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XV Jubileuszowe „Dni

Œmigla” ju¿ za nami. Miesz-
kañcy Œmigla, gminy i goœcie
mieli w czym wybieraæ, ponie-
wa¿ program by³ bardzo uroz-
maicony i bogaty. Szkoda tyl-
ko, ¿e pogoda nie dopisa³a.
Najwa¿niejszym punktem ob-
chodów dni miasta by³a Uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej
Œmigla, na  której nadano tytu³
„Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Œmigiel” bi-
skupowi Zdzis³awowi Fortu-
niakowi (patrz str.5) i Janowi
Šatavie z Czech (patrz str. 5).
Wielki to zaszczyt dla nas,
œmigielan, ¿e do grona uhono-
rowanych w³¹czono w³aœnie te
dwie osoby. W czasie sesji
okolicznoœciowy referat „Ko-
lej W¹skotorowa w Polsce”
wyg³osili studenci Wy¿szej
Szko³y Logistyki w Poznaniu.
W czêœci artystycznej zagra³a
na domrze (bia³oruska man-
dolina) Alla Tomaszewska,
której na keybordzie akompa-
niowa³ Rafa³ Jakubowski.
W pi¹tek bardzo dobry pro-
gram artystyczny zaprezento-
wa³y  zespo³y ze szkó³ gminy
Œmigiel. Ciekawe i wnosz¹ce
wiele nowego do naszej œwia-
domoœci okaza³y siê prelekcje
wyg³oszone w sali widowisko-
wej przez prof. dra hab. Janu-

sza Czebreszuka z UAM w Po-
znaniu i dra Micha³a Brzosto-
wicza z Wrzeœni. Po po³udniu
wyst¹pi³ zespó³ „Strefa Zero”,
prezentuj¹c stare i wspó³cze-
sne przeboje. Pi¹tkowy ch³od-
ny wieczór koñczy³a zabawa
taneczna przy muzyce zespó³
„Weekend”.
W sobotê zabawy i konkursy
dla milusiñskich prowadzi³y
panie z Agencji Urszuli Paku-
³y w £odzi. Wspólnie z ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy” wyst¹-
pi³ dzieciêcy zespó³ „Pod-
skaláèek” z Kamenic nad Li-
pou w Czechach. „¯eñcy”,
oprócz mazura i utworów gra-
nych przez kapelê dudziarsk¹
prowadzon¹ przez Tomasza
Kiciñskiego z Bukówca Gór-
nego, po raz pierwszy zapre-
zentowali wi¹zankê tañców
i przyœpiewek lubelskich. Cze-
si wykonali tañce ludowe z ich
stron oraz taniec wspó³czesny.
W sobotê w Centrum Kultu-
ry i na scenie przy wiatrakach
dominowa³y kapele podwór-
kowe - „Plewiszczoki”, „Szczu-
ny z Sulêcinka” i nasze „Wia-
rusy”. Tanga i francuskie me-
lodie zagra³ zespó³ „French
Touch” z Nowego Tomyœla.
Wystêp zakoñczy³  taniec pary

turniejowej. Gwiazd¹ sobot-
niego wieczoru by³a „Kapela
Zamku Rydzyñskiego”, która
wyst¹pi³a z solistami Magda-
len¹ Tunkiewicz (sopran)
i Dariuszem Stockim (teno-
rem). Towarzyszy³ im konfe-
ransjer i dyrektor kapeli –
Mieczys³aw Leœniczak. Zaba-
wê taneczn¹ skróci³ trochê
padaj¹cy deszcz, a szkoda, bo
mieszkañcy bawili siê œwiet-
nie przy muzyce zespo³u
„Yeti”.
W niedzielê, po wystêpach
zespo³ów „Pryzmat-Bis”, „Po-
inta” z Leszna, akordeonistów
z Kotlina i wokalistek ze Stu-
dia Piosenki „Muzol”, mimo
ch³odu i przelotnie padaj¹ce-
go deszczu, rozgrza³ widzów
„Norbi” z towarzysz¹c¹ mu so-
listk¹ i zespo³em muzycznym.
Piosenkarz niestety nie zado-
woli³ wszystkich ³owców auto-
grafów, poniewa¿ po koncer-
cie w Œmiglu jecha³ do Borku
Wielkopolskiego na kolejny
koncert. Równie¿ tego wie-
czoru bardzo udany recital
Andrzeja Walusa, któremu to-
warzyszy³ zespó³ „WOO BOO
DOO”, zosta³ przer wany
o 2200 z powodu deszczu.
W trakcie „Dni Œmigla” na

„Dni Œmigla” stadionie rozegrane zosta³y
Gminne Zawody Po¿arnicze,
a przy stawach Gminne Zawo-
dy Wêdkarskie dla dzieci.
Imprezom towarzyszy³y: wy-
stawa malarska (pastele)
Chr ystiana Gomolca oraz
Aleksandra Dmytrenki, prac
Alicji Przyby³ek i Karola Do-
maga³y w sali kinowej, prze-
ja¿d¿ki br yczkami a tak¿e
inne atrakcje dla dzieci i do-
ros³ych na terenie przy wiatra-
kach.
W sali sesyjnej Urzêdu Miej-
skiego dosz³o do podpisania
umowy o wspó³pracy partner-
skiej pomiêdzy Kamenice nad
Lipou a Œmiglem. Ze strony
czeskiej podpis z³o¿y³ starosta
Ivan Pfaur, natomiast ze stro-
ny polskiej burmistrz Œmigla
Józef Cieœla.
„Wspó³praca ta ma s³u¿yæ na-
wi¹zaniu i wszechstronnemu
rozwojowi wzajemnie korzyst-
nych stosunków w zakresie
kultur y, turystyki, oœwiaty,
gospodarki, administracji
gminnej, a tak¿e tworzeniu
bezpoœrednich wiêzi miêdzy-
ludzkich pomiêdzy obywatela-
mi obydwu gmin”. (cytat z za-
wartej umowy).

E.K.

„Dni Œmigla” obfitowa³y
równie¿ w imprezy sportowe.
W pi¹tek odby³ siê Turniej
Siatkówki dla ch³opców z gim-
nazjum, w któr ym wziê³o
udzia³ 13 dru¿yn reprezentu-
j¹cych Czacz, Bronikowo
i Œmigiel. Zwyciê¿y³a ekipa
„G 5” ze Œmigla. Turniej prze-
prowadzili  Robert Plewka (ZS
Œmigiel) i Wojciech Wieczo-
rek (ZS Bronikowo). W Gmin-
nym Turnieju Pi³ki No¿nej
„Trampkarzy” zagra³y 4 dru-
¿yny: Szkó³ka Pi³karska I i II
ze Œmigla oraz Sp³awie I i II.
Puchar zdobyli trampkarze
Szkó³ki Pi³karskiej I.
W sobotê spod wiatraków
wyjechali uczestnicy rajdu ro-
werowego „Szlakiem kolejki
w¹skotorowej”. Trenerzy KS
„Polonia Arsena³” przeprowa-
dzili Indywidualny Turniej
w Tenisie Sto³owym. Wziê³o

w nim udzia³ 88 zawodników
w 8 kategoriach wiekowych.
W tym samym czasie Ryszard
Primel ( ZS Œmigiel) przepro-
wadzi³ Turniej Szachowy dla
uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów.  Zawodnicy star-
towali w kat. klas I-III i IV-VI.
O godz. 1500 na terenie przy
wiatrakach Violetta Kozak
i Ratajczak (ZS Œmigiel) zor-
ganizowa³y konkursy i zaba-
wy dla dzieci, m.in. rzut rin-
giem na krzy¿ak, rzut kapelu-
szem. Zawody modeli lataj¹-
cych jak co roku prowadzi³ in-
struktor sekcji modelarstwa
Krzysztof Daniel.
W niedzielê o godz. 1400 roze-
grano symultankê szachow¹
z miêdzynarodowym mi-
strzem Dominikiem Pêdzi-
chem. Do rozgrywek stanê³o
13 uczestników.  Imprez¹
opiekowa³a siê  Ma³gorzata

Adamczak z KS „Wie¿a”. Na
nowym boisku przy stadionie
rozegrano Turniej Pi³karski
mê¿czyzn niezrzeszonych
pow. 18 lat, w którym zagra³o
9 dru¿yn. Pierwsze miejsce

Sportowe „Dni Œmigla”

Przyjaciele œmigielskiej ciuchci
dziêkuj¹!

Dziêkujemy za hojnoœæ
i pomoc. Dziêki darczyñcom,
mieszkañcom Œmigla i go-
œciom przyby³ym na œwiêto
miasta, zebraliœmy w sumie
657,70 z³otych oraz 1,32 euro.
Stowarzyszenie Przyjació³
Œmigielskiej Kolejki W¹skoto-
rowej tak¹ w³aœnie kwot¹ za-
koñczy³o kwestê na rzecz re-
montu lokomotywy parowej,
która obecnie jest tylko nie-
czynnym zabytkiem, ozdob¹
œmigielskiego dworca. Bêdzie
jeszcze o 146,50 z³ wiêcej,
dziêki m³odzie¿y gimnazjal-
nej, która, w Dniach Œmigla,

sprzedawa³a pami¹tki w punk-
cie informacji turystycznej na
dworcu w¹skotorówki.
Cz³onkowie Stowarzyszenia
serdecznie dziêkuj¹ wszyst-
kim ofiarodawcom, jak rów-
nie¿ osobom które pomog³y
w przeprowadzeniu kwesty,
a w szczególnoœci dziewczy-
nom ze œmigielskiej œwietlicy
socjoterapeutycznej, harce-
rzom z ¯egrówka, druhom
Krêgu Starszych Harcerzy ze
Œmigla, m³odzie¿y z gimna-
zjum oraz wszystkim innym
przyjacio³om w¹skotorówki.

A.Kasperska

zaj¹³ Eleven Team z Morow-
nicy. Aleksander Przydro¿ny
z Kurkowego  Bractwa Strze-
leckiego przeprowadzi³ Tur-
niej Strzelecki z kbks dla do-
ros³ych.
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Urodzi³ siê 23 listopada 1960 r. w Ta-
borze, miejscowoœci w po³udniowych
Czechach, zapisanej w historii wyst¹pie-
niami braci czeskich – reformatorów re-
ligijnych. Od najm³odszych lat jego wy-
obraŸniê zaprz¹ta³a kolej, zw³aszcza ta
dawna – lokomotywy parowe, lokalne
trakcje, w¹skotorowe kolejki. Jego ma-
rzeniem zawsze by³o wykorzystanie
mocy tkwi¹cej w parowej lokomotywie,
nie tylko jako atrakcji, ale te¿ si³y, która
mo¿e poci¹gn¹æ rozwój kolejowej gospo-
darki. Po szkole podstawowej (1967-
1975) ukoñczy³ w Taborze szko³ê œred-
ni¹ (1975-1979), a nastêpnie podj¹³ stu-
dia na Politechnice w Zylinie (na S³owa-

Ksi¹dz biskup Zdzis³aw Fortuniak

In¿ynier Jan Šatava

Jego ekscelencja ksi¹dz biskup Zdzi-
s³aw Fortuniak urodzi³ siê 21 lutego 1939
roku w Wieszczyczynie ko³o Œremu, na
Ziemi Wielkopolskiej. Jest synem Mar-
cina i Moniki z domu Niewrzêda. Pocho-
dzi z rodziny o g³êbokich tradycjach re-
ligijnych i patriotycznych. W 1957 roku,
po ukoñczeniu szko³y œredniej i uzyska-
niu œwiadectwa dojrza³oœci, rozpocz¹³
studia w Arcybiskupim Seminarium Du-
chownym w Poznaniu. Zosta³ wyœwiêco-
ny na prezbitera 26 maja 1963 roku przez
arcybiskupa poznañskiego Antoniego
Baraniaka i ju¿ 1 lipca tego samego roku
obj¹³ sw¹ pierwsz¹ duszpastersk¹ pla-
cówkê, zostaj¹c wikariuszem w parafii
p.w. Najœwiêtszej Marii Wniebowziêtej
w Œmiglu. 1 paŸdziernika 1966 roku skie-
rowany zosta³ na podyplomowe studia na
Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie i ukoñczy³ je z tytu³em doktora teo-
logii. Po czteroletniej przerwie ponownie
rozpocz¹³ kap³añskie pos³ugiwanie – tym
razem jako wikariusz w parafii owiñskiej.
Pracowa³ tam przez dwanaœcie miesiêcy,
po czym dekretem arcybiskupa metro-
polity poznañskiego przeniesiony zosta³
z dniem 1 wrzeœnia 1971 roku do parafii
p.w. œw. Micha³a w Poznaniu. W uznaniu
g³êbi jego wiary, wybitnych zdolnoœci in-
telektualnych i zaanga¿owania w dzia³al-
noœæ duszpastersk¹ 15 wrzeœnia 1972
roku zosta³ powo³any do pracy w Kurii
Metropolitalnej w Poznaniu. Na pocz¹-
tek powierzono mu funkcjê notariusza.
Nastêpnie pracowa³ w Wydziale Duszpa-
sterskim. Równoczeœnie realizowa³ swe
powo³anie z wiernymi i dla wiernych, po-
zostaj¹c kapelanem Sióstr Mi³osierdzia
oraz otaczaj¹c opiek¹ duchow¹ pacjen-
tów Wojewódzkiego Szpitala Dzieciêce-
go. By³ tak¿e sta³ym cz³onkiem Referatu
Duszpasterstwa Ogólnego. Od 29 maja

1981 roku powierzone mu zosta³o za-
szczytne stanowisko Sekretarza Rady
Kap³añskiej.
W dniu 10 kwietnia 1982 roku zosta³a
podana do publicznej wiadomoœci infor-
macja o mianowaniu ksiêdza Zdzis³awa
Fortuniaka przez Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II biskupem pomocniczym Archi-
diecezji Poznañskiej. Urz¹d ten zosta³
zwi¹zany ze stolic¹ tytularn¹ Tamagristy.
Sakrê biskupi¹ ksi¹dz biskup sufragan
otrzyma³ 9 maja 1982 roku w bazylice
achikatedralnej w Poznaniu z r¹k jego
ekscelencji arcybiskupa Jerzego Stroby.
Pos³udze biskupiej ksiêdza Zdzis³awa
Fortuniaka przyœwieca has³o „Semper
Tecum – zawsze z Tob¹”, œwiadcz¹ce
o ca³kowitym i ufnym powierzeniu siê
Bogu.
Tu¿ po konsekracji ordynariusz archidie-
cezji poznañskiej powierzy³ ksiêdzu For-
tuniakowi obowi¹zki wikariusza bisku-
piego, a 11 paŸdziernika 1986 roku mia-
nowa³ go wikariuszem generalnym archi-
diecezji. W latach 1992-2003 ksi¹dz bi-
skup s³u¿y³ jako prepozyt, czyli kanonik
gremialny Kapitu³y Metropolitalnej Po-

znañskiej. Ksi¹dz biskup sufragan jest
tak¿e aktywnym cz³onkiem Rady Episko-
patu Polski do Spraw Rodziny.
Ksi¹dz biskup Zdzis³aw Fortuniak od
najm³odszych lat pewnie kroczy³ ku
swym jasno sprecyzowanym celom –
s³u¿bie Bogu i bliŸniemu poprzez
wszechobecn¹ mi³oœæ.
Ksi¹dz Fortuniak pos³ugê kap³añsk¹
w Œmiglu sprawowa³ niewiele ponad dwa
lata. Swoim oddaniem, ¿yczliwoœci¹
i szlachetn¹ postaw¹ zapisa³ siê jednak
na zawsze w sercach parafian, którzy pa-
miêtaj¹ jego otwar ty, spontaniczny
i szczery stosunek do ludzi oraz to, jak
bardzo kocha³ pracê z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹. Interesowa³ siê ¿yciem codzien-
nym parafian, pomaga³ w rozwi¹zywaniu
problemów, pociesza³ w k³opotach, dla
ka¿dego mia³ dobre s³owo. Zawsze znaj-
dowa³ czas, by pomóc najubo¿szym i ro-
dzinom wielodzietnym. Parafianie do dziœ
wspominaj¹ go niezwykle ciep³o. Ksi¹dz
biskup nie zerwa³ kontaktu ze Œmiglem.
Tak czêsto, jak tylko jest to mo¿liwe,
odwiedza swoj¹ pierwsz¹ parafiê. Kilka-
krotnie wizytowa³ dekanat œmigielski,
ostatnio w ubieg³ym roku. O jego silnym
zwi¹zku ze Œmiglem œwiadczy to, ¿e
mimo up³ywu lat doskonale pamiêta
imiona i nazwiska mieszkañców. Niejed-
nokrotnie wypowiada³ siê, ¿e Œmigiel jest
jego „pierwsz¹ mi³oœci¹”. Dziœ mo¿emy
odwdziêczyæ siê za dobroæ i wielkie ser-
ce ksiêdza biskupa Zdzis³awa Fortunia-
ka, nadaj¹c mu honorowe obywatelstwo
Œmigla.

Wniosek o uhonorowanie Ksiêdza Bisku-
pa Zdzis³awa Fortuniaka odznaczeniem
„Honorowy Obywatel Œmigla” zosta³ z³o-
¿ony przez Parafialny Oddzia³ Akcji Ka-
tolickiej w Œmiglu

cji), gdzie w 1983 roku zosta³ in¿ynierem
komunikacji kolejowej. Po studiach
podj¹³ pracê w Czechos³owackich Kole-
jach Pañstwowych (ÈSD) jako dy¿urny
ruchu. Pracowa³ przede wszystkim na
stacjach Vodice i Beneszow ko³o Pragi,
na g³ównej linii Praga – Tabor – Czeskie
Budziejowice (i dalej do Austrii). W 1987
awansowa³ na kontrolera ruchu w okrê-
gowej dyrekcji ÈSD w Pradze, a w 1991
na specjalistê bezpieczeñstwa ruchu ko-
lejowego. Od 1993 r., ju¿ po rozdzieleniu
Czechos³owacji, zosta³ zatrudniony jako
g³ówny specjalista ds. przepisów ruchu
kolejowego w Generalnej Dyrekcji Cze-
skich Kolei w Pradze.
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W pier wszych dniach
kwietnia odby³o siê zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników
PPHiUR „Œmigrol”. W obec-
noœci udzia³owców i zaproszo-
nych goœci (Edwarda Strzy-
miñskiego – przewodnicz¹ce-
go Rady Powiatu Koœciañskie-
go, Jana Józefczaka – prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla oraz Mariana Kasper-
skiego – prezesa Okrêgowe-
go Zwi¹zku Kó³ek, Rolników
i Organizacji Rolniczych
w Lesznie, Aleksa Adamczew-
skiego – prezesa Banku Spó³-
dzielczego w Œmiglu), zosta-
³o odczytane sprawozdanie
z dzia³alnoœci gospodarczo-fi-
nansowej spó³ki za ubieg³y
rok.
Prowadzenie dzia³alnoœci go-

Podsumowanie w „Œmigrolu”
spodarczej przez ma³e i œred-
nie przedsiêbiorstwa w na-
szym kraju nie jest ³atwe. Bra-
kuje sprzyjaj¹cych przepisów,
a te zwi¹zane z naszym cz³on-
kostwem w UE nak³adaj¹ na
przedsiêbiorstwa wiele no-
wych zadañ dostosowaw-
czych. Spó³ka odczuwa te¿
dotkliwy brak ustawy, która
wymusza³aby rozliczenie fi-
nansowe pod wzglêdem p³at-
noœci zobowi¹zañ miêdzy
przedsiêbiorstwami.
Mimo problemów spó³ka do-
brze sobie radzi w tej trudnej
rzeczywistoœci. W minionym
roku wzbogaci³a siê m.in.
o prasê roluj¹c¹, pi³ê taœmow¹
do metalu, samochód do prze-
wozu pracowników, urz¹dze-
nie spawalnicze, komputery.

Dokonano równie¿ moderni-
zacji budynku SKP. Przycho-
dy ogó³em w 2005 roku by³y
niewiele mniejsze ni¿ w roku
poprzednim, a ich dynamika
wynios³a 98,3% natomiast wy-
nik finansowy spó³ki by³ wy-

¿szy ni¿ w roku 2004. Dla spo-
³eczeñstwa naszej gminy naj-
wa¿niejsze jest jednak to, ¿e
w spó³ce 45 osób znalaz³o
sta³¹ pracê, a kolejne 10 pra-
cê sezonow¹.

M.D.

W tym czasie by³o ju¿ jasne, ¿e perspek-
tywicznie, w systemie czeskich kolei, w¹-
skotorówki nie maj¹ ¿adnej szansy na
przetrwanie. Uwa¿ano je w Czechach za
prze¿ytek i balast po poprzednim syste-
mie. Poniewa¿ Jan Šatava by³ ich wiel-
kim fanem, zacz¹³ bli¿ej przygl¹daæ siê
tej problematyce. By³o oczywiste, ¿e je-
dynym i najrozs¹dniejszym rozwi¹za-
niem dla ocalenia jego najukochañszej
jindøchohradeckej kolejki (zawsze doda-
je – najpiêkniejszej ze wszystkich cze-
skich w¹skotorówek), by³a prywatyzacja.
W 1993 r., wraz z dziewiêcioma innymi
osobami, za³o¿y³ spó³kê akcyjn¹. Czêœæ
z nich by³a zawodowo zwi¹zana z kolej¹,
a pozostali byli biznesmenami-hobbysta-
mi. Wspólnie opracowali projekt prywa-
tyzacji kolejki. W 1996 roku zosta³ pre-
zesem i dyrektorem JHMD, czyli w¹sko-
torowych kolei z Jindøchovego Hradca.
Opuœci³ pañstwowe koleje, poœwiêcaj¹c
siê ca³kowicie nowemu projektowi.
W 1997 r., kiedy zamkniêto w Czechach
w¹skotorówki, spó³ka kupi³a od pañstwa
grunty, budynki, tabor i oczywiœcie 79-
kilometrow¹ liniê kolejki, wszystko za
symboliczn¹ jedn¹ koronê.
Zawsze go interesowa³o, jak w sensie
technicznym, organizacyjnym i ekono-
micznym dzia³aj¹ inne, zagraniczne ko-
lejki. Obserwacje i doœwiadczenia uzy-
skane przy zapoznawaniu siê z nimi sta-
ra³ siê przenieœæ do swojej pracy. Polska
z tej perspektywy uchodzi³a za euro-
pejsk¹ potêgê, st¹d czêsto jego drogi

wiod³y w³aœnie tutaj. Dziêki temu pozna³
zastosowania w¹skotorówek, jakie ju¿
dawno w Czechach wycofano. Np. na
Kujawach, gdzie w ramach PKP kolejki
pracowa³y dla cukrowni i przewozu su-
rowca, albo te¿ parow¹ trakcjê na kolej-
kach w GnieŸnie i Œrodzie Wielkopol-
skiej. Polskie, sprawnie funkcjonuj¹ce
kolejki, stanowi³y dla niego inspiracjê
wobec przysz³oœci JHMD, przede wszyst-
kim zastosowanie stosunkowo nowocze-
snych, motorowych wagonów do prze-
wozów pasa¿erskich. Takich motorow-
ców czeskie kolejki nie mia³y. Natomiast
znana z nich by³a przede wszystkim –
i daleko poza granicami Polski – Œmigiel-
ska Kolej Dojazdowa.
Po raz pierwszy do Œmigla przyby³ jako
kolejowy hobbysta-fotograf w 1995 roku.
Œmigiel go zauroczy³. Do dziœ pamiêta ów
wczesny ranek, kiedy dojecha³ samocho-
dem do stacji, sk¹d ju¿ odje¿d¿a³y dwie
„motorówki” – jedna do Starego Bojano-
wa, a druga do Wielichowa... Do Œmigla
wraca³ coraz czêœciej, zaznajomi³ siê z na-
czelnikiem Witem Kreuschnerem i wie-
loma innymi ludŸmi, dziêki którym uda-
³o siê kolejkê uchroniæ od likwidacji
i dziêki którym nadal mo¿e ona spraw-
nie funkcjonowaæ. Traktuje ich z wielkim
szacunkiem.
Wizyty i rozmowy przyczyni³y siê do na-
wi¹zania bliskiej wspó³pracy obu kolejek,
która – z biegiem lat – staje siê coraz
bardziej za¿y³a. Dziêki Janowi Šatavie
w ubieg³ym roku przyby³a do Œmigla –
przekazana w ramach wspó³pracy – pod-

bijarka do w¹skich torów, dziêki której
mo¿na znacz¹co poprawiæ bezpieczeñ-
stwo i komfort jazdy. Warto zaznaczyæ,
¿e jest to jedyne takie urz¹dzenie pracu-
j¹ce dziœ w Polsce. W ubieg³ym roku Jan
Šatava przygotowywa³, a nastêpnie
w trakcie III Pikniku Przyjació³ Smigiel-
skiej Kolejki podpisa³ wraz z burmi-
strzem Œmigla i prezesem Stowarzysze-
nia Kolejowych Przewozów Lokalnych
porozumienie o wzajemnej pomocy
i wspó³pracy. Obecnie, w ramach poro-
zumienia, tocz¹ siê rozmowy dotycz¹ce
wyposa¿enia œmigielskiej kolejki w wa-
goniki do t³ucznia i ewentualnego wypo-
¿yczenia na tegoroczny piknik sprawne-
go parowozu wyprodukowanego w Au-
strii jeszcze w XIX wieku.
W 2004 roku Jan Šatava podj¹³ siê zbli-
¿enia samorz¹dów w Œmiglu i Kamenicy
nad Lipou, miejscowoœci le¿¹cej na tra-
sie w¹skotorowej kolejki JHMD. Dosz³o
do wizyty polskiej delegacji w Czechach
i czeskiej w Œmiglu. Wiele zdaje siê wska-
zywaæ, ¿e oba miasta mog¹ w najbli¿szym
czasie staæ siê miejscowoœciami partner-
skimi. Obecnie przygotowywane s¹ od-
powiednie dokumenty.
W œwietle przytoczonych faktów wydaje
siê, ¿e Jan Šatava to prawdziwy przyja-
ciel Œmigla.

Wniosek o uhonorowanie Jana Šatavy
odznaczeniem „Honorowy Obywatel
Œmigla” zosta³ z³o¿ony przez Zarz¹d Sto-
warzyszenia Przyjació³ Œmigielskiej Ko-
lejki W¹skotorowej.
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Pierwszy numer czasopi-

sma „Witryna Œmigielska”
ukaza³ siê 9 maja 1991 roku.
Od tego dnia mija w³aœnie
15 lat.
Próby wydawania lokalnej
gazety podejmowano ju¿
wczeœniej. Ukaza³y siê po czte-
ry numery „Biuletynu Œmi-
gielskiego” (luty-marzec
1990) w nak³adzie 400 egzem-
plarzy i „Witryny” wydawanej
w kilkudziesiêciu egzempla-
rzach (czerwiec 1990–marzec
1991). Obydwa pisma, które
mo¿na potraktowaæ jako pre-
kursorów dzisiejszej „Witryny
Œmigielskiej”, ukazywa³y siê
w formie powielaczowej ga-
zetki. Jej specyfik¹ by³o eks-
p o n o w a n i e  c z a s o p i s m a
w sklepowych oknach. Po raz
pierwszy ukaza³o siê w witry-
nie drogerii na rogu ulic Ja-
gielloñskiej i Mickiewicza,
póŸniej równie¿ w innych pla-
cówkach handlowych.
Regularnie, jako dwutygo-
dnik, „Witryna Œmigielska”
pojawi³a siê w sprzeda¿y
w maju 1991 r. Z inicjatyw¹ po-
wo³ania do ¿ycia pisma o za-
siêgu gminnym wyst¹pi³ Woj-
ciech Ciesielski, ówczesny
radny i przewodnicz¹cy komi-
sji spraw spo³ecznych Rady
Miejskiej. Samorz¹d przyj¹³
inicjatywê, powierzaj¹c zada-
nie Centrum Kultury, a opra-
cowanie koncepcji czasopi-
sma jej dyrektorowi, Huberto-
wi Zbierskiemu. Koncepcja
zosta³a zaakceptowana i w³a-
œnie Hubert Zbierski zosta³
pierwszym redaktorem na-
czelnym „Witryny”.
To jemu zawdziêczamy regu-
larne ukazywanie siê czasopi-
sma, które skutecznie wype³-

nia³o funkcjê informacyjn¹ dla
miejscowej spo³ecznoœci.
Swoj¹ rolê Hubert Zbierski
pe³ni³ przez niemal 10 lat, do
koñca stycznia 2001 roku.
Obok niego zespó³ redakcyj-
ny tworzy³y: ¯aneta Klecha,
Jadwiga Skar¿yñska, Erika
Maækowiak, Barbara Mencel.
W pierwszym numerze „Wi-
tryna Œmigielska” wyrazi³a
swe programowe credo:
„(...)Witryna to okno wystawo-
we lub szklana gablota s³u¿¹ca
do wystawiania towarów. Pod-
stawowym produktem, który bê-
dziemy Wam prezentowaæ,
bêd¹ wiadomoœci. (...)A dlacze-
go Œmigielska? (...)Œmigielska
to znaczy nasza – miasta i gmi-
ny Œmigiel. (...)Nasze pismo
jest niezale¿ne, nie poddamy siê
¿adnym naciskom i nie bêdzie-
my mieæ do nikogo ¿adnych
uprzedzeñ. Wszystkich trakto-
waæ bêdziemy równo: z szacun-
kiem, godnoœci¹ i wyrozumia-
³oœci¹. Okno nasze jest otwarte
dla ka¿dego”.
Od pierwszej, numerowanej
„Witryny”, która wtedy nabra-
³a ju¿ kszta³tu broszurowego,
w zwi¹zku ze zwiêkszaj¹cym

Jubileusz „Witryny Œmigielskiej”

siê zapotrzebowaniem, znacz-
nie wzrasta³ nak³ad dwutygo-
dnika. Kszta³towa³ siê on
w granicach od 550 egzempla-
rzy do nawet 1100. Pocz¹tko-
wo „Witr ynê” drukowano
w Lesznie technik¹ powiela-
czow¹. Od 58. numeru powie-
rzono jej wykonanie drukarni
Romana £êczyñskiego w Œmi-
glu.
Od kwietnia 2001 r. stanowi-
sko redaktora naczelnego cza-
sopisma przej¹³ Eugeniusz
Kurasiñski, nowy dyrektor
Centrum Kultury. Zmieni³ siê
wówczas równie¿ sk³ad redak-
cji, który tworz¹: ¯aneta Kle-
cha, Hanna Portala, Barabara
Mencel, Magdalena Dymar-
kowska, Danuta Hampel, Jan
Pawicki, Dorota Olejnik, Re-
nata Kamieniarz, Jacek Nie-
niewski oraz Andrzej Weber.
Od tego czasu „Witryna” za-
czê³a ukazywaæ siê jako barw-
ny miesiêcznik, a jej drukiem
zaj¹³ siê zak³ad poligraficzny
w Lesznie. Obecnie gazeta
rozprowadzana jest w 650 eg-
zemplarzach nak³adu.
Dok³adnie w dniu 15. roczni-
cy ukazania siê pierwszego

numeru „Witryny Œmigiel-
skiej” burmistrz Józef Cieœla
zaprosi³ do Sali Œlubów Urzê-
du Stanu Cywilnego za³o¿ycie-
li czasopisma i redaktorów.
Na rêce Wojciecha Ciesiel-
skiego, bezpoœredniego ini-
cjatora powstania gazety, bur-
mistrz z³o¿y³ list z podziêko-
waniami. Hubert Zbierski, za-
³o¿yciel i pierwszy redaktor
naczelny pisma, otrzyma³
ozdobn¹ paterê z okoliczno-
œciowym napisem, a Euge-
niusz Kurasiñski, obecny szef
„Witryny”, teczkê z ¿yczenia-
mi dla ca³ej redakcji. Podziê-
kowania i gratulacje Huberto-
wi Zbierskiemu oraz Eugeniu-
szowi Kurasiñskiemu z³o¿y³
równie¿ Lechos³aw Maj-
chrzak, prezes Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Prasy
Lokalnej. Listy z podziêkowa-
niami wrêczy³ wspó³pracowni-
kom tak¿e red. Kurasiñski.
Rocznicowy tort, ufundowany
przez burmistrza, podzieli³
Hubert Zbierski.
W spotkaniu brali udzia³
przedstawiciele prasy, m. in.
Jerzy Zielonka z „Panoramy
Leszczyñskiej”, niekwestiono-
wany autorytet w medialnym
œwiatku. Goœcie podjêli o¿y-
wion¹ dyskusjê na temat dal-
szych kierunków rozwoju
i promowania miasta. Woj-
ciech Ciesielski zg³osi³ m.in
pomys³ przygotowania grupy
m³odych ludzi, znaj¹cych jê-
zyk angielski i niemiecki, któ-
rzy mogliby pe³niæ role prze-
wodników po Œmiglu. Idea
spotka³a siê z pe³n¹ akcep-
tacj¹ uczestników spotkania.

Tadeusz J¹der
fot. A. Kasperska

30 kwietnia Emilka Ziegler
i Natalia Œwitalska bra³y udzia³
w eliminacjach do I Miêdzy-
narodowego Konkursu Pio-
senki Dzieciêcej w Œrodzie
Wielkopolskiej. Zakwalifiko-
wa³y siê do konkursu fina³o-
wego, któr y odbêdzie siê
w dn. 21-25 czerwca. Nato-
miast Kasia Marona po wys³a-

Osi¹gniêcia „Muzola”
niu p³yty z nasz¹ wspóln¹
kompozycj¹ i z piosenk¹ „Coœ
optymistycznego” (rep. Kasi
Kowalskiej) zosta³a zakwali-
fikowana do presti¿owego
Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki „Z³oty Mikrofon”
w Œwieciu, gdzie jurorami s¹
znane osoby ze œwiata polskie-
go jazzu!

H. Pella

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Og³oszenia drobne

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

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

Przyjmê do prac posadzkarskich
tel. (65) 5 189 341

Kobieta podejmie pracê, roznoszenie ulotek (Œmigiel i okoli-
ce) tel. 661 536 229

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Stare Bojanowo po³o¿one

jest na p³d. wschód od Œmigla
w dolinie rzeki Samnicy, przy
linii kolejowej Poznañ – Wro-
c³aw. Najstarsza wiadomoœæ
dotycz¹ca Starego Bojanowa
pochodzi z 1278 roku. Na
przestrzeni lat nazwa miejsco-
woœci wielokrotnie ulega³a
zmianie. Spotykamy wiêc ta-
kie nazwy jak: Boianowo, Bo-
enewicz, Boyanowo, a w 1485
roku Boganowo. Po powsta-
niu w 1583 roku miasta Boja-
nowa znajduj¹cego siê w po-
bli¿u Rawicza dodano do œmi-
gielskiego Bojanowa przy-
miotnik Stare. Nazwa miejsco-
woœci pochodzi od imienia
osadnika Bojan. Pierwotnie
Stare Bojanowo nale¿a³o do
Sarzorów, od których naby³ je
Gunther Pradel, wystêpuj¹cy
w 1391 roku jako jego w³aœci-
ciel. Nale¿a³ do licznej grupy
rycerstwa, które w tym czasie
przyby³o do Wielkopolski z te-
renu Œl¹ska i Niemiec. Pradlo-
wie przybyli prawdopodobnie
z miejscowoœci Pradel, znajdu-
j¹cej siê w pobli¿u miasta Ze-
itz. Ich nazwisko zapisywano
tak¿e jako; Prudel, Predel lub
Predele. Synem Gunthera
Pradla by³ Andrzej Junosza,
który w spadku otrzyma³ Sta-
re Bojanowo i w³ada³ nim w la-
tach 1406-1441. To w³aœnie
Andrzej przybra³ odmiejsco-
we nazwisko „de Bojanowo
Bojanowski”. Po Andrzeju Sta-
r ym Bojanowo przej¹³ jego
syn Andrzej II burgrabia ko-
œciañski. Po nim w³aœcicielem
w latach 1498-1511 by³ syn Jan
Junosza Bojanowski. Kolejny-
mi w³aœcicielami w drodze
dziedziczenia byli: w latach
1511-1550 Andrzej oraz od
1550 roku Stanis³aw, który
w 1584 roku sprzeda³ Stare

Bojanowo swoim krewnym
Miko³ajowi Junoszy Bojanow-
skiemu z Trzeborzy i Janowi
Bojanowskiemu z Go³aszyna.
W tym okresie odnotowano,
¿e w Starym Bojanowie by³o
12 1/2 ³anów osiad³ych, 3 pu-
ste, 29 osadników, 6 komorni-
ków i 30 owiec. Wspomniany
Stanis³aw by³ znan¹ osob¹,
utrzymuj¹c¹ kontakty z dwo-
rem królewskim. Nowy w³a-
œciciel czêœci Starego Bojano-
wa Jan przeszed³ na wiarê bra-
ci czeskich, którym odda³
miejscowy koœció³ parafialny.
PrzyjaŸni³ siê z superinten-
dentem braci Teofilem Tur-
nowskim. Brat Jana Miko³aj
w³ada³ swoj¹ czêœci¹ Starego
Bojanowa w latach 1584-1603.
Po jego œmierci wieœ otrzyma-
li synowie Andrzej i Miko³aj,
którzy nie za³o¿yli swoich ro-
dzin. W³asnoœæ po nich prze-
jê³a ich siostra Katarzyna Gry-
lewska z Borowa oraz dzieci
po siostrach Jadwidze i Annie.
W roku 1624 Stare Bojanowo
od dotychczasowych w³aœci-
cieli wykupi³ Stefan Junosza
Bojanowski, który w³ada³ nim
do 1664 roku. Nastêpnym w³a-
œcicielem, do 1670 roku, by³
jego syn, Jan Olbracht, staro-
sta gnieŸnieñski, który prze-
kaza³ wieœ synowi Karolowi,
genera³owi wojsk konnych
i kawalerowi orderu œw. Stani-
s³awa. Syn tego ostatniego,
Karol Aleksander, o¿eni³ siê
z Eleonor¹ z Bothmerów. Ich
grób znajduje siê na zabytko-
wym cmentarzu w Robaczy-
nie. Karol by³ sêdzi¹ ziemiañ-
skim powiatu koœciañskiego,
od 1754 roku szambelanem
królewskim, a w ramach ko-
œcio³a ewangelickiego, które-

go by³ wyznawc¹, jednym
z czterech generalnych senio-
rów przy superintendenturze.
By³ tak¿e odznaczony orde-
rem œw. Stanis³awa. Ostatnim
z roku Bojanowskich, w³ada-
j¹cym Starym Bojanowem od
czterech wieków, by³ August
Aleksander, który o¿eni³ siê
z hr. Zofi¹ Maltzan. Na prze-
³omie XVIII I XIX wieku sprze-
da³ stare Bojanowo, Olszewo,
Sierpowo, Robaczyn i Niet¹¿-
kowo i przeniós³ siê do Nie-
miec. Stare Bojanowo prze-
sz³o w rêce szwagra jego ¿ony
ksiêcia Birona Kurlandzkiego
i jego rodziny. Warto zwróciæ
uwagê na zadziwiaj¹ca karie-
rê ksiêcia, który by³ ch³opcem
kuchennym carycy Katarzyny
I. W 1848 roku jako w³aœciciel-
ka starego Bojanowa wystêpu-
je ksiê¿na ¿agañska A. Pigna-
telli z Wiednia. Ostatnimi w³a-
œcicielami Starego Bojanowa
byli von. Gernothowie. Erd-
mann Gernoth, zm. w 1920
roku, zosta³ pochowany na
cmentarzu w Robaczynie. Na-
pis na ocala³ym nagrobku g³o-
si, ¿e E. Gernoth by³ w³aœci-
cielem Starego Bojanowa, od-
znaczonym Krzy¿em ¯ela-
znym w czasie wojny 1870/71.
W Starym Bojanowie znajduj¹
siê dwa koœcio³y. Jeden z nich,
poewangelicki p.w. œw. Bar-
t³omieja, zbudowany zosta³
w 1849 roku i powiêkszony
w 1900 roku o wie¿ê. Parafia
by³a wzmiankowana ju¿ pod
koniec XIV wieku. W 1615
roku koœció³ zosta³ zwrócony
przez innowierców katolikom.
Podczas wizytacji w 1684 roku
stwierdzono, ¿e: „Koœció³
w Starym Bojanowie jest pod
tytu³em œw. Bart³omieja apo-

sto³a, przed siedemdziesiêciu
laty z r¹k heretyckich odzy-
skany. Jest z drzewa w tak
zwany mur pruski i wali siê”.
Gruntowna odbudowa koœcio-
³a zosta³a dokonana w 1738
roku staraniem Karola Boja-
nowskiego. Nowy koœció³, jak
wspomniano, wybudowano
w 1849 roku.
Z wydarzeñ historycznych,
jakie mia³y miejsce w okolicy
Starego Bojanowa, warto od-
notowaæ bitwê stoczon¹
w styczniu 1769 roku przez
konfederatów barskich z woj-
skami rosyjskimi. Konfedera-
tami dowodzi³ regimentarz
Józef Goglewski.
Korzystny wp³yw na rozwój
miejscowoœci mia³o wybudo-
wanie przed 150 laty linii ko-
lejowej Poznañ-Wroc³aw oraz
podjêcie pod koniec XIX wie-
ku budowy linii kolejki w¹-
skotorowej z Krzywinia do
Rakoniewic.
W dniu 30.09.1921 roku w St.
Bojanowie by³y 73 domy,
w któr ych mieszka³o 481
osób, a w obszarze dworskim
by³o 26 domów zamieszka-
³ych przez 304 osoby. Dziesiêæ
lat póŸniej wieœ liczy³a 93
domy, zamieszka³e przez 523
osoby, a w obszarze dworskim
16 domów, zamieszka³ych
przez 231 osób.
Jako ciekawostkê warto tak-
¿e podaæ, ¿e na podstawie
u s t a w y  s c a l e n i o w e j
z 23.3.1933 roku utworzono
na terenie powiatu koœciañ-
skiego 10 gmin zbiorowych,
w tym tak¿e w St. Bojanowie.
Gmina ta by³a najwiêksza
w powiecie, gdy¿ obszar jej
wynosi³ 15 908 ha, a liczba lud-
noœci 7 979.

Jan Pawicki

Z dziejów Starego Bojanowa

Oko³o 70 m³odych muzy-
ków z kilku województw wziê-
³o udzia³ w X Ogólnopolskim
Konkursie „Musica da’ came-
ra”, który odbywa³ siê 20-23
kwietnia w Lesznie. Wœród
nich œwietne wypadli przed-
stawiciele M³odzie¿owej Or-

Sukces m³odych œmigielskich instrumentalistów
kiestry Dêtej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Œmiglu. In-
strumentaliœci przygotowani
przez kapelmistrza Jana No-
wickiego siêgnêli po kilka
znacz¹cych sukcesów.
Trzecie miejsce konkursowe
jury przyzna³o klarnetowemu

trio wystêpuj¹cemu w sk³a-
dzie: Przemys³aw Miedzia-
rek, Sandra Stanek i Marcin
Nitschke. W grupie instru-
mentów dêtych drewnia-
nych, w kategorii do 12 lat,
zwyciêstwo przyznano Mari-
ce Apolinarskiej, a trzecie

miejsce Kasi Herkt.
W tej samej grupie instru-
m e n t ó w  o r k i e s t r o w y c h
wœród solistów w wieku 13-15
lat, I miejsce zajê³a Joanna
Blejwas, drugie Przemys³aw
Miedziarek, a trzecie Krzysz-
tof Kozak.

tj
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W niedzielê, 7 maja, w sali
widowiskowej Centrum Kul-
tury w Œmiglu odby³ siê kon-
cert charytatywny „Pomó¿my
Magdzie” na rzecz Magdy
Marciniak, dziecka z pora¿e-
niem mózgowym.
Impreza zorganizowana zosta-
³a przez Centrum Kultur y
w Œmiglu oraz Zespó³ Szkó³
w Czaczu. Przedsiêwziêcie
cieszy³o siê du¿ym zaintereso-
waniem mieszkañców ca³ej
gminy, o czym œwiadczy³y t³u-
my na widowni. Du¿e zainte-
resowanie wzbudzi³a loteria
fantowa oraz przepyszne cia-
sta upieczone przez mamy
przedszkolaków z Czacza.
Zebrane pieni¹dze, w kwocie
3.750 z³ zosta³y przekazane na
leczenie i rehabilitacjê ma³ej
Magdy. Organizatorzy kon-
certu dziêkuj¹ artystom, któ-
rzy swoimi wystêpami uœwiet-
nili niedzielne popo³udnie.
Szczególne podziêkowania
kierujemy pod adresem ze-
spo³u „Pryzmat-Bis’’ ze Œmi-
gla prowadzonego przez Aldo-
nê i Agnieszkê Ostrowsk¹,

zespo³ów tanecznych „Gwiaz-
deczki” i „Impuls” z Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie
kierowanych przez Ilonê Fry-
drych, uczniów Szko³y Pod-
stawowej w Œmiglu, którzy
pod kierownictwem Katarzy-
ny Skorackiej zaprezentowali
siê w przedstawieniu, ”Brzyd-
kie Kacz¹tko”, zespo³u „Tê-
cza” prowadzonego przez
Danutê Drótkowsk¹, przed-
szkolaków i uczniów przygo-
towanych przez Barbarê Ko-
walsk¹, Miros³awê Wolsz-
tyñsk¹, Ewê Hamrol i Ma³go-
rzatê Grzelczyk, uczniów
z kó³ka teatralnego w Zespo-
le Szkó³ w Czaczu, którzy za-
prezentowali siê w spektaklu
”Jaœ i Ma³gosia” pod kierow-
nictwem Ewy ¯ak i El¿biety
Kucharskiej, solistek ze Stu-
dia Piosenki „Muzol” pana
Henryka Pelli, solistek z kó³-
ka muzycznego w Zespole
Szkó³ w Czaczu pod kierow-
nictwem £ukasza Filipowicza.
Dziêkujemy sponsorom, któ-
rych ofiarnoœæ pozwoli³a na
zgromadzenie darów na lote-

Pomó¿my Magdzie

riê fantow¹. Oto osoby i firmy,
które wspar³y koncert: firma
„Darex” w Œmiglu – D. Jaku-
biaka, Fan-club RMF FM –
M. Handke, PTK Centertel
M. Klessy, firma Avon, w³a-
œciciele sklepów w Œmiglu:
J. Turkowiak – ksiêgarnia,
J. Grzeszczyk – gospodarstwo
domowe, Adamczewscy –
„Astra 2”, P. Kubowicz – kwia-
ciarnia ul. Lipowa, P. Nowak
– drogeria ul. Lipowa, W. Mi-
ko³ajczak – ksiêgarnia, R. Sta-
chowski – sklep wielobran¿o-
wy, H. Cise³ – apteka „Pod

Wagami”, Z. Waligórska – ap-
teka „S³oneczna”, D. Wojcie-
chowski i T. P³ócienniczak –
drogeria „Trójka”, M. ¯urek
– sklep elektryczny pl. Roz-
strzelanych.
Ponadto sk³adamy podziêko-
wania za ufundowanie nagród
burmistrzowi Œmigla Józefowi
Cieœli.
Organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹ wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizo-
wania koncertu.

Danuta Drótkowska

„Musimy nauczyæ siê dbaæ
o œrodowisko, w którym
mamy ¿yæ, chodzi tylko
o to, czy nauczymy siê tego
na czas” – Dawid Gates.
18 kwietnia nast¹pi³o roz-

strzygniêcie konkursu pla-
stycznego „Dbaj o przyrodê
naszej Ma³ej Ojczyzny”, zor-
ganizowanego przez Magda-
lenê Adamczak i Danutê Drót-
kowsk¹, opiekunki ko³a Ligi

Ochrony Przyrody dzia³aj¹ce-
go w Zespole Szkó³ w Czaczu,
oraz Jolantê Krysman.
Na konkurs wp³ynê³o 121
prac ze szkó³ z ca³ej gminy.
W kategorii klas I-III komisja
przyzna³a I miejsce Agniesz-
ce Handke,  SP Œmigiel ,
II miejsce zajê³a Joanna Kry-
sman, SP Œmigiel, III miejsce
– Marcin Kaczmarek, SP
Œmgiel. Wyró¿niono prace

W kategorii klas IV – VI przy-
znano tylko I miejsce – Alek-
sandrzeWojtkowiak z sekcji
plastycznej przy CK w Œmiglu
oraz wyró¿nienia Sandrze Ra-
tajczak i Julii Skurpel (obie
z SP w Czaczu).
Podsumowaniu towarzyszy³a
wystawa prac oraz przedsta-
wienie teatralne o tematyce
ekologicznej w wykonaniu
uczniów z Czacza.

M.D.

Ekologia w plastyce Jolanty Skrzypczak i Moniki
Szymañskiej (obie z SP w Œmi-
glu), Tomasza Piotrowskiego
i Eweliny Radziñskiej (Szko³a
Filialna w Wonieœciu), Patry-
ka Pelca, Mateusza Kozaka,
Mileny Koz³owskiej (Szko³a
Filialna w ¯egrówku), Anny
Górnej z ZS w Bronikowie,
Weroniki Kostrzewy, W³odzi-
mierza Lejsnera z SP w Sta-
rym Bojanowie oraz Dawida
Witkiewicza, Angeliki Szyma-
niak i Dariusza Szymaniaka
z SP w Czaczu.
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„…Tobie Polsko ta kropla
krwi wrz¹cej,
      Tobie Polsko tych serc
naszych bicie,
      Tobie ka¿dy cieñ myœli
gor¹cej,
      Tobie wszystko na
œmieræ i ¿ycie…”

/Roman Wilkanowicz/

Osieczna – miasteczko
nad Jeziorem £oniewskim, po-
³o¿one ok. 10 km na p³n.-wsch.
od Leszna i ok. 20 km od Œmi-
gla. Nazwa miejscowoœci po-
chodzi od znanego w dawnej
polszczyŸnie, a dziœ w gwa-
rach wyrazu osiek. Nie wiado-
mo tylko, czy owa nazwa ozna-
cza³a miejsce umocnione za-
siekami z pni drzewnych (ta-
kie objaœnienie podsuwa³oby
istniej¹ce w pobli¿u grodzi-
sko), czy te¿ ogrodzone pa-
stwisko.
Osieczna uzyska³a prawa
miejskie w 1370 roku. Do za-
bytków miasta nale¿y m.in.
zamek datowany na 1472 rok,
wielokrotnie przebudowywa-
ny – obecnie sanatorium dla
dzieci, koœció³ farny œw. Trój-
cy z 1540 roku a tak¿e klasz-
tor i koœció³ œw. Walentego,
wzniesiony w 1729 roku dla
franciszkanów z ciekawym
w n ê t r z e m  w y k o n a n y m

z drewna dêbowego.
Nad jeziorem mieszcz¹ siê
³adnie po³o¿one oœrodki wy-
poczynkowe i k¹pielisko.
Najbardziej znanym miejscem
w Osiecznej jest wzniesienie,
na którym znajduj¹ siê trzy
wiatraki – koŸlaki (taka iloœæ
w jednym miejscu to rzad-
koœæ). Dwa z nich s¹ z XIX
wieku, trzeci - najstarszy
z 1761 roku.
W czasie Powstania Wielko-
polskiego 11 I 1919 roku pod
wiatrakami dosz³o do potycz-
ki pomiêdzy 350 powstañcami
a regularnymi oddzia³ami nie-
mieckimi dowodzonymi przez
porucznika von Bismarcka.

„Nikt im iœæ nie kaza³,
poszli, bo tak chcieli,
Bo takie dziedzictwo wzi¹³
po dziadach wnuk.
Nikt nie pyta³ o nic,
a wszyscy wiedzieli,
¯e id¹ walczyæ, sp³aciæ
swej OjczyŸnie d³ug”.

By³ to czas, gdy wa¿y³y siê
losy Osiecznej, czy bêdzie
polskim, czy niemieckim mia-
stem.
Oddzia³y niemieckie dyspono-
wa³y dwoma dzia³ami, pluto-
nem miotaczy min i piêcioma
cekaemami. Powstañcy byli
s³abo uzbrojeni, mieli tylko
trzy ciê¿kie i cztery lekkie

Wiatraki w Osiecznej.

k a r a b i n y  m a s z y n o w e
oraz…sztucery myœliwskie.
Dwa niemieckie natarcia od
strony Jeziorek zosta³y odpar-
te, a polski kontratak na ba-
gnety przerodzi³ siê w pogoñ
za Niemcami. Straty powstañ-
ców to trzech zabitych i 10
rannych (w bitwie Niemcy
u¿yli granatów z truj¹cymi
gazami). 19 I 1919 roku pod
wiatrakami powstaniec osiec-
ki odczyta³ dekret wcielaj¹cy
Osieczn¹ do odrodzonej Pol-
ski. Bitwê upamiêtnia skrom-
ny pomnik stoj¹cy niedaleko
wiatraków, a miejscowa szko-
³a nosi imiê Powstañców Wiel-
kopolskich.
Trzy wiatraki – niemi œwiad-
kowie tamtych wydarzeñ stoj¹
po dziœ dzieñ w dobrej kondy-
cji, mo¿e dlatego, ¿e s¹ w³a-

snoœci¹ samorz¹du lokalnego,
który znajduje fundusze na
renowacjê tych piêknych
obiektów. Jest tak¿e pomys³,
aby w wiatrakach utworzyæ
muzeum m³ynarstwa i byæ
mo¿e w niedalekiej przysz³o-
œci zobaczymy w Osiecznej
pokazy mielenia zbo¿a.
Pielêgnujmy tradycje, pamiê-
tajmy o bohaterach, dziêki
którym ¿yjemy dzisiaj w wol-
nej, niepodleg³ej Polsce:,
„Jaka by nie by³a ta Polska –
to nasza Ojczyzna”.
Wzgórze z wiatrakami pod
Osieczn¹ zwiedziliœmy z m³o-
dzie¿¹ gimnazjaln¹ w rajdzie
rowerowym z opiekunem
p. Piotrem Andrynowskim.

Andrzej Weber

Najstarsza grupa zespo³u
Pryzmat-Bis ze Œmigla zdoby-
³a wyró¿nienie w swojej kate-
gorii na Ogólnopolskich War-

szawskich M³odzie¿owych
Spotkaniach Tanecznych, któ-
re odby³y siê 9 kwietnia br. na
scenie Teatru Buffo w War-

szawie. Spoœród ponad 80
zespo³ów uczestnicz¹cych
w przegl¹dzie najwiêkszy pro-
cent stanowili reprezentanci
szkó³ tañca z Warszawy. Poka-
zy ocenia³o profesjonalne jury
w sk³adzie: Jirina Nowakow-
ska (tancerka, choreograf),
Zofia Rudnicka (tancerka,
choreograf), Jaros³aw Domin
(aktor), Bartosz Figurski (tan-
cerz, choreograf), Robert Œli-
¿ewski (choreograf) oraz ob-
serwatorzy Ewa Jañczak-Cwil
(redaktor Fitness Magazynu
SHAPE) i Anna Michalak (dy-
rektor artystyczny Festiwalu
Dzieciêcego Stolica).
Kolejny sukces „Pryzmat-Bis”
odniós³ w Poznaniu na II Wiel-
kopolskim Konkursie Tañca
Nowoczesnego Poznañ 2006,

Pryzmat – sukces za sukcesem gdzie I miejsce za HIP-HOP
zdoby³a grupa m³odsza, a naj-
starsza II miejsce za SHOW
NA BROADWAY’U. Konkurs
odby³ siê 13 maja w Hali Spor-
towej POSiR w Poznaniu,
a wziê³o w nim udzia³ 50 tan-
cerek i tancerzy „Pryzmatu-
Bis”. Prezentacje konkursowe
ocenia³o profesjonalne, trzy-
osobowe jury, sk³adaj¹ce siê
z fachowców z dziedziny tañ-
ca z Poznania, Szczecina
i Wrzeœni. Na scenie zapre-
zentowanych zosta³o 50 uk³a-
dów tanecznych w szeœciu ka-
tegoriach. O czo³owe miejsca
konkurowa³y zespo³y g³ównie
z Poznania, a tak¿e z Kalisza,
Œremu, Wrzeœni, Swarzêdza,
³¹cznie oko³o 500 uczestni-
ków.

M.D.
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Pod takim has³em 12 maja
br. odby³a siê IV edycja impre-
zy edukacyjno-integracyjnej
dla dzieci „W krainie baœni
i bajek”. Wziê³o w niej udzia³
350 uczniów z klas „0” – VI
szkó³ podstawowych z gminy
Œmigiel. Najwiêksz¹ atrakcj¹,
jak zwykle, zarówno dla
uczestników jak i mieszkañ-
ców naszego miasta jest barw-
ny korowód dzieci przebra-
nych za postacie z bajek. To-
warzyszy mu zawsze bryczka
z kucami Jaros³awa Bartko-
wiaka, do której w tym roku
wsiedli dyrektor Centrum
Kultury Eugeniusz Kurasiñ-
ski oraz goœæ honorowy bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla.
Oprawê korowodu stanowi
tak¿e wóz stra¿acki, policyjny
i stra¿y miejskiej. Podczas
imprezy dzieci uczestniczy³y
w konkursie plastycznym pt.:
„Bohaterowie utworów Jana
Brzechwy”. Ta forma cieszy
siê niezmiennie najwiêksz¹
popularnoœci¹. Nap³ynê³o 190
prac. Wiêcej ni¿ w ubieg³ych
latach by³o uczestników

w konkursie czytelniczym pt.:
„Zwierzyniec pana Jana” (54).
Na scenie zaœ prezentowa³y
siê grupy w scenkach rodza-
jowych. Popularnoœæ imprezy
niezmiernie cieszy bibliote-
karki z Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Œmiglu po-
niewa¿ œwiadczy o du¿ym za-
interesowaniu ksi¹¿kami
i czytelnictwem. Niew¹tpliwie
zas³ugê te¿ maj¹ w tym na-
uczyciele, którzy wspaniale
przygotowuj¹ dzieci do kon-
kursów.
Wyniki poszczególnych kon-
kursów:

Konkurs plastyczny:
Klasy „0”
I miejsce – Adam Wasielewski
– Œmigiel – „0” a
II miejsce – Szymon Ciszew-
ski – Œmigiel – „0” c
III miejsce – Michalina ̄ yto –
¯egrówko
Klasa I
I miejsce – Dominika S³oma –
Stare Bojanowo – I b
II miejsce – Kamil Kupka –
Stare Bojanowo – I b

III miejsce – Jagoda Wojcie-
chowska – Stare Bojanowo –
I b
Klasy II
I miejsce – Zuzanna Zaj¹c –
¯egrówko
II miejsce – Emil Wilkowicz –
¯egrówko
III miejsce – Mateusz Kozak
– ¯egrówko
Klasy III
I miejsce – Erika Szczerbal –
Stare Bojanowo – III a
II miejsce – Tomasz Piotrow-
ski – Wonieœæ
III miejsce – Weronika Ko-
strzewa – Stare Bojanowo –
III b
Klasa IV
I miejsce – Aleksandra Wojt-
kowiak – Œmigiel – IV c
II miejsce – Agata Siczyñska
– Œmigiel – IV a
III miejsce – Wiktoria Wró-
blewska – Œmigiel – IV a
Klasa V
I miejsce – Monika Koniecz-
na – Bronikowo
II miejsce – Bartosz Bednar-
czyk – Œmigiel
III miejsce – Sonia Nowak –
Œmigiel
Przyznano 26 wyró¿nieñ.

9 maja w czytelni œmigiel-
skiej biblioteki publicznej od-
by³o siê spotkanie autorskie
Urszuli Ciszewskiej, poetki
mieszkaj¹cej w Racocie, z pa-
niami ze œmigielskiego Klubu
Seniora. Spod jej pióra wysz³o
wiele wierszy o ró¿norodnej
tematyce m.in. dot. przyrody,
¿ycia, œmierci, cierpienia, ale
tak¿e radoœci i zwyczajnych

„Kram pana Brzechwy”

Spotkanie z poetk¹ Urszul¹
Ciszewsk¹

Konkurs czytelniczy:
Kategoria klas I-II:
I miejsce – Bartosz Matuszak
– Stare Bojanowo
II miejsce – Wioletta Jankow-
ska – Czacz
III miejsce – Sylwia D¹bkow-
ska – Stare Bojanowo
Kategoria klas III-IV:
I miejsce – Natalia Kozak –
Œmigiel
II miejsce – Weronika Franek
– Œmigiel
III miejsce – Klaudia Kruk –
Œmigiel
Kategoria klas V-VI:
I miejsce – Joanna D¹browska
– Bronikowo
II miejsce – Agnieszka ¯yto –
Œmigiel
III miejsce – Monika Koniecz-
na – Bronikowo

Konkurs scenek rodzajo-
wych:
I miejsce – klasa „0” a Œmigiel
– za scenkê „ZOO”
II miejsce – klasa III b – Stare
Bojanowo – za scenkê „Sied-
miomilowe buty”
III miejsce – klasa „0” i I
¯egrówko – za scenkê „Zacza-
rowana zagroda”

Barbara Mencel

codziennych zdarzeñ. Jest
autork¹ cyklu wspania³ych
wierszy na czeœæ Papie¿a Jana
Paw³a II. Czêœæ z nich przed-
stawi³a na spotkaniu. Pisze
równie¿ wiersze o dzieciach
i dla dzieci. Jak sama mówi:
„Piszê o tym, co mi w danym
momencie przyjdzie do g³owy
b¹dŸ co mnie zaintryguje”.

D. Hampel
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Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy oraz Stowarzysze-
nie Nauczycieli Nowatorów
Oddzia³ Terenowy w Œmiglu
zaprosi³y dzieci na spotkanie
z pielêgniark¹ Jolant¹ Brem-
borowicz. Pani Joli nie trzeba
by³o przedstawiaæ dzieciom,
gdy¿ od kilkunastu lat pracu-
je jako higienistka szkolna.
Dzieci wys³ucha³y wierszy
o zdrowiu i prawid³owym

Z okazji „Dnia Bibliotek
i Bibliotekarza” w Filii Biblio-
tecznej w Czaczu odby³y siê
dwa konkursy dla dzieci.
Pierwszy, dla klas I-III, odby³
siê 18 maja. By³ to konkurs
czytelniczy „Spotkanie z Ja-
nem Brzechw¹” a jego zwy-
ciê¿czyniami zosta³y: Wiolet-
ta Jankowska (I miejsce), Ja-
goda Maækowiak (II miejsce)

Tak mo¿na by nazwaæ wy-
stawê malarstwa Oleksandra
Dmytrenki z Ukrainy, otwart¹
6 kwietnia w sali kameralnej
Centrum Kultury w Œmiglu.
Autor ukoñczy³ ASP we Lwo-
wie. Obecnie jest docentem
w Katedrze Rysunku ASP we
Lwowie.
Zajmuje siê malarstwem szta-
lugowym, rysunkiem i projek-
towaniem witra¿y. Mia³ wiele
wystaw indywidualnych i zbio-
rowych, m.in. we Lwowie, Ki-
jowie, Rzeszowie, Przemyœlu,
Frankfurcie n/Odr¹, Buda-
peszcie, Colombo, Wroc³awiu.

Czytelnicze œwiêto

Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹

Konkursy w Czaczu

Olejno i pastelowo

od¿ywianiu. W trakcie spotka-
nia podzieli³y siê uwagami
o tym, co lubi¹ jeœæ, a czego
nie powinny. Na zakoñczenie
spotkania Pani Jola poczêsto-
wa³a dzieci s³odyczami, cho-
cia¿ jak sama stwierdzi³a, nie
jest to zdrowe. Spotkanie od-
by³o siê w czytelni œmigiel-
skiej biblioteki, a udzia³ w nim
wziê³o 20 osób, w tym kilkoro
rodziców z ma³ymi dzieæmi.

D. Hampel

oraz Karolina Fr¹ckowiak
(III miejsce).
Dzieñ póŸniej odby³ siê spe-
cjalny konkurs dla przedszko-
laków i dzieci z klas zerowych
na temat „Moje ulubione baj-
ki, ich postacie i bohatero-
wie”. Tym razem zwyciêzca-
mi zostal i  wszyscy mali
uczestnicy.

Joanna Boroñ.

Ogl¹daj¹c wystawê Oleksan-
dra Dmytrenki, zauwa¿yæ
mo¿na trzy tematy dominuj¹-
ce w jego malarstwie. Pierw-
szy to motywy przyrodnicze
zwi¹zane z poblisk¹ Trze-
bidz¹, gdzie u Zofii i Zdzis³a-
wa Czajków artysta czêsto
przebywa i maluje. Drugi te-
mat to Lwów z jego prze-
piêkn¹ architektur¹. Trzecim
tematem jest Wroc³aw, równie
piêknie przedstawiony przez
malarza. Ju¿ od wielu lat uczel-
nie plastyczne Lwowa i Wro-
c³awia wspó³pracuj¹, co za-
owocowa³o wieloma wystawa-

mi i plenerami polsko-ukra-
iñskimi. Prace Oleksandra
Dmytrenki, które mo¿na by³o

podziwiaæ na œmigielskiej wy-
stawie, to g³ównie pastele
i oleje.

Majowe œwiêto ksi¹¿ki
i Dzieñ Bibliotekarza by³
okazj¹ do spotkania, 11 maja,
burmistrza Cieœli z pracowni-
cami Biblioteki Publicznej
w Œmiglu i podleg³ych jej filii.
Na rêce Danuty Hampel, kie-
rownika œmigielskiej placów-
ki, burmistrz wrêczy³ list oko-
licznoœciowy z ¿yczeniami dla
wszystkich osób zwi¹zanych
z bibliotekarsk¹ s³u¿b¹. Prze-
kaza³ równie¿ do zbiorów bi-
bliotecznych unikaln¹ publi-

kacjê pod redakcj¹ prof. Janu-
sza Czebreszuka, honorowe-
go obywatela Œmigla, i prof.
Johannesa Müllera zatytu³o-
wan¹ „Bruszczewo”, a poœwiê-
con¹ badaniom archeologicz-
nym w tej miejscowoœci.
Kwiaty wraz z ¿yczeniami i po-
dziêkowaniami panie bibliote-
karki otrzyma³y tak¿e od Eu-
geniusza Kurasiñskiego, dy-
rektora Centrum Kultury
w Œmiglu.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

A.Szulc
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Nowo powsta³e ko³o ZMW
w Broñsku ma coraz to nowe
pomys³y na urozmaicenie
¿ycia m³odzie¿y na wsi. Jed-
nym z nich by³o zorganizowa-
nie majowego rajdu rowero-
wego. Zainteresowanie t¹
form¹ rekreacji zaskoczy³o
nawet organizatorów, gdy
3 maja przed sal¹ w Broñsku
zebra³a siê 30-osobowa grupa
rowerzystów gotowa, pod kie-
rownictwem opiekuna Ber-
narda Pawlisiaka, wyruszyæ
w drogê. Trasa rajdu wynosi-
³a ok. 32 km i wiod³a przez Ko-
tusz, Reñsko, Ziemin, Klucze-
wo, Borek, ̄ egrówko, Karœni-
ce, Nowy Bia³cz. Pan Pawli-

Majówka z ZMW

W dniach 21-23 kwietnia
oraz 12-14 maja w Zespole
Szkó³ w Czaczu odby³ siê har-
cerski kurs pierwszej pomo-
cy przedmedycznej w sytu-
acjach nag³ego zagro¿enia
¿ycia. W zajêciach wziê³o
udzia³ 25 harcerzy i harcerek,
w wieku 16 lat i wiêcej, z Wiel-
kopolski, w tym tak¿e ze Œmi-
gla. Podczas 30 godzin zajêæ
praktycznych oraz wyk³adów
instruktorzy Harcerskiej
Szko³y Ratownictwa w Pozna-
niu przekazali uczestnikom
ogrom profesjonalnej wiedzy
oraz wykszta³cili w kursan-
tach szablony postêpowañ
w wypadkach zagro¿enia
¿ycia – pocz¹wszy od zwyk³e-
go zakrztuszenia, na wypadku

samochodowym koñcz¹c.
Ostatniego dnia kursu odby³
siê egzamin na „Br¹zow¹ od-
znakê ratownika medycznego
ZHP”. Szczególnie mi³o nam
poinformowaæ, ¿e troje spo-
œród œmigielskich uczestni-
ków kursu pomyœlnie zda³o
testy i tak¹ odznakê zdoby³o.
S¹ to druhny Katarzyna W³o-
darczak oraz Magdalena Sta-
chowska a tak¿e druh Bartosz
Snela.
Warto odnotowaæ, ¿e prowa-
dz¹cy na ka¿dym kroku pod-
kreœlali profesjonalne podej-
œcie wszystkich uczestników
do zajêæ, które nie zdarza siê
zawsze na innych kursach
i wyrazili chêæ dalszej wspó³-
pracy.

„Harcerska pierwsza pomoc”

„Harcerskie zmagania
przetrwania”

W dniach 5-7 maja odby³
siê ju¿ po raz ósmy rajd har-
cerski „Stokrotka”. Zosta³ on
zorganizowany przez 7 HDWP
„Stokrotka” w Œmiglu, w sali
wiejskiej w Bronikowie. Jak
zwykle, rajd cieszy³ siê znako-
mit¹ frekwencj¹. Na dwóch
trasach – nocnej i dziennej (25
km) zmaga³o siê 102 uczest-
ników – przede wszystkim
z Hufca Œmigiel oraz z Miê-
dzychodu, Rawicza, Jarocina

siak pokaza³ uczestnikom po-
zosta³oœci dawnej osady w le-
sie przy Kotuszu, co by³o dla
wszystkich zaskoczeniem,
gdy¿ mimo ¿e mieszkaj¹ tak
blisko, nikt o jej istnieniu nie
wiedzia³. „Przed Zieminem
„wspinaliœmy” siê na „góry”
¿wirowni, sk¹d rzekomo wi-
daæ Broñsko, jednak¿e mimo
usilnych starañ nie uda³o nam
siê odkryæ, która z tych ma-
lutkich miejscowoœci jest na-
sza.” – wspominaj¹ uczestni-
cy. Nastêpnie w lasach za Zie-
minem chodzili po piwnicach
starej winnicy. By³o to szcze-
gólnie mi³e prze¿ycie dla
m³odszej grupy uczestników,

która nie chcia³a r uszyæ
w dalsz¹ drogê... Bardzo zmê-
czeni czterogodzinn¹ podró¿¹
i bardzo g³odni dotarli do
Broñska, gdzie zorganizowa-

li sobie ognisko. Uczestnicy
rajdu byli wyczerpani, ale te¿
zadowoleni. Ju¿ teraz zapowie-
dzieli chêæ udzia³u w kolej-
nych rajdach.

 

Zakoñczyliœmy akcjê pozy-
skiwania œrodków z odpi-

sów 1%.
Zebraliœmy w ten sposób

kwotê 2.051,40 z³
SERDECZNIE DZIÊKU-

JEMY
wszystkim, którzy zainwe-

stowali w harcerzy.

M.D.

Za poœrednictwem „Witryny”
dziêkujê raz jeszcze dyrekcji
oraz wszystkim pracownikom
Zespo³u Szkó³ w Czaczu oraz
panu Karolowi Jankowskiemu
– w³aœcicielowi Karczmy „Hu-
sarska” w Czaczu za pomoc
w organizacji kursu. Pragnie-

my poinformowaæ czytelni-
ków o tym, i¿ œmigielscy har-
cerze rozwa¿aj¹ podjêcie we
wrzeœniu edukacji szóstokla-
sistów w szko³ach podstawo-
wych naszej gminy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.

Bartosz Snela

i Leszna. Spotkania te ciesz¹
siê du¿¹ popularnoœci¹ ze
wzglêdu na atrakcje przygoto-
wane dla uczestników, ale
i wspania³¹ atmosferê, jaka to-
warzyszy harcerzom.
Nad przebiegiem rajdu czuwa-
³a 20-osobowa grupa harcerzy
oraz komenda w sk³adzie –
Karol W³odarczak, Bart³omiej
Gruszko, £ukasz Glapiak.
Zwyciêzcami wœród starszych
harcerzy okaza³ siê patrol

z Miêdzychodu, a wœród pa-
troli m³odszoharcerskich dru-
¿yna ze Starego Bojanowa.
Serdecznie dziêkujemy Pani
Dyrektor Zespo³u Szkó³
w Bronikowie Janinie Marci-
niak i Panu Karolowi Jankow-
skiemu, w³aœcicielowi restau-
racji „Marta” w Œmiglu, za po-
moc w organizacji rajdu oraz
Panu Burmistrzowi Œmigla Jó-
zefowi Cieœli za ufundowanie
pami¹tkowych pucharów oraz
nagród rzeczowych.

Magdalena Stachowska
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20 kwietnia – Stare Bojano-
wo
Oko³o godz. 1750 na drodze Sta-
re Bojanowo – Sp³awie 18-letni
mieszkaniec Koœciana, kieruj¹c
motocyklem Kawasaki, z nie-
ustalonych dotychczas przy-
czyn zjecha³ na prawe pobocze
jezdni i wywróci³ siê, zatrzymu-
j¹c siê po kilkudziesiêciu me-
trach na polu. Nieprzytomny
motocyklista zosta³ przewiezio-
ny do szpitala w Koœcianie.
21 kwietnia – Przysieka Pol-
ska
KPP w Koœcianie zosta³a poin-
formowana przez mieszkankê
gminy Œmigiel, ¿e w nocy 20/
21 nieznani sprawcy uszkodzili
jej Fiata 126 p zaparkowanego
w pobli¿u dworca PKP w Przy-
siece Polskiej. Wybito boczn¹
szybê oraz w kilku miejscach
wgnieciono karoseriê – poszko-
dowana straty oceni³a na 400 z³.
Po kilku godzinach zatrzyma-
no sprawców przestêpstwa –
3 mieszkañców gminy Koœcian
w wieku 17-18 lat. Za chuligañ-
ski wybryk grozi im do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
21 kwietnia – droga nr 5
Oko³o godz. 1220 na drodze nr
5 pomiêdzy Poninem, a Cza-
czem zatrzymano 64-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel, któ-
ry jecha³ rowerem, maj¹c 1,3 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
25 kwietnia – Koszanowo
Oko³o godz. 910 w Koszanowie
motorowerzysta, wyje¿d¿aj¹c
z drogi polnej na ul. Brusz-
czewsk¹, wjecha³ wprost pod
VW Polo, którym kierowa³ 78-
letni mieszkaniec gminy Œmi-
giel. W wyniku potr¹cenia 47-
letni mieszkaniec gminy Œmi-
giel trafi³ do szpitala w Koœcia-
nie ze z³amaniem lewej nogi.
Okaza³o siê, ¿e prawdopo-
dobn¹ przyczyn¹ zdarzenia
oprócz nieuwagi by³a nietrzeŸ-
woœæ motorowerzysty – 1,2 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
25 kwietnia – KKP Koœcian
Wszczêto dochodzenie prze-
ciwko 33-letniemu mieszkañco-
wi gminy Œmigiel, któr y
w grudniu 2005 r. dokona³ kra-

dzie¿y dwóch sterowników
centralnego ogrzewania warto-
œci 600 z³ na szkodê Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej w Racocie –
skradzione sterowniki odzyska-
no.
26 kwietnia – Gniewowo
Oko³o godz. 1100 na polu w po-
bli¿u miejscowoœci Gniewowo
z nieustalonej do chwili obec-
nej przyczyny zapali³ siê stóg
s³omy. W wyniku po¿aru spale-
niu uleg³o 8 ton s³omy ¿ytniej o
wartoœci 640 z³.
26 kwietnia – Œmigiel
Oko³o godz. 2110 na ul. Iwasz-
kiewicza zatrzymano 20-letnie-
go mieszkañca Œmigla, który
jecha³ rowerem bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci – 1,7 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
29 kwietnia – Œmigiel
Oko³o godz. 010 na ul. Orzesz-
kowej zatrzymano 30-letniego
mieszkañca Œmigla, który je-
cha³ rowerem, maj¹c 2 ‰ alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.
6 maja – Œmigiel
Oko³o godz. 2320 na ul. Kiliñ-
skiego zatrzymano 51-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel, któ-
ry jecha³ rowerem, bêd¹c w sta-
nie nietrzeŸwym – 0,55 ‰ alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.
7 maja – Œmigiel
Oko³o godz. 2000 w³aœciciel jed-
nego ze sklepów uj¹³ 31-letnie-
go mieszkañca Œmigla, który
w³amywa³ siê do jego sklepu.
W³amywacz, karany ju¿ za tego
typu przestêpstwa, mia³ przygo-
towane narzêdzia i torbê, lecz
nic nie zd¹¿y³ jeszcze ukraœæ.
Grozi mu do 8 lat pozbawienia
wolnoœci.
12 maja 2006 r. – Przysie-
ka Stara
Oo³o godz. 2010 na drodze po-
miêdzy Przysiek¹ Star¹
Pierwsz¹, a Przysiek¹ Star¹
Drug¹ rowerzysta, chc¹c unik-
n¹æ kontroli drogowej, próbo-
wa³ uciekaæ przed patrolem
policji. Po kilkunastu metrach
zosta³ zatrzymany, lecz odmó-
wi³ podania danych personal-
nych. Nie chcia³ równie¿ pod-
daæ siê badaniu na zawartoœæ
alkoholu. Gdy policjanci ostrze-

gli go, ¿e u¿yj¹ si³y, wyj¹³ z kie-
szeni scyzoryk, otworzy³ ostrze
i zamachn¹³ siê na jednego z po-
licjantów, krzycz¹c, ¿e go zabi-
je. Policjanci obezw³adnili na-
pastnika i doprowadzili do ko-
mendy. Okaza³o siê, ¿e zatrzy-
manym jest 50-letni mieszka-
niec gminy Œmigiel, który ma
orzeczony zakaz kierowania ro-
werem za jazdê w stanie nie-
trzeŸwym. Zatrzymanemu po-
brano  krew do badañ na zawar-
toœæ alkoholu i przewieziono do
Aresztu Œledczego, gdzie bê-
dzie odbywa³ karê za niep³ace-
nie grzywien. Za napaœæ na po-
licjanta grozi mu do 10 lat po-
zbawienia wolnoœci.
13 maja – Stare Bojanowo
Oko³o godz. 2200 w zatrzymano
44-letniego mieszkañca gminy
Œmigiel, który jecha³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym –
1 ‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
14 maja – Przysieka Polska
W nocy 13/14 maja dotychczas
nieustalony sprawca z budynku
gospodarczego w Przysiece
Polskiej skrad³ pi³ê ³añcuchow¹
m-ki Stihl oraz wêdki. Straty
oszacowano na ponad 3000 z³.
16 maja – Œmigiel
W nocy 15/16 maja dotychczas

nieustalony sprawca w³ama³ siê
do jednego ze sklepów spo¿yw-
czych. Z³odziej skrad³ papiero-
sy ró¿nych marek, pieni¹dze
i s³odycze – wartoœæ strat okre-
œlono na blisko 3.000 z³.
19 maja – Niet¹¿kowo
Oko³o godz. 2150 w zatrzymano
43-letniego mieszkañca gminy
Œmigiel, który jecha³ motoro-
werem maj¹c 0,8 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
20 maja – Œmigiel
Oko³o godz. 010 na ul. Œwiêtego
Wita zatrzymano 18-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel, któ-
ry kierowa³ Fiatem 126p, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym – 2 ‰ al-
koholu w wydychanym powie-
trzu.
21 maja – Bruszczewo
W nocy 21/22 zatrzymano sze-
œciu mieszkañców gminy Œmi-
giel w wieku od 17 do 19 lat,
którzy oko³o pó³nocy w Brusz-
czewie pobili dwóch mê¿czyzn.
Jeden z poszkodowanych pozo-
sta³ w szpitalu na obserwacji.
Napastnicy w wiêkszoœci byli
po u¿yciu alkoholu. Policja pro-
wadzi postêpowanie maj¹ce na
celu wyjaœnienie okolicznoœci
zdarzenia. Za udzia³ w pobiciu
grozi sprawcom do 3 lat pozba-
wienia wolnoœci (art.158§1 kk).

G³upota, bezmyœlnoœæ,
a mo¿e celowe dzia³anie? Jak
wyt³umaczyæ to, ¿e ktoœ roz-
pali³ ognisko na podeœcie jed-
nego ze œmigielskich wiatra-
ków!? Tylko dziêki temu, ¿e
pan Z. Bremborowicz, prze-
chodz¹c akurat obok, zawia-
domi³ Stra¿ Po¿arn¹, Œmigiel
ma nadal dwa unikalne wiatra-
ki. Szkoda, któr¹ nieomal wy-
rz¹dzili nieznani dotychczas
sprawcy, by³aby niemo¿liwa

Du¿o nie brakowa³o
do oszacowania ze wzglêdów
historycznych, w p³omieniach
bowiem zgin¹³by wiatrak po-
siadaj¹cy najwiêcej zabytko-
wych elementów.
Wiatraki s¹ zreszt¹ sta³ym
miejscem chuligañskich wy-
bryków, o czym œwiadcz¹ po-
wybijane szyby w okienkach
i uszkodzone porêcze. Po pro-
stu ¿al na to patrzeæ.

M.D.
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13 maja odby³ siê fina³ IV
Regionalnego Festiwalu Pio-
senki Dzieciêcej i M³odzie¿o-
wej „Muzol” organizowany
przez  Centr um Kultur y
w Œmiglu. Wyst¹pi³o w nim 71
solistów i 10 zespo³ów nie tyl-
ko z regionu, ale i z kraju. Zo-
stali oni wy³onieni spoœród
200 uczestników zg³oszonych
do eliminacji, które odby³y siê
8 kwietnia. Jak co roku festi-
wal odbywa³ siê pod honoro-
wym patronatem burmistrza
Œmigla Józefa Cieœli. Patronat
medialny objê³y: Gazeta Ko-
œciañska, Panorama Lesz-
czyñska, Radio Elka i Radio
Eska. Finansowo festiwal
wspar³o Starostwo Powiatowe
w Koœcianie i Wielkopolski
Urz¹d Marsza³kowski. Jak
ocenia kierownik artystyczny
Henryk Pella, poziom konkur-
su by³ bardzo wysoki, zdecy-
dowanie najwy¿szy w historii
„Muzola”. Tê opiniê podzielili
jurorzy. By³a to Halina Bene-
dyk, piosenkarka,  która
w 1984r. na festiwalu w Sopo-
cie, u boku w³oskiego piosen-
karza Marko Antonelli wy-
œpiewa³a przebój „Frontiera”.
Najwiêkszy sukces przyniós³
jej przebój na festiwalu w Opo-
lu w 1987r. „Mamy po dwa-
dzieœcia lat”. Od kilku lat z du-
¿ym powodzeniem uczestni-
czy w koncertach dla dzieci.
Drugi juror to Andrzej Kolen-
do kompozytor, dyrygent,
chórmistrz, aran¿er, absol-
went Akademii Muzycznej
w Poznaniu, laureat nagrody
Polskiego Radia, Ministra
Kultury i Sztuki, ZASP i ZA-
IKS. Aktualnie prowadzi kwar-
tet wokalny ARHED. W sk³ad
jury wchodzi³ tak¿e Karol
Napieralski, wychowanek
chóru profesora Stefana Stu-

Œ m i g i e l s k i  „ M u z o l ”

ligrosza „Poznañskie S³owi-
ki”, absolwent Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy na wy-
dziale instrumentalnym oraz
wokalno-aktorskim, obecnie
instruktor Domu Kultur y
„Orle Gniazdo” spó³dzielni
mieszkaniowej „Osiedle M³o-
dych” w Poznaniu.
Koncert laureatów rozpocz¹³
siê o godzinie 1800. Oprócz
zdobywców I, II i III miejsca
wyst¹pi³a w nim Weronika
Szypura, ubieg³oroczna laure-
atka „Muzola”, zespó³ „Pry-
zmat Bis”  i Halina Benedyk.
Wyniki konkursu:
KATEGORIA 7-10 LAT
I miejsce – Anna Tomaszew-
ska – Œmigiel
II miejsce – Weronika Kry-
stek – Bielewa
III miejsce– Aleksandra Kacz-
marek – Œroda Wlkp.
Wyró¿nienia:
Emilia Hamerlik – Bielawa
Natalia Kwieciñska – Chwa³-
kowo
Jêdrzej Tyliñski – Wielichowo
Julia Buliñska – Górka Du-
chowna
Weronika  T ur czyniak –
Chwa³kowo

KATEGORIA 11-13 LAT
I miejsce – Klaudia Adamus –
Wroc³aw
II miejsce – Jakub Peœla –
Chwa³kowo
III miejsce – Urszula Milew-
ska – Bielawa
Wyró¿nienia:
Anna Woœ – Przemêt
Paulina Mœcisz – Budzyñ
Robert Marciniak – Granowo
Estera Wrona – Rogo¿
Daria Kaczór – Koœcian
Natalia Œwitalska – Œmi-
giel
Anna Jarmuszkiewicz –
Kórnik
KATEGORIA 14-16 LAT
I miejsce – Agnieszka
Brenzak – Bielawa
II miejsce – Michalina
Talaœka – Pi³a
III miejsce – Anna £uka-
szewska – Budzyñ
Wyró¿nienia:
Martyna Kyc – Chocia-
nów
Agnieszka Olejnik –
Bielawa
Karolina Semeniuk –
Wschowa
Dominika Drzewiecka
– Przemêt

W dniach 19 i 20 maja
w Centrum Kultury w Œmiglu
odby³y siê warsztaty taneczne
poœwiêcone nauce salsy. S³o-
wo to w jêzyku hiszpañskim
oznacza sos, smak lub styl.
Salsa w muzyce narodzi³a siê
w latach 1940-1970 z fuzji ryt-

mów afrokubañskich i karaib-
skich pod du¿ym wp³ywem
jazzu. Rozwija³a siê na Kubie,
w Portoryko, Nowym Jorku
i w innych krajach regionu
Karaibów. Salsê w odró¿nie-
niu od innych tañców towarzy-
skich tañczy siê g³ównie

S a l s a  –  w a r s z t a t y  t a n e c z n e

Katarzyna Knoska – Koœcian
KATEGORIA M£ODZIE¯O-
WA 17-20 LAT
I miejsce – Katarzyna Maro-
na – Œmigiel
II miejsce Bo¿ena Szentak –
Drezdenko
III miejsce – Marta Demska
– Leszno
Wyró¿nienia:
Patrycja K¹kalec – Wschowa
Marcelina WoŸna – Wschowa
Joanna Majorczyk – Granowo
KATEGORIA ZESPO£Y WO-
KALNE
I miejsce – Sherzo I – Leszno
II miejsce – M³odzie¿owe Stu-
dio Piosenki – Leszno
III miejsce – Trio Grzeœko-
wiak, Godziewska, Stasi³ow-
ska – Leszno
Wyró¿nienia:
Duet – Leszno
Wiolinki – Leszno
Nagrodê specjaln¹ – kino do-
mowe ufundowane przez bur-
mistrza Œmigla otrzyma³a œmi-
gielanka Ania Tomaszewska.

Barbara Mencel

w miejscu i to w kilku stylach:
kubañskim, nowojorskim,
portorykañskim, kolumbij-
skim, palladium, mambo, Los
Angeles i Rueda de Casino.
Najpopularniejszym stylem
tañczonym w Polsce jest styl
k u b a ñ s k i  i  p o w s t a ³ y

w Los Angeles.
Tego ostatniego uczyli prawie
40 uczestników warsztatów
Janusz Wielgosz (nauczyciel
tañca) i Karolina Obarek (asy-
stentka) z £odzi.

E.K.
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Tropy
Wañkowiczow-

skiego
Smêtka wiod¹

do Parska

B l i s k o w s c h o d n i  w ¹ t e k  B r u n a t n e g o  B a r o n a

Grzegorz Nowak

(c.d.n.)

Karol Grünberg w swoim
opracowaniu „Niemcy i ich
organizacje polityczne w Pol-
sce miêdzywojennej” (1970)
tak charakteryzuje sylwetkê
Hansa Kohnerta, szefa i przy-
jaciela Gero von Gersdorffa:
„[...] Przewodnicz¹cym utwo-
rzonego [ju¿ w RFN] przy
Ziomkostwie Prus Zachod-
nich zespo³u zajmuj¹cego siê
badaniem stosunków w Pol-
sce jest Hans Kohnert, wy-
trwa³y propagator idei hitle-
rowskich, w szeregach Deut-
sche Vereinigung, której by³
organizatorem i prezesem,
wyró¿niony zosta³ przez Hitle-
ra z³ota odznak¹ NSDAP
i z³ot¹ odznak¹ Hitlerjugend,
stopniem Ober füurera SS
oraz nagrodzony maj¹tkiem
ziemskim pod Inowroc³a-
wiem. W okresie powojennym
Kohnert wyró¿ni³ siê jako or-
ganizator i rzecznik Ziomkow-
stwa Westpreussen. Jego ak-
tualne, odwetowe wyst¹pienia
niewiele siê ró¿ni¹ w treœci od
frazeologii o wyzwoleñczej
i cywilizacyjnej misji Niem-
ców w Europie, któr¹ opero-
wa³ on ju¿ w latach trzydzie-
stych, gdy mobilizowa³ Deut-
sche Vereinigung do walki
przeciwko Polakom.”
Duet Kohnert-Gersdorff do-
skonale siê rozumia³. Jeszcze
przed wojn¹ (1937) wspólnie
opublikowali w Bydgoszczy
swoisty manifest, adresowany
do mieszkaj¹cych w Polsce
Niemców – „Wille zur Einhe-
it” („Chêæ do jednoœci”). Inte-
ligentni, wykszta³ceni (obaj
z doktoratami) i dobrze przy-
gotowani do dzia³añ agitacyj-
nych, wiedzieli, jak rzetelnie

wykonywaæ polecenia berliñ-
skich mocodawców. Postaæ
Gero von Gerdorffa, wykszta³-
conego i zaanga¿owanego
nazisty, jest typowa dla owych
czasów i niew¹tpliwie rzuca
cieñ na historiê tej niemiec-
kiej ziemiañskiej rodziny,
zwi¹zane j  z  Z iemi¹  Ko-
œciañsk¹ przez prawie ca³e
stulecia (1863-1945). Rodziny,
której ciekawa historia warta
jest osobnego opracowania
i która wyda³a ca³y szereg wy-
bitnych postaci ¿ycia kultural-
nego, politycznego i naukowe-
go w historii Niemiec. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje
tutaj oczywiœcie genera³ Ru-
dolf-Christoph von Gersdorff,
wnuk pierwszego w³aœciciela
maj¹tku Parsko – Rudolfa
Ernsta, zamachowiec na ¿ycie
Hitlera z berliñskiego Arsena-
³u (wiêcej: Gazeta Koœciañska
nr 3 z 19.01 br.), a wczeœniej –
jeden z pierwszych niemiec-
kich oficerów, który dotar³ do
Katynia i nag³oœni³ sprawê
mordu polskich oficerów.

Bliskowschodnia œcie¿ka

W 1968 roku rabin Meir Ka-
hane utworzy³ w Stanach Zjed-
noczonych partiê pod nazw¹
Liga Obrony ¯ydów (JDL),
której pocz¹tkowo g³ównym
celem by³a ochrona ¿ydow-
skich osiedli w Nowym Jorku
przed atakami uzbrojonych
murzyñskich i portorykañ-
skich gangów. W póŸniejszym
okresie ruch ten przyj¹³ pro-
gram globalnej ochrony inte-
resów ¯ydów na ca³ym œwie-
cie, jednak nigdy nie znalaz³
poparcia wœród syjonistycz-
nych organizacji, tak w USA,
jak i w samym Izraelu. W na-
stêpstwie przeprowadzonych
przez JDL zamachów i napa-
dów, kilku cz³onków tej partii
zosta³o w 1969 roku os¹dzo-
nych i skazanych na wielolet-
nie wyroki, a jej twórca rabin
Kahane wyemigrowa³ do Izra-
ela, poci¹gaj¹c za sob¹ najbar-
dziej oddanych mu zwolenni-
ków. W nowym miejscu szyb-

ko powo³a³ do ¿ycia partiê
Kach (z hebr. tylko w ten spo-
sób), której g³ównym przes³a-
niem sta³o siê d¹¿enie do usu-
niêcia z terenu Izraela wszyst-
kich obywateli arabskiego
pochodzenia. Dzia³alnoœæ ta
mia³a doœæ s³aby oddŸwiêk
i dopiero w 1982 roku Kaha-
ne dosta³ siê do izraelskiego
parlamentu (Knesetu) i to
dziêki doœæ spektakularnemu
dzia³aniu mediacyjnemu,
którego celem by³o, udane
zreszt¹, sk³onienie grupy
¿ydowskich ekstremistów
z Jamit do zaniechania pope³-
nienia zbiorowego samobój-
stwa i wyjazdu z pó³wyspu
Synaj. Program partii mia³ tak
zdecydowanie rasistowski
charakter, ¿e Kneset dokona³
specjalnej regulacji izraelskie-
go prawodawstwa, aby w wy-
borach w roku 1988 partia ta
nie mog³a ju¿ uczestniczyæ.
Dwa lata póŸniej Meir Kaha-
ne zosta³ zastrzelony w No-
wym Jorku przez islamskiego
ekstremistê z Egiptu. W reak-
cji na to wydarzenie syn Ka-
hane – Beniamin (zabity 10 lat
póŸniej przez Palestyñczy-
ków) – stworzy³ now¹ organi-
zacjê pod nazw¹ Kahane Chai
(hebr. Kahane ¿yje), która œci-
œle wspó³pracowa³a z parti¹
Kach. Ich przewodni¹ myœl¹
by³o odtworzenie „biblijnego
wizerunku i stanu Izraela”,
a na swoim koncie mia³y licz-
ne zamachy, napady i pod¿e-
gania do rasowych zamieszek.
W 1994 roku w Herbronie
cz³onek partii Kach, osadnik
dr Baruch Goldstein, zastrze-
li³ z pistoletu maszynowego 29
Palestyñczyków, modl¹cych
siê w Grocie Patriarchów
(gdzie pochowani s¹ biblijni
prorocy: Abraham, Izaak i Ja-
kub z ¿onami). Za poparcie
tego czynu szaleñca obie par-
tie zosta³y zdelegalizowane.
Sam Goldstein, który równie¿
zgin¹³ w tym zamachu, zosta³
pochowany w zamieszka³ej
przez zwolenników skrajnej
prawicy ¿ydowskiej, podhe-
broñskiej osadzie Kiriat Arba.

Jego grób, podobnie jak rabie-
go Kahane, sta³ siê miejscem
licznych pielgrzymek ich zwo-
lenników.
Ruch Kach pozostawa³ nega-
tywnym ulubieñcem islam-
skich mediów ju¿ wczeœniej –
dziêki programowi przymuso-
wej depor tacji wszystkich
Arabów z Izraela. Kahane
w swoich licznych, skrajnie
rasistowskich wyst¹pieniach
atakowa³ Arabów niezwykle
agresywnie. „Zróbcie mnie
ministrem obrony na dwa
miesi¹ce, a nie zobaczycie
w Izraelu ani jednego karalu-
cha! – mawia³ do swoich zwo-
lenników – Obiecujê wam czy-
sty Erec Jisrael! Dajcie mi w³a-
dzê, abym siê z nimi rozpra-
wi³!”.
Zadziwiaj¹ce, ale jego wypo-
wiedzi – wypowiedzi cz³onka
narodu najbardziej dotkniête-
go i doœwiadczonego nazi-
stowskimi przeœladowaniami
w czasach III Rzeszy – dziw-
nie korespondowa³y z progra-
mem sprawców Holokaustu,
krzewicielami nazistowskiej
doktryny „rozszerzenia nie-
mieckiej przestrzeni ¿yciowej
na wschód” oraz stworzenia
w Europie jednorodnego et-
nicznie pañstwa niemieckie-
go. Z programem, który ju¿
w paŸdzierniku 1939 roku za-
czêto wprowadzaæ w czyn,
anektuj¹c do Rzeszy tereny
zamieszka³e przez etnicznych
Niemców (Austria, Sudety,
Pomorze Gdañskie, Œl¹sk
i Wielkopolska). W drugim
etapie Hitler planowa³ usun¹æ
z tego obszaru – w okresie na-
stêpnych dziesiêciu, dwudzie-
stu lat – ca³¹ ludnoœæ niearyj-
skiego pochodzenia (a przede
wszystkim ̄ ydów). Jednocze-
œnie, do tak utworzonej „Wiel-
kiej Rzeszy” sprowadzono
z terenów ca³ej Europy prawie
10 milionów ludzi, przyznaj¹-
cych siê pochodzeniowo do
wspólnoty z narodem nie-
mieckim.



czerwiec/2006 17

W sobotnie przedpo³u-
dnie, 20 maja, oficjalnie odda-
no do u¿ytku now¹ p³ytê bo-
iska sportowego, po³o¿onego
obok stadionu w Œmiglu. Ro-
zegrano tam turniej trampka-
rzy w dwóch kategoriach wie-
kowych: ch³opcy klas V-VI
szko³y podstawowej oraz
ch³opcy klas I-II gimnazjum.
W rozgrywkach uczestniczy-
³y tzw. dzikie dru¿yny, czyli
ch³opcy nie graj¹cy na co
dzieñ w klubach pi³karskich.
Na starcie stanê³o 9 dru¿yn
(5 w kategorii szkó³ podstawo-
wych oraz 4 w kategorii gim-
nazjum).

Leszek Balcer, prezes
przez ostatnie 17 lat prezesem
i od 31 lat cz³onek zarz¹du
œmigielskiego Zwi¹zku Dzia³-
kowców, zrezygnowa³ z powo-
dów zdrowotnych z kandydo-
wania w kolejnej kadencji. Na
walnym zebraniu sprawoz-
dawczym Rodzinnego Ogro-
du Dzia³kowego im. W³adys³a-
wa Piocha w Œmiglu przyjêto
rezygnacjê i wybrano nowe
w³adze stowarzyszenia.
Obrady toczy³y siê 25 kwiet-
nia w Domu Dzia³kowca. Ak-
tualnie dzia³ki uprawia 149
œmigielan. Po odczytaniu
sprawozdania z przebiegu

Turniej trampkarzy

Rezygnacja Leszka Balcera

Zwyciêzcy otrzymali z r¹k
burmistrza Œmigla Józefa Cie-
œli dyplom i puchar, a za zajê-
cie II oraz III miejsce dyplo-
my i statuetki.
A oto wyniki pi³karskich zma-
gañ:
kategoria szkó³ podstawo-
wych
I miejsce: „PITT - BULS”
II miejsce: „PETARDY”
III miejsce: „WYMIATACZE”
IV miejsce: „BURZA” - ŒMI-
GIEL
V miejsce: „SZALONE  BYKI”
kategoria gimnazjum
I miejsce: „LM- SUPER LI-
GHT”

II  miejsce:  „TEAM- RE-
SPECT”
III miejsce: „S£ONECZKA”
IV miejsce: „B£ÊKITNI-
GNOJNO”
Organizatorami turnieju byli:

Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu oraz
Klub Sportowy „Pogoñ-1929”
Œmigiel

Zygmunt Ratajczak
kierownik OKFiR Œmigiel

ostatniej 5-letniej kadencji (po-
przednio by³y kadencje 4-let-
nie), przyst¹piono do g³oso-
wania nad absolutorium. Przy-
jêto je niemal jednomyœlnie,

przy jednym glosie sprzeciwu.
W³adze Œmigla reprezentowa³
na spotkaniu Stefan Stacho-
wiak, zastêpca burmistrza.
Zebrani przyjêli uchwa³y o wy-
sokoœci obowi¹zuj¹cych obec-
nie sk³adek oraz o obowi¹zku
pracy spo³ecznej na rzecz
ogrodu. Uchwalono ponadto
program dzia³alnoœci na lata
2006-2010. Wybrano te¿ nowe
w³adze. Zarz¹d bêdzie mia³
teraz sk³ad 5-osobowy. Funk-
cjê prezesa powierzono Marii
¯urek. Wiceprezesami zosta-
li: Alfred Filipowicz i Zbigniew
Szymañski, skarbnikiem Kry-
styna Bar tkowiak, a cz³on-
kiem zarz¹du Rados³aw Mie-
dzianek.

- Milo by³o mi s³uchaæ sympa-
tycznych podziêkowañ. Cie-
szê siê, ¿e na zakoñczenie
mojej kariery na dzia³kach tak
dobrze koledzy mnie ocenili.
Prezesem by³em przez pe³ne
piêæ ostatnich kadencji. Mu-
sia³em zrezygnowaæ, gdy¿
ostatnio zdrowie mi nie dopi-
suje. Niech teraz tê pracê po-
prowadz¹ m³odsi ode mnie.
Jestem przekonany, ¿e zebra-
nie trafnie wybra³o i nowym
w³adzom ¿yczê wszelkiego
powodzenia – powiedzia³ po
zebraniu Leszek Balcer, któ-
ry niedawno obchodzi³ swe
70. urodziny.

tj
fot. Bogdan Ludowicz

Ju¿ po raz trzynasty m³o-
dzi i starsi mi³oœnicy biegania
spotkali siê w Œmiglu, aby ry-
walizowaæ na trasach Otwar-
tych Biegów Ulicznych Œmi-
gla. Przy piêknej, s³onecznej
pogodzie na starcie stanê³o
prawie 400 uczestników, któ-
rzy konkurowali w kilku kate-
goriach wiekowych, na ró¿-
nych dystansach.
Sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas: Edward Strzymiñski –
przewodnicz¹cy Zarz¹du Po-
wiatowego Szkolnego Zwi¹z-
ku Sportowego w Koœcianie,
zarazem przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Koœciañskiego,
Wiktor Snela - cz³onek Zarz¹-
du Powiatu Koœciañskiego,

Józef Cieœla - burmistrz Œmi-
gla, Jan Józefczak – przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla, Stefan Stachowiak – za-
stêpca burmistrza Œmigla oraz

radni Rady Miejskiej Œmigla –
Bogdan Turliñski, Eugeniusz
Stachowski,
Oto wyniki XIII Otwartych
Biegów Ulicznych Œmigla.

Biegi ulicami Œmigla Klasyfikacja zespo³owa
szkó³:
Szko³y podstawowe:
(puchary przewodnicz¹cego
Zarz¹du Powiatowego Szkol-
nego Zwi¹zku Spor towego
w Koœcianie Edwarda Strzy-
miñskiego)
I m. – Szko³a Podstawowa
Œmigiel
II m. – Szko³a Podstawowa
Stara Przysieka Druga
III m. – Szko³a Podstawowa
Stare Bojanowo
Szko³y gimnazjalne:
(puchary przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Œmigla Jana
Józefczaka)
I m. – Gimnazjum Stare Boja-
nowo

najm³odsi zawodnicy



czerwiec/200618

I m. – Karolina Skrzypczak
Oborzyska Stare
II m. – Oliwia Andrzejewska
Œmigiel
III m. – Aneta Wasyniak Krzy-
wiñ
- ch³opcy:
I m. – Bart³omiej Kulasiñski
Stara Przysieka Druga
II m. – Hubert Boœ Stare Bo-
j a n o w o
III m. – Maciej Szymlet Œmi-
giel
Klasyfikacja indywidualna
w kategoriach szkó³ gimna-
zjalnych:
Klasy I-II szkó³ gimnazjal-
nych:
- dziewczêta:
I m. – Malwina Furmaniak
Œmigiel
II m. – Sylwia Grycz Stara
Przysieka Druga
III m. – Monika Lewandowska
Stare Bojanowo
- ch³opcy:
I m. – Jakub Nowak Œmigiel
II m. – Micha³ B¹kowski Krzy-
wiñ
III m. – Dariusz Talikadze
Koœcian
I miejsce w kategorii niepe³-
nosprawnych - Sebastian Ma-
œlak, Gimnazjum Œmigiel
Klasy III szkó³ gimnazjal-
nych:
- dziewczêta:
I m. – Michalina Piecuch Sta-
re Bojanowo
II m. – Marcjanna Koczorow-
ska Stare Bojanowo
III m. – Patrycja Œliwiñska
Bronikowo
- ch³opcy:
I m. – Kamil J¹der Œmigiel
II m. – Pawe³ Kupka Stare Bo-
janowo
III m. – Krzysztof Miedziarek
Œmigiel

Klasyfikacja biegu OPEN
kobiet
I m. – Ma³gorzata Nowak Po-
powo Stare
II m. – Magdalena Habernik
LO Œmigiel
III m. – Barbara Przydró¿na
Niet¹¿kowo
IV m. – Agnieszka Ki¹ca LO
Œmigiel
V m. – Sylwia Grycz „WLKS”
– Wroc³aw
VI m. – Beata Paul Niet¹¿ko-
wo
Zawodniczki otrzyma³y pu-
chary ufundowane przez bur-
mistrza Œmigla Józefa Cieœlê
oraz statuetki, nagrody rze-
czowe i dyplomy.
Klasyfikacja biegu OPEN
mê¿czyzn
I m. – Aleksander Nika³ajuk
Leszno – (Bia³oruœ)
II m. – Andrzej Œwiêtek Lesz-
no
III m. – Tomasz Napiera³a
Koœcian
IV m. – £ukasz Fr¹ckowiak
Niet¹¿kowo
V m. – Bartosz Marciniak LO
Œmigiel
VI m. – Bartosz Stanek Œmi-
giel
Zawodnicy otrzymali puchary
ufundowane przez starostê
powiatu koœciañskiego An-
drzeja Jêcza oraz statuetki,
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Zwyciêzcy w kategoriach
wiekowych
Kategoria 17 – 19 lat:
- Mê¿czyŸni: Tomasz Sadow-
ski LO Œmigiel
- Kobiety: Ma³gorzata Szafer-
ska LO Œmigiel
Kategoria 20 – 29 lat:
- Mê¿czyŸni:   Patryk Musie-
lak        Leszno
Kategoria 50 – 59 lat:

- Mê¿czyŸni: Tadeusz Legier-
ski Widziszewo
Kategoria 60 – 69 lat:
- Mê¿czyŸni: Ireneusz Piasec-
ki Czempiñ
Kategoria 70 lat i wiêcej:
- Mê¿czyŸni: Micha³ Szkudla-
rek Przysieka Polska
 Zawodniczki i zawodnicy
otrzymali statuetki, nagrody
rzeczowe i dyplomy.
Zawody przebieg³y w mi³ej,
sportowej atmosferze. Wszy-
scy uczestnicy biegów otrzy-
mali poczêstunek w postaci
n a p o j ó w  c h ³ o d z ¹ c y c h ,
dro¿d¿ówek sponsorowanych
przez piekarniê Danuty Gry-
gier w Œmiglu oraz kie³basê
z chlebem.
Na koniec tradycyjnie ju¿ roz-
losowano wœród zawodników
szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych rower ufundowany
przez firmê PH- Zbigniewa
Chudaka w Œmiglu. Szczêœli-
wym posiadaczem roweru zo-
sta³a uczennica klasy IV Szko-
³y Podstawowej w Œmiglu Ewa
KaŸmierczak.
W imieniu Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu, g³ównego organizatora
XIII Biegów Ulicznych Œmi-
gla, dziêkujê wspó³organizato-
rom: Centrum Kultury w Œmi-
glu, Liceum Ogólnokszta³c¹-
cemu w Œmiglu oraz Bankowi
Spó³dzielczemu w Œmiglu,
OSP Œmigiel, Zak³adowi Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Œmiglu, funkcjona-
riuszom: Komendy Powiato-
wej Policji w Koœcianie, Poste-
runku Policji w Œmiglu, Stra-
¿y Miejskiej oraz nauczycie-
lom, którzy od wielu lat bar-
dzo  aktywnie  pomagaj¹
w przeprowadzeniu imprezy.
Dziêkujê tak¿e opiekunom
grup szkolnych, którzy po-
œwiêcaj¹ swój wolny czas, by
dzieci mog³y zasmakowaæ
sportowej rywalizacji.
Dziêkujê  pras ie  i  radiu
„ELKA” za reklamowanie na-
szej imprezy, co ma du¿y
wp³yw na liczbê jej uczestni-
ków.
Ze spor towym pozdrowie-
niem:

II m. – Gimnazjum Œmigiel
III m. – Gimnazjum Krzywiñ
Szko³y ponadgimnazjalne:
I m. – Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Œmiglu
II miejsce Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie
(puchary kierownika Oœrod-
ka Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu Zygmunta Rataj-
czaka)
Klasyfikacja indywidualna
w kategoriach szkó³ podsta-
wowych:
Klasy II i m³odsi uczniowie
szkó³ podstawowych:
- dziewczêta:
I m. – Daria Paluszak Œmigiel
II m. – Paulina Sieracka Stara
Przysieka Druga
III m. – Weronika Marciniak
Œmigiel
- ch³opcy:
I m. – Patryk Konieczny Œmi-
giel
II m. –Adrian Grabowski
¯egrówko
III m. – Adrian KaŸmierczak
Œmigiel
Klasy III szkó³ podstawo-
wych:
- dziewczêta:
I m. – Maria Gabler Œmigiel
II m. – Joanna Kalitka Œmigiel
III m. – Aleksandra Józefiak
Œmigiel
- ch³opcy:
I m. – Patryk Glapiak Stare
Bojanowo
II m. – Jan Borowiak Stare Bo-
janowo
III m. – Kamil Kruk Broniko-
wo
Klasy IV szkó³ podstawo-
wych:
- dziewczêta:
I m. – Magdalena Perz Stara
Przysieka Druga
II m. – Klaudia Konieczna
Œmigiel
III m. – Klaudia Bonkowska
Stara Przysieka Druga
- ch³opcy:
I m. – Mi³osz Kiciñski  Œmi-
giel
II m. – £ukasz Przybylak
Œmigiel
III m. – Miron Furmaniak
Œmigiel
Klasy V-VI szkó³ podstawo-
wych:
- dziewczêta:

Zygmunt Ratajczak
Kierownik Organizacyjny XIII

Biegów Ulicznych Œmigla

czo³owa szóstka biegu OPEN kobiet



„Muzol 2006”

„W krainie baœni i bajek 2006”



XV Jubileuszowe „Dni Œmigla”


