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Do wa¿niejszych punktów
podpisanej trzy lata temu
umowy o przejêciu przez œmi-
gielski samorz¹d kolejki nale-
¿a³o zobowi¹zanie PKP do
dostarczenia sprawnego paro-
wozu. Na œmigielskiej stacji co
prawda parowóz ca³y czas
stoi, ale to tylko atrapa,
a niektórzy mówi¹ nawet, ¿e
wrak...

Starania, podejmowane
o wywi¹zanie siê kolei z pod-
pisanej umowy nie przynosi³y
dot¹d spodziewanych rezulta-
tów. Okaza³o siê, ¿e wszystkie
sprawne parowozy typu PX-48
zosta³y wczeœniej rozdyspono-
wane pomiêdzy samorz¹dy
i praktycznie nie ma dziœ na-
dziei, by któryœ mo¿na ode-

S z a n s a  n a  s p r a w n ¹  l o k o m o t y w ê

braæ. Dopiero po ubieg³otygo-
dniowej wizycie burmistrza
Józefa Cieœli w sto³ecznej, ko-
lejowej centrali obudzi³y siê
nadzieje, ¿e jednak Œmigiel
bêdzie mia³ sprawny parowóz.
- Rozmawia³em z Bogda-

nem Waligórskim, cz³on-
kiem Zarz¹du PKP S.A.
i dyrektorem ds. nadzoru
w³aœcicielskiego i nieru-
chomoœci. By³a to rozmo-
wa utrzymana w tonie ¿ycz-
liwoœci i troski w stosunku

do naszej kolejki. Wydaje
siê, ¿e dziêki niej powsta³a
perspektywa dla pe³nej
realizacji umowy z PKP
sprzed trzech lat. Dyrektor
Waligórski obieca³ nam
da l eko  i d ¹ c¹  pomoc
w przywróceniu sprawno-
œci naszego parowozu – re-
lacjonowa³ po powrocie
z Warszawy burmistrz Cie-
œla.

Ewentualny remont, który
móg³by przywróciæ œwietnoœæ
œmigielskiej w¹skotorowej lo-
komotywie, jest bardzo kosz-
towny. Wed³ug wstêpnych
ustaleñ móg³by siê go podj¹æ
zak³ad naprawy taboru kole-
jowego w GnieŸnie.

W ogólnoeuropejskim pro-
teœcie przeciw wojnie i terro-
ryzmowi, we wtorek, 23 mar-
ca, wziêli udzia³ uczniowie ze-
spo³u szkó³ w Czaczu. Akcjê
pod nazw¹ „Dzwonek pokoju”
podj¹³ szkolny klub europej-
ski. Minut¹ ciszy uczczono
ofiary terrorystów w Madry-
cie. Nastêpnie, w proteœcie
przeciw przemocy, rozdzwoni-
³y siê dzwonki, wspomagane
przez gwizdki uczniów.

Klubowicze sporz¹dzili
potê¿nych rozmiarów plakat,
w któr ym stanowczo potê-
piaj¹ akty terroru, do których
ostatnio dochodzi³o na œwie-
cie. Wymieniaj¹ kolejno:
szkockie Lockerby – 1988,
tokijskie metro – 1995, World
Trade Center w Nowym Jor-
ku – 2001, ubieg³oroczny za-
mach w teatrze na Dubrowce

w Moskwie i ostatni – w Ma-
drycie. Jednoczeœnie dekla-
ruj¹, ¿e s¹ przeciw wojnie,
sprzeciwiaj¹ siê œmierci, pra-
gn¹c bezpiecznie uczyæ siê
i bawiæ. “Zginê³y ofiary zbrod-
niarzy, terrorystów. Ludzie
niewinni, tacy jak ty i ja!!!” –
dramatycznie uzmys³awia
m³odzie¿ z Czacza. Na plaka-
cie zebrano kilkaset podpi-
sów, nie tylko m³odzie¿y
szkolnej i pracowników zespo-
³ u .  W  u b i e g ³ y  c z w a r -
tek,18 marca delegacja z Cza-
cza, inicjatorzy akcji: Estera
Kowalska i Bar tek Fryder
wraz z Ilon¹ Konieczn¹, opie-
kunk¹ klubu, odwiedzi³a
w siedzibie Urzêdu Miejskie-
go Józefa Cieœlê, burmistrza
Œmigla. Zarówno œmigielski
w³odarz, jak i inni pracownicy
œmigielskiego magistratu,

równie¿ z³o¿yli swoje podpisy
na tym niezwyk³ym dokumen-
cie. W poniedzia³ek, drog¹ in-
ternetow¹, ów wielki zielony
plakat trafi³ do Brukseli.
- Bezpoœrednimi inicjatora-
mi tej akcji s¹ nasi ucznio-
wie: Bartek Fryder i Este-
ra Kowalska. To oni znaleŸli
j¹ w internecie i postano-
wili zainteresowaæ nasze

Jak co miesi¹c, równie¿
w marcu w œmigielskiej Bi-
bliotece Publicznej dzieci spo-
tka³y siê z zaproszonym go-
œciem. Tym razem by³ to ko-
mendant Gminnych Stra¿y
Po¿arnych w Œmiglu Marian
Graczyk, który przeczyta³
dzieciom ksi¹¿eczkê pt. „Jak
Wojtek zosta³ stra¿akiem”. Na

Dzwonek pokoju w Czaczu

Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹
zakoñczenie spotkania poczê-
stowa³ dzieci s³odyczami i po-
rozmawia³ z nimi o bezpie-
czeñstwie przeciw po¿aro-
wym. Dzieci ¿yczy³y komen-
dantowi, jego kolegom stra¿a-
kom jak najmniej pracy zwi¹-
zanej z po¿arami.

D.H.

œrodowisko. Kontaktowali-
œmy siê te¿ w tej sprawie
z innymi, zaprzyjaŸnionymi
szkolnymi klubami euro-
pejskimi – poinformowa³a
Ilona Konieczna, opiekunka
klubu i nauczycielka historii
w Czaczu.

t.j.
foto: A.Kasperska

Foto: R. Œcigacz

t.j.
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24 marca o godzinie 1800

w Centrum Kultury w Œmiglu
w ramach spotkañ Œmigiel-
skiego Towarzystwa Kultural-
nego odby³a siê prelekcja
Grzegorza Nowaka: „Von
Gersdoffowie z Parska – nie-
znany fragment brutalnej hi-
storii”. Autor mówi³ o interno-
waniu podczas II wojny œwia-
towej obywateli polskich naro-
dowoœci niemieckiej, co do
których istnia³o uzasadnione
podejrzenie o ich antypañ-
stwowe i antypolskie dzia³a-
nia. Sporo miejsca poœwiêci³
te¿ œmierci 65-letniego baro-
na Rudolfa von Gersdorffa,
który zagin¹³ w konwoju inter-
nowanych w 1939 r. w Teresi-
nie ko³o Konina oraz o jego
synu, Gero von Gersdorffie,
który by³ SS – sturmbamfuh-
rerem oraz Bamfuhrerem HJ.
Jako aktywny cz³onek dywer-
sji, po ciê¿kich bojach dotar³
pod Moskwê, gdzie 2 grudnia
1941 roku zgin¹³. Jednym
z punktów prelekcji by³a tak-
¿e g³oœna akcja w Bydgoszczy
(przejêcie miasta przez Niem-
ców si³ami V kolumny).

Grzegorz Nowak ma 43
lata. Urodzi³ siê w Rawiczu.

Jest lekarzem weterynarii,
specjalist¹ chorób koni, pro-
wadzi praktykê lekarsko – we-
terynaryjn¹ w Parsku. „To
moje miejsce na Ziemi. Tu jest
moje domostwo i tu zamie-
rzam spêdziæ resztê ¿ycia” –
mówi Grzegorz Nowak, który
mieszka w Parsku od 4 lat. Ta
wieœ w XV-XVI w. nale¿a³a do
rodziny Bojanowskich. Od
1848 przesz³a jako „dobra ry-
cerskie” w rêce barona Rudol-
fa von Gersdorffa. „To piêkna
okolica z typowym, wielkopol-
skim krajobrazem” – mówi
Grzegorz Nowak, powo³uj¹c

siê na s³owa Melchiora Wañ-
kowicza: „(…) Naokó³ by³ pas
pól buraczanych, sw¹d gorzel-
ni, zgrzyt w¹skotorówki, tak
zwanej „bimby”, bo jecha³a,
ostrzegaj¹c dzwonieniem
w wielki dzwon. Dalszy pas - ja-
œnie wielmo¿nych s¹siedztw,
po³¹czonych wszelakim powi-
nowactwem, które naje¿d¿a³y
rajdami gwiaŸdzistymi domek
przy zapylonym trakcie.(…)”

Pan Grzegorz Nowak wy-
chowa³ siê w rodzinie, której
nie by³o obce zaanga¿owanie
w sprawy lokalne. Pomimo, i¿
zajêcia zawodowe s¹ wa¿ne

i poœwiêca im wiele czasu, po-
trafi znaleŸæ czas na pracê spo-
³eczn¹. W pe³ni oddany i za-
anga¿owany w jakieœ przed-
siêwziêcie, poœwiêca mu siê
z ca³¹ uwag¹.

Z zami³owania jest regio-
nalist¹. „Zawsze interesowa³a
mnie bli¿sza i dalsza historia
okolicy, w której mieszkam,
jej œwiat przyrody a zw³aszcza
awifauna regionu” – mówi
Grzegorz Nowak. Myœli o od-
tworzeniu wraz z prof. Jerzym
Kr¹giem z Oœrodka PAN-u
w Turwii oraz trzema innymi
osobami hodowli dropia
w Wielkopolsce.

Obecnie czas wolny spê-
dza przy pracach restauracyj-
nych w prawie 100-letnim
domu w Parsku, a tak¿e bar-
dzo chêtnie co pewien czas
wybiera siê na swobodne nur-
kowanie w ró¿nych zak¹tkach
œwiata. Jego bogata wiedza
teoretyczna, doœwiadczenie,
umiejêtnoœæ analitycznego uj-
mowania problemów, kre-
atywnoœæ, zaanga¿owanie
i umiejêtnoœæ pogodzenia pra-
cy z bardzo rozleg³ymi zainte-
resowaniami budzi wielki po-
dziw.

Agnieszka Ratajczak

P r e l e k c j a

S p o t k a n i e  z  P e t e r e m  d e  C o r t e
27 lutego w harcówce przy

ul. Lipowej 26 w Œmiglu odby-
³o siê cykliczne „Spotkanie
z ciekawymi ludŸmi”. Go-
œciem by³ Peter de Corte, któ-
ry z pochodzenia jest Holen-
drem, a od 6 lat mieszka
w Œmiglu.

Pomys³ zorganizowania
takiego spotkania jest konse-
kwencj¹ wynikaj¹c¹ z przyjê-
cia „Strategii rozwoju hufca na
lata 2003/4 – 2007/8”. Jeden
z punktów tej strategii oraz
u c h w a ³ y  p r o g r a m o w e j
brzmia³: Harcerstwo – jako
aktywny wspó³organizator lo-
kalnego ¿ycia kulturalnego.

O godz. 1800 w harcówce
spotka³o siê oko³o 25 osób.
Ka¿dy z obecnych wykupi³
bilet wstêpu w cenie 1 z³ (go-
œcie zostali poinformowani, ¿e
dochód przeznaczony zosta-
nie dla naszego hufca). Przy-
by³a przede wszystkim m³o-

dzie¿ z Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Œmiglu oraz miesz-
kañcy i harcerze.

Zapraszaj¹c Petera de Cor-
te, chcieliœmy przybli¿yæ jego
dokonania i dzia³alnoœæ oraz
sposób na ¿ycie. Po drugie
by³a to mo¿liwoœæ zapoznania
siê z kultur¹ Holandii. Miesz-
kañcy mieli mo¿liwoœæ uzy-
skania odpowiedzi na intere-
suj¹ce ich tematy. Starsze oso-
by interesowa³y siê np. orga-
nizacj¹ s³u¿by zdrowia, rolnic-
twa. M³odsi z kolei pytali o tra-
dycje i obyczaje narodowe, po-
trawy, taniec (który goœæ chêt-
nie zaprezentowa³).

Poprzez spotkania takie
jak to, chcemy pokazaæ, ¿e
harcerstwo nie jest organi-
zacj¹ zamkniêt¹. Chcemy rów-
nie¿ otworzyæ siê na kontakty
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹,
uatrakcyjniaj¹c w ten sposób
ofertê imprez kulturalnych

proponowanych mieszkañ-
com miasta. Budynek, jakim
jest harcówka w Œmiglu, sta-
nowi dobre zaplecze do orga-
nizowania takich imprez.

Magdalena Drótkowska

Dziêkujemy stra¿akom,
którzy uczestniczyli w gasze-

niu po¿aru budynku przy ul.
Lipowej (gdzie mieœci siê tak-
¿e nasza harcówka) w dniu
8 marca 2004 r., za zaanga¿o-
wanie i bardzo sprawne prze-
prowadzenie akcji, w wyniku
której uda³o siê uchroniæ po-
mieszczenia harcówki i doby-
tek hufca.
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13 marca Kurkowe Brac-
two Strzeleckie w Œmiglu ob-
chodzi³o dwunast¹ rocznicê
reaktywowania ko³a. Z tej oka-
zji w brackiej strzelnicy przy
ulicy Koœciuszki pojawili siê

J u b i l e u s z o w e  s t r z e l a n i e
liczni goœcie, w tym zaprzyjaŸ-
nieni bracia ze Œremu, Pozna-
nia, Koœciana, Jutrosina,
Wolsztyna i W³oszakowic.
Wœród nich obecny by³ Marek
Balcerek z Jutrosina, aktual-

nie panuj¹cy nam mi-
³oœciwie król Zjedno-
czenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

Zgodnie z tra-
dyc j¹  odby³o  s iê
strzelanie do tarcz ju-
bileuszowych. Ich
fundatorami byli: Jó-
zef Cieœla, burmistrz
Œmigla, Adam Dory-
nek ze œmigielskiego
bractwa, emerytowa-
ny stolarz i rzeŸbiarz
ze Starego Bojanowa
oraz œmigielskie Ko-
biece Towarzystwo
Strzeleckie. W strze-

laniu do Tarczy Burmistrza
tryumfowa³ Krzysztof Smo-
leñski ze Œremu, on tak¿e naj-
celniej mierzy³, zdobywaj¹c
I miejsce w strzelaniu punkto-
wym. W strzelaniu do Tarczy
Brackiej zwyciê¿y³ Andrzej
Kubiak równie¿ ze Œremu,
a do tarczy ufundowanej przez
kobiety – Genowefa Dobraœ
ze Œmigla.

Niema³e emo-
cje wzbudzi³y za-
wody w strzelaniu
do kura. Tu cel-
nym okiem popisa³
siê Jacek Sytek
z Poznania, który
z powodzen iem
str¹ci³ sylwetkê.

Stefan Klupsz –
I Starszy Bractwa,
Józef Cieœla – bur-
mistrz Œmigla oraz
Alicja Ziegler –
szefowa Kobiece-

go Towarzystwa Strzeleckie-
go dokonali uhonorowania
zwyciêzców. Pieczê nad prawi-
d³owym, zgodnym z proce-
dur¹, przebiegiem zawodów,
sprawowa³ Aleksander Przy-
dro¿ny, komendant Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego.

t.j

foto: A. Kasperska

Urodzony 4 paŸdzierni-
ka 1921 roku Bronis³aw
Stachowiak, mieszkaniec
i wieloletni so³tys wsi Nowe
Szczepankowo, obchodzi³
w tym roku jubileusz 50-
lecia ma³¿eñstwa. Zwi¹zek
ma³¿eñski zawar³ 1 marca
1954 roku z  Cecy l i¹
Rzysk¹. Wspólnie wycho-
wali 2 córki i doczekali siê
7 wnuków i 11 prawnu-
ków. Wraz z teœciem, Julia-
nem Rzyskim, przez 49 lat
pe³ni³ funkcje spo³eczne.
Teœæ by³ so³tysem przez 17 lat,
natomiast ja po raz pierwszy
zosta³em wybrany na okres
4 lat w 1962 roku i pe³ni³em
tê funkcjê przez 32 lata, a¿ do
1994 roku – mówi Bronis³aw
Stachowiak. Celem so³tysa
i Rady So³eckiej by³o d¹¿enie
do po³o¿enia nawierzchni as-
faltowej, wybudowanie sali
oraz sklepu. Plan ten zosta³
zrealizowany z pomoc¹ Rady
Miasta i Gminy Œmigiel oraz
samych mieszkañców. Œwietli-
ca wiejska sta³a siê miejscem
organizowania imprez oko-
licznoœciowych oraz wspól-

J u b i l e u s z  P a n a  B r o n i s ³ a w a

nych spotkañ. Wczeœniej zebra-
nia odbywa³y siê u mnie w do-
mu – wspomina so³tys. Pan
Bronis³aw cieszy siê ogrom-
nym uznaniem i zaufaniem
mieszkañców, którzy przez
okres wieloletniej kadencji
mogli zawsze liczyæ na jego
pomoc i zaanga¿owanie. W re-
alizacji za³o¿eñ nie szczêdzi³
czasu i zdrowia. Utrzymywa³
sta³e i szerokie kontakty
z mieszkañcami. Potrafi³ ich
wys³uchaæ, udzieliæ pomocy,
s³u¿yæ rad¹. Dziœ z perspekty-
wy czasu mówi: „¯y³o siê ciê¿-

ko, ale wspólnie d¹¿yliœmy, by
w naszej miejscowoœci by³o
lepiej i przyjemniej”.

W 1984 roku zosta³ ozna-
czony Medalem 40-lecia Pol-
ski Ludowej, 2 lipca 1986 Z³o-
t y m  K r z y ¿ e m  Z a s ³ u g i ,
a 29 maja 1989 otrzyma³ od-
znakê Za Zas³ugi dla Woje-
wództwa Leszczyñskiego.
W latach 1976-1981 nale¿a³ do
Kó³ka Rolniczego. Uhonoro-
wanie zawsze cieszy, lecz dla
mnie najwa¿niejsza jest chêæ
ulepszenia ¿ycia wiejskiego. Je-
œli w jakimœ stopniu mog³em siê

do tego przyczyniæ na miarê
mo¿liwoœci i w³asnych si³, za-
wsze to robi³em – mówi so³tys.
Obecnie, bêd¹c na emerytu-
rze, swój czas poœwiêca wnu-
kom i prawnukom. Cieszy siê
ka¿dym dniem spêdzonym na
³onie przyrody.

Na pytanie zwi¹zane z wej-
œciem polskiej wsi do Unii Eu-
ropejskiej odpowiada: „Prze-
¿yliœmy w swoim ¿yciu ju¿
wiele. Czas wojny, czasy
PRL – u i wspó³czesne. Bóg
da, zobaczymy”.

Obecnemu so³tysowi,
Markowi Kunertowi, ¿yczy
zdrowia i owocnej wspó³pracy
z mieszkañcami.

Postawê B. Stachowiaka
doskonale charakteryzuj¹ s³o-
wa Jerzego W. Ga³kowskiego:

„Praca jest nie tylko przy-
czyn¹ zewnêtrznych zmian
wokó³ cz³owieka, ale – i to jest
szczególnie wa¿ne – jest przy-
czyn¹ kszta³towania samego
cz³owieka, jest ludzkim losem,
jest nieod³¹czna od cz³owie-
ka”.

A.R.
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2 marca w Zespole Szkó³
w Bronikowie odby³  siê
Pierwszy Gminny Konkurs
Matematyczny dla Uczniów
Klas Szóstych. Organizatora-
mi by³y nauczycielki matema-
tyki: Bernadeta Bojek – Ze-
spó³ Szkó³ Samorz¹dowych
w Bronikowie i Anna Dybska

Matematyczne zmagania
– Zespó³ Szkó³ Samorz¹do-
wych w Starym Bojanowie.
Przy przyjêciu goœci pomog³a
dyrektor szko³y Janina Marci-
niak.
Celem konkursu jest rozwija-
nie zainteresowañ matema-
tycznych uczniów, populary-
zowanie matematyki, rozwija-

Uczniowie gimnazjów
i szkó³ podstawowych gmi-
ny Œmigiel wziêli udzia³
w konkursie ortograficz-
nym. Najlepsi – 17 uczniów
podstawówek i 16 gimna-
zjalistów – pr zyst¹pi³o
9 marca do gminnego dyk-
tanda. Fina³ konkursu zor-
ganizowa³a szko³a w Sta-
rym Bojanowie.

Najlepsi m³odzi specjaliœci
polskiej pisowni otrzymali
dyplomy i nagrody, którymi
by³y ufundowane przez bur-
mistrza Józefa Cieœlê s³owni-
ki jêzyka polskiego. Pierwsze
miejsce w kategorii szkó³ pod-

stawowych zajêli ex aequo:
Marika Skórzewska ze Œmi-
gla, wychowanka Iwony Bara-
nowskiej oraz Sabina De-Ja-
ger, uczennica gimnazjum
w Przysiece Starej, której po-
lonistk¹ jest Marlena Sró¿yñ-
ska Wœród gimnazjalistów,
równie¿ ex aequo najwy¿sz¹
lokatê uzyska³y: Patr ycja
Plewka ze szko³y w Œmiglu
przygotowywana przez Annê
Krawiec i £ukasz Czaczyk ze
Starego Bojanowa, uczeñ
Anny Jankowskiej.

Tydzieñ póŸniej, 18 marca,
z finalistami konkursu, którzy
zajêli trzy najwy¿sze miejsca

Dyktando o nagrodê
burmistrza Smigla

Dru¿ynowo zwyciê¿yli reprezentanci ze szko³y w Czaczu

nie pomys³ów matematycz-
nych, sprawdzenie zakresu
wiedzy matematycznej, wy-
krywanie uzdolnieñ matema-
tycznych oraz integracja
uczniów z ró¿nych szkó³ pod-
stawowych gminy Œmigiel.
Do konkursu zostali zaprosze-
ni uczniowie klas szóstych
w gminie. Chêæ udzia³u zg³o-
si³y wszystkie szko³y. Etapy
szkolne zorganizowane przez
opiekunów wy³oni³y najlep-
szych uczniów w danej szko-
le.
Patronat nad konkursem obj¹³
Jan Józefczak – przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Œmigla. By³
on równie¿ fundatorem na-
gród dla trzech pierwszych
finalistów.
Dla szko³y, której przedstawi-
ciele zdobyli jako dru¿yna,
a wiêc ³¹cznie najwiêksz¹ licz-
bê punktów, ufundowany zo-
sta³ puchar Przewodnicz¹ce-

go Rady Miejskiej Œmigla.
Najlepsi uczniowie to:
I – Dawid Kapski ze szko³y
w Czaczu
II – Sebastian Kamiñski ze
szko³y w Œmiglu
III – Jakub Dudziñski ze szko-
³y w Czaczu
Dru¿ynowo zwyciê¿yli repre-
zentanci ze szko³y w Czaczu
i oni odjechali z pucharem.
Ka¿dy z uczestników równie¿
otrzyma³ pami¹tkowy dyplom
oraz drobny upominek (ufun-
dowany przez ksiêgarniê J.Cz.
Turkowiak w Œmiglu oraz Fir-
mê Handlowo – Us³ugow¹
E.R. Stachowscy równie¿ ze
Œmigla). Sponsorom serdecz-
nie dziêkujemy.
Jako organizatorzy pragnie-
my, aby ten konkurs sta³ siê
konkursem cykl icznym.
W przysz³ym roku odbêdzie
siê on w szkole w Starym Bo-
janowie

B. Bojek, A. Dybska

w poszczególnych katego-
riach i ich nauczycielkami jê-
zyka polskiego, spotka³ siê,
równie¿ w szkole w Starym
Bojanowie burmistrz Józef
Cieœla. Polonistki, które najle-
piej przygotowa³y swych
podopiecznych do dyktanda,

otrzyma³y listy gratulacyjne
z podziêkowaniem za przygo-
towanie m³odego pokolenia
do pos³ugiwania siê sztuk¹ pi-
sania bez b³êdów ortograficz-
nych. W przysz³ym roku
gminne dyktando odbêdzie
siê w Bronikowie.

foto: t.j.

Dzieñ Unii Europejskiej
w ogólniaku w Œmiglu

19 marca uczniowie Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu obchodzili Dzieñ
Unii Europejskiej. M³odzie¿
prezentowa³a i poznawa³a
zwyczaje wybranych siedmiu
pañstw unijnych. Ca³oœæ mia-
³a charakter turnieju miêdzy-
klasowego. Licealiœci prezen-
towali m.in. plakat reklamuj¹-

Dzieñ Unii
cy dany kraj, potrawê regio-
naln¹, (której mo¿na by³o
spróbowaæ), taniec a tak¿e hu-
morystyczn¹ scenkê prezen-
tuj¹c¹ zachowania Francu-
zów, Greków, czy W³ochów.
Rywalizacji towarzyszy³a mi³a
atmosfera zabawy. Imprezê
przygotowali i prowadzili
cz³onkowie Szkolnego Klubu
Europejskiego.

K. Stachowiak, H. Stamm

t.j.
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Przyjêcie weselne odby³o siê prawdo-
podobnie w pobliskim pa³acu Miel¿yñ-
skich. Wœród wielu goœci weselnych zna-
leŸli siê Estera i Józef Wybiccy. W uro-
czystoœciach œlubnych wziêli te¿ udzia³
p³k Cyprian Godebski, legionowy poeta,
który w poetyckim toaœcie powiedzia³:

I kiedy tych wydarzeñ obcho-
dzim rocznicê,

Mamy wespó³ Ojczyznê, Ty
oblubienicê.

Niechaj liczne potomstwo, owoc
s³odkiej pracy,

Bêdzie darem, którego czekaj¹
rodacy.

Ciekawym prezentem by³ dar od pañ
z Wielkopolski – z³ote pude³ko wysadza-
ne ametystami. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e
w czasie trwania uroczystoœci weselnych
orkiestry wojskowe gra³y w wielu punk-
tach miasta, natomiast wieczorem ca³y
Poznañ by³ iluminowany.”

Przytaczam wierny cytat z ksi¹¿ki
J. Sobczaka „Przejdziem Wartê…”, ze
œlubu i wesela genera³a J.H. D¹browskie-
go z Barbar¹ Ch³apowsk¹, dlatego ¿e
by³a ona Wielkopolank¹, urodzon¹ i wy-
chowan¹ w Œmiglu, w XVII wiecznym
dworze, którego niestety ju¿ nie ma, ale
istniej¹ fundamenty i plac, na którym on
sta³. Istnieje wiêc mo¿liwoœæ rekonstruk-
cji tego zabytku, nieopatrznie rozebrane-
go w latach dziewiêædziesi¹tych. Œmigiel
ma bardzo ciekaw¹ i bogat¹ historiê, któ-
ra jest zwi¹zana z wielkimi postaciami
Polaków, takich jak wspomniany gene-
ra³ D¹browski, a w poprzednich wiekach
Krzysztof Arciszewski oraz wydarzenia-
mi - ruchem polskich arian, Powstaniem
Wielkopolskim, tradycjami bractwa kur-
kowego i cechów rzemieœlniczych, ostat-
nio upamiêtnion¹ postaci¹ wielkiego pa-
trioty i dzia³acza spo³ecznego doktora

Z tradycji niepodleg³oœciowych Œmigla i Rawicza
Genera³ Jan Henryk D¹browski w Œmiglu i w Rawiczu (dokoñczenie)

Franciszka Witaszka. Ma równie¿ trady-
cje m³ynarskie przejawiaj¹ce siê w licz-
nych wiatrakach (by³o ich ponad 60),
z których zosta³y dwa. Nie ma natomiast
¿adnej placówki muzealnej, która prze-
chowa³aby tradycje dawnego Œmigla,
pami¹tki z ró¿nych okresów dziejów mia-
sta, które niew¹tpliwie istniej¹ u jego
mieszkañców. Czy¿ nie warto by by³o –
te s³owa kierujê do w³adz miasta i gminy
Œmigiel oraz powiatu Koœcian – po rekon-
strukcji dworu Ch³apowskich, przezna-
czyæ go na Muzeum Regionalne Ziemi
Œmigielskiej, w którym oprócz dzia³u hi-
storycznego (w tym izby muzealnej
J. H. i B. D¹browskich), mieœci³by siê
dzia³ etnograficzny, a w nim poddzia³ m³y-
narstwa, a tak¿e wiatracznictwa, dzia³ Po-
wstania Wielkopolskiego, walki o niepod-
leg³oœæ Polski w czasie II wojny œwiato-
wej i okupacji hitlerowskiej (ekspozycja
poœwiêcona dr. F. Witaszkowi i jego dzia-
³alnoœci)?.

Powsta³a w ten sposób, potrzeb-
na niew¹tpliwie placówka kulturalna
przyczyni³aby siê do powstania atrakcyj-
nego zespo³u turystycznego, z³o¿onego
z s¹siaduj¹cych dwóch zabytkowych wia-
traków, zabytkowej cmentarnej kaplicy
poewangelickiej z barokowymi p³ytami
nagrobnymi w otoczeniu i placówki mu-
zealnej odzwierciedlaj¹cej dzieje Œmigla
i Ziemi Œmigielskiej. Zespó³ ten, w piêk-
nym naturalnym otoczeniu (dwa urocze
stawy z naturalnym parkiem) po³o¿ony
tu¿ przy wjeŸdzie do miasta i przy dru-
gim rynku Œmigla, mog¹cym stanowiæ
parking dla zwiedzaj¹cych, podniós³by
niew¹tpliwie rangê miasta i jego atrak-
cyjnoœæ dla mieszkañców jak i dla tury-
stów. Doskona³¹ okazjê stanowi dwuset-
na rocznica pobytu genera³a w Œmiglu,
przypadaj¹ca w 2007 roku. Œrodki na ten
cel mo¿na by pozyskaæ przy odpowied-
nich staraniach równie¿ z zagranicy, bo-

wiem ojciec genera³a J. M. D¹browski
wywodzi³ siê z Prus Królewskich, zaœ
matka Z. M. Lettow by³a Niemk¹. Oby-
dwoje posiadali dobra w Wierzchowcu
ko³o Bochni w Ma³opolsce, gdzie
w 1755 r. przyszed³ na œwiat J.H. D¹brow-
ski. Ju¿ w wieku 16 lat wst¹pi³ do wojska
saskiego, w którym dos³u¿y³ siê stopnia
majora kawalerii. Ze s³u¿by tej wyst¹pi³
w 1792 r., aby wzi¹æ udzia³ w polskim
wojsku w walce o niepodleg³oœæ Polski.
Pomoc mo¿e okazaæ te¿ Stowarzyszenie
Mi³oœników Tradycji „Mazurka D¹brow-
skiego”, mieszcz¹ce siê w Gdañsku, któ-
rego jestem cz³onkiem, prezesem zaœ
pan Czes³aw Skonka, bardzo aktywny
dzia³acz tego stowarzyszenia, które pla-
nuje w najbli¿szym czasie sesjê popular-
nonaukow¹ w Rawiczu i Œmiglu poœwiê-
con¹ pobytowi gen. J. H. D¹browskiemu
w obydwu tych miastach w 1807 roku.

Drug¹ spraw¹, która mo¿na zrealizo-
waæ bez wiêkszych nak³adów finanso-
wych jest upamiêtnienie postaci gen. D¹-
browskiego a przy okazji równie¿ dr.
Witaszka poprzez nadanie ich imion
œmigielskiemu gimnazjum i liceum, któ-
re to szko³y nie posiadaj¹ patronów.

Koñcz¹c mój artyku³, który niew¹t-
pliwie wzbudzi dyskusjê, a tak¿e, jak
mniemam, zainteresowanie mieszkañ-
ców i w³adz Œmigla oraz poruszy ich ini-
cjatywê, pragnê wyjaœniæ, ¿e ostatnia
zwrotka „Mazurka D¹browskiego” zosta-
³a dodana do pocz¹tkowego tekstu, po-
wsta³ego w 1797 roku we W³oszech,
znacznie póŸniej, ju¿ po opisanych prze-
ze mnie wydarzeniach, przypuszczalnie
przez przyjaciela J. H. D¹browskiego i je-
go ¿ony Barbary, gen. J. Wybickiego,
twórcy naszego hymnu narodowego
„Jeszcze Polska nie zginê³a”.

W³adys³aw Trawiñski - regionalista
i spo³ecznik z Rawicza

Fritz von Hoffmannswaldau z Koszanowa – dokoñczona
historia.

W zesz³orocznym, marcowym
i kwietniowym numerze „Witryny Œmi-
gielskiej” opublikowany zosta³ artyku³
Pana Huberta Zbierskiego pt. „O w³aœci-
cielach dworu w Koszanowie – raz jesz-
cze”. Niniejszy materia³ jest prób¹ od-
powiedzi na niektóre postawione tam py-
tania.

Fritz von Hoffmannswaldau, w³aœci-

ciel ziemski z Koszanowa ko³o Œmigla,
podobnie jak wielu innych obywateli pol-
skich narodowoœci niemieckiej, co do
których istnia³o uzasadnione podejrzenie
o antypañstwowe i antypolskie dzia³ania
oraz przekonania, zosta³ 1 wrzeœnia 1939
roku internowany na podstawie zarz¹-
dzenia starosty koœciañskiego Tadeusza
Karpiñskiego, dzia³aj¹cego w oparciu

o ustawê o stanie wyj¹tkowym z 22 lute-
go 1937 roku. Taktyka ta mia³a na celu
zmniejszenie zagro¿enia masow¹ dy-
wersj¹ poprzez aresztowanie szczególnie
aktywnych cz³onków niemieckiej V ko-
lumny. Przeprowadzenie tej operacji
w skali kraju zaplanowano na lipiec 1939
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roku, ale naciski dyplomatyczne Francji
i Wielkiej Brytanii sprawi³y, i¿ odk³ada-
no j¹ praktycznie do ostatniej chwili.
W powiecie objêto akcj¹ oko³o 300 tzw.
Volksdeutschów, mê¿czyzn zdolnych do
noszenia broni, z czego kilkadziesi¹t
osób mog³o pochodziæ z terenu gminy
Œmigiel, która by³a nie tylko jednym
z wiêkszych oœrodków mniejszoœci nie-
mieckiej w Wielkopolsce, ale tak¿e zna-
cz¹cym centrum nazizmu i aktywn¹ pla-
cówk¹ wspomnianej ju¿ V kolumny
(m.in. grupa Heinricha Hentschela z Nie-
t¹¿kowa). Internowanych z ca³ego powia-
tu zgromadzono w Koœcianie w sali To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokó³” a na-
stêpnie skierowano w pieszej kolumnie
pod eskort¹ na wschód, do Berezy Kar-
tuskiej, gdzie planowano utworzyæ obóz
dla internowanych z terenu zachodniej
Polski. Prewencyjne dzia³ania polskiej
administracji objê³y oczywiœcie nie tylko
Ziemiê Koœciañsk¹, ale przeprowadzono
je równoczeœnie na terenie ca³ego kraju.

W paŸdzierniku 1939 Niemcy utwo-
rzyli specjaln¹ komisjê dla przeprowa-
dzenia œledztwa w tej sprawie. Przes³u-
chano i zaprotoko³owano zeznania wielu
uprzednio internowanych osób. Po-
œpiesznie i z du¿ym rozmachem starano
siê udokumentowaæ i udowodniæ rzeko-
me polskie zbrodnie na przedstawicie-
lach mniejszoœci niemieckiej w Wielko-
polsce i w okolicy Bydgoszczy. W opu-
blikowanym w Berlinie w 1940 roku ob-
szernym dokumencie („The polish atro-
cities against the German minority in Po-
land”, Berlin 1940 [Polskie zbrodnie
przeciwko niemieckiej mniejszoœci w Pol-
sce], opracowanie w jêzyku angielskim:
Hans Schadewaldt, Wydawnictwo Volk
und Reich, Berlin 2001) starano siê wy-
kazaæ œmieræ ponad 58 tysiêcy zabitych
i zaginionych osób przyznaj¹cych siê do
niemieckiego pochodzenia! Rzeczony
materia³ dotyczy g³ównie antypolskiego
powstania Niemców w Bydgoszczy we
wrzeœniu 39 roku, jednak i Wielkopolsce
poœwiêcono w nim sporo miejsca. Dziê-
ki temu lektura tego, co tu du¿o mówiæ,
skrajnie antypolskiego opracowania po-
zwala, z pewnymi zastrze¿eniami, na
ustalenie miêdzy innymi przypuszczal-
nych losów niektórych mieszkañców
gminy Œmigiel, którzy z wrzeœniowego
internowania nigdy nie powrócili. Fritz
von Hof fmannswaldau, jak zapewne
wiêkszoœæ wówczas aresztowanych œmi-
gielan, trafi³ najpierw na tutejszy poste-
runek policji.
Teza jakoby zgin¹æ mia³ miêdzy Czaczem
a Koœcianem nie znajduje potwierdzenia,

albowiem jego nazwisko przewija siê
dwukrotnie w zeznaniu z³o¿onym w Po-
znaniu przez Georga Dreschera, rolnika
z Czempinia, na okolicznoœæ œmierci le-
karza medycyny nazwiskiem Staemmler
z Bydgoszczy. Georg Drescher zatrzyma-
ny zosta³ przez polsk¹ policjê w sobotê
2 wrzeœnia o godzinie 6 rano i z grup¹
internowanych Niemców z Czempinia
skierowany pieszym marszem do Œremu.
Tam dosz³o do po³¹czenia internowa-
nych miêdzy innymi z Leszna i Koœcia-
na. W grupie tej, licz¹cej oko³o 300-400
osób, Drescher wymienia nazwiska miê-
dzy innymi w³aœciciela maj¹tku Parsko
ko³o Wonieœcia, barona Rudolfa von
Gersdorffa oraz w³aœnie Fritza von Hoff-
mannswaldau. Byæ mo¿e Drecher nie
zna³ dok³adnie jego nazwiska a byæ mo¿e
pisz¹cy protokó³ policjant Ÿle go zrozu-
mia³, doœæ, ¿e w zeznaniu tym zapisano
go jako: „Hoffmann-Waldau, w³aœciciel
ziemski z Koszanowa ko³o Œmigla” (w do-
kumencie znowu b³¹d w niemieckiej na-
zwie miejscowoœci; podano Kurschen
near Schmiegel zamiast Kuschen; prze-
mieszanie niemieckich i angielskich s³ów
wynika z faktu, i¿ dysponujê jedynie pu-
blikacj¹ zeznañ w jêzyku angielskim –
G.N.). Nie mniej poprawnoœæ fonetycz-
nego brzmienia nazwiska w po³¹czeniu
z miejscem pochodzenia pozwala na pe³-
ne potwierdzenie to¿samoœci. Dziêki in-
formacji, i¿ w grupie Georga Dreschera
znajdowali siê tak¿e inni internowani
z powiatu koœciañskiego, na podstawie
porównania jego relacji z kilkoma inny-
mi (m. in. Waltera Kabscha z Parska i pa-
stora ewangelickiego Jana Leszczyñskie-
go z Koœciana), mo¿na pokusiæ siê
o w miarê dok³adne ustalenie kalendarza
i trasy przemarszu. Koœciañscy Niemcy,
a z nimi i Fritz von Hoffmannswaldau,
skierowani zostali forsownym marszem
przez Kawczyn i Czempiñ do Œremu
(2.09) a potem Œrody Wlkp. (3.09). Na-
stêpne etapy to: Mi³os³aw – Pyzdr y
(4.09), S³upca – Konin – Tuliszków – Tar-
nowa – Turek (5-11.09) i Ko³o (12.09).
To w³aœnie na odcinku miêdzy Koninem
a Ko³em mia³y rozegraæ siê tragiczne wy-
darzenia, w wyniku których œmieræ po-
nieœli zarówno Rudolf von Gersdorff
z Parska jak i Fritz von Hoffmannswal-
dau. Pierwszy z nich, wed³ug relacji kil-
ku œwiadków, zgin¹æ mia³ z rêki polskie-
go konwojenta miêdzy Koninem a Tur-
kiem (za pastorem Leszczyñskim, praw-
dopodobnie 10 lub 11 wrzeœnia w okoli-
cy wsi Teresina). Von Hoffmannswaldau
tego dnia, w zamieszaniu, jakie wybuch³o
na trasie przemarszu, prawdopodobnie
w Tuliszkowie lub wsi Tarnowa, odniós³

(wg relacji Georga Dreschera, który mia³
byæ naocznym œwiadkiem tego zdarzenia
zanim zbieg³ z konwoju) kilka powa¿nych
ran (siedem pchniêæ bagnetem - znowu
za Drescherem). Drescher schwytany
przez patrol polskiej piechoty zostaje od-
stawiony do aresztu w Turku i ponownie
spotyka rannego Fritza von Hoffmann-
swaldau. Dzieñ póŸniej, 12 wrzeœnia, kon-
wój a z nim w³aœciciel Koszanowa, wyru-
sza forsownym marszem w kierunku
Ko³a, które osi¹ga oko³o godziny 22. Tru-
dów tej wêdrówki Fritz von Hoffmann-
swaldau mia³ nie wytrzymaæ (dos³ownie:
straci³ swoje ¿ycie - z zeznañ Georga Dre-
schera).

Policja niemiecka w listopadzie 1939
dysponowa³a ju¿ zeznaniem na okolicz-
noœæ œmierci Fritza von Hoffmannswal-
dau, zatem nie dziwi fakt, i¿ 14 tego¿ mie-
si¹ca, ¿ona jego, Maria Luisa, za¿¹da³a
wydania aktu zgonu mê¿a, podaj¹c jako
miejsce œmierci drogê w okolicy Turku.
26 listopada w niemieckim dzienniku
„Ostdeutscher Beobachter” opublikowano
zbiorowy nekrolog niemieckich w³aœci-
cieli ziemskich i rolników z rejonu Œmi-
gla, którzy zginêli we wrzeœniu na trasie
przemarszu z Koœciana do Ko³a. Na
pierwszym miejscu umieszczono nazwi-
sko w³aœnie Fritza von Hoffmannswal-
dau, w³aœciciela maj¹tku w Koszanowie.

Czy jego cia³o zosta³o odnalezione?
Czy znalaz³o siê w jednej z 77 trumien
ustawionych 16 i 17 grudnia 1939 roku
na œmigielskim rynku? Gdzie zosta³ osta-
tecznie pochowany? Na te pytania nieste-
ty nie znalaz³em odpowiedzi.

Ca³¹ sprawê stara³em siê przedstawiæ
jak najbardziej obiektywnie. Œmieræ ludz-
ka w ka¿dych warunkach, nawet w za-
mieszaniu wojennym, jest zawsze po-
wa¿n¹ spraw¹. W czasie ataku Niemiec
hitlerowskich na Polskê w wrzeœniu 1939
roku mieliœmy do czynienia z bezprzy-
k³adnym aktem agresji totalitarnego pañ-
stwa na swojego s³abszego s¹siada, agre-
sji wyra¿onej zmasowanym uderzeniem
hitlerowskich armii nie tylko na wojsko
polskie i obiekty pañstwowe, ale tak¿e na
ludnoœæ cywiln¹ naszego kraju. Co gor-
sza, do poczynañ tych œwiadomie przy-
gotowywano i w³¹czano czêœæ obywateli
polskich niemieckiego pochodzenia. Pe-
³en obraz tych dzia³añ da³ w swoim prze-
mówieniu w grudniu 1941, na capstrzy-
ku partyjnym w Olszewie ko³o Starego
Bojanowa (niem. Wulsch) ówczesny lan-
drat koœciañski i zarazem powiatowy
przywódca partii NSDAP, dr Helmut Lie-
se, charakteryzuj¹c dzia³ania m³odego
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barona Gero von Gersdorffa z Parska:
„Niestrudzenie wêdrowa³eœ po niemiec-

kich wioskach i dworach tego kraju, bez
przerwy bi³eœ w bêben, by obudziæ œpi¹cych
i uczyniæ w¹tpi¹cych silnymi. Powo³ywa-
³eœ do ¿ycia jedn¹ po drugiej grupy miej-
scowe, podczas wiêcej ni¿ tysi¹ca zebrañ,
pe³nymi entuzjazmu s³owami, z pe³nym
sercem, pozyskiwa³eœ ludzi niemieckich.
Nie ulega³eœ trudom, pe³nej wyrzeczeñ pra-
cy codziennej, gdy musia³eœ walczyæ z wro-
gimi polskimi w³adzami. Powtarzaj¹c bez
przerwy, wpaja³eœ ludziom twojej krwi
wiarê w Niemcy i w wyzwolicieli a jako
narodowoœciowy przywódca mówi¹cy nie-
mieckim jêzykiem nie usta³eœ, a¿ skiero-
wa³eœ wzrok wszystkich swoich towarzyszy
na naszego wyj¹tkowego Führera [Adolfa
Hitlera – G.N.]. To g³ównie Ty skupi³eœ
niemieck¹ m³odzie¿ tego kraju, do ich m³o-
dych i gotowych do wiary serc wrzuci³eœ
ziarno naszego narodowosocjalistycznego
œwiatopogl¹du, które dziœ, dziêki twojej nie-
strudzonej pracy wyda³o w tym kraju tak
cudowny plon.” (Kostener Heimatblätter,
paŸdziernik 1943, s. 157-158. Gero von
Gersdorff, Sturmbannführer-SS oraz
Bannführer-HJ [organizacji Hitler Ju-
gend] chor¹gwi [Bann] Leszno-Koœcian,
syn Rudolfa, w³aœciciela maj¹tku Parsko,
który zgin¹³ tragicznie podczas przemar-
szu koœciañskich Niemców internowa-
nych we wrzeœniu 1939 roku. Sam Gero,
równie¿ internowany przez polskie w³a-

dze 1.09 w Bydgosz-
czy, prze¿y³ prze-
marsz z tego miasta
do £owicza, gdzie
a r e s z t o w a n y c h
Niemców odbi ³y
z r¹k polskich od-
dzia³y Wehrmachtu
– G.N.).

Jaki to cudowny
plon wyda³y nazi-
stowskie dzia³ania?
Propagandzie hitle-
rowskiej skutecznie
uda³o siê przeciwsta-
wiæ mniejszoœæ nie-
mieck¹ ludnoœci pol-
skiej, wywo³aæ w niej
psychozê wojenn¹
i poczucie zagro¿e-
nia ze strony Pola-
ków a tak¿e goto-
woœæ do zbrodni.
R o z z u c h w a l e n i
wrzeœniowym zwy-
ciêstwem i ¿¹dni
odwetu, miejscowi
folksdojcze przygo-
towali polskim s¹sia-
dom i wspó³obywa-

Ju¿ od czterech lat œciœle wspó³pra-
cuj¹ ze sob¹ szko³y w ¯egrówku i Broni-
kowie. Klasy I – III oraz „zerówki” po-
przez korespondencjê miêdzy uczniami,
wspóln¹ pracê, zabawê i wycieczki reali-
zuj¹ g³ówny cel tej wspó³pracy – integra-
cjê obu œrodowisk oraz budowanie no-
wych sympatii i przyjaŸni. Dzieci spoty-

„ M a r z a n n o ,  M a r z a n n o . . . ”
ka³y siê ju¿ z okazji Dni Dziecka, balików,
wspólnych gier i zabaw sportowych czy
Œwiêcie Pieczonego Ziemniaka. Tym ra-
zem pretekstem do spotkania by³o topie-
nie Marzanny. Spotkanie rozpoczê³o siê
wspólnym przygotowaniem gaika, uk³a-
daniem hase³ do skandowania i rymowa-
nek, prezentacj¹ wiosennych piosenek

i wierszy oraz rozwi¹zywaniem zagadek
i krzy¿ówek. Najwiêksz¹ atrakcj¹
i uwieñczeniem bar wnego pochodu
przez wieœ by³o topienie Marzanny
z okrzykiem „Marzanno, Marzanno ty zi-
mowa panno, do wody ciê rzucamy, bo
wiosnê witamy!”

M.D.

telom krwaw¹ zemstê. Place Koœciana,
Œmigla i wielu innych miejscowoœci sp³y-
nê³y polsk¹ krwi¹. Rozszala³ siê nazistow-
ski terror na niespotykan¹ dot¹d w dzie-
jach ludzkoœci skalê i trwa³ przez ca³y

koszmar okupacyjnej nocy. Wracaj¹c dzi-
siaj do tych czasów, wskrzeszaj¹c ówcze-
sne demony w nowo kreowanym s¹dzie
dobra i z³a nie zapominajmy nigdy o zwy-
k³ym, ludzkim wymiarze tej tragedii.

Grzegorz Nowak z Parska

Zdjêcia ze zbiorów H.Zbierskiego
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M³ody twórca z Jarogniewic,
Micha³ B¹kowski, jest auto-
rem rysunków, które s¹ obec-
nie prezentowane na wysta-
wie w sali kameralnej Cen-
trum Kultury w Œmiglu.
Inspiracj¹ do jego twórczoœci
(jak twierdzi sam autor) s¹

Rysunek surrealistyczny

W goœcinnych progach
gospodarstwa agroturystycz-
nego Pañstwa Haberników
w Bronikowie odby³a siê
23 marca konferencja praso-
wa zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Kultury
Fizycznej i Turystyki „Wiatra-
ki”. Prezes stowarzyszenia –
L. Balcer w swoim oœwiadcze-
niu podkreœla³, ¿e samym
sportem kwalifikowanym nie
mo¿na zaspokoiæ potrzeb spo-
³eczeñstwa, dlatego konse-
kwentnie bêd¹ realizowane
za³o¿enia Strategii Rozwoju
Gminy w zakresie szeroko
pojêtej rekreacji. W bie¿¹cym
roku podjêta zostanie pomoc
i wsparcie organizacyjne,
szczególnie so³ectwom i osie-
dlom, w zakresie opracowy-
wania projektów – wniosków
do organizacji i instytucji po-
zarz¹dowych celem pozyska-
nia pomocy finansowej na re-
alizacjê okreœlonych progra-
mów. Z uwagi na brak œrod-
ków bud¿etowych pozyskanie
ka¿dej „z³otówki” jest bezcen-
ne.

Stowarzyszenie jest w trak-
cie opracowywania dla so³ec-
twa Jezierzyce projektu pod

„Wiatraki” dzia³aj¹

Uwaga !!!
Poszukujemy wolontariuszy !!!

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu od stycznia br. pro-
wadzi jad³odajniê dla najubo¿szych mieszkañców naszego re-
jonu.
Wszystkich, którzy chcieliby ofiarowaæ swoj¹ pomoc, zapra-
szamy do wspó³pracy. Potrzebujemy wolontariuszy, g³ównie
do pomocy przy wydawaniu posi³ków, przenoszeniu i myciu
termosów itd. Chêtnych prosimy o kontakt z OPS w Œmiglu.

has³em „Zdrowa woda – wiej-
ski chleb” i skierowania proœ-
by o jego dotacjê do Fundacji
Wspierania Wsi. W projekcie
tym zawarto wiele cennych
inicjatyw, np. odremontowa-
nie pieców chlebowych i wy-
piek chleba wiejskiego jako
pomoc dla rodzin najubo¿-
szych oraz propozycjê han-
dlow¹ dla turystów czy te¿ ujê-
cie wody z lokalnego Ÿród³a.
Do realizacji tego projektu po-
zyskiwani s¹ sponsorzy oraz
wolontariusze. Byæ mo¿e ju¿
latem bêdzie mo¿na urucho-
miæ wypiek.

„Wiatraki” s¹ równie¿ we
wstêpnej fazie koncepcji na
projekt z zakresu ochrony œro-
dowiska dla so³ectwa Broni-
kowo.

Prezes podkreœla³, ¿e wa-
runkiem pomocy stowarzy-
szenia jest uaktywnienie
mieszkañców tych wsi przy
wykorzystywaniu naturalnych
warunków œrodowiskowych.
Inspirowane bêd¹ równie¿ ta-
kie dzia³ania w innych miej-
scach naszej gminy.

Znaczn¹ czêœæ spotkania
zdominowa³ temat szlaków
wycieczkowo – rowerowych,

które s¹ realizowane wspólnie
z Oœrodkiem Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji. Ju¿ w ubie-
g³ym roku zanotowano wzrost
zainteresowania szlakami
przez turystów zbiorowych
i indywidualnych a tak¿e
przez rodziny a ca³a inicjaty-
wa i jej realizacja jest wysoko
oceniana nawet poza naszym
powiatem. Planowany jest roz-
wój przy tych szlakach infra-
struktur y (warsztatów na-
prawczych dla rowerzystów,
miejsc noclegowych, gastro-
nomii) na bazie obiektów ju¿
istniej¹cych np. budynku by-
³ej szko³y w Sp³awiu.

Trwaj¹ prace nad wyda-
niem czterech przewodników
po szlakach turystycznych
gminy i mo¿liwoœci wjazdów
na tereny s¹siednich gmin
i powiatów. Przewodniki
oprócz mapek bêd¹ zawiera-
³y zdjêcia i opisy historyczne,
przyrodnicze, punkty widoko-
we a tak¿e informacje o miej-
scach noclegowych, napraw
rowerów, zabytkach i punk-
tach gastronomicznych. Prze-
widywana cena to 3 z³ za eg-
zemplarz. Przy okazji prezes
zwróci³ siê z apelem do osób
i firm o sponsorowanie prze-
wodników w zamian za rekla-
mê firmy oraz otrzymanie kil-

kudziesiêciu egzemplarzy.
Wa¿nym czynnikiem roz-

woju i promocji naszej gminy
mo¿e staæ siê przyst¹pienie do
stowarzyszenia „Wielkopol-
ska Goœcinna”. Stowarzysze-
nie to wypracowuje ciekawe
inicjatywy, a zaanga¿owanie
siê naszej gminy bêdzie szcze-
gólnie wa¿ne w okresie wst¹-
pienia Polski do Unii Europej-
skiej.
Stowarzyszenie „Wiatraki”
zaprasza ju¿ teraz na tradycyj-
ny III „Rajd rodzinny” do Bro-
nikowa, który odbêdzie siê
1 maja br. Bêdzie to inaugura-
cja cyklu czterech rowero-
wych rajdów rodzinnych
o tzw. „Rowerowe Grand Prix
Wielkopolski  Rodzin – 2004”.
Nastêpne rajdy bêd¹ w czerw-
cu, sierpniu i wrzeœniu.

Obecny na spotkaniu bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla
podkreœli³ na przyk³adzie Je-
zierzyc, ¿e tylko aktywnoœæ
spo³ecznoœci lokalnej daje
mo¿liwoœæ realizacji podjê-
tych inicjatyw oraz fakt, ¿e
mimo pocz¹tkowo nieprzy-
chylnej atmosfery wokó³ pew-
nych projektów, okazuje siê
czêsto, ¿e z czasem uzyskuj¹
one akceptacjê i poparcie spo-
³ecznoœci wiejskich.

M.D.

w³asne stany emocjonalne,
które ³¹czy w jednoœæ z ró¿ny-
mi motywami rzeczywistoœci
(np. cia³em). Œmia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e jest to wysta-
wa rysunku surrealistyczne-
go. Surrealizm postulowa³
pe³ne wyzwolenie twórcy po-

przez swobodê niekontrolo-
wanej wyobraŸni, notowanie
treœci psychicznych przep³y-
waj¹cych przez ludzk¹ œwia-
domoœæ bez selekcji i interpre-
tacji. Wyrós³ z fascynacji œwia-
tem podœwiadomoœci.
Najbardziej znani przedsta-
wic ie le  sur r ea l i zmu to :
M. Ernst, S. Dali, R. Magrit-
te, Z. Beksiñski.
Rysunki Micha³a B¹kowskie-
go maj¹ w sobie niewielki
³adunek erotyzmu i smutku.

Smutku, który sk³ania do za-
dumy nad losem ludzi i œwia-
ta.
Same prace s¹ bardzo zrêcz-
nie wykonane, co wskazuje na
niew¹tpliwy talent autora. Na
wystawie prezentowanych
jest te¿ kilka rzeŸb w korze
topolowej. Ukazuj¹ proste for-
my z naturalnoœci¹ materia³u.
Wystawa czynna bêdzie do
5 kwietnia 2004.

ZARASZAMY!
A. Szulc
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„…Minê³y wieki, a tak jak niegdyœ znicz
od pogan strze¿ony, tak jak pogañskie pa-
mi¹tki od ludu przechowywane - pielêgnu-
jemy dawne przodków obrzêdy: to, co we-
sz³o w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie,
a to, co by³o, coœmy od Ojców zas³yszeli,
lub sami jeszcze widzieli, przeka¿my tym,
co po nas przyjd¹; pomni, ¿e gdzie by³a
przesz³oœæ, tam i przysz³oœæ bêdzie…”

(Leon Potocki)
Œwiêta Wielkanocne – œwiêta Zmar-

twychwstania Pañskiego – by³y zawsze
dla nas, Polaków, œwiêtami wiary w spra-
wiedliwoœæ polskich pragnieñ, w s³usz-
noœæ polskich wysi³ków i w nieodwo³al-
ny triumf przekazywanych nam przez
pokolenia cnót narodowych. Œwiêta te
by³y symbolem zwyciêstwa dobra nad
z³em, prawdy nad k³amstwem, ducha nad
materi¹. Zwyczaje zwi¹zane z obchodem
œwi¹t Wielkiej Nocy rozpoczynaj¹ siê od
Niedzieli Palmowej (dawniej zwanej
„Wierzbn¹” lub „Kwietn¹”), podczas któ-
rej powszechnie œwiêci siê w koœciele
palmowe ga³¹zki ró¿nych kszta³tów i wy-
sokoœci, przystrojone wst¹¿kami oraz
kolorow¹ bibu³¹. Wi¹¿¹ siê one z prasta-
rym kultem wiecznie zielonego drzewa,
symbolu ¿ycia i odrodzenia. Ju¿ w XVI w.
Miko³aj Rej w „Postylli” potwierdza spo-
¿ywanie p¹czków ga³¹zki wierzbowej,
które mia³y w³aœciwoœci lecznicze (zapo-
biega³y chorobom gard³a, p³uc, wszelkim
bólom) i magiczne (np. w Morownicy
poœwiêcone ga³¹zki wk³adano umar³emu
do trumny, aby „móg³ siê opêdzaæ”). Ca³y
Wielki Tydzieñ up³ywa pod znakiem
przygotowañ, oczekiwania Wielkiej Nie-
dzieli oraz uczestniczenia w nabo¿eñ-
stwach upamiêtniaj¹cych wjazd Chrystu-
sa do Jerozolimy, zapowiadaj¹cy Jego
œmieræ i zmartwychwstanie. W tym cza-
sie odwiedzano ubogich i chorych, udzie-
lano wsparcia.

Od poniedzia³ku robiono wielkie
sprz¹tanie, wraz z brudem i kurzem wy-
miatano z³o, które nagromadzi³o siê
w ludzkiej duszy. Na dzieñ Zmartwych-
wstania ka¿dy chcia³ byæ czysty we-
wnêtrznie i mieszkaæ w czystym otocze-
niu. Z tym okresem wi¹¿e siê wiele ludo-
wych wró¿b. Dni Wielkiego Tygodnia
wró¿y³y pogodê na ca³y rok. Uwa¿ano,
¿e jaka bêdzie Wielka Œroda, taka bêdzie
wiosna, jaki Czwartek takie lato, Wielki
Pi¹tek wró¿y³ pogodê na ¿niwa i wykop-
ki, a Sobota zapowiada³a pogodê na zimê.
W Wielki Czwartek, zwanym te¿ Ciernio-

Czas oczekiwania na nadejœcie Wielkiej Nocy – Solemnitas
Solemnitatum

wym, chrzeœcijanie obchodzili uroczy-
stoœæ Ostatniej Wieczerzy –Tajniê. We-
d³ug staropolskich obyczajów wielu Po-
laków po tajni nic ju¿ nie jad³o a¿ do wiel-
kanocnego œniadania. W Wielki Pi¹tek
obchodzi siê pami¹tkê œmierci Chrystu-
sa na krzy¿u. W tym dniu obowi¹zuje
post œcis³y, który a¿ do VII w. rozpoczy-
na³ siê po mszy w Wielki Czwartek i trwa³
do wigilii paschalnej. W koœciele katolic-
kim nabo¿eñstwo rozpoczyna liturgia s³o-
wa, na zakoñczenie której czyta siê Mêkê
Pañsk¹. W tym dniu nie odprawia siê
mszy. W koœcio³ach prawos³awnych wier-
ni  sk³adaj¹ kwiaty przed obrazem Chry-
stusa, oddaj¹c w ten sposób ho³d Ukrzy-
¿owanemu. Wed³ug starych ludowych
wierzeñ Wielki Pi¹tek by³ dniem bardzo
wa¿nym w gospodarstwie. Wierzono, ¿e
woda w rzekach i potokach ma w tym
dniu przed wschodem s³oñca w³aœciwo-
œci uzdrawiaj¹ce i zabezpieczaj¹ce przed
chorobami. W wodzie zanurzali siê ludzie
i myto zwierzêta. Gospodarze sadzili
nowe drzewka owocowe, wierz¹c, ¿e do-
brze siê przyjm¹ i bêd¹ znakomicie owo-
cowa³y. Z dniem tym zwi¹zanych jest wie-
le przys³ów rolniczych. Oto niektóre:
„W Wielki Pi¹tek – dobry siewu pocz¹-
tek”, „Je¿eli w Wielki Pi¹tek kropi – ra-
dujcie siê, ch³opi”, „W Wielki Pi¹tek ja-
sno - to w stodole ciasno”. W Wielkopol-
sce powszechne jest tak¿e smaganie ró-
zgami. Przy uderzeniu mówi siê: „wsta-
wajcie, barany, na Bo¿e rany”. Jeszcze
jedna prastara tradycja zwi¹zana jest
z Wielkim Pi¹tkiem – gotowanie i malo-
wanie jajek. Jajko w epoce przedchrze-
œcijañskiej by³o metafor¹ b³yskawicy
i s³oñca, o¿ywczych si³ przyrody, jakie
rodz¹ siê w czasie jej wiosennego prze-
budzenia. Wiele legend opartych jest na
tym, ¿e ludzie wywodzili wszechœwiat ab
ovo1. Jajko kojarzy siê z ¿yciem i jego cy-
kliczn¹ odnow¹. Malowanie i ozdabianie
jaj mia³o dawniej znaczenie kultowe i ma-
giczne. Znalaz³o to odbicie w takich zwy-
czajach, jak dodawanie czêœci jajka wiel-
kanocnego zwierzêtom do paszy (Miko-
rzyn, Chrustowo), wynoszenie skorup do
ogrodu (Morownica), obdarowywanie
jajkami dzieci, które przychodzi³y z ¿y-
czeniami, wielkanocne gry i zabawy pi-
sankami („walatka”, „burda”). W ró¿nych
regionach Polski znane s¹ ró¿ne techni-
ki zdobienia jaj. Jajka pomalowane na je-
den kolor nosi³y nazwê kraszanek, ma-
lowanek, byczków, a³unek, ha³unek. Je-

¿eli na jednokolorowym tle wyskrobany
by³ deseñ, jajko nazywano rysowank¹ lub
skrobank¹. Do farbowania jaj u¿ywane
by³y naturalne substancje. Na kolor ¿ó³ty
barwiono jajka w ³upinach cebuli. W kie³-
kach m³odego zbo¿a skorupki nabiera³y
barwy zielonej. Kolor czarny nadawa³y
jajkom kora olchy i m³ode liœcie czarne-
go klonu. Napar z kwiatów malwy dawa³
odcienie ró¿owe. Na czerwono farbowa-
no jajka w ³upinie cebuli, korze dêbowej,
w odwarze larw owadów czerwca. Wiel-
ka Sobota to czas œwiêcenia pokarmów,
ognia i wody. Obrzêdowe pieczywo zo-
sta³o zast¹pione przez placki i babki.
Dawniej – pisze Kolberg – na Wielkanoc
placki piek³o siê z m¹ki pszennej zara-
bianej na „m³odziach” i mleku. Mieszkan-
ka Morownicy pamiêta, ¿e pieczono na
tê okazjê tzw. strucle (ja³owe ciasto
dro¿d¿owe formowane w ma³e, okr¹g³e
chlebki). Pierwszy dzieñ œwi¹t przypada
po pierwszej pe³ni ksiê¿yca, po wiosen-
nym zrównaniu dnia z noc¹, miêdzy
22 marca a 25 kwietnia. Wielka Niedzie-
la up³ywa³a na ogó³ w œcis³ym rodzinnym
gronie, dopiero poniedzia³ek wielkanoc-
ny by³ dniem sk³adania wizyt s¹siadom
i znajomym. W pierwsze œwiêto po rezu-
rekcji mieszkañcy Morownicy przynosz¹
do poœwiêcenia ró¿ne zio³a: ciernie, kwia-
ty polne, zio³a „postrza³owe”(np. ¿ywo-
kost, polny goŸdzik) i „przyroko-
we”(czarcie ¿ebro), rozmaryn, rumia-
nek. Po powrocie z koœcio³a gospodarze
„tkaj¹ krzy¿yki cierniowe w oziminê” dla
lepszego plonu. W poniedzia³ek „œmigus-
dyngus”. Dyngowano, œpiewaj¹c:

„Przyszed³em tu po dyngusie
Le¿y placek na obrusie,
Tata kraje, mama daje,
Proszê o malowane jaje”

A.R.
1ab ovo – od pocz¹tku „od jajka”
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Witajcie!

,,Wiosno, wiosenko, gdzie jesteœ, powiedz mi?” Tak sobie ostat-
nio lubiê podœpiewywaæ. Przyznajê z dum¹, ¿e znam wiêcej wier-
szyków o wioœnie.
Pos³uchajcie jeszcze tego:

Do ogródka wiosna przysz³a
I rz¹dziæ zaczê³a.
Trawy, drzewa pobudzi³a,
czar zimowy zdjê³a.

Obudzi³y siê porzeczki,
Wiœnie i morele.
Pierwsze kwiatki rozkwitaj¹,
Ptasie s³ychaæ trele.

Krystyna Bo¿ek-Gowik

Mam nadziejê, ¿e Wam siê spodoba³.
Wiosna sprawia, ¿e mam dobry humor i wiêcej siê uœmiecham. Ostatnio wymyœli³em sobie now¹ zabawê. Gdy mam wolny
czas, wyruszam na ,,Wyprawê po Œmiglu w poszukiwaniu WIOSNY.” Przyznajcie, ¿e brzmi to œwietnie! Prawdê mówi¹c, gdy
powiedzia³em s¹siadom z podwórka o moim pomyœle na wspania³¹ zabawê, od razu postanowili przy³¹czyæ siê do mnie. Teraz
wspólnie poszukujemy najmniejszych choæby znaków wiosny.
Dwa dni temu wytropi³em szeœæ przebiœniegów i trzy krokusy w ogródku s¹siada. Wczorajszy dzieñ uzna³em za zdecydowanie
bardziej udany. Znalaz³em kwitn¹c¹ leszczynê i m³od¹, zielon¹ trawê. Najbardziej jednak jestem dumny z tego, ¿e jako jedyny
na naszym podwórku widzia³em powracaj¹ce bociany. Piêknie szybowa³y nad moim domem. Nie macie pojêcia, jak siê ucie-
szy³em. Wszyscy byli trochê zazdroœni, ¿e to w³aœnie mnie uda³o siê dokonaæ takiego odkrycia. Dziœ dopiero po po³udniu
zamieniê siê w ,,poszukiwacza” czy ,,tropiciela”. Mo¿e zobaczê inne powracaj¹ce ptaki.

Przegotowa³em dla Was ,,wykreœlankê”. Skreœlcie co drug¹ literê a dowiecie siê, jakich kwiatów poszukujê wiosn¹.

Teraz przedstawiê Wam, moi kochani milusiñscy, zadanie konkursowe. Ju¿ wspomina³em o tym, ¿e lubiê ró¿ne wiersze, pio-
senki i rymowanki o wioœnie.
Id¹c na spacer, wymyœlam rymy do ró¿nych wyrazów, na przyk³ad:
wiosna – sosna,
piosenka - wiosenka.

Co siê z czym rymuje?

kasza lekarz jesieñ krówka weso³a nasza sok biurko ³ó¿ko
wrzesieñ smok piórko piekarz szko³a mrówka jab³uszko

Jeœli uda Wam siê znaleŸæ pasuj¹ce do siebie wyrazy, czyli rymy, przeœlijcie je na adres Centrum Kultury w Œmiglu – nagrody
czekaj¹.
Nagrodê za rozwi¹zanie zadania z poprzedniego numeru otrzymuje Gra¿yna Cieœla z Nowej Wsi SZUKAJCIE ZNAKÓW WIO-
SNY.
ZOSTAÑCIE ,,TROPICIELAMI”.
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27. 02 – Œmigiel
Zatrzymano dwóch m³odych
mê¿czyzn, 17 i 19- letniego, za-
mieszka³ych w powiecie Gro-
dzisk, którzy dokonali dwóch
w³amañ do Fiatów 126 p i kra-
dzie¿y radioodtwarzacza, kó³
i innych drobnych przedmio-
tów. Odzyskano skradzione
mienie.
26- 27.02 – Przysieka Sta-
ra
Nieznani sprawcy w³amali siê
do Zespo³u Szkó³ w Przysiece
Starej, sk¹d po spl¹drowaniu
pomieszczeñ skradli dwie
drukarki, skaner i dwanaœcie
komputerów.
6.03 – Przysieka Stara
O godz. 200 w nocy zatrzyma-
no 24 – latka kieruj¹cego sa-
mochodem marki Fiat 126p
w stanie nietrzeŸwym (2 ‰).
8.03 – Œmigiel
Podczas wykonywania prac
remontowych na terenie
ZGKiM dosz³o do po¿aru po-
mieszczeñ warsztatowych.
W czasie pracy z palnikiem
gazowym nast¹pi³o zassanie
ognia do reduktora a nastêp-
nie do butli, co spowodowa³o
po¿ar pomieszczeñ. Aby zapo-
biec wybuchowi butli, umiesz-
czono j¹ w specjalnym zbior-
niku z wod¹, gdzie stopniowo
ulega³a wypaleniu. Proces
wypalania dozorowa³a stra¿
i policja.
12. 03 – Œmigiel
O godz. 1200 zatrzymano w jed-
nym ze sklepów 42 – letniego
mieszkañca Œmigla, któr y
prowadzi³ sprzeda¿ alkoholu
bez wymaganego pozwolenia.
4-9.03 – Stare Bojanowo
Z terenu stacji towarowej
skradziono z³¹cza do trans-
portu wagonów. Kilka dni póŸ-
niej pracownicy stacji rozpo-
znali zaginione przedmioty
w z³omie ³adowanym na tej¿e
stacji. Dziêki temu ustalono
sprawcê kradzie¿y, 27 – letnie-
go mieszkañca Œmigla, oraz
pasera, który naby³ kradziony
towar, 25- letniego mieszkañ-
ca gminy Œmigiel.

Zarz¹d POD im. W³. Piocha w Œmiglu podj¹³ decyzjê o moder-
nizacji terenów dzia³kowych. Ka¿dy u¿ytkownik jest zobowi¹-
zany zainstalowaæ na dzia³ce na w³asny koszt licznik poboru
wody, w terminie do 30 kwietnia br. Sposób za³o¿enia nale¿y
uzgodniæ z Rados³awem Miedziarkiem ,odpowiedzialnym za
sprawy wodoci¹gowe w POD, (tel. 5 180 107, lub tel. kom. 605
956 780) do dnia 29.03.04. Ka¿dy u¿ytkownik sk³ada druk –
oœwiadczenie w zarz¹dzie POD. Op³ata za wodê nast¹pi po
odczycie jej zu¿ycia wed³ug podlicznika. Odczyty zu¿ycia wody
bêd¹ dokonywane w koñcu czerwca i koñcu wrzeœnia. Op³aty
bêd¹ pobierane za pokwitowaniem natychmiast po odczycie.
Dzia³kowiec rezygnuj¹cy z dzia³ki otrzyma od zarz¹du zwrot
kosztów poniesionych przy za³o¿eniu podlicznika.
W 2004 roku wszystkich u¿ytkowników obowi¹zuje op³ata
w wysokoœci 20 gr. od 1 m² powierzchni dzia³ki. Termin regu-
lowania op³at od 23 marca do 30 maja. U¿ytkownicy, którzy
nie za³o¿¹ liczników poboru wody w wyznaczonym terminie,
bêd¹ zmuszeni do op³aty rycza³towej w wysokoœci 35 gr. za
wodê od 1 m² powierzchni dzia³ki. Termin op³aty (przynajmniej
50% stawki) do dnia 25.04.04.
Dzia³kowcy, którzy nie spe³ni¹ warunków, tj. nie zainstaluj¹
liczników poboru wody lub nie op³ac¹ rycza³tu w wy¿ej poda-
nym terminie, zostan¹ pozbawieni mo¿liwoœci korzystania z sie-
ci wodoci¹gowej.
Dy¿ury zarz¹du w Domu Dzia³kowca - 6,13,20,27 kwietnia
w godz. 1000 – 1600.

12.03 – ¯egrowo
O godz. 1730 w ¯egrowie za-
trzymano 20 – letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel, który kie-
rowa³ samochodem Fiat 126p
w stanie nietrzeŸwym (2,2 ‰).
13.03 – Œmigiel
W godzinach nocnych na uli-
cy Dudycza zatrzymano 34 –
letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, jad¹cego rowerem w sta-
nie nietrzeŸwym (1,4 ‰).
14.03 – Œmigiel
Zatrzymano trzech mê¿czyzn
– 22, 34 i 17- letniego, miesz-
kañców Œmigla, którzy doko-
nali w³amañ i kradzie¿y ró¿-
nych elementów metalowych
z terenu nieczynnej masarni
w Œmiglu. Wartoœæ strat w³a-
œciciel oceni³ na 60 tys.
17.03 – Czacz
W godzinach przedpo³udnio-
wych do jednego ze sklepów
wesz³o kilku m³odych mê¿-
czyzn. Dwóch odwo³a³o eks-
pedientkê do oddalonej pó³ki
z proœb¹ udzielenia pomocy
przy zakupie, trzeci w tym cza-
sie skrad³ spod lady pude³ko
z kar tami telefonicznymi
o wartoœci ok. 2.000 z³
17.03 – Œmigiel
O godz. 1910 na ul. Skar¿yñ-
skiego zatrzymano 35 – letnie-
go, nietrzeŸwego rowerzystê
(1,8 ‰). W ci¹gu ostatnich
trzech miesiêcy zosta³ zatrzy-
many po raz trzeci. Tym ra-
zem okazj¹ do spo¿ycia alko-
holu sta³y siê imieniny zatrzy-
manego.
17.03 – Przysieka Stara
Druga
Zatrzymano 35 – letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, któ-
ry jecha³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym (1,8 ‰).

UWAGA, DZIA£KOWCY !!!

Po¿ar
w ZGKiM

K.G.

W imieniu zarz¹du prezes Leszek Balcer

Min¹³ kolejny rok dzia³alnoœci Tawarzystwa Œpiewu „Har-
monia” w Œmiglu. Dnia 21 marca wszyscy cz³onkowie czynni
i wspieraj¹cy chóru uczestniczyli w walnym zebraniu, które
stanowi³o okazjê do podsumowania pracy chóru.
Nast¹pi³ czas na zmiany w szeregach zarz¹du. Z uwagi na stan
zdrowia prezes Eligiusz Lipowicz i sekretarz chóru pan Ed-
mund Maækowiak (piastuj¹cy to stanowisko ponad 50 lat) zre-
zygnowali z powierzonych im dotychczas funkcji. W tym miej-
scu w imieniu wszystkich cz³onków chóru pragnê serdecznie
podziêkowaæ obu panom za rzeteln¹, pe³n¹ spo³ecznego zaan-
ga¿owania pracê na rzecz œpiewaków. W wyniku g³osowania
wybrano i powo³ano do ¿ycia nowy zarz¹d w sk³adzie: prezes
– Krystyna Schulz, z-ca prezesa – Tadeusz Ilmer, sekretarz –
Zbigniew Maternia, skarbnik – Zofia Wasielewska, bibliote-
karz i gospodarz – Janina Majer, kronikarz – Kamila Grocka,
cz³onkowie: Justyna Ziegler, Pawe³ Filipowicz, Janina Sadow-
ska. Nowo wybranym przedstawicielom chóru sk³adam ¿ycze-
nia owocnej pracy na rzecz cz³onków i ca³ego œrodowiska spo-
³eczno – kulturalnego Œmigla. W imieniu nowego zarz¹du za-
praszam wszystkich chêtnych do naszego chóru.

Zmiany w „Harmonii”
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 4
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

Maszynopisanie, szybko, tanio.
tel. 5 189 270

Przepisywanie prac semestralnych i zaliczeniowych
– liceum, studia.
tel. 5 185 217

Pionowo
1. typ zamka
2. badacz Arktyki
3. „... ma³p” – film
4. gobelin
6. bucha z czajnika
7. zjednoczenie przedsiê-
biorstw

12. powab
13. wypiek ze œwieczkami
18. mieszkalne
20. wielka ropucha
22. budynek dla byd³a
24. eksploatuje statek
26. z Nowym Jorkiem
27. kolba alchemika
28. dziesiêæ dziesi¹tek
30. nie pion, nie poziom
33. feta
34. ogier
36. na owcy
39. miara gruntu

Poziomo
5. kamizelka ratunkowa
8. pojemnoœæ kilograma
wody

9. pracuje w szpitalu
10. paliwo do reaktora
11. do, re lub mi
14. sk³adnik skorupy ziem-

skiej
15. ... Ramazzotti
16. m¹dry starzec
17. przeciwny zenitowi
19. dokumenty s¹dowe
21. pod parapetem
23. szpalta
25. internat
29. pobie¿ny opis
31. k³uj¹cy chwast
32. prawny opiekun
35. królewski pojazd
37. koniec walki w zapasach
38. niejeden na targu
40. rosyjska rzeka
41. na szczury
42. formu³a przysiêgi
43. ty³ szyi

Has³o krzy¿ówki z nr 3/04 WŒ
brzmia³o: „Co w domu do tego
nic nikomu”. Nagrodê otrzy-
muje Adela Lipowicz ze Œmi-
gla
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14 marca w Domu Dzia³kowca w Œmiglu rozegrano
III Otwarte Mistrzostwa Œmigla w „Kopa”. W turnieju zorga-
nizowanym przez miejscowy Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji wziê³o udzia³ 40 graczy. Zawodnicy reprezentowali za-
równo gminê Œmigiel jak i miejscowoœci spoza gminy.
Rozgrywki otworzy³ burmistrz Œmigla Józef Cieœla. Wyniki
koñcowe:

III Otwarte Mistrzostwa Œmigla w „KOPA”

I – Kazimierz Durajczyk (Bojanowo), II – Daniel Ratajczak
(Wyci¹¿kowo) III – Walenty Krajs (Drzeczkowo), IV – Maciej
Morchel (Poniec), V – Antoni Hertmanowski (Wyskoæ), VI –
Marian Sikora (Nowy Lubosz).

Kupon plebiscytowy
Imiê i nazwisko czytelnika
oraz dok³adny adres zamieszkania

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Pozycja Imię i nazwisko 
typowanego sportowca Dyscyplina sportu 

1   

2   

3   

W i z y t a  p o  l a t a c h

Nagrodê otrzyma³a równie¿ jedyna pani uczestnicz¹ca w roz-
grywkach - Wanda Guzikowska z K¹kolewa.
Zwyciêzca otrzyma³ puchar, nagrody rzeczowe oraz nagrodê
pieniê¿n¹, pozostali wyró¿nieni nagrody rzeczowe i pieniê¿-
ne.
Sponsorami turnieju byli: PZU Koœcian, PPUH „GIN” A.P. Bal-
cer Œmigiel, Polski Zwi¹zek Wêdkarski Oddzia³ Œmigiel, sklep
spo¿ywczy P. Baranowski Œmigiel, PHU „DAREX” D. Jakubiak
Œmigiel. Nagrody ufundowa³ równie¿ organizator.
Kierownik OKFiR

Zygmunt Ratajczak

23  mar ca  goœc i l i œmy
w Œmiglu delegacjê przedsta-
wicieli klubu sportowego pi³-
ki no¿nej z Reckenzin w gmi-
nie Karstädt w Niemczech.
Cz³onkowie tej delegacji przy-
byli odnowiæ kontakty sporto-
we z nasz¹ gmin¹. Goœci po-
wita³ burmistrz Œmigla Józef
Cieœla. Nastêpnie przedstawi-
ciele Reckenziner SV zwiedzi-
li obiekty sportowe i rekre-
acyjne oraz goœcili w Oœrod-
ku Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu. W godzinach

popo³udniowych zostali podjê-
ci przez Zarz¹d Klubu Sporto-
wego „Pogoñ – 1929”, z któ-
rym odby³y siê robocze roz-
mowy co do dalszych kontak-
tów spor towych pomiêdzy
klubami.

Goœcie z Niemiec przyjêli
z zadowoleniem zaproszenie
na uroczystoœæ obchodów
75 – lecia Klubu Sportowego
„Pogoñ – 1929” w Œmiglu, któ-
re odbêd¹ siê w dniach 27 –
29 sierpnia 2004.

Z.R.

Zdobywca I miejsca – Kazimierz Durajczyk odbiera puchar
z r¹k burmistrza J. Cieœli

Zawodnicy podczas rozgrywek
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R E G U L A M I N
XI OTWARTYCH BIEGÓW ULICZNYCH ŒMIGLA

Termin zawodów
24 kwietnia 2004 r., od godz. 1000

Organizatorzy
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, Centrum Kultury w Œmiglu, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu, Stow.
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Nadziei”, Stowarzyszenie „Wiatraki”. Udzia³ Starostwa Powiatowe-
go w Koœcianie oraz Urzêdu Miejskiego Œmigla.
Miejsce i trasa biegów
Meta wszystkich biegów na ul. T. Koœciuszki ( przy Centrum Kultury), trasy ulicami miasta.

Warunki uczestnictwa
1. Zg³oszenia pisemne nale¿y sk³adaæ do dnia 19 kwietnia 2004. godz. 1600 (zbiorowe, w poszczególnych grupach wieko-

wych.), na adres: Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji ul. Koœciuszki 20,
64-030 Œmigiel.

2. Uczestnicy zbiorowi posiadaj¹ kartki startowe o wymiarach 14x10 cm. potwierdzone przez szko³ê, z wydrukowanym imie-
niem i nazwiskiem oraz klas¹, (poszczególn¹ klasê mo¿e reprezentowaæ osoba odpowiadaj¹ca rocznikowi urodzenia dla
danej klasy).
Zg³oszenia indywidualne do BIEGU OPEN mo¿na sk³adaæ telefoniczne (tel. 065 518 93 34 lub 065 518 02 73) w tym samym
terminie.

3. Posiadanie dokumentu to¿samoœci (dowód osobisty, legitymacja szkolna), aktualne badania lekarskie. Nieletni musz¹
posiadaæ pisemn¹ zgodê rodziców na start w zawodach.

4.   Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.
5.   Osobom zg³oszonym po up³ywie terminu 19 kwietnia organizator nie zapewnia wszystkich œwiadczeñ.

Konkurencje dzieciêce i m³odzie¿owe (uczestnicy regionu leszczyñskiego, z powiatów Leszno, Koœcian, Rawicz, Gostyñ) -
obowi¹zuje rocznik, nie ukoñczone lata.
Szko³y podstawowe (³¹cznie8 biegów):

300 m - rocznik 1995 i m³odsi (klasy II i m³odsi, oddzielnie dziewczêta i ch³opcy),
- rocznik 1994 (klasy III, oddzielnie dziewczêta i ch³opcy),
- rocznik 1993 (klasy IV, oddzielnie dziewczêta i ch³opcy).

800 m - rocznik 1992- 1991 (klasy V – VI dziewczêta)
1000 m - rocznik 1992- 1991 (klasy V – VI ch³opcy).
300 m - szko³y podstawowe -klasy I – VI - klasyfikacja indywidualna, dziewczêta i ch³opcy, osoby niepe³no-
sprawne

Gimnazjum (³¹cznie4 biegi):
1000 m - rocznik 1990- 1989 (klasy I – II dziewczêta),
1500 m - rocznik 1990- 1989 (klasy I – II ch³opcy),
1000 m - rocznik 1988 (klasy III dziewczêta),
1500 m - rocznik 1988 (klasy III ch³opcy),
1000 m - Gimnazjum klasy I – III, klasyfikacja indywidualna dziewczêta i ch³opcy, osoby niepe³nosprawne

Rada Europy og³osi³a rok
2004 „Europejskim Rokiem
Edukacji poprzez Sport”. Na-

sza  szko ³a  pos tanowi ³a
w zwi¹zku z tym zrealizowaæ
wiele dodatkowych zadañ

Edukacja poprzez sport
promuj¹cych spor t wœród
uczniów.

Jednym z nich by³o za-
proszenie 19 marca Danuty
Strzelczyk, wielokrotnej me-
dalistki lekkoatletycznych Mi-
strzostw Polski oraz reprezen-
tantki kraju, trenerki tenisa
sto³owego w klubie Polonia
Arsena³ w Œmiglu, pracuj¹cej
w Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej
w Œmiglu.

D. Strzelczyk ciekawie
opowiada³a dzieciom o swoim
spotkaniu ze sportem, o suk-
cesach i satysfakcji p³yn¹cej

z jego uprawiania. Zachêca³a
uczniów do aktywnego upra-
wiania sportu. Podkreœla³a, ¿e
ka¿da jego dziedzina kszta³tu-
je charakter, uodparnia przed
stresami doros³ego ¿ycia.
Trzeba tylko chcieæ siê spraw-
dzaæ.

Liczne medale p. Strzel-
czyk i jej podopiecznych, któ-
re mogli zobaczyæ nasi ucznio-
wie, by³y dodatkow¹ zachêt¹
do podejmowania sportowych
wyzwañ.

Iwona Kamiñska
B. £awniczak
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BIEG G£ÓWNY - OPEN
Start o godz. 1200 (uczestnicy rocznik 1987 i starsi)

Kobiety dystans – 2000 m, kobiety niepe³nosprawne dystans – 2000 m.
Mê¿czyŸni dystans 4000 m, mê¿czyŸni niepe³nosprawni dystans 4000 m.

UWAGA! Uczniowie szkó³ œrednich startuj¹ w BIEGU OPEN i s¹ klasyfikowani indywidualnie jak wszyscy uczestnicy biegu
OPEN, natomiast dru¿ynowo na zasadach jak szko³y ni¿szego szczebla. (udzia³ uczniów tylko z województwa wielkopolskie-
go).
I - Klasyfikacja BIEGU OPEN ( pierwsze 6 miejsc).
II – Klasyfikacja w grupach wiekowych (pierwsze 3 miejsca)
oddzielnie mê¿czyŸni i kobiety, (sklasyfikowanie w Biegu
Open, wyklucza ponowne klasyfikowanie w grupach wieko-
wych).

Przedzia³y wiekowe – 7 przedzia³ów wiekowych: (obo-
wi¹zuje rocznik, nie ukoñczone lata!)

Rocznik 1986-1984 (17-19 lat.),
Rocznik 1983-1974 (20-29 lat),
Rocznik 1973-1964 (30– 39 lat),
Rocznik 1963-1954 (40 – 49 lat),
Rocznik 1953-1944 (50 – 59 lat),
Rocznik 1943-1934 (60 – 69 lat),
Rocznik 1933 i starsi ( 70 lat i starsi).

Biegi OPEN osób niepe³nosprawnych bez podzia³u
na kategorie wiekowe:
Klasyfikacja tylko indywidualna - miejsca I-III kobiet
oraz miejsca I-III mê¿czyzn.

III – Klasyfikacja zespo³owa szkó³
- szko³y podstawowe, - gimnazja, - szko³y œrednie,

Na wynik dru¿yny sk³adaj¹ siê punkty zdobyte za miejsca od
1 do 10 w poszczególnych biegach dziewcz¹t i ch³opców. Przy-
k³ad: (I miejsce 10 pkt., II miejsce 9 pkt., itd. X miejsce 1 pkt.)
Przewiduje siê puchary, dyplomy i nagrody:

- puchary za zwyciêstwa zespo³owe szkó³ podstawowych
- puchary za zwyciêstwa zespo³owe szkó³ gimnazjalnych
- puchary za zwyciêstwa zespo³owe szkó³ œrednich
- puchary i nagrody w Biegu Open kobiet
- puchary i nagrody w Biegu Open mê¿czyzn
- nagrody w kategoriach wiekowych kobiet
- nagrody w kategoriach wiekowych mê¿czyzn
- puchary i nagrody w kategorii osób niepe³nosprawnych
wœród mê¿czyzn uczestników biegu OPEN
- puchary i nagrody w kategorii osób niepe³nosprawnych
wœród kobiet uczestniczek biegu OPEN

Komisja Sêdziowska
Ustala ostateczne wyniki na podstawie protoko³ów zawodów.
Ewentualne protesty sk³adaæ nale¿y sêdziemu g³ównemu w for-
mie pisemnej zaraz po zakoñczeniu danego biegu.

UWAGI ORGANIZACYJANE
sekretariat zawodów czynny w dniu 24 kwietnia 2004
od godz. 800

w pomieszczeniach Centrum Kultury (przed³o¿yæ nale¿y do-
wody to¿samoœci, zezwolenia rodziców na start obowi¹zuj¹
przy indywidualnych zg³oszeniach),
- obowi¹zuje wpisowe 15 z³ od osoby
(uczniowie szkó³, do ponadgimnazjalnych w³¹cznie, zwolnie-

ni s¹ z op³at wpisowego),
- organizator zapewnia posi³ek i napój,
- w holu Centrum Kultury oraz na starcie bêd¹ wywieszone

mapki biegów,
- trasa biegu nie nadaje siê do udzia³u osób niepe³nospraw-

nych na wózkach,
- osoby chc¹ce skorzystaæ z noclegu mog¹ dokonaæ indywi-

dualnie rezerwacji w Schronisku M³odzie¿owym w Œmiglu
tel. (0*65) 518-02-79 (koszty noclegu ponosi osoba rezer-
wuj¹ca).

Interpretacja niniejszego regulaminu nale¿y wy³¹cznie
do organizatora.

Honorowy Przew. Komitetu Organ.: BURMISTRZ ŒMIGLA
JÓZEF CIEŒLA

Kierownik organizacyjny zawodów: ZYGMUNT RATAJCZAK
Kierownik sportowy zawodów: DANUTA STRZELCZYK

Sêdzia g³ówny: ROBERT PLEWKA

KOMITET ORGANIZACYJNY

zaprasza do udzia³u oraz kibicowania

Œmigielskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej Rekreacji i Turystyki
„WIATRAKI”.

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
Szko³a Podstawowa w Bronikowie

zapraszaj¹ na

III RODZINNY RAJD ROWEROWY
Bronikowo 1 maja 2004r.

 TRASY RAJDU
1. Trasa: szlak rowerowy nr 4

Start Œmigiel godzinie 830 (przy wiatrakach), ¯egrowo , Nowy Œwiat, Poladowo, Morownica, Szczepankowo, Broniowo.
2. Trasa dowolna opracowana przez uczestników minimum 15 km.
Zg³oszenia oraz op³ata wpisowego (5 z³) - Œmigielskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej Rekreacji i Tu-

rystyki „WIATRAKI” ul. M. Konopnickiej 6, 64-030 Œmigiel
Informacja telefoniczna: OKFiR Œmigiel(0-65) 518 93 34 do godz. 1600

oraz (0-65)518 00 82 w godzinach wieczornych – L.Balcer – Komandor Rajdu lub kom. 606202979
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