roba-
czyna serwowa³y kaszê jaglan¹, gulasz i ¿urek. Popiæ te
specja³y mo¿na by³o kompotem z wiœni i jab³ek. Na uwa-
gê zas³ugiwa³ wystrój stoiska: stare kamionkowe dzban-
ki, garnki, misy i butelki o przeró¿nych kszta³tach. Jeœli
zaœ ktoœ zapragn¹³ posmakowaæ chleba z prawdziwym,
wiejskim smalcem i zak¹siæ go kiszonym ogórkiem, uda-

wa³ siê do stoiska KGW ze Œmigla. Panie z Morownicy
przygotowa³y ozorki w sosie chrzanowym o przewybor-
nym smaku, œledzia w œmietanie, ze s³odkoœci natomiast
– pyszny placek dro¿d¿owy. Stoisko obok kusi³o okaza-
³ymi babami wielkopolskimi pieczonymi w du¿ych, kar-
bowanych formach. •ród³a fachowe podaj¹, ¿e takie baby
w trakcie pieczenia ³atwo „siadaj¹”, czego efektem bywa
haniebny zakalec. Jednak¿e gospodynie z Broñska naj-
wyraŸniej, wiedz¹ jak temu zaradziæ. Panie oferowa³y te¿
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Po polsku i francusku
26 maja by³ „Dniem Kultury Francuskiej”. Podczas

degustacji, oprócz polskich potraw, mo¿na by³o posma-
kowaæ pasztetu
lotaryñskiego,
marynowanego
miêsa w cieœcie
francuskim, tarty
z mi rabe lkami
i francuskich win.
Potrawy przyrz¹-
dzi³ Philippe Thi-
vet – kucharz,
który przyjecha³
wraz z delegacj¹
z Neufchateau.

Zaplanowany
przy wiatrakach
koncert piosenki
francuskiej, ze
wzglêdu na wa-
runki atmosfe-
ryczne, przenie-
siono do sali widowiskowej Centrum Kultury.

Podczas wystêpów mo¿na by³o pos³uchaæ polskich
i francuskich piosenek, które prezentowali uczestnicy Fe-
stiwalu Piosenki Dzieciêcej w Jarocinie, grupa m³odzie-
¿y francuskiej z Libercourt oraz uczeñ Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Niet¹¿kowie Marcin Ajchler. Koncert
zrobi³ du¿e wra¿enie zarówno na polskich jak i francu-
skich widzach.

¯.K.

Spotkanie dyrektorów szkó³

W dniu 25.05.2002 r. o godz. 1700 odby³o siê spotka-
nie dyrektorów szkó³ z gminy Œmigiel z panem Jean-Marie
Martin wiceburmistrzem Neufchateau.

Muzyczne popo³udnie
Sobotnie popo³udnie przy wiatrakach zapocz¹tkowa³

wystêp Zespo³u Tanecznego „Kometa” z Miejsko – Gmin-
nego Oœrodka kultury w Pogorzeli. Gwiazd¹ wieczoru

by³a Aleksandra
Jaœkowiak, solistka
ze Swarzêdza. Pro-
gram artystyczny
zakoñczy³ wystêp
zespo³u z Ukrainy
„Weseli Galicja-
nie”. Nieco póŸniej
mieszkañców Œmi-
gla do tañca zapro-
si³y zespo³y
„Sfinks” i „Debe-
œciaki”

M.B.

Celem spotkania by³o omówienie dotychczasowej
wspó³pracy oraz nawi¹zanie nowych kontaktów miêdzy
placówkami oœwiatowymi gminy Œmigiel a szko³ami

w Neufchateau. Dyrektor Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿-
kowie Stefan Jaworski podziêkowa³ burmistrzowi Neuf-
chateau za dotychczasow¹ wspó³pracê umo¿liwiaj¹c¹
uczniom Technikum Rolniczego w Niet¹¿kowie odbycie
praktyk zawodowych u francuskich rolników. Podkreœli³
te¿, ¿e m³odzie¿ bardzo ceni nowe doœwiadczenia oraz
doda³, ¿e zdobywa³a je, goszcz¹c u Francuzów na pra-
wach cz³onków rodziny.
Spotkanie zakoñczy³o siê potwierdzeniem przez burmi-
strza Neufchateau rozwoju kontaktów miêdzy placów-
kami oœwiatowymi. Dalsza wymiana informacji pomiê-
dzy szko³ami odbêdzie siê za poprzez Internet.

T.I.
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Pokaz mody
Atrakcj¹ niedzielnego wieczoru by³ pokaz mody, któ-

ry zgromadzi³ w sali widowiskowej bardzo du¿o miesz-
kañców. Publicznoœæ mog³a podziwiaæ kolekcje przygo-
towane przez miejscowe sklepy: „ANNA”, „MARKIZA”,
„ROMARO”, „DOROTA”, firmê „AWAX” oraz Studio
Mody Œlubnej „GABI” z Leszna.

Ca³oœæ wyre¿yserowa³a i choreograficznie przygoto-
wa³a Aldona Ostrowska, dyplomowany instruktor tañca
wspó³czesnego, i trzeba przyznaæ, ¿e zrobi³a to doskona-
le. W charakterze modelek zaprezentowa³y siê tancerki

z zespo³ów „Pryzmat – Bis” ze Œmigla i „Pryzmat” z Prze-
mêtu, cz³onkinie sekcji ruchu, gracji i tañca dzia³aj¹cej
przy Centrum Kultury oraz pó³finalista wyborów Mister
Wielkopolski w Poznaniu. Jednak najwiêksze uznanie
i aplauz zdoby³y przedszkolaki i dzieci z „zerówki”, pre-
zentuj¹ce modê dzieciêc¹.

Na pokazie prezentowano kolekcjê m³odzie¿ow¹, stro-
je i kostiumy k¹pielowe, stroje rekreacyjno – sportowe
ze sklepu „ANNA”. Sklep „MARKIZA” przygotowa³
kolekcjê fartuszków i odzie¿y dzieciêcej. Kolejna pro-
pozycja pochodzi³a ze sklepu „ROMARO”, który przy-
gotowa³ bogat¹ ofertê odzie¿y dzieciêcej firmy HOT –
OIL, kolekcjê m³odzie¿ow¹ utrzyman¹ w modnej w tym
sezonie tonacji czerwieni oraz kolekcjê odzie¿y lnianej.
Sklep „DOROTA” i firma „AWAX” prezentowa³y stroje

popo³udniowe, utrzymane w stylu koktajlowym, kolek-
cjê m³odzie¿ow¹ w dyskotekowym stylu lat osiemdzie-
si¹tych oraz kolekcjê popo³udniowo - wieczorow¹ w sty-
lu Hollywood. Studio Mody Œlubnej „GABI” przedsta-

wi³o suknie œlubne zgodnie z kanonem mody obowi¹zu-
j¹cym w tym roku.

Pokaz uatrakcyjni³y wystêpy: laureatów Mini Playback
Show, zespó³ „Pryzmat” z Przemêtu i „Pryzmat – Bis” ze
Œmigla oraz zespó³ D.J.3.MH.

Ca³oœæ dope³ni³a scenografia przypominaj¹ca o nad-
chodz¹cym lecie, utworzona dziêki rekwizytom wypo-
¿yczonym przez Andrzeja Jankowskiego w³aœciciela Skle-
pu Ogrodniczego w Œmiglu oraz kwiatom z Domu Kwia-
tów pana Przemys³awa Pieœniaka.

M.B.
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Miêdzynarodowe Zawody
Sportowe

Corocznie koniec maja jest œwiêtem naszego miasta.
W tym roku „Dni Œmigla”odbywa³y siê od 24 do 26 maja
i mia³y szczególny charakter. Goœciliœmy w naszym gro-
dzie liczna ekipê sportowców z zaprzyjaŸnionego ze
Œmiglem francuskiego miasta Neufchateau.

Zawody sportowe odbywa³y siê w ramach „Partner-
skich Spotkañ w Mieœcie Wiatraków”.

Sportow¹ sobotê 25 maja rozpocz¹³ barwny korowód,
który przy dŸwiêkach orkiestry dêtej przeszed³ ulicami
Œmigla na stadion miejski. Po odegraniu hymnów pañ-
stwowych Francji i Polski otwarcia rozgrywek dokonali
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Zygmunt Ko-
nieczny oraz wiceprzewodnicz¹cy Komitetu d/s Partner-
skich Miasta Neufchateau Andre Clerc.

Nastêpnie sportowcy przeszli do obiektów, aby roze-
graæ zawody.

Na stadionie mecz pi³karzy no¿nych dru¿yn „Old –
Boys” pierwszym kopniêciem rozpocz¹³ burmistrz Œmi-
gla Jerzy Cieœla. Spotkanie pi³karzy no¿nych przebiega-
³o w bardzo przyjaznej atmosferze, bez niebezpiecznych
fauli, przy gor¹cym i kulturalnym dopingu zgromadzo-
nych kibiców, którzy wielokrotnie brawami nagradzali
zagrania zawodników obydwu dru¿yn.

W sali sportowej Szko³y Podstawowej rozegrano bar-
dzo wyrównany mecz pi³ki rêcznej mê¿czyzn, w którym
zwyciê¿y³a dru¿yna gospodarzy 20:18. O wyrównanym
poziomie spotkania mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e na dwie
minuty przed koñcem meczu wynik by³ remisowy po 18
bramek. Do wyró¿niaj¹cych siê zawodników w dru¿ynie
œmigielskiej nale¿eli Artur Marciniak - strzelec 9 bramek
oraz bramkarz B³a¿ej Kromarek. W zespole z Neufchate-
au byli to Damien Baradel i tak¿e bramkarz Gauthien
Perriw, który obroni³ a¿ piêæ rzutów karnych.

Zdecydowanym zwyciêstwem siatkarek z Francji za-
koñczy³ siê mecz z siatkarkami œmigielskimi. Zawodnicz-
ki z Neufchateau pokona³y œmigielanki 3:0 w setach (25:7,
25:7, 25:13). Francyzki przewa¿a³y przede wszystkim

efektywnym zbiciem pi³ki oraz doskona³ym blokiem przy
siatce. Naszym paniom nale¿y siê jednak uznanie za to,
¿e jako amatorki podjê³y walkê z siatkarkami trenuj¹cy-
mi regularnie i startuj¹cymi w rozgrywkach ligowych.

W ramach rozgrywek pomiêdzy sportowcami Œmigla
i Neufchateau odby³y siê tak¿e dwa mecze tenisa sto³o-
wego mê¿czyzn, w którym barw gospodarzy bronili za-
wodnicy „Polonii – Arsena³” Œmigiel. Mecze zakoñczy³y
siê zwyciêstwem tenisistów sto³owych ze Œmigla 6:4 i 7:3.
Mimo ¿e goœcie próbowali nawi¹zaæ sportow¹ walkê,
przewaga gospodarzy by³a niezaprzeczalna. W dru¿ynie
z Neufchateau szczególnie wyró¿ni³ siê Cyril Thirion,
który zdoby³ w pierwszym meczu 2,5 punktu. Natomiast
wœród tenisistów „Poloni Arsena³” najwiêcej punktów wy-
walczyli Dariusz Szymañski 3 punkty oraz Wojciech
Waligórski, Patryk Ratajczak, Bart³omiej Glinka – ka¿dy
po 2 punkty.

Dodatkow¹ atrakcjê przygotowali sportowcom fran-

cuskim bracia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu. Zorganizowali konkurs strzelecki na krytej 50
- metrowej strzelnicy KBS. Zwyciê¿y³a Lombard Nico-
le, uzyskuj¹c 39 punktów na 50 mo¿liwych. Wszystkim
uczestnikom turnieju strzeleckiego Bracia Kurkowi wrê-
czyli okaza³e medale pami¹tkowe, a czo³owym zwyciêz-
com puchary.

Na uroczystej kolacji z udzia³em sportowców uczest-
nicz¹cych w rozgrywkach oraz zaproszonych goœci, wrê-
czono pami¹tkowe puchary dru¿ynom z Neufchateau oraz
puchar g³ówny wraz z pami¹tkowymi tabliczkami dla
mera Neufchateau i Komitetu d/s Miast Partnerskich.
Dru¿yny œmigielskie otrzyma³y dyplomy uczestnictwa
oraz proporczyki.

Obok rozgrywek sportowych wa¿nym elementem po-
bytu goœci z Francji by³o poznanie naszego kraju oraz
ziemi œmigielskiej. Organizatorzy przygotowali z tej oka-
zji szereg atrakcji, które mia³y przybli¿yæ sportowcom
z Neufchateau nasz¹ kulturê, zabytki, zwyczaje oraz go-
spodarkê.

Sport Sport
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Goœcie francuscy byli bardzo zadowoleni z pobytu na
ziemi œmigielskiej. Czêsto podkreœlali ¿yczliwoœæ i go-
œcinnoœæ, z któr¹ siê zetknêli ze strony œmigielan, zarów-
no wœród uczestników wymiany sportowej jak i ze stro-

ny mieszkañców. Odje¿d¿aj¹c ze Œmigla, przedstawiciel
w³adz Neufchateau Andre Clerc zaprosi³ sportowców
naszej gminy do odwiedzenia ich we Francji w przysz³ym
roku.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za pomoc w reali-
zacji „Partnerskiego Spotkania w Mieœcie Wiatraków”,

tym wszystkim, bez których wizyta francuskich goœci nie
mog³aby przebiegaæ tak, jak to mia³o miejsce.

Przygotowa³:
Kierownik OKFiR

Zygmunt Ratajczak

U w a g a ! ! !
Ostateczna decyzja o organizacji

imprezy zapadnie 12 czerwca br.
(czyli po zamkniêciu numeru.)

Sport Sport
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Fotoreporta¿ z „Majówki”
w Bronikowie - 19 maja br.

Kultura Kultura
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Pa³ac w Parsku
W okolicach Œmigla znajduje siê sporo ciekawych

miejsc, które warto zobaczyæ. S¹ to m. in. dwory i pa³a-
ce, niegdyœ nale¿¹ce do w³aœcicieli ziemskich, których
nazwiska wiele znaczy³y na tym terenie. Niektóre nale-
¿a³y do polskich rodzin, inne do niemieckich. Po II woj-
nie œwiatowej jedne i drugie zosta³y przejête przez pañ-
stwo, te piêkne budowle sta³y siê zosta³y staj¹c siê w³a-
snoœci¹ wszystkich i nikogo. Czasami mieœci³y siê w nich
biura PGR, sklep GS, czasami szko³a lub przedszkole,
inne bez administratora, popad³y w ruinê. Gdy nadesz³y
czasy poszanowania w³asnoœci prywatnej, czêœæ tych bu-
dowli odzyskali dawni w³aœciciele lub kupili je nowi, któ-
rzy wzbogacili siê w ostatnich czasach. Nie wszystkim
uda³o siê przywróciæ ich dawn¹ œwietnoœæ.

PARSKO – wieœ znana ju¿ od 1278 roku jako w³a-
snoœæ klasztorna. Przez lata by³o w rêkach polskich w³a-
œcicieli ziemskich. Od oko³o 1848 roku nale¿a³a do ro-
dziny Gersdorffów. W po³owie XIX wieku baron Rudolf
von Gersdorff zbudowa³ obecny pa³ac na wzór berliñ-
skiej willi o cechach neorenesansowych i pó¿noklasycz-
nych. Jest to budynek parte-
rowy z niewielkim piêtrem,
nakryty niskim dachem czte-
rospadowym. Pomieszczenia
pa³acu skupione s¹ wokó³
umieszczonego centralnie
holu z klatk¹ schodow¹. Nad
ni¹ znajduje siê niska nadbu-
dówka, przez któr¹ wpada do
œrodka naturalne œwiat³o. De-
koracja sztukatorska i malar-
ska zachowa³a siê w stanie
szcz¹tkowym. Jeszcze
w ubieg³ym roku, gdy odwie-
dziliœmy to miejsce, pa³ac by³
zamieszkany, obecnie drzwi zastaliœmy zamkniête na ³añ-
cuch – budynek opustosza³.

Przy pa³acu znajduje siê bardzo zaniedbany park o po-
wierzchni ok. 5 ha. Jego drzewostan liczy w wiêkszoœci
ponad 100 – lat - to dêby, lipy, klony, kasztanowce, topo-
le, platany, jesiony, niektóre o wymiarach pomnikowych.
Na terenie parku znajduje siê dobrze zachowany kamien-
ny wazon na postumencie, ozdobiony p³askorzeŸbiony-
mi girlandami i g³owami b³aznów. W pó³nocnej czêœci
parku na nieistniej¹cym cmentarzu ewangelickim stoi
kaplica – mauzoleum rodziny von Gersdorff. Zbudowa-
na jest z ceg³y, nieotynkowana, w jej elewacji wkompo-
nowano kamienny krzy¿.

Parsko zwiedziliœmy podczas rajdu rowerowego z m³o-
dzie¿¹ gimnazjaln¹ z opiekunem p. Tomaszem Fr¹cko-
wiakiem.

Andrzej Weber

Kultura Kultura
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Czeœæ!
Witam was s³onecznie i wakacyjnie! Wakacje to najwspanialszy czas. Wiem, ¿e niektórzy z was wyje¿d¿aj¹ na
obozy, kolonie, do babci, cioci .... Wiem te¿, ¿e wiele dzieci zostaje w Œmiglu. Ja te¿ zostajê. Wcale mnie to jednak
nie martwi, bo w naszym mieœcie te¿ mo¿na przyjemnie spêdzaæ czas. Jest basen, park, plac zabaw, kino i jestem
jeszcze ja! Bêdê czekaæ z niecierpliwoœci¹ na listy od was z informacjami, gdzie jesteœcie i co robicie. Bêdê czekaæ
równie¿ na rozwi¹zania zagadek. Oczywiœcie, zawsze z atrakcyjn¹ nagrod¹! Najpierw dla rozgrzewki sprawdŸcie
swoj¹ spostrzegawczoœæ.
Na dnie morza spoczywa wrak statku. Kiedyœ na swoim pok³adzie przewozi³ skrzynie pe³ne skarbów. Dzisiaj stra¿-
nikami tych bogactw s¹ zwierzêta morskie, przedstawione na obu rysunkach.
Rysunki ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ 10 elementami. Odszukajcie je.

Teraz zadanie konkursowe! Mam dla was zgadywanki. Napiszcie, jakie zwierzêta kryj¹ siê w poni¿szych porzeka-
d³ach. Liczba kropek oznacza liczbê liter. Pomog¹ wam rysunki, które mo¿ecie pokolorowaæ. W losowaniu nagrody
wezm¹ udzia³ te osoby, które na kartkach napisz¹ numerki porzekade³ i nazwê zwierzêcia. Kartki przeœlijcie na adres
Centrum Kultury w Œmiglu. Czekam!

Uwaga! Rysunki trochê mi siê pomiesza³y i nie zawsze s¹ obok w³aœciwego porzekad³a!
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„Bajka o œnie¿nym smoku” (cd)
siê za mn¹!
- Ju¿ to zrobi³em, synu! – stary opiekun pierwszy raz na-
zwa³ tak wychowanka.
- A my wyraziliœmy zgodê – uroczyœcie oznajmi³ Ying.

Ceremonia dobieg³a koñca. Na placu rozpoczêto wspa-
nia³¹ ucztê. Smoki poznawa³y siê wzajemnie, zaprzyjaŸ-
nia³y i weseli³y. Tylko Irbis siedzia³ cichy i nie spuszcza³
oczu z czcigodnego Shena, który ucztowa³ wraz z inny-
mi, wiód³ uczone dysputy i rozstrzyga³ spory. Dopiero
dziœ bia³y smok zrozumia³, jak bardzo kocha swego wy-
bawcê, i ¿e pragnie z nim zostaæ z mi³oœci, nie dla wie-
dzy, któr¹ móg³ zdobyæ.

Od tej chwili Irbis towarzyszy³ wszêdzie nieœmiertel-
nemu jaszczurowi. Pomaga³ mu w doœwiadczeniach i eks-
perymentach, czyta³ na g³os uczone traktaty, prowadzi³
notatki, porz¹dkowa³ zapiski sprzed tysiêcy lat i uczy³
siê, uczy³, uczy³.

Mija³y tysi¹clecia, odwieczny Shen nie starza³ siê, za
to œmiertelny Irbis dorós³ i dojrza³. Z wychowanka sta³
siê towarzyszem swego Mistrza. Dorównywa³ mu we
wszystkim z wyj¹tkiem nieœmiertelnoœci. Jego umys³,
g³êboki i doskona³y, budzi³ zachwyt i zdumienie Rady
Starszych. Geniusz Œnie¿nego Smoka sprawi³, ¿e Ying
na nowo pocz¹³ zastanawiaæ siê nad pochodzeniem jaja,
z którego urodzi³ siê osobnik o intelekcie równym im -
smokom wybranym przez Pana Nieba. A jeœli Stwórca
dotkn¹³ i tego jaja – to w jakim celu to uczyni³?

Któregoœ wieczoru Shen zag³êbi³ siê w prastarym trak-
tacie filozoficznym o zwyczajach jaszczurów. By³ sam.
Irbis ju¿ trzeci dzieñ wêdrowa³ w pojedynkê przez tropi-
kaln¹ d¿unglê. Ca³e ostatnie tysi¹clecie poœwiêci³ na wiel-
ce tajemnicze doœwiadczenie. Nikomu, nawet Shenowi,
nie zdradzi³ przedmiotu swych badañ. Absorbowa³y go
ca³kowicie i wyczepywa³y duchowo. Jego ostry niczym
kryszta³ umys³ czasami potrzebowa³ odosobnienia i me-
dytacji. Wtedy Œnie¿ny Smok opuszcza³ z³ote miasto i ty-
godniami w³óczy³ siê sam jeden po niezamieszka³ych
zak¹tkach planety. Shen zauwa¿y³, ¿e coraz czêœciej z tych
wypraw jego wychowanek wraca g³êboko zamyœlony,
czasami zaœ wrêcz przygnêbiony. Kiedy jednak próbo-
wa³ dociec przyczyny smutku, Irbis zbywa³ go, t³uma-
cz¹c siê nadmiarem pracy, po czym zamyka³ siê na d³u-
gie tygodnie w laboratorium. Coœ miesza³, hodowa³, ³¹czy³
i znów wyrusza³ na wyprawê.

Rozmyœlania Shena przerwa³ ha³as w korytarzu. Bia-
³y smok tym razem niespodziewanie szybko powróci³ do
domu. Stary jaszczur zerwa³ siê radoœnie, by go powitaæ
i zdumiony dostrzeg³ podobn¹ weso³oœæ u Irbisa.
- Witaj, mój synu, rad jestem, ¿e krótko trwa³a nasza roz-
³¹ka. Im d³u¿ej jesteœmy razem, tym bardziej pragnê twe-
go towarzystwa! – czcigodny Shen uœciska³ swego wy-
chowanka.

- Dziêkujemy wam, czcigodni opiekunowie, za trud i po-
œwiêcenie – przemówi³ Ying. – Dziêki Wam odwieczny
ród m¹drych smoków nigdy nie wyginie!

Potem stra¿nicy Dzieciñca przedstawiali kolejno ka¿-
dego ma³ego jaszczura, a cz³onkowie Rady witali go ofi-
cjalnie i nadawali mu imiê. Przejête ceremoni¹ i trochê
przestraszone smoczki nie rozgl¹da³y siê dooko³a, pilnie
uwa¿aj¹c, by nie naruszyæ rytua³u. Jedynie maszeruj¹cy
na koñcu Irbis zachowywa³ siê doœæ beztrosko, choæ i je-
go drêczy³a niepewnoœæ. Obawia³ siê, – ¿e Rada naka¿e
mu wraz z wychowankami Lao Tze zamieszkaæ z dala od
z³otego miasta, wœród obcych doros³ych smoków, by od
nich uczyæ siê i wraz z nimi pracowaæ . Ju¿ od dawna
zagadywa³ o sw¹ przysz³oœæ Shena, ten jednak milcza³
jak zaklêty. Nie pomaga³y b³agalne proœby, posprz¹tana
doskonale pracownia a nawet ca³y tydzieñ bez psot i fi-
gli. Dlatego Œnie¿ny Smok by³ odrobinê zaniepokojony.
Uwielbia³ swego opiekuna i uwa¿a³ go za najbardziej
m¹drego wœród jaszczurów – od kogo wiêc móg³by na-
uczyæ siê wiêcej ni¿ od Shena?

Wreszcie nadesz³a jego kolej. Kiedy zbli¿y³ siê do
Rady, staraj¹c siê wygl¹daæ jak najbardziej dostojnie i od-
powiedzialnie, Shen z trudem pohamowa³ œmiech.
- Witaj ponownie ma³y bracie, my ju¿ siê znamy, nie-
prawda¿? - dobroduszny Chee pochyli³ siê nad bia³ym. –
Wspaniale wyros³eœ i, jak s³yszymy, jesteœ wyj¹tkowo
rozumny i spragniony wiedzy!
- S³yszeliœmy te¿, ¿e sta³eœ siê stateczniejszy i bardziej
godny miana m¹drego smoka, ni¿ podczas naszego ostat-
niego spotkania! – czcigodny Ying tak¿e by³ w dobrym
humorze.

Po tych uprzejmoœciach wszyscy trzej dotknêli jego
ramienia i potwierdzili g³oœno imiê, jakim obdarzy³ go
Shen. Na placu ponownie podniós³ siê okrzyk powitalnej
radoœci. Zgromadzonym wyraŸnie nie przeszkadza³ ko-
lor skóry Irbisa.
- Czas podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ twojej przysz³oœci, Œnie-
¿ny Smoku! Brat Shen twierdzi, ¿e jesteœ wybitnie uta-
lentowany i, chocia¿ przysporzy³eœ mu wielu trosk przez
minione dziesiêciolecia, pragnie dalej zajmowaæ siê twoj¹
edukacj¹. Obowi¹zki pañstwowe zajmuj¹ mu jednak du¿o
czasu, dlatego wystarczy go na naukê, ale niewiele zo-
stanie na zabawê. Mo¿e wola³byœ odejœæ z pozosta³ymi
i wiêcej chwil poœwiêcaæ na mi³e ci rozrywki? - pad³o
podchwytliwe pytanie z ust Yinga.
- Och! Ja wcale nie muszê bawiæ siê, jestem ju¿ prawie
doros³y. Kiedy czcigodny Shen bêdzie zajêty, sam mogê
uczyæ siê i pracowaæ. Tylko b³agam, pozwólcie mi z nim
zostaæ! – ostatnie s³owa Irbis prawie wyszepta³. – Panie!
– ze ³zami w oczach zwróci³ siê do Shena. – Proszê, wstaw Katarzyna Kraczewska

(cdn.)
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1-2 maja br.
W Gliñsku w³amano siê do domu przez wywa¿one

okno. Skradziono pieni¹dze, bi¿uteriê oraz ksi¹¿eczki
oszczêdnoœciowe. Straty oszacowano na 2.600 z³.

7 maja br.
O godzinie 730, na skrzy¿owaniu drogi nr 5 z ul. Arci-

szewskich w Niet¹¿kowie, kieruj¹cy samochodem oso-
bowym Daewoo Lanos 49 – letni mieszkaniec Poznania,
jad¹c w kierunku ze Œmigla do Leszna, na oznakowanym
skrzy¿owaniu podj¹³ manewr wyprzedzania, doprowadza-
j¹c do zderzenia z jad¹cym przed nim samochodem oso-
bowym marki Fiat 126p, który wykonywa³ manewr skrê-
tu w lewo. W wyniku zderzenia kieruj¹ca fiatem 42-let-
nia mieszkanka gminy Œmigiel oraz jej 16 letnia pasa¿er-
ka odnios³y obra¿enia cia³a.

9-10 maja br.
W Czaczu w³amano siê do budynku, z którego skra-

dziono sprzêt rtv i agd o wartoœci oko³o 3.700 z³.

14-15 maja br.
W Œmiglu z budynku w budowie wyrwano i zniszczo-

no zewnêtrzne ¿aluzje okienne. Straty oszacowano na
3.000 z³.

16-17 maja br.
W Starym Bojanowie w³amano siê do sklepu spo¿yw-

czo – przemys³owego. Skradziono kilkaset paczek papie-
rosów i dwie wagi elektroniczne o wartoœci ok. 9.000 z³.

17 maja br.
W Œmiglu oko³o godziny 1900 policjanci Komendy

Powiatowej Policji w Koœcianie zatrzymali do kontroli
drogowej samochód Volkswagen, którym kierowa³a
mieszkanka Œmigla. W trakcie kontroli stwierdzili, ¿e
przewozi ona alkohol bez skarbowej akcyzy. W wyniku
czynnoœci wyjaœniaj¹cych, okaza³o siê, ¿e naby³a alko-
hol u 41 – letniej mieszkanki Œmigla, w mieszkaniu któ-
rej znaleziono 57 butelek spirytusu o poj. 0,5 l, bez zna-
ków skarbowych akcyzy.

Kobiecie przedstawiono zarzut z § 43 ust. 1 – ustawy
z dnia 26.10.82 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi. Materia³y dotycz¹ce przecho-
wywania wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy skar-
bowej w iloœci wskazuj¹cej na przeznaczenie do dzia³al-
noœci gospodarczej, przekazane zostan¹ do Urzêdu Skar-
bowego w celu przeprowadzenia postêpowania o wykro-
czenie skarbowe okreœlone w art. 65 par. 4 Kodeksu Kar-
nego Skarbowego.

17-18 maja br.
W Œmiglu, z nieogrodzonego terenu bazy obwodnicy

przy ul. Bruszczewskiej skradziono 10 szt s³upków sta-
lowych – elementów barier energoch³onnych o wym.
14x190 cm. Straty oszacowano na 700 z³.

26-27 maja br.
W Czaczu, po uprzednim zdemontowaniu, z samocho-

du Opel Omega skradziono 4 kompletne ko³a z felgami
aluminiowymi. Straty – 3.700 z³
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 6
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poziomo
1. stolica nad Ba³tykiem
8. persona
10. prezentacja
12. sucha ga³¹zka
14. najmniejsza czêœæ pierwiastka
15. pocz¹tek dnia
16. np. na ksiê¿yc
17. Don .....
18. dumny ptak
20. handlowy deptak
21. .... holownicza
22. burzy³ mury
23. indyjski asceta
24. Piotr ..... , ¿u¿lowiec
25. unika ryzyka

Pionowo
2. cenny metal
3. widziad³o
4. zdjêcie wiêzów
5. hotel przy drodze
6. pukiel
7. do parzenia czaju
10. cecha metanu
11. mrucz¹ce zwierzê
13. przyprawa do ciast
15. odmiana hodowlana
17. przep³ywa przez Ko³o
18. kolor w kartach
19. jon ujemny
20. powy¿ej bioder
21. wawrzyn
22. skurcz miêœni twarzy

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 5 WŒ brzmia³o „HAR-
RY POTTER”

Nagrodê otrzymuje: Mariola Kostrowska ze Stare-
go Bojanowa.

Nagroda do obioru w administracji Centrum Kultury.

Gratulujemy!

Turniej Pi³ki Pla¿owej

1 maja 2002 roku odby³ siê po raz kolejny Turniej Siat-
kówki Pla¿owej dziewcz¹t. Do rozgrywek zg³osi³o siê 10
dru¿yn ze œmigielskiego gimnazjum, po piêæ dziewcz¹t
w ka¿dym zespole. Rozgrywki prowadzono w dwóch
grupach po 5 zespo³ów, w systemie „ka¿dy z ka¿dym”.
£¹cznie rozegrano 20 meczy. Dru¿yny, które zajê³y dwa
pierwsze miejsca w swojej grupie, rozegra³y pó³fina³ i fi-
na³, pozosta³e walczy³y o ni¿sze miejsca. W efekcie koñ-
cowym zwyciêzc¹ turnieju, po bardzo zaciêtych meczach,
zosta³a klasa III c („Dziab¹gi”) w sk³adzie: Klaudia Ga-
bler, Anna Franek, Patrycja Cichoszewska, Kinga Szczer-
bal i Monika Cieœla (ten sam zespó³ wygra³ turniej w cza-
sie ferii zimowych). Drugie miejsce zajê³a klasa Ic w sk³a-
dzie: Katarzynaa Dominiak, Emilia Kuœnierczak, Anna
Trzciñska, Izabela Pawlak i Barbara Wawrzynowska.

Trzecie miejsce przypad³o reprezentacji klas I o nazwie
„Delfiny” w sk³adzie: Agnieszka Ki¹ca, Agnieszka Ol-
szak, Kasia Styziñska i Monika Przyby³ek.

ci¹g dalszy na str. 24
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------------------------------
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Zabrak³o szczêœcia
W dniu 28 kwietnia pi³karze Pogoni Œmigiel ulegli na
wyjeŸdzie 1:4 Sparcie Miejska Górka. Gola dla Pogo-
ni zdoby³ £ukasz Ogrodowczyk.

W pierwszomajowe œwiêto podejmowali u siebie Kro-
biankê Krobia. To spotkanie zakoñczy³o siê remisem 1:1.
Gola na swe konto wpisa³ Karol Kuœnierczak.

Piêæ dni póŸniej przegrali 0:1 na wyjeŸdzie z Helio-
sem Bucz. 11 maja zwyciê¿yli na w³asnym boisku 1:0
Lwa Pogorzelê. Zwyciêskiego gola zdoby³ Krzysztof
Kaminiarz. Tydzieñ póŸniej, równie¿ na w³asnym boisku,
przegrali 2:3 z Wielkopolank¹ Szelejewo. Oba gole strzeli³
£ukasz Ogrodowczyk.

Kolejny mecz u siebie, rozegrany 25 maja, równie¿
nie zakoñczy³ siê dla nich szczêœliwie. Przegrali 0:1 z K³o-
sem Garzyn.DAS

Najlepszy w historii klubu
Najlepszy wynik w historii Polonii Arsena³ Œmigiel
osi¹gn¹³ £ukasz Szymañski. Wywalczy³ on jedenaste
miejsce w Mistrzostwach Polski M³odzików.

W minionym miesi¹cu pierwszym turniejem w jakim
udzia³ wziêli œmigielanie, by³ pó³fina³ Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski Juniorów. Impreza odby³a siê 3 maja
w Wa³czu, zawodnicy ze Œmigla uplasowali siê tam na
miejscach od 13 do 16.
Nastêpnego dnia w Wyrzysku rozegrano Makroregional-
ne Mistrzostwa M³odzików. Grano indywidualnie oraz
w deblach. £ukasz Szymañski w singlu wywalczy³ czwar-
te miejsce. W deblu z zawodnikiem ze Z³otowa zajêli
pozycjê drug¹. Dzieñ póŸniej odby³y siê pó³fina³y indy-
widualne i dru¿ynowe do Mistrzostw Polski M³odzików
i M³odziczek. Œmigiel wystawi³ zespo³y ch³opców oraz
dziewcz¹t. Oba zajê³y miejsca od 5 do 8. Dru¿ynê dziew-
cz¹t tworzy³y Weronika i Justyna ̄ urek, a ch³opców S³a-
womir Kreuschner i £ukasz Szymañski.

I wreszcie w dniach 25-26 maja w Brzegu Dolnym
odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików.
Wœród 32 najlepszych polskich zawodników znalaz³ siê
£ukasz Szymañski. Jedenaste miejsce, jakie zaj¹³, to naj-
lepsza lokata wywalczona kiedykolwiek przez zawodni-
ka Polonii. DAS

S p o r t

Wywalczyli awans
Udanie zakoñczy³y siê tegoroczne rozgrywki tenisa
sto³owego dla trzeciej i czwartej dru¿yny Polonii Ar-
sena³ Œmigiel, wystêpuj¹cych w A-klasie. Polonia trze-
cia zajê³a w nich pierwsze miejsce.

Ostatnie mecze rozgrywek obie dru¿yny zagra³y 28
kwietnia na wyjeŸdzie. Polonia trzecia wygra³a 15:3
z Iskr¹ Osieczna. Punkty dla dru¿yny zdobyli Ryszard Jo-
kiel i Jan Nowak po 4,5 oraz Witold Woœko i Roman Ta-
siemski po 3.

Polonia czwarta zwyciê¿y³a natomiast 17:1 Promieñ
Krzywiñ. Tu punktowali Pawe³ Zbyrad, £ukasz Szymañ-
ski i Marcin Luboñ po 4,5 oraz Tomasz Nawrot 3,5.

Dziêki tym i poprzednim zwyciêstwom Polonia trze-
cia zajê³a w rozgrywkach pierwsze miejsce. Oczywiœcie
wywalczy³a awans. Od nowego sezonu graæ bêdzie
w czwartej lidze. Polonia czwarta równie¿ spisa³a siê bar-
dzo dobrze, zajmuj¹c miejsce trzecie w tabeli. DAS

Pozosta³e lokaty:
IV miejsce – klasa III e, V miejsce – klasa IIIb („Morel-
ki”), VI miejsce – klasa Ib, VII miejsce – klasa IId („Szyn-
szyle”), VIII miejsce – klasa IIIa („Miœki”), IX miejsce –

klasa Ia, X miejsce – klasa I („Smerfetki”)
Ca³y turniej zosta³ przeprowadzony bardzo sprawnie

dziêki sêdziom – uczennicom klasy IIIc, a tak¿e p. Mag-
dalenie Boreckiej oraz p. Annie Tamasik. Serdeczne po-
dziêkowania dla sponsorów rozgrywek: Profilaktyki Cho-
rób Uk³ady Kr¹¿enia z Koœciana, Oœrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu oraz Rady Rodziców przy
Samorz¹dowym Gimnazjum w Œmiglu. Dziêki nim
dziewczêta otrzyma³y maskotki, napoje, s³odycze oraz
owoce i dyplomy uczestnictwa w turnieju.

Andrzej Weber

ci¹g dalszy ze str. 23

Trampkarze bezkonkurencyjni
Znakomicie spisali siê w rozgrywkach ligowych tramp-
karze Gromu Czacz. Wysoko wygrywali ze wszystki-
mi przeciwnikami, w rezultacie zwyciê¿aj¹c w swej
grupie rozgrywkowej. Powodów do narzekañ nie mog¹
mieæ te¿ seniorzy, którzy, jak na beniaminka rozgry-
wek grali bardzo dobrze.
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W górê tabeli
W trudnej sytuacji rozpoczêli wiosenn¹ rundê rozgry-
wek pi³karze Mas-Rolu Sp³awie. Dru¿yna zajmowa³a
czternast¹ pozycjê w tabeli. Pierwsze tegoroczne spo-
tkania okaza³y siê jednak dla sp³awian bardzo udane,
dziêki czemu zdo³ali awansowaæ o kilka pozycji.

Pierwszy mecz wiosennej rundy sp³awianie rozegrali
17 marca, podejmuj¹c u siebie K³os Garzyn. Mecz za-
koñczy³ siê zwyciêstwem Sp³awia 2:1.

Kolejny mecz Mas-Rol rozegra³ na wyjeŸdzie. Tu prze-
ciwnikiem by³ lider rozgrywek Wis³a Mróz Borek Wiel-
kopolski. Praktycznie mecz rozstrzygn¹³ siê w 5 minu-
cie, kiedy sêdzia podyktowa³ rzut karny po faulu Wojcie-
cha Mani - wynik brzmia³ 1:0 dla Wis³y.

Wysok¹ formê sp³awianie potwierdzili 1 kwietnia.
Grali wtedy u siebie z odwiecznym rywalem Brenewi¹
Wijewo. Skuteczn¹ akcjê praw¹ stron¹ boiska przepro-
wadzi³ Pawe³ Sroczyñski. Poda³ dok³adnie do Mariusza
Jankowiaka, a ten g³ówk¹ umieœci³ pi³kê w siatce. Kolej-

ne 10 minut to próby zdobycia gola przez Arkadiusza Ja-
b³oñskiego, któremu uda³o siê to w 33 minucie. Trzecia
bramka pad³a w 69 minucie, zdoby³ j¹ Pawe³ Bajsert.
Reszta meczu up³ynê³a ju¿ bez emocji, a spotkanie za-
koñczy³o siê zwyciêstwem sp³awian 3:0.

W sobotê, 6 kwietnia, w Œmiglu odby³y siê derby.
Pierwsz¹ groŸn¹ akcjê przeprowadzili sp³awianie. Prze-
³omowa dla wyniku spotkania okaza³a siê 34 minuta. Rzut
wolny wykonywa³ Pawe³ Mania. Bramkarz œmigielan
wybi³ pi³kê, któr¹ dobi³ Mariusz Jankowiak. By³o 1:0 dla
Mas-Rolu. Gospodarze mogli zdobyæ gola w 37 minu-
cie. Po silnym strzale pi³ka odbi³a siê od Paw³a Mani,
zmieniaj¹c kierunek, ale S³awomir Grocki, który by³ przy
drugim s³upku, zdo³a³ j¹ wybiæ. W 45 minucie pi³ka na
polu karnym sp³awian odbi³a siê od ³okcia Wojciecha
Mani. Sêdzia podyktowa³ rzut karny, który wykorzysta³
Ogrodowczyk. Do przerwy wynik brzmia³ 1:1.

Do koñca spotkania zawodnicy Pogoni przeprowadzili
jeszcze trzy groŸne akcje, ale prawdziwym bohaterem
meczu okaza³ siê S³awomir Grocki, który nie da³ siê po-
konaæ. Wynik nie uleg³ zmianie.

W niedzielê, 14 kwietnia, sp³awianie na w³asnym bo-
isku podejmowali Zjednocznych Pudliszki. W 21 minu-
cie po podaniu Paw³a Bajserta Arkadiusz Jab³oñski sil-
nym strza³em ulokowa³ pi³kê pod poprzeczk¹, a nastêp-
nie w 57 minucie przeprowadzi³ samotny rajd, po którym
zdoby³ gola. Wkrótce jednak goœcie doprowadzili do re-
misu. Najpierw wykorzystali niefortunny b³¹d Paw³a
Mani, który potkn¹³ siê na kêpie trawy i straci³ pi³kê.
Krótko potem jeden z graczy Zjednocznych strzeli³ z po-
³owy boiska. Strza³ nie by³ silny i Grocki go zlekcewa-
¿y³, odbijaj¹c pi³kê palcami. Ta odbi³a siê od poprzeczki
i spad³a na g³owê jednego z przeciwników, który okazji
nie zmarnowa³.

Do nietypowej sytuacji dosz³o w 85 minucie. Gospo-
darze sygnalizowali zmianê. Kazimierczak mia³ wejœæ za
Jankowiaka. Sygna³ów sêdziego bocznego nie zauwa¿y³
jednak arbiter g³ówny. W tym momencie dosz³o do za-
mieszania pod bramk¹ Zjednoczonych i Jankowiak
zdoby³ gola. Zaraz potem musia³ zejœæ, ale dziêki niemu
mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem sp³awian 3:2.

W sobotê, 20 kwietnia, Mas-Rol Sp³awie gra³ na wy-
jeŸdzie z dru¿yn¹ Rolnika Racot. W 20 minucie po faulu
na A. Jab³oñskim sêdzia podyktowa³ rzut wolny z 17
metrów. Strza³ P. Mani obroni³ bramkarz. W 30 minucie
po rzucie ro¿nym gospodarze objêli prowadzenie. W 44
minucie pi³ka po strzale Rogackiego minimalnie minê³a
spojenie. Druga ods³ona meczu zaczê³a siê dla sp³awian
fatalnie, gdy¿ po dobrej akcji gospodarze zdobyli drugie-
go gola.

Od tego momentu to sêdzia dyktowa³ warunki _ twier-
dzi Tomasz Bosy, cz³onek zarz¹du Mas-Rolu.

27 kwietnia trampkarze pokonali na w³asnym boisku
7:2 Rywala Klon Mochy. 4 maja w meczu na szczycie
zwyciê¿yli 3:0 Rydzyniaka Rydzyna. Kolejny pojedynek
rozegrali 18 maja i tym razem zwyciê¿yli 7:0 Orkana
Chorzemin.

Jak siê okaza³o, w wyniku przetasowañ na szczycie
tabeli, w niedzielê, 25 maja, czeka³ ich kolejny pojedy-
nek na szczycie. Tym razem wygrali 2:0 z Rolnikiem
Racot. Obie bramki strzeli³, œwietnie graj¹cy od pocz¹t-
ku sezonu, kapitan zespo³u Stefan Czajka.

Oczywiœcie m³odzi zawodnicy zajêli pierwszej miej-
sce w swej lidze. Okrêg leszczyñski OZPN podzielony
jest na trzy grupy. W dwóch innych wygrywa³y dru¿yny
Polonii Leszno i drugi zespó³ Obry Koœcian. Teraz te ze-
spo³y graæ bêd¹ pomiêdzy sob¹ o tytu³ mistrza okrêgu.
Zwyciêzca tej rywalizacji reprezentowaæ bêdzie okrêg
w zmaganiach o miano najlepszej dru¿yny Wielkopolski.

Powodów do narzekañ nie powinni mieæ tak¿e senio-
rzy Gromu, debiutuj¹cy w tym roku w B-klasie, którzy
28 kwietnia pokonali 2:0 Têcze Tuchola. Przez ca³y czas
mieli du¿¹ przewagê i wynik móg³by byæ jeszcze wy-
¿szy, jednak zabrak³o im skutecznoœci. W kolejnym me-
czu ulegli na wyjeŸdzie Sportingowi Przemêt 0:1, trac¹c
bramkê w 80 minucie. W nastêpnym spotkaniu podejmo-
wali u siebie ostatni¹ dru¿ynê tabeli K³os ¯odyñ. Wynik
brzmia³ „hokejowo” 0:14 dla Czacza. Kolejny, tym ra-
zem zaciêty pojedynek pi³karze Gromu musieli stoczyæ
z Or³em Belêcin. Ostatecznie wyszli z tej konfrontacji
zwyciêsko, wygrywaj¹c 3:4.

Wygl¹da na to, ¿e maj¹ jednak pecha do boiska w Prze-
mêcie. Wyjechali tam bowiem graæ z dru¿yn¹ Startu Star-
kowo. Podobnie jak ze Sportingiem przegrali 0:1 i tak
samo bramkê stracili w 80 minucie. DAS
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Nie zauwa¿y³ zatrzymania pi³ki rêk¹ przez obroñcê
gospodarzy, nie uzna³ prawid³owo zdobytego przez Ro-
gackiego gola. Ponadto czêsto podejmowa³ b³êdne decy-
zje, ze wskazaniem na gospodarzy.

Ci w ostatniej minucie spotkania zdobyli jeszcze jedn¹
bramkê, ustalaj¹c wynik spotkania na 3:0.

W niedzielê, 28 kwietnia, zawodnicy Mas-Rolu po-
dejmowali u siebie dru¿ynê Orkana Chorzemin. Gospo-
darze atakowali rywali ju¿ na ich po³owie, nie pozwala-
j¹c na wyprowadzenie sk³adnych akcji, czego efektem
by³ brak choæby jednego strza³u zagra¿aj¹cego bramce
Mas-Rolu, w której udanie debiutowa³ £ukasz Tórz. Ko-
lejna groŸna akcja to strza³ Jacka Galimskiego z oko³o
siedemnastu metrów, który obroni³ jednak bramkarz go-
œci. Ataki sp³awian nie ustawa³y i w 36, minucie po piêk-
nym podaniu Wojciecha Mani, pi³kê przej¹³ Arkadiusz
Jab³oñski, który silnym strza³em na dalszy s³upek wbi³ j¹
pod poprzeczkê, uzyskuj¹c dla dru¿yny prowadzenie. Do
koñca pierwszej po³owy bramkarz goœci musia³ jeszcze
dwukrotnie interweniowaæ po strza³ach sp³awian. W prze-
rwie meczu wszyscy mieli okazjê zobaczyæ po raz pierw-
szy wystêpy czirliderek. Druga ods³ona spotkania przy-
nios³a du¿o emocji. W 63 minucie po strzale z dystansu
Adama Orwata z Chorzemina pi³ka odbi³a siê od nogi
jednego z zawodników ze Sp³awia i wpad³a do bramki.
Od tego momentu na boisku ju¿ ca³kowicie dominowali
zawodnicy Mas-Rolu. Mimo ¿e do ostatnich minut spo-
tkania nie odstêpowali bramki goœci, nie zdo³ali ju¿ zdo-
byæ gola i mecz ostatecznie zakoñczy³ siê remisem.

Kolejne spotkanie sp³awianie rozegrali u siebie. 1 maja
podejmowali Koronê Piaski. W 43 minucie, po dobrym
podaniu, strza³em z pierwszej pi³ki gola zdoby³ Bajsert.
W drugiej ods³onie meczu w 59 minucie strza³ g³ówk¹
Bajserta obroni³ bramkarz. Kolejny daleki wyrzut trafi³
do Jacka Galiñskiego, który nie zmarnowa³ okazji, zdo-
bywaj¹c gola. Wynik meczu - 3:0 przes¹dzi³ Bajsert, któ-
ry przeprowadzi³ samotny rajd przez pó³ boiska, strzela-
j¹c silnie obok bezradnego bramkarza.

Nastêpnym przeciwnikiem sp³awian by³a dru¿yna
Znicza Obry. Ten mecz rozegrali 5 maja, na wyjeŸdzie.
Pocz¹tek spotkania to gra g³ównie w œrodku pola. Gene-
ralnie przewagê mieli jednak goœcie. W 23 minucie Ga-
limski strzeli³ g³ow¹ obok s³upka. W 30 minucie sêdzia
podyktowa³ rzut wolny. Z oko³o 30 metrów gola zdoby³
Pawe³ Mania. Dwie minuty póŸniej Galimski strzeli³ pod
poprzeczkê, jednak z najwiêkszym trudem pi³kê wybi³
bramkarz. W 42 minucie po faulu na Jab³oñskim sêdzia
podyktowa³ rzut karny. Mania strzeli³ jednak za s³abo
i bramkarz gospodarzy znów zapisa³ na swe konto udan¹
interwencjê. W 50 minucie Jab³oñski po podaniu od Bar-
t³omieja Jagodziñskiego zdoby³ dla sp³awian drugiego
gola. Zaraz potem bramkê strzelili zawodnicy Obry. Mecz

by³ bardzo szybki, gdy¿ po kolejnych dwóch minutach
Bajsert po samotnym rajdzie zdoby³ trzeciego gola dla
sp³awian. Goœcie mieli jeszcze jedn¹, niewykorzystan¹
okazjê do zdobycia bramki. Gdy wydawa³o siê, ¿e spo-
tkanie jest ju¿ wygrane, nadesz³o dwanaœcie minut, które
zawodnicy Mas-Rolu pamiêtaæ bêd¹ d³ugo.

W 78 minucie Micha³ Kazimierczak stara³ siê urato-
waæ pi³kê przed wyjœciem na aut. W rezultacie wybi³ j¹
do jednego z zawodników Obry, który z czterech metrów
zdoby³ gola. Trzy minuty póŸniej inny gracz Obry prze-
prowadzi³ samotny rajd, strzeli³ w s³upek, od którego pi³-
ka odbi³a siê i wpad³a do bramki. Po kolejnych trzech
minutach b³¹d pope³ni³ Grocki, który po rzucie wolnym
wykonywanym przez zawodników Obry z 35 metrów,
wypuœci³ pi³kê z r¹k. I wreszcie w 89 minucie klasyczn¹
kontrê przez ponad po³owê boiska przeprowadzi³ jeden
z zawodników Znicza, zdobywaj¹c ostatniego w tym me-
czu gola. Wynik brzmia³ 5:3. Tak wiêc, zaledwie w 12
minut, sp³awianie, dali sobie wbiæ cztery bramki i stracili
wydawa³oby siê pewne zwyciêstwo. W niedzielê, 12 maja,
sp³awianie podejmowali u siebie Poloniê Leszno.
W pierwszej po³owie obie dru¿yny przeprowadzi³y po
kilka groŸnych akcji. W 30 minucie gola zdobyli Poloni-
œci. W pierwszej po³owie silnymi strza³ami jeszcze dwu-
krotnie bramce goœci zagrozi³ Jab³oñski. Wynik do prze-
rwy nie uleg³ jednak zmianie. Poloniœci w 52 minucie
zdobyli drugiego gola. W 61 minucie po samotnym raj-
dzie na polu karnym Polonii zosta³ sfaulowany Rogacki.
Sêdzia podyktowa³ rzut karny, Pawe³ Bajsert trafi³ jed-
nak w s³upek. Za to bramkê, trzeci¹ w tym meczu, zdo-
byli po klasycznej kontrze, w 72 minucie Poloniœci. Kon-
taktowego gola sp³awianie strzelili w 79 minucie. Pi³ka
po strzale Bajserta odbi³a siê od bramkarza goœci, a cel-
nie dobi³ j¹ Jab³oñski. Do koñca meczu sp³awianie prze-
prowadzili jeszcze dwie groŸne akcje. Zabrak³o jednak
szczêœcia i wynik nie uleg³ zmianie. Gospodarze prze-
grali 1:3.
DAS

Szachowe medale
Grupa m³odych szachistów Wie¿y Œmigiel wziê³a
udzia³ w Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopol-
ski Juniorów. Medale wywalczy³y tam Magdalena
Judek i Magdalena £upicka.

Mistrzostwa odby³y siê w sobotê, 25 maja, w Lesznie.
Rywalizowa³y w nich dzieci i m³odzie¿ w wieku od 10
do 18 lat. Turniej rozgrywano metod¹ tak zwanych sza-
chów szybkich. Œmigielan reprezentowa³o dwunastu sza-
chistów.

Magdalena Judek by³a druga, a Magdalena £upicka
trzecia w grupie do lat 16. Dobre miejsce zaj¹³ te¿ Mar-
cin WoŸny, który by³ czwarty w grupie do lat 18. DAS
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