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Po raz osiemnasty redakcja „Wiado-
moœci Koœciañskich” przyzna³a dorocz-
ne nagrody „za nieprzeciêtnoœæ”. Statu-
etkê z br¹zu obrazuj¹c¹ tytu³ow¹ stronê
czasopisma przyznaje siê za nieprzeciêt-
ne dokonania maj¹ce znacz¹cy wp³yw na
¿ycie spo³eczne, gospodarcze i kultural-
ne Ziemi Koœciañskiej. Od czternastu lat
wraz z nagrodami „za nieprzeciêtnoœæ”
przyznawane jest wyró¿nienie „Dobry
Gospodarz”, które otrzymaæ mog¹ dzia-
³acze samorz¹dowi.
Gwarantem wartoœci wyró¿nieñ przyzna-
wanych przez „Wiadomoœci Koœciañ-
skie” jest grono ich laureatów. Wszyst-
kich ³¹czy jedna cecha: s¹ nieprzeciêtni
w tym, co robi¹, ka¿dy z nich odcisn¹³
swoje pozytywne piêtno w krajobrazie
Ziemi Koœciañskiej.
Laureaci XVIII edycji nagród „Wiadomo-
œci Koœciañskich” za rok 2007:
Zofia Skrzypek – od 55 lat zwi¹zana z Pol-
skim Czerwonym Krzy¿em.
Pracê w PCK, która okaza³a siê jej
¿yciow¹ pasj¹, rozpoczê³a w 1953. Z Za-
rz¹dem Powiatowym PCK w Koœcianie
zwi¹zana by³a do 1975 roku, kiedy to
przesz³a do Zarz¹du Wojewódzkiego
w Lesznie, gdzie pracowa³a do emerytu-
ry. Æwieræ wieku temu powróci³a do pra-
cy w koœciañskim PCK jako wolonta-
riuszka. W roku 2000 utworzy³a przy Za-
rz¹dzie Rejonowym PCK w Koœcianie
Grupê Rehabilitacyjn¹, której do dziœ
przewodniczy. Jest inicjatork¹ i dobrym
duchem wielu cennych inicjatyw niesie-
nia pomocy bliŸnim. Zofii Skrzypek przy-
znano nagrodê „za serce”.
Zbigniew Chudak – œmigielski przed-
siêbiorca, który z niczego stworzy³ so-
lidn¹ i dobrze prosperuj¹c¹ firmê.

„Przedsiêbiorstwo handlowe Zbigniew
Chudak” rozpoczê³o dzia³alnoœæ w 1991
roku. Zatrudnia³o wówczas trzech pra-
cowników, a jego ca³ym kapita³em by³
zmys³ ekonomiczny i niespo¿yta energia
w³aœciciela. Po siedemnastu latach przed-
siêbiorstwo rozros³o siê ponad dziesiê-
ciokrotnie. Firma prowadzi dzia³alnoœæ
w zakresie handlu opa³em, komplekso-
wej obs³ugi rolnictwa oraz sprzeda¿y ma-
teria³ów budowlanych, paliw i olejów sa-
mochodowych, a tak¿e skupu surowców
wtórnych. Historia firmy jest modelo-
wym przyk³adem wielkopolskiej gospo-
darnoœci i szacunku do pracy. Zbignie-
wowi Chudakowi przyznano nagrodê „za
przedsiêbiorczoœæ”.
Zdzis³aw Wojtczak – pracownik, publicy-
sta, literat.
Absolwent Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Koœcianie i wydzia³u prawa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Po aplikacji prokuratorskiej rozpocz¹³
pracê w prokuraturze w Nowej Soli. By³
tak¿e zastêpc¹ prokuratora wojewódzkie-
go w Lesznie, a karierê zawodow¹ zakoñ-
czy³ na stanowisku prokuratora rejono-
wego w Koœcianie. Mieszkañcom Ziemi
Œmigielskiej jest znany przede wszystkim
jako autor licznych publikacji w „Wiado-
moœciach Koœciañskich” oraz kilku ksi¹-
¿ek. Wysoko cenione s¹ jego reporta¿e
s¹dowe, eseje historyczne i opracowania
biograficzne. Ma du¿e zas³ugi w popula-
ryzowaniu twórczoœci emigracyjnego
pisarza – honorowego obywatela Koœcia-
na – Adama Tomaszewskiego. Zdzis³awo-
wi Wojtczakowi przyznano nagrodê „za
pióro”.
Stowarzyszenie Absolwentów Gimna-
zjum i Liceum w Koœcianie.

Nieprzeciêtni XVIII edycji Obchodz¹ce w roku 2007 piêtnastolecie
dzia³alnoœci stowarzyszenie stawiaj¹ce
sobie za cel miêdzy innymi badanie dzie-
jów szko³y oraz losów nauczycieli i ab-
solwentów jest wa¿nym nie tylko w Ko-
œcianie, ale i w Wielkopolsce wydawc¹
publikacji o tematyce regionalnej. Wyda-
³o drukiem 25 publikacji o ³¹cznym na-
k³adzie ponad kilkunastu tysiêcy egzem-
plarzy. S¹ one nieocenionym Ÿród³em
wiedzy dla historyków i regionalistów,
a nade wszystko dla przysz³ych pokoleñ
uczniów i nauczycieli koœciañskiego li-
ceum. Stowarzyszeniu Absolwentów
Gimnazjum i Liceum w Koœcianie przy-
znano nagrodê „za regionalizm”.
Ponadto po raz czternasty przyznano wy-
ró¿nienie „Dobry Gospodarz”. Za rok
2007 tym zaszczytnym tytu³em uhonoro-
wano Andrzeja Jêcza – starostê koœciañ-
skiego. Redakcja doceni³a du¿¹ skutecz-
noœæ Andrzeja Jêcza w pozyskiwaniu dla
powiatu œrodków zewnêtrznych (oko³o
15 mln z³). Wysoko oceniono tak¿e jego
dzia³ania na rzecz osób niepe³nospraw-
nych, a w szczególnoœci wybudowanie
Centrum Sportu i Rehabilitacji oraz
Oœrodka Wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi. Za przyznaniem wy-
ró¿nienia przemawia tak¿e, odbiegaj¹cy
od krajowej normy, dobry stan finansów
koœciañskiego szpitala oraz konsekwent-
nie realizowany program modernizacji
powiatowych dróg. Andrzej Jêcz drug¹
kadencjê sprawuje urz¹d starosty. Repre-
zentuje Wielkopolskê w Zarz¹dzie Zwi¹z-
ku Powiatów Polskich i cz³onkiem Komi-
sji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Teryto-
rialnego.

(aj)

9 lutego w Samorz¹dowym Gimna-
zjum w Œmiglu odby³y siê III Targi Edu-
kacyjne zorganizowane przez doradcê za-
wodowego Szkolnego Oœrodka Kariery
Izabellê Szablewsk¹.  Swoj¹ ofertê edu-
kacyjn¹ przedstawi³y cztery szko³y po-
nadgimnazjalne – Zespó³ Szkó³ Ponad-

Targi Edukacyjne w œmigielskim gimnazjum
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Koœcianie oraz Pry-
watne Liceum w Lesznie. Na targach
obecni byli tak¿e przedstawiciele okolicz-
nych zak³adów pracy.
Targi przygotowano dla gimnazjalistów,

których ju¿ w najbli¿szym czasie czeka
nie³atwa decyzja wyboru dalszej nauki.
Oprócz uczniów szko³y w Œmiglu uczest-
niczyli w nich gimnazjaliœci ze Starego
Bojanowa i Czacza. Dla nich starsi kole-
dzy ze szkó³ œrednich przygotowali pre-
zentacje kierunków nauczania oraz zajêæ
pozalekcyjnych.

Hanna Portala

W ramach akcji „ZIMA 2008” Gmin-
na Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, jak co roku, zorganizowa-
³a dla dzieci ze œwietlic socjoterapeutycz-
nych w Œmiglu, Czaczu, Machcinie, Bro-
nikowie, ¯egrówku, Starym Bojanowie

Akcja - ZIMA 2008
i Sp³awiu wyjazdy integracyjne.
Wzorem lat ubieg³ych by³ to wyjazd na
ulubiony przez dzieci basen, a tak¿e dwu-
godzinne zajêcia w leszczyñskiej krêgiel-
ni, gdzie rywalizacjê w rozgrywkach dru-
¿ynowych nagradzano ³akociami. Orga-

nizatorzy, poza rekreacj¹ z zakresu za-
jêæ ruchowych, zapewnili dzieciom roz-
rywkê kulturaln¹, finansuj¹c podopiecz-
nym spektakl teatralny „Królowa œnie-
gu”.
Z wypoczynku skorzysta³o ³¹cznie ponad
160 dzieci.

G.£.
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13 lutego w filii bibliotecznej w Cza-
czu przygotowano zajêcia „walentynko-
we”.
Na spotkaniu dzieci mog³y poznaæ wiele
ciekawych informacji dotycz¹cych trady-
cji obchodzenia walentynek nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. Ponadto mia³y
okazjê wykonaæ walentynkowe serdusz-
ka z gazet i kolorowego papieru, które

Walentynki w bibliotece
póŸniej wrêczyæ mog³y swym ukocha-
nym osobom. Na uczestników zajêæ cze-
ka³y ró¿ne konkurencje z nagrodami,
m.in. krzy¿ówki z has³em walentynko-
wym. Na koniec dzieci wys³ucha³y opo-
wieœci o mi³oœci, po czym obdarowane
zosta³y s³odkimi serduszkami.
Program przygotowa³y Joanna Boroñ
i Marzena Adamczak.

M.A.

W pierwszym tygodniu zimowych
ferii w Filii Bibliotecznej w Czaczu zor-
ganizowano zajêcia integracyjne i literac-
kie dla dzieci. Bra³y one udzia³ w wielu

Ferie w bibliotece w Czaczu
zabawach integracyjnych pod has³em:
„Jesteœmy ró¿ni, jesteœmy podobni, ale
przede wszystkim jesteœmy razem po to,
¿eby wspólnie siê bawiæ”.
Dzieci podczas zabaw takich jak piosen-
ka na powitanie, zgaduj zgadula, zabawa
w lustro, œniegowa zabawa i iskierka
przyjaŸni œwietnie siê bawi³y i nawi¹za³y
nowe przyjaŸnie.
Ponadto mia³y mo¿liwoœæ wykonania
prac plastycznych – stroje na bale kar-
nawa³owe, maski i okulary. W ostatnim
dniu wys³ucha³y bajek, na podstawie któ-
rych sporz¹dzi³y ciekawe rysunki i ilu-
stracje. Odby³ siê równie¿ konkurs –

„Z jakiej to bajki?”
Na zakoñczenie spotkañ w bibliotece
dzieci otrzyma³y upominki i s³odycze.
Program przygotowa³y Joanna Boroñ
i Marzena Adamczak.

J.B.

Od d³u¿szego czasu moim pragnie-
niem w nauczaniu jêzyka niemieckiego
w œmigielskim gimnazjum by³y lekcje
„niemiecko-niemieckie”, czyli takie bez
u¿ywania jêzyka ojczystego. W ten spo-
sób uczniowie mieliby poczucie czegoœ
wyj¹tkowego, a poza tym musieliby so-
bie rzeczywiœcie radziæ w wielu trudnych
sytuacjach jêzykowych. Jak to jednak
zrobiæ , kiedy uczniowie doskonale
wiedz¹, ¿e nauczyciel prêdzej czy póŸniej
mo¿e u¿yæ jêzyka polskiego? Do tego
niezbêdna jest osoba z niemieckiego
obszaru jêzykowego. I tutaj my, nauczy-
ciele jêzyka niemieckiego, jesteœmy od
pewnego czasu w doskona³ej sytuacji,
gdy¿ w poznañskim Oœrodku Doskona-
lenia Nauczycieli zatrudniony jest dorad-
ca – metodyk z Niemiec Hans-Martin

Lekcja jêzyka niemieckiego „po niemiecku”.
Wickert. Jest to doœwiadczony nauczy-
ciel, który pracowa³ w wielu szko³ach
w Dolnej Saksonii. W Polsce nie znalaz³
siê jednak przypadkiem, jeszcze jako na-
uczyciel jêzyka niemieckiego w Niem-
czech zorganizowa³ wiele wycieczek
szkolnych do krajów Europy Œrodkowo-
Wschodniej, w tym do Polski. Nasz kraj,
jak sam przyzna³, zacz¹³ go pasjonowaæ
ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych.
Gdy otrzyma³ propozycjê pracy w Pozna-
niu w roli doradcy metodycznego dla
nauczycieli jêzyka niemieckiego z Mini-
sterstwa Oœwiaty w Warszawie, nie waha³
siê zbyt d³ugo.
Lekcja przeprowadzona przez Hansa-
Martina Wickerta odby³a siê 13 lutego
w klasie II f. Uczniowie ze zniecierpliwie-
niem czekali na „pierwszego Niemca”
w naszym gimnazjum. Na pocz¹tku lek-
cji wszyscy przedstawili siê goœciowi. Ju¿
to „pierwsze piêæ minut” pozwoli³o na
prze³amanie bariery jêzykowej. M³odzie¿
stwierdzi³a, ¿e zosta³a zrozumiana przez
pana Wickerta i sama równie¿ potrafi
zrozumieæ pojedyncze wyrazy, ca³e zda-
nia i nawet d³u¿sze wypowiedzi. PóŸniej
ju¿ lekcja potoczy³a siê wg okreœlonego
planu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e by³a to lek-
cja zintegrowana z programem naucza-

nia jêzyka niemieckiego w gimnazjum.
Dla mnie najwa¿niejsze by³o poczucie au-
tentycznoœci uczenia siê jêzyka wœród
uczniów. Okaza³o siê, ¿e mo¿na pozna-
waæ nowe s³ownictwo bez u¿ywania s³ow-
nika, ¿e uczniowie znaj¹ o wiele wiêcej
s³ówek niemieckich, ni¿ im to siê wyda-
je, ¿e s¹ w stanie zrozumieæ ca³y i nowy
tekst bez rozumienia jego czêœci sk³ado-
wych, czyli pojedynczych s³ówek.
Zajêcia te zapocz¹tkowa³y cykl lekcji pro-
wadzonych przez Hansa-Martina Wic-
kerta. Nastêpne odbêd¹ siê 2 kwietnia.
Zapraszam nauczycieli jêzyka niemiec-
kiego z naszej gminy. Mo¿liwe jest tak-
¿e, aby zabrali ze sob¹ kilku uczniów ze
swoich szkó³. Mo¿e byæ to dla nich
wszystkich doskona³a okazja do pozna-
nia nowych metod prowadzenia lekcji.

Wojciech Adamczewski
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10 lutego w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Œmiglu odby³o siê zebra-
nie wszystkich czynnych i wspieraj¹cych
cz³onków Towarzystwa Œpiewu „Harmo-
nia”. Zaproszenie na zebranie przyjê³a
Wies³awa Poleszak-Kraczewska – zastêp-
ca burmistrza Œmigla oraz dyrektor Cen-
trum Kultury w Œmiglu Eugeniusz Ku-
rasiñski. Zebranych powita³a prezes To-
warzystwa, Krystyna Schulz. Obecni na

Zebranie sprawozdawcze Harmonii
zebraniu uczcili minut¹ ciszy pamiêæ chó-
rzystów i cz³onków wspieraj¹cych, któ-
rzy odeszli od nas w poprzednim roku.
Nastêpnie wszyscy uczestnicy zostali za-
poznani ze sprawozdaniem z dzia³alno-
œci chóru. Pani prezes podziêkowa³a dy-
rektorowi Centrum Kultury za wspó³pra-
cê, lokalnym w³adzom za przekazanie
funduszy na zakup nowych garniturów
dla naszych chórzystów. By³ to tak¿e czas
na oficjalne powitanie dwóch nowych
chórzystek: Donaty Malak i Honoraty
Kurzawy. Ju¿ tradycyjnie pani prezes
dokona³a podsumowania frekwencji na
lekcjach chóru.
Na najsumienniejszych czeka³a s³odka
niespodzianka, któr¹ wrêczy³a Wies³awa
Poleszak-Kraczewska. Podczas zebrania
ka¿dy uczestnik móg³ podzieliæ siê w³a-
snymi uwagami i spostrze¿eniami doty-
cz¹cymi naszej dzia³alnoœci.

Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na
wspominanie obchodzonego niedawno
jubileuszu. Pani wiceburmistrz zapropo-
nowa³a, aby na 120-lecie chóru wydaæ
publikacjê dotycz¹c¹ historii naszego
chóru. W zwi¹zku z tym kierujemy go-
r¹c¹ proœbê do wszystkich osób, które
w swoich prywatnych albumach posia-
daj¹ stare fotografie chóru o udostêpnie-
nie ich w celu wzbogacenia archiwum fo-
tograficznego.

Zdjêcia i tekst K. Grocka

¯ycie kulturalne w powojennym Œmi-
glu kwit³o. Oprócz istniej¹cych wczeœniej
organizacji, których celem by³o propa-
gowanie ró¿nych form kultury wœród
spo³eczeñstwa, powstawa³y nowe jak np.
chór mêski Echo, który podj¹³ dzia³al-
noœæ w 1926 roku. Do aktywnych w okre-
sie II RP organizacji nale¿a³o niew¹tpli-
wie Towarzystwo Mi³oœników Sceny,
Zachowa³y siê dokumenty z lat 1924-34,
a z innych okresów publikacje w lokal-
nej prasie. Towarzystwo zawi¹za³o siê
pod has³em „Czeœæ sztuce”. Celem by³a
dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatowa, reali-
zowana przez organizowanie przedsta-
wieñ teatralnych. Skupia³o w swoim gro-
nie osoby, które chêtnie pomaga³y tak¿e
innym organizowaæ ró¿ne wystêpy
i przedstawienia. W 1928 roku towarzy-
stwo liczy³o 78 cz³onków. Prezesem Za-
rz¹du by³ Jan Kocot, wiceprezesem Jó-
zef Jasiñski, skarbnikiem W³adys³aw
Loga, sekretarzem Florian Schulz, kie-
rownikiem muzycznym Boles³aw Antko-
wiak, kierownikiem sceny W³adys³aw

Towarzystwo Mi³oœników Sceny w Œmiglu
Bromka, a inscenizatorem Piotr Ziegler.
O aktywnoœci towarzystwa i repertuarze
œwiadcz¹ niektóre tylko pozycje:
1 stycznia 1924 wystawiono komediê
M. Ba³uckiego „Klub kawalerów” w re-
¿yserii Feliksa Walkowiaka, a dekoracje
przygotowa³ malarz Wopiñski, 1 stycznia
1925 roku – „Pani Damazy”, 16 lutego
1925 roku „Dwadzieœcia dni kozy”,
22 marca 1925 roku dramat „Cyganie”,
26 kwietnia 1925 roku dramat „Ewa Mia-
skowska”, 18 paŸdziernika 1925 roku ko-
media „Ciep³a wdówka”, 1 stycznia 1926
roku dramat „Na zawsze”. Ca³y dochód
z tego przedstawienia by³ przeznaczony
na odnowienie koœcio³a i dlatego zwró-
cono siê do w³adz o zwolnienie od p³ace-
nia podatku od przychodu za sprzedane
bilety.
6 listopada 1927 roku towarzystwo zor-
ganizowa³o w Strzelnicy wieczór poœwiê-
cony pamiêci Juliusza S³owackiego. Pro-
gram przewidywa³ s³owo wstêpne, œpiew,
przestawienie „Balladyny”. 3 listopada
1929 roku o przedstawieniu, które mia³o

mieæ miejsce w Strzelnicy o godz. 2000,
informowa³ efektowny afisz, a grana by³a
sztuka „Sublokatorka”.
20 maja 1938 roku odby³o siê walne ze-
branie, na którym W³adys³aw Bromka
zosta³ wybrany honorowym prezesem.
Na czele towarzystwa licz¹cego wówczas
50 osób sta³ zarz¹d w sk³adzie: R. Ma³ec-
ki – prezes, J. Majchrowicz – wiceprezes,
T. Mazur – sekretarz, W³. Rosolski – kie-
rownik sceny. Przyjêto wówczas uchwa-
³ê, ¿e towarzystwo bêdzie prezentowa³o
swoje osi¹gniêcia co roku w okresie zi-
mowym od 1.10 do 31.3. Ostatnia infor-
macja o tym, co prezentowa³o towarzy-
stwo, pochodzi z 1939 roku. 1 stycznia
tego roku zorganizowano sztukê „Poda-
tek maj¹tkowy”. Wybuch II wojny œwia-
towej zakoñczy³ dzia³alnoœæ towarzystwa.
Z perspektywy czasu nale¿y podziwiaæ
szeroki repertuar, wytrwa³oœæ cz³onków,
którzy bezinteresownie przygotowywali
siê do wystêpów. Aktywny wówczas
udzia³ w dzia³alnoœci kulturalnej, to coœ
innego ni¿ bierne odbieranie jej dzisiaj,
najczêœciej w okienku telewizora.

Jan Pawicki

Zawodnicy „Gryf” Przysieka Polska
wystartowali w dniu 16 lutego w VI Zi-
mowym Biegu Trzech Jezior w Trze-
mesznie, w ramach którego zosta³y ro-
zegrane równie¿ V Mistrzostwa Polski
Grubasów oraz III Zimowe Mistrzostwa

Bieg Trzech Jezior
Klubowe. Piêtnastokilometrowa trasa
przebiega³a po bardzo malowniczej oko-
licy kompleksu leœnego, wokó³ trzech
jezior usytuowanych na granicy powia-
tów: gnieŸnieñskiego, mogileñskiego
i ¿niñskiego i trzech gmin, Trzemeszna,

Rogowa i Mogilna. W zawodach wystar-
towa³a rekordowa liczba zawodników –
645. Micha³ Szkudlarek zaj¹³ III m w kat.
wiekowej powy¿ej 70 lat, Ireneusz Kol-
ler i Jakub Wojciechowski zajêli miejsca
w drugiej dziesi¹tce.

M.D.
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Wilkowo Polskie

„Tylko czasem na polu jakiœ krzy¿
skrzydlaty
Wiatraka miel¹cego mg³y marzeñ
i ciernie”
/B. Leœmian/

Kolejny ju¿ raz ze œmigielsk¹ m³o-
dzie¿¹ gimnazjaln¹ postanowiliœmy
sprawdziæ, jaki jest stan wiatraków, któ-
re kilka lat temu odwiedziliœmy w cyklu
rajdów rowerowych pod wspólnym tytu-
³em „Œladami wiatraków”. Tym razem
trasa wycieczki prowadzi³a przez Bar-
chlin, Siekowo, Œniaty, Wilkowo Polskie,
Broñsko i Czacz; ³¹cznie pokonaliœmy ok.
38 km. Najpierw ze Œmigla udaliœmy siê
do Poladowa, piêkn¹ alej¹ kasztanow¹ do
Starego Popowa, a dalej poln¹ drog¹ do
Barchlina, gdzie coraz trudniej znaleŸæ

W i a t r a k i  i  b i e g  c z . 2

miejsce, w którym znajdowa³ siê wiatrak,
ustawiony tam w 1913 roku. Jeszcze kil-
ka lat temu sta³ szkielet, dzisiaj to, co

Siekowo

Œniaty
zosta³o po tej piêknej budowli, w niczym
jej nie przypomina. Z Barchlina, jad¹c
przez Kluczewo, zwiedziliœmy wiatrak
w Siekowie(1877), który stoi na koñcu
wsi w kierunku Œniat. Jest w stanie do-
brym, dach pokryty gontem, œciany
boczne bez ubytków, œmig³a czêœciowo
zniszczone. W drodze do Œwiat, po lewej

Broñsko

Barchlin

stronie w tzw. Górach Rabowych, znaj-
duj¹ siê pozosta³oœci po podziemiach
winnicy Hrabiego Czarneckiego, do któ-
rych równie¿ zajrzeliœmy. Niektórzy
mówi¹, ¿e s¹ tam skarby. Opodal w Œnia-
tach stoi wiatrak z 1764 roku, którego
przeznaczenie, od kiedy przesta³ mieliæ
ziarno na m¹kê, zmieni³o siê: na dachu
mocno zniszczonej budowli jest zamon-
towana antena do odbioru telewizji sate-
litarnej! Ze Œniat poln¹ drog¹ udaliœmy
siê do Wilkowa Polskiego, gdzie w bar-
dzo z³ym stanie stoi wiatrak z 1762 roku,
dziurawy dach, braki w œcianach oraz

ruiny Winnicy

brak œmigie³. W niedalekim Broñsku
znajduje siê chyba najlepiej zachowany
z czêœciowo zniszczonymi œmig³ami wia-
trak z 1889 roku, który jest oczkiem
w g³owie gospodarza. Du¿ym zaskocze-
niem by³o znikniêcie XVIII –wiecznego
wiatraka w Czaczu, prawdopodobnie zo-
sta³ kupiony i przeniesiony w nieznane
nam miejsce. Od kilku lat odwiedzamy
wiatraki, ich stan jest bardzo ró¿ny. Tam,
gdzie w³aœciciel jest duchowo zwi¹zany
z wiatrakiem oraz ma mo¿liwoœci finan-
sowe, budowla ma siê dobrze; ale z roku
na rok jest ich coraz mniej.

Tradycyjnie uczniowie naszej szko³y
bior¹ udzia³ w biegach imienia Dezyde-
rego Ch³apowskiego w Turwi, które
w tym roku odby³y siê ju¿ po raz 22. Po-
byt na tych zawodach jest okazj¹ do za-
poznania siê z histori¹ wielkiego Wiel-
kopolanina, genera³a napoleoñskiego,
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Jajo – króluje na wielkanocnym sto-
le, jest symbolem ¿ycia i odrodzenia.
Tradycja pisanek i dzielenia siê œwiêco-
nym jajkiem siêga daleko w przesz³oœæ.
Ju¿ staro¿ytni Persowie wiosn¹ darowali
swoim bliskim czerwono barwione jaja.
Zwyczaj ten przyjêli od nich Grecy i Rzy-
mianie. Rumuñskie przys³owie ludowe
mówi:, „Jeœli my, chrzeœcijanie, zaprze-
staniemy barwienia jaj na czerwono,
wówczas nast¹pi koniec œwiata”. Czerwo-
ne pisanki maj¹ ponoæ moc magiczn¹
i odpêdzaj¹ z³e uroki, s¹ symbolem ser-
ca i mi³oœci.
Wielkanocne pisanki, kraszanki czy ma-
lowanki to jaja kurze, gotowane na twar-
do i odpowiednio kolorowane, ró¿nymi
metodami. Kiedyœ pisanki by³y prawdzi-
wym dzie³em sztuki. Tak¿e dzisiaj mo¿-
na spotkaæ mistrzynie, wyczarowuj¹ce
absolutne cuda. Kto nie potrafi zdobiæ
pisanek czy kraszanek, mo¿e przygoto-
waæ koszyk kolorowanych, malowanych
wg staropolskiego sposobu jaj. Kolor z³o-
ty i jasnobr¹zowy uzyskamy, gotuj¹c jaj-
ka w ³upinach cebuli. Je¿eli chcemy mieæ
jajka w kolorze jasnym, prawie pomarañ-
czowym, bierzemy niewielk¹ iloœæ ³upin;
barwê soczyst¹, intensywn¹ otrzymamy,
gdy iloœæ ³upin bêdzie przykrywa³a dno
naczynia, w którym gotujemy jajka. Ko-
lor czerwony, bardzo intensywny, otrzy-
mamy, gotuj¹c jajka w wodzie z pokrojo-

Co wró¿¹ wielkanocne jaja?

nym burakiem (ze skórk¹) i dodatkiem
soli. Gdy chcemy, by jajka mia³y kolor
jasny, lekko wpadaj¹cy w amarant, gotu-
jemy je w niewielkiej iloœci pokrojonego
buraka. Barwê intensywnej czerwieni
uzyskamy, gdy dodamy do wody pozo-
sta³¹ czêœæ i ugotujemy nastêpn¹ porcjê
jaj. Umiejêtnie gotuj¹c, uzyskamy dwa
odcienie czerwieni, jasnej i bardzo inten-
sywnej. Zielone bêd¹ jajka ugotowane
w du¿ej iloœci szpinaku. Piêkny zielony
kolor nada skorupce jajka gotowanie
w niewielkiej iloœci kory z olchy. Ale uwa-
ga! Przy pobieraniu kory do gotowania
jajek nale¿y wzi¹æ j¹ z ga³¹zek, nie wol-
no, w ¿adnym przypadku, niszczyæ drze-
wa. Odcieñ niebieski otrzymamy, gotu-
j¹c jajka w nasionach malwy, a czarny
otrzymamy dziêki garœci starego jêcz-
mienia lub w wierzbowych bazi.
W staropolskiej tradycji rzecz¹ bardzo
wa¿n¹ by³a symbolika koloru, jaki nada-
wano pisankom. Kolorowe jajka umiesz-
czano w du¿ym koszyku, i – jeszcze przed
œniadaniem – chodzono, od seniora po-
cz¹wszy, wœród goœci. Ka¿dy wybiera³,
maj¹c zamkniête oczy, a nastêpnie, wró-
¿y³ sobie, co go czeka w najbli¿szej przy-
sz³oœci. Kolor ¿ó³ty wró¿y³ ¿ycie duchow-
ne, ró¿owy – sukces. Za pisankami w tym
kolorze rozgl¹dali siê szczególnie ci, któ-
rzy planowali otwarcie nowych lub roz-
budowê prowadzonych ju¿ interesów czy

przedsiêbiorstw. Ró¿owy oznacza tak¿e
sukces w nauce i... lichwie. Kolor bia³y,
a wiêc niepomalowane, naturalne jajko,
to niewinnoœæ. Wybranie takiego gwaran-
towa³o, ¿e m³oda osoba dotrwa w niewin-
noœci do dnia ma³¿eñstwa. Niebieski wró-
¿y³ dobre zdrowie. Za nim rozgl¹da³y siê
osoby niedomagaj¹ce, a tak¿e wiekowe.
Starano siê zjeœæ jak najwiêksz¹ iloœæ ja-
jek, pomalowanych na niebiesko, wie-
rz¹c, ¿e zagwarantuj¹ zdrowie na ca³y
rok. Kolor czarny to pamiêæ. Takie jajka
by³y najchêtniej wybierane przez ludzi
interesu, a tak¿e ucz¹c¹ siê i maj¹c¹ k³o-
poty z nauk¹ m³odzie¿. Fiolet wró¿y³ si³ê
i wytrwa³oœæ w d¹¿eniu do celu. Osoby,
które planowa³y jakieœ wiêksze przedsiê-
wziêcie, chowa³y do portmonetki skorup-
ki tej barwy.  Skorupki zielono pomalo-
wanych jajek rzucano na pola, by obro-
dzi³o i przynios³o dochody, bowiem ten
kolor wró¿y³ pieni¹dze. Wrzucano do
sadów, do koryt z pasz¹ dla zwierz¹t, trzy-
mano je w portfelach, portmonetkach,
a tak¿e w poñczochach, w których prze-
chowywano pieni¹dze. Podobno poma-
ga³y wyraŸnie w ich pomna¿aniu. Czer-
wieñ to oznaka mi³oœci i zwyciêstwa we
wszystkim: w mi³oœci, w pracy, w intere-
sach. Pisankom czy malowankom w ko-
lorze czerwonym przypisywano tak¿e
bardzo wiele w³aœciwoœci magicznych;
wierzono, ¿e by³y najskuteczniejsze we
wszystkich trudnych, skomplikowanych
czy zawi³ych sprawach sercowych.

M.D.

a tak¿e reformatora rolnictwa. Mieliœmy
równie¿ mo¿liwoœæ zwiedzenia siedziby
rodu Ch³apowskich i przypa³acowego
parku z licznymi okazami drzewostanu,
który pamiêta czasy w³aœcicieli. Dezyde-

ry Adam Ch³apowski (1788-1879) swoje
wykszta³cenie zdoby³ na studiach rolni-
czych w Niemczech i Anglii. W Turwi
stworzy³ wzorcowe gospodarstwo, stosu-
j¹c nowoczesne metody i sprowadzaj¹c
najlepsze wówczas maszyny rolnicze. Do

dzisiaj jest on uwa¿any za prekursora eu-
ropejskiego rolnictwa ekologicznego.
Siedzib¹ rodu by³ barokowy pa³ac z XVIII
wieku. Obecnie znajduje siê tutaj siedzi-
ba placówki Zak³adu Badawczego Rolnic-
twa i Leœnictwa Polskiej Akademii Nauk,
któr¹ od ponad 30 lat kieruje prof. Jerzy
Karg, i który równie¿ patronuje biegom
w Turwi. Przypa³acowy park (20 ha) jest
fragmentem Agroekologicznego Parku
Krajobrazowego (1992) imienia dawne-
go w³aœciciela Turwi. W przysz³ym roku
tak¿e weŸmiemy udzia³ w biegu, który
przypomina nam o historii naszego re-
gionu.

Andrzej WeberTurew

Turew
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie”

Przedwioœnie – planujemy wycieczki
na nadchodz¹cy sezon. Tym razem po
naszej Ma³ej OjczyŸnie, Wielkopolsce –
od  Œmigla, poprzez Choryñ, Kopaszewo,
Turew, R¹biñ, Œrem, ¯erków, Œmiejów,
Winn¹ Górê, Zaniemyœl, Manieczki…
Po drodze zajrzymy jeszcze do innych
miejscowoœci, dworków, gdzie ¿yli i dzia-
³ali WIELCY naszej krainy. Równocze-
œnie bêdziemy podziwiaæ naturalne piêk-
no Ziemi Poznañskiej.
Proponowan¹ przeze mnie wyprawê
mo¿emy realizowaæ autokarem – dla
wiêkszej liczby osób lub samochodem
z w³asn¹ rodzin¹. Bêdzie to 1-dniowa wy-
cieczka, ok. 200 km, najlepiej wyruszyæ
wczeœnie np. O 600-700. Dla amatorów
dwóch kó³ek to niezwyk³a okazja, oprócz
poznania historii, by obcowaæ bezpoœred-
nio z natur¹, nacieszyæ oko m.in. piêk-
nem Szwajcarii ̄ erkowskiej. Rowerzyœci
musz¹ przeznaczyæ na przemierzenie
tego¿ szlaku 2-3 dni.
Myœlê, ¿e przedstawiony tu zarys wy-
cieczki zachêci tak¿e wychowawców klas
gimnazjalnych, a szczególnie polonistów
i historyków do jej realizacji. Poznanie
i „dotkniêcie” dziejów naszej najbli¿szej
okolicy to mi³y obowi¹zek patriotyczny.
Trasa wycieczki:
ŒMIGIEL – nasze miasto ma bogat¹ hi-
storiê. To przecie¿ miejsce urodzenia
Barbary Ch³apowskiej (30 XI 1782- 22 I
1848), ¿ony genera³a Jana Henryka D¹-
browskiego, tego, co to „z ziemi w³oskiej
do Polski” przyby³ ze swymi legionami
u boku cesarza Napoleona i poprosi³ ojca
Ksawerego Ch³apowskiego o rêkê córki
Basi na progu dworku w Koszanowie.
CZACZ – dwór hrabiostwa ¯ó³towskich,
rodziny wielce zas³u¿onej dla Ziemi Ko-
œciañskiej – polecam lekturê – wspo-
mnienia „Dwa pokolenia” hr. Jana ¯ó³-
towskiego, ostatniego w³aœciciela dóbr
Czacz i Bia³cz Stary, spoczywaj¹cego
wraz z ¿on¹ Ludwik¹ na przykoœcielnym
cmentarzu.
KOŒCIAN – przebogate dzieje grodu,
w nim m.in. Wa³y ¯egockiego upamiêt-
niaj¹ce wydarzenia z okresu potopu
szwedzkiego. Krzysztof ¯egocki (1618-
1673) spoczywa w koœciele w Goœcieszy-
nie k/Wolsztyna.
KURZA GÓRA – w lesie miejsce marty-
rologii 21 Polaków, rozstrzelanych 9 XI
1939 r. G³az pami¹tkowy, krzy¿.
RACOT – pa³ac, zbudowany w l. 1733-
1744 na zlecenie ksi¹¿¹t Jab³onowskich,

Szlakiem Adama Mickiewicza i wybitnych Wielkopolan
ówczesnych w³aœcicieli. Przebywali tu
m.in. Tadeusz Koœciuszko, ks. Józef Po-
niatowski, Józef Wybicki. Racocka stad-
nina s³ynê³a i s³ynie w Europie.

CHORYÑ – tu 21 wrzeœnia 1831 r. ADAM
MICKIEWICZ by³ chrzestnym ojcem
córki Józefa Taczanowskiego – Zofii. Za-
bytkowy dworek z koñca XVIII w. Poeta
goœci³ tu ponownie od stycznia do pocz¹t-
ku marca 1832 r., tu powsta³a „Reduta
Ordona”, poœwiêcona garstce bohater-
skich obroñców Warszawy w 1831 r.

Choryñ

Turew

KOPASZEWO – pa³ac z 1800 r., jesieni¹
goœciem w³aœcicielki Honoraty Skórzew-
skiej by³ Adam Mickiewicz – oczekiwa³
tu na przyjazd brata Franciszka walcz¹-
cego w powstaniu listopadowym. W pa-
³acu – Izba Pamiêci. Obok – kaplica
z 1794 r. St¹d bierze pocz¹tek Kopaszew-
ska Droga Krzy¿owa do R¹binia. W ka-
plicy – oryginalne stacje drogi krzy¿owej,
ufundowane przez Jana KoŸmiana po tra-
gicznej œmierci ¿ony Zofii (25 paŸdz.
1853), córki gen. Dezyderego Ch³apow-
skiego.

TUREW – pa³ac z XVIII w., siedziba rodu
Ch³apowskich od II po³. XVIII do 1939 r.
Od 1820 r. postêpow¹ gospodarkê pro-
wadzi³ gen. Dezydery Ch³apowski, by³y
adiutant cesarza Napoleona. W maju

Kopaszewo

Racot
1812 r. goœciem w Turwi by³ sam cesarz
Napoleon z wojskiem, maszeruj¹cym na
Rosjê. Park du¿y, starannie utrzymany,
dwa stawy uwiecznione w „Panu Tade-
uszu”.
R¥BIÑ – NEKROPOLIA Ch³apowskich,
od nestora Stanis³awa ur. w 1711 r. po
Dezyderego (1913-1997), syna Mieczy-
s³awa, w³aœciciela Kopaszewa, rozstrze-
lanego przez hitlerowców 23 paŸdzierni-
ka 1939 r. na Rynku w Koœcianie.
W lesie r¹biñskim drewniana kapliczka
w stylu zakopiañskim. Upamiêtnia miej-
sce tragedii ze stycznia 1909 r. Ówcze-
sny w³aœciciel Turwi, Zygmunt Ch³apow-
ski, manipuluj¹c przy strzelbie, rani³
œmiertelnie swego bliskiego krewnego,
26- letniego Kazimierza Mañkowskiego
z Szo³dr. Sta³o siê tradycj¹, ¿e 3 maja od-
prawiana jest tu w œrodku lasu msza œw.
JERKA –  najpierw mijamy koœció³ filial-
ny p.w. Chrystusa Króla w £USZKOWIE,
z trójdzieln¹ bram¹ – dzwonnic¹, bliŸnia-
czo podobn¹ do rabiñskiej.
W Jerce, w domu na zakrêcie drogi do
Œremu, mieszka³ w latach 1921-1938 Wi-
told Wañkowicz, brat Melchiora. Autor
m.in. „Na tropach Smêtka”, „Ziela na kra-
terze” bywa³ w Jerce, ostatnio bodaj¿e
w lutym 1938 r. na œlubie swej bratanicy
Anny (Hani) Wañkowiczówny (1918-
1996) z w³aœcicielem Turwi – Krzyszto-
fem Morawskim. Œlub u benedyktynów
w Lubiniu.
WYRZEKA – mijamy tu wieœ po prawej
stronie przed Œremem. Tu w ch³opskiej
zagrodzie urodzi³ siê przysz³y za³o¿yciel
Banków Ludowych, patron Spó³ek Za-
robkowych – ks. Piotr Wawrzyniak. Spó³-
ki i Banki Ludowe odegra³y wa¿n¹ rolê
z walk¹ ze wzmo¿on¹ germanizacj¹ na
tych ziemiach. Grób – mauzoleum ks.
Piotra Wawrzyniaka znajduje siê w Mo-
gilnie.
ŒREM – miasto nad Wart¹, w miejscu,
gdzie rzeka zmienia bieg z równole¿ni-
kowego na po³udnikowy. Jeden z najwa¿-



marzec/200812
Stanis³aw Górny

S³owacki w Mi³os³awiu

Œmie³ów

Zosia – Œmie³ów

niejszych grodów kasztelañskich Wiel-
kopolski wzmiankowany ju¿ w 1136 r.
W XV-XVI znany oœrodek sukiennictwa.
KSI¥¯ WIELKOPOLSKI – przed wjaz-
dem na rynek, na kamienicy tablica upa-
miêtniaj¹ca miejsca walki w rejonie
Ksi¹¿-Mi³os³aw w czasie Wiosny Ludów
1848. Na rynku – Placu Kosynierów – po-
mnik upamiêtniaj¹cy miejsce egzekucji
17 osób rozstrzelanych 20 paŸdziernika
1939 r.
¯ERKÓW – miasto, ze wzglêdu na wy-
¿ynne po³o¿enie, posiada unikalny w ska-
li Wielkopolski charakter. W rynku za-
chowa³o siê kilkadziesi¹t zabytkowych
domów, g³ównie z prze³omu XIX/XX w.
Przy ul. Koœcielnej 7 warto przyjrzeæ siê
dawnej poczcie konnej z prze³omu XVIII/
XIX w. Po przeciwnej stronie ulicy, w oto-
czeniu pomnikowych drzew, stoi ma³y
pomnik Boles³awa Pobo¿nego i Przemy-
s³awa II z 1993 r. – wtedy ̄ erków obcho-
dzi³ swoje 700-lecie.
Z Wa³u ̄ erkowskiego – polodowcowego
pasu wzniesieñ, przy koñcu ul. Mickie-
wicza szlak zielony prowadzi do punktu
widokowego – £YSA GÓRA 161 m n.p.m.

ŒMIE£ÓW – klasycystyczny pa³ac, jeden
z piêkniejszych w Wielkopolsce. Od 1784
– w rêkach Gorzeñskich, od koñca XIX
w. w³asnoœæ Che³kowskich. W 1831 r.
w pa³acu u Gorzeñskich przebywa³ Adam
Mickiewicz. Obowi¹zkowo zwiedzamy
bogato wyposa¿one muzeum poœwiêco-
ne naszemu wieszczowi, czynne codzien-
nie, poza poniedzia³kami, w godz. 10-16,
od maja do wrzeœnia w godz. 10-18.
Wokó³ pa³acu – pe³en uroku park nad

Star¹ Lutyni¹, z Ogródkiem Zosi, pomni-
kiem Poety… W pa³acu, na zaproszenie
Che³kowskich goœci³y dzieci A. Mickie-
wicza – W³adys³aw i Maria, a w 1899 r. –
Henryk Sienkiewicz. Po II wojnie œwia-
towej mieœci³a siê tu szko³a. Zdewasto-
wany pa³ac w 1970 roku przejê³o Mu-
zeum Narodowe w Poznaniu i po gene-
ralnym remoncie udostêpni³o zwiedzaj¹-
cym.
Kilkaset metrów za Œmie³owem, w lasku
po prawej stronie znajduje siê g³az upa-
miêtniaj¹cy pobyt A. Mickiewicza na Zie-
mi ¯erkowskiej.
Do Mi³os³awia udajemy siê przez Kome-
rze – to dawna granica miêdzy zaborami
prusko-rosyjskim, któr¹ daremnie próbo-
wa³ przekroczyæ poeta, chc¹c przedostaæ
siê do walcz¹cej jeszcze Warszawy jesie-
ni¹ 1931 r.

Z Pyzdr mo¿emy zajrzeæ do KO£ACZKO-
WA, do dworku Reymonta (od 1920), lau-
reata Nagrody Nobla za powieœæ „Ch³o-
pi”.

Doje¿d¿aj¹c do Mi³os³awia – mo¿emy
zwiedziæ BUGAJ, z charakterystycznymi
czworakami dworskimi po obu stronach

¯erkow

Ko³aczkowo

Mi³os³aw
Winna Góra

szosy. Na prawo – Ba¿anciarnia – dawny
zameczek myœliwski „Darz Bór” z XIX w.
po³o¿ony wœród stawów rybnych.
MI£OS£AW – miasto nad rzeczk¹ Mi³o-
s³awk¹. W parku – wiele pomników przy-
rody. Neorenesansowy pa³ac z XIX w. wg.
projektu w³aœciciela, Seweryna Miel¿yñ-
skiego. U Miel¿yñskich goœcili m.in. po-
eci Wincenty Pol, Teofil Lenartowicz
i W³adys³aw Syrokomla, pisarze Józef
Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz
i W³adys³aw Reymont, skrzypek Henryk
Wieniawski, malarze Lucjan Siemieñski,
Julian Fa³at, Leon Wyczó³kowski…
W parku trzeba odszukaæ pierwszy na
ziemiach polskich pomnik Juliusza S³o-
wackiego z 1899 r. S³ynn¹ mowê w obro-
nie jêzyka polskiego wyg³osi³ wówczas
Henr yk Sienkiewicz, a dzia³o siê to
w okresie wzmo¿onej germanizacji. Ta-
blica upamiêtniaj¹ca strajki dzieci w la-
tach 1901-1904 i 1906-1907 na murach
dawnej szko³y – na p³d. od koœcio³a œw.
Jakuba. W parku – pomnik z okresu Wio-
sny Ludów, z urnami ziemi z pól bitew-
nych, m.in. ze zwyciêskiej z wojskami
pruskimi w dn. 30 IV 1848.

WINNA GÓRA – w parku okaza³y, neo-
klasycystyczny pa³ac z 1900 r. w nim
muzeum poœwiêcone pamiêci gen. J. H.
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Dabrowskiego (1755-1818). Dobra nada-
ne twórcy Legionów przez cesarza Na-
poleona I Bonaparte w 1807r. ̄ eby zwie-
dziæ muzeum, trzeba mieæ trochê szczê-
œcia, gdy¿ grafik jego otwarcia jest doœæ
skomplikowany: czynne od œrody do nie-
dzieli 900-1600 z wyj¹tkiem dni poœwi¹tecz-
nych oraz ka¿dej trzeciej soboty i niedzie-
li miesi¹ca(!).
Winna Góra odwiedzana by³a przez ta-
kie osobistoœci, jak Julian Ursyn Niem-
cewicz (1821), Wincenty Pol, W³adys³aw
Syrokomla (1899). W parku drzewa po-
mnikowe, g³az poœwiêcony J.H. D¹brow-
skiemu – tu¿ przy pa³acu oraz pomnik
z urn¹ – sercem adiutanta genera³a, Sta-
nis³awa Ch³apowskiego, brata genera³o-
wej, pomnik znajduje siê na wysepce,
poœrodku niewielkiego stawu. Na wzgó-
rzu, w barokowym koœciele p.w. œw. Mi-
cha³a – neobarokowa kaplica grobowa
J.H. D¹browskiego, dobudowana
w 1863r. wg. projektu Seweryna Miel¿yñ-
skiego, polichromi¹ Stanis³awa Smogu-
leckiego z 1918r. oraz witra¿em Wiktora
Gosienieckiego – Chrystus Zmartwych-
wsta³y. O otwarcie koœcio³a trzeba pro-
siæ na probostwie. Urna z sercem gen.
J.H. D¹browskiego przechowywana by³a
pocz¹tkowo w pa³acu w Winnej Górze –
do 1907 r., póŸniej w Krakowie i w po-
znañskim ratuszu, a od 1997 r. w kryp-
cie Zas³u¿onych Wielkopolan przy ko-
œciele Œw. Wojciecha w Poznaniu. Przy
wejœciu do koœcio³a zwróæmy uwagê na
budynek dawnej ochronki dla dzieci pra-
cowników folwarcznych, z napisem upa-
miêtniaj¹cym ¿onê fundatora, Henryka
Mañkowskiego.
¯egnamy Winn¹ Górê i przez Œrodê
WLKP. Udajemy siê do Zaniemyœla.
ZANIEMYŒL – prawa miejskie (od 1742
r.) utraci³ w 1934 r. i dziœ znany jest jako
popularna miejscowoœæ letniskowa nad
Jeziorem Raczyñskim. W 1331 r. tutaj
rozbite zosta³y wojska krzy¿ackie. Ta

Zaniemyœl

Manieczki

du¿a wieœ gminna zwi¹zana jest z posta-
ci¹ hr. Edwarda Na³êcz Raczyñskiego
(1786-1845), w³aœciciela Rogalina, funda-
tora Biblioteki Raczyñskich przy placu
Wolnoœci w Poznaniu i pos¹gów pierw-
szych w³adców Polski w Z³otej Kaplicy
w poznañskiej katedrze.
Wybitny Wielkopolanin, mecenas sztu-
ki i nauki spoczywa do dziœ w Zaniemy-
œlu w grobowcu przy wschodniej œcianie
koœcio³a p.w. œw. Wawrzyñca. Na grobie
pos¹g z br¹zu jego ¿ony Konstancji, w po-
zycji siedz¹cej greckiej bogini zdrowia
Hygiei. Replika tego¿ pos¹gu stoi przed
Bibliotek¹ Raczyñskich w Poznaniu. Na
Jeziorze Raczyñskim – przeprawa pro-
mem- Wyspa Edwarda, z starodrzewem
liœciastym (ok. 50 pomnikowych dêbów)
i romantycznym domem w stylu szwaj-
carskim, wzniesionym w l. 1817-19 przez
jego w³aœciciela, który tutaj 19 stycznia
1945 r. odebra³ sobie ¿ycie, w wieku za-
ledwie 59 lat..
W testamencie sporz¹dzonym na kilka
dni przed tragiczn¹ decyzj¹ napisa³: „Lu-
dzie mnie odpychali, przyjmij mnie, Pa-
nie”, oraz „Umieram z tym oœwiadcze-
niem, ¿em nic nie kocha³ tak, co Polskê”.
Wielki Polak i filantrop. Maj¹c magnac-
kie dochody, ¿y³ jak ubogi student, po-
œwiêcaj¹c wszystko na cele narodowe
i dobroczynne. Atrakcj¹ Zaniemyœla jest
kolejka w¹skotorowa (!), kursuj¹ca ze
Œrody Wlkp.
St¹d przez Œrem kierujemy siê do Ma-
nieczek.

MANIECZKI – miejsce ¿ycia i dzia³alno-
œci Józefa Wybickiego. Twórca polskie-
go hymnu narodowego ur. siê 29 IX 1747
r. w Bêdominie k/Koœcierzyny, zm. 10
III 1822 r. w Manieczkach. Z Wielko-
polsk¹ zwi¹za³ siê na 41 lat. Po œlubie
(1820) z Ester¹ Wierusz Kowalsk¹ za-
mieszka³ we wzniesionym przez siebie
dworku, który nie przetrwa³ do czasów
dzisiejszych, bowiem parê lat po œmierci
J. Wybickiego sp³on¹³. Ten stary dwór,
nazywany Domeczkiem, sta³ w innym ni¿
obecnie miejscu. W ³adnie utrzymanym
parku odnajdujemy kapliczkê- rotundê,
z inicja³ami fundatora A.D. 1786. Jest te¿

pomnik z popiersiem J. Wybickiego, ta-
blica na kamieniu – z histori¹ osiedla
Manieczki, obelisk upamiêtniaj¹cy poje-
dynek braci Ko³aczkowskich w 1766 r.
Jeœli bêdziemy tu ok. 1800, bêdziemy mo-
gli wejœæ do wnêtrza nowego koœcio³a-
rotundy, wzniesionego pod koniec XX w.
Czy uda siê wejœæ do skromnie urz¹dzo-
nego muzeum w dworku? –trzeba spró-
bowaæ J. Wybicki pochowany zosta³ przy
koœciele w Brodnicy. Do dziœ pozosta³a
symboliczna p³yta nagrobna, gdy¿
w 1923 r. prochy przeniesiono do Kryp-
ty Zas³u¿onych Wielkopolan przy koœcie-
le œw. Wojciecha w Poznaniu.
To by³ ostatni punkt programu wyciecz-
ki Szlakiem A. Mickiewicza i wybitnych
Wielkopolan.
Przed Koœcianem, w Luboszu Starym,
przy drodze do Racotu, na placu wokó³
kaplicy p.w. M.B. Czêstochowskiej sta-
nê³a rzeŸba Chrystusa Króla, z rozpostar-
tymi ramionami, wierna replika ze wzgó-
rza Carcovado w Rio de Janeiro. Wpraw-
dzie jest skromniejsza ni¿ ta 30-metrowa
w Brazylii, ale ustawiæ tak¹ figurê 4-me-
trow¹ na postumencie – to te¿ sztuka
Dzie³o Macieja Szymczaka w drewnie
topolowym poœwiêci³ w paŸdzierniku
2004 r. ks. biskup Zdzis³aw Fortuniak.
Oprócz tego zarysu polecam zg³êbienie
wiadomoœci przez dotarcie do odpowied-
niej lektury, dotycz¹cej przedstawionych
tu postaci i miejsc. O „Genera³owej, nie-
znanej œmigielance” pisywa³ Hubert
Zbierski na ³amach „Witryny Œmigiel-
skiej” w numerach z lutego i kwietnia
1997 r., a smutny koniec dworku w Ko-
szanowie-Œmiglu ukaza³ tak¿e w nume-
rze z 30.01.1997 r. Roczniki „Witryny
Œmigielskiej” dostêpne w czytelni Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Œmiglu.*)
Tu te¿ znajduje siê niejedna pozycja, któ-
ra przygotuje nas rzetelnie do przemie-
rzenia prowadzonego przeze mnie szla-
ku.
Wycieczkom autokarowym s³u¿ê po-
moc¹, np. jako pilot lub przewodnik. Gru-
py wiêksze mog¹ w zasadzie realizowaæ
plan podstawowy, podany na pocz¹tku
ar tyku³u, bo „nie wyrobi¹” czasowo.
Przewidywany powrót do Œmigla ok. 2000.
Pokochajmy nasz¹ „Ma³¹ Ojczyznê” –
Wielkopolskê i b¹dŸmy z niej dumni!
¯yczê niezapomnianych wra¿eñ!

T.A.

*) W/w artyku³y dostêpne s¹ równie¿ na stronie

www.ck-smigiel.pl w dziale „Historia regio-

nu”.(przyp. Red.)
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9 lutego – ¯egrówko
Ok. 100 poinformowano policjê o po¿arze
s³omy sk³adowanej w stodole w ¯egrów-
ku. Skuteczna interwencja stra¿aków
uchroni³a pokrzywdzonych od wiêk-
szych start. Spaleniu uleg³o kilkadziesi¹t
snopków s³omy o nieznacznej wartoœci.
Ok. godz. 440 policja otrzyma³a kolejne
zawiadomienie o zaprószeniu ognia w tej
samej stodole. Spaleniu uleg³a konstruk-
cja dachu oraz reszta sk³adowanej s³omy.
Pokrzywdzeni wycenili starty na ok.
30000 z³.

9 lutego Œmigiel
Ok. godz. 1534 na ul. Koœciuszki dosz³o
do wypadku drogowego. Z wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy Fiatem CC
77-letni mieszkaniec powiatu koœciañ-
skiego, podczas manewru skrêcania do
posesji, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa Oplo-
wi Vectra kierowanemu przez mieszkañ-
ca gm. Œmigiel. Kieruj¹cy Fiatem trafi³
do szpitala z ran¹ ciêt¹ g³owy i nosa, st³u-
czonym kolanem oraz ogólnymi pot³u-
czeniami. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.

11 lutego – ¯egrówko
Ok. godz. 2000 dosz³o do po¿aru pomiesz-

czenia gospodarczego w ̄ egrówku. Spa-
leniu uleg³a konstrukcja dachu budynku
oraz ok. 2 ton siana. Wstêpnie starty
oszacowano na 20 000 z³.

12 lutego – ¯egrówko
Ok. godz. 2215 dosz³o do po¿aru w ¯e-
grówku. Spaleniu uleg³ budynek gospo-
darczy i znajduj¹ce siê w nim ró¿nego ro-
dzaju sprzêty o wartoœci ok. 10 000 z³.

20 lutego – ¯egrówko
Ustalono podejrzanego o cztery podpa-
lenia w ¯egrówku. Podejrzany przyzna³
siê do zarzucanych mu czynów. Dla do-
bra postêpowania policja nie udziela ¿ad-
nych informacji.

23 lutego – Œmigiel
Ok. godz. 2100 zg³oszono interwencjê do-
mow¹ w Œmiglu. NietrzeŸwy (2 promile)
mê¿czyzna ubli¿a³ innym domownikom
i grozi³ im wyrzuceniem z mieszkania.
Podczas interwencji awanturnik zniewa-
¿y³ policjantów i naruszy³ nietykalnoœæ
cielesn¹ jednego z nich. Zatrzymanemu
grozi do 3 lat pozbawienia wolnoœci, za
swój czyn odpowie najprawdopodobniej
w postêpowaniu przyspieszonym.

26 lutego – Nowa Wieœ
Ok. godz. 020 reaguj¹cym na wykrocze-
nie policjantom nie zatrzyma³ siê do kon-
troli Opel Corsa, samochód pomkn¹³
w kierunku ¯egrówka. Po chwili policja
znalaz³a pojazd w przydro¿nym rowie
przy ³uku drogi. Przed wjechaniem
w ostatni¹ przeszkodê kierowca Opla
œci¹³ jeden ze znaków drogowych. Za kie-
rownic¹ pojazdu policjanci zastali 32-let-
niego mieszkañca Œmigla. Badanie wy-
kaza³o, ¿e ma on 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. Najprawdopodobniej odpowie
przed s¹dem za przestêpstwo i seriê wy-
kroczeñ w trybie przyspieszonym.

Og³oszenie
Stowarzyszenie „¯egrowskie Dêby”

i rady so³eckie ̄ egrowo, ̄ egrówko i Bie-
lawy organizuj¹ zbiórkê pieniê¿n¹ na te-
renie gminy Œmigiel na rzecz rodziny
Majorków z ¯egrówka poszkodowanej
w wyniku po¿aru.
Dobrowolnych wp³at mo¿na dokonaæ na
konto Nr 37 8667 0003 0001 1309 2000
0020 w Banku Spó³dzielczym w Œmiglu od
27.02.2008 – 31.03.2008 lub za poœrednic-
twem osób upowa¿nionych do zbiórki.
Osoby te bêd¹ odwiedza³y mieszkañców
gminy Œmigiel.

W numerze 10/07 z paŸdziernika
ubieg³ego roku zamieœciliœmy w „Krymi-
na³kach” informacjê o zdarzeniu w jed-
nym ze œmigielskich gospodarstw. Z in-
formacji tej (podanej na podstawie opisu
uzyskanego ze strony internetowej Poli-
cji Powiatowej w Koœcianie) wynika³o, ¿e
p. Jaros³aw Bar tkowiak, zamieszka³y
w Œmiglu przy ul. Mickiewicza 23, w³a-
œciciel gospodarstwa „kopn¹³ nieletnie-
go (który Ÿle odnosi³ siê do zaganianych

Sprostowanie
do stajni koni – przypomnienie redakcji)
w ró¿ne czêœci cia³a.”
25 lutego br. nasza redakcja otrzyma³a
list z Kancelarii Adwokackiej w Koœcia-
nie, która reprezentuj¹c wy¿ej opisane-
go w³aœciciela gospodarstwa, zwróci³a siê
do nas z proœb¹ o sprostowanie informa-
cji. Poni¿ej zamieszczamy treœæ tego li-
stu:
„W imieniu mego mocodawcy, Jaros³a-
wa Bartkowiaka, zam. Mickiewicza 23,

64-030 Smigiel, wnoszê o sprostowanie
informacji prasowej z 1 paŸdziernika
2007 r. W ww. artykule na tej samej stro-
nie gazety, co opublikowany ww. artyku³,
gdy¿ artyku³ ten naruszy³ jego dobra
osobiste.
Wobec mego mocodawcy Prokuratura
Rejonowa w Koœcianie umorzy³a docho-
dzenie w dniu 28.01.2008 r., sygn.akt:Ds.
1272/07 wobec stwierdzenia, ¿e czynu
opisanego w artykule gazety nie pope³-
ni³.”

Szanowni Pañstwo!

Redakcja uprzejmie informuje wszystkich czytelników o tym, ¿e

nie bêdzie publikowaæ na ³amach naszego czasopisma anonimów,

nawet je¿eli dotycz¹ one wa¿nych spraw gminy.Podpisane listy skie-

rowane do redakcji, na ¿yczenie pisz¹cego czytelnika, mog¹ byæ opu-

blikowane bez podpisu.

Redakcja

Og³oszenie
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Og³oszenia drobne
•••••••••••••••••••••••••

Przyjmê do pracy w wytwórni opakowañ
– W³oszakowice, tel. (065) 5 370 057.
•••••••••••••••••••••••••

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia. tel. 665 120 330
•••••••••••••••••••••••••

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42
•••••••••••••••••••••••••

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762
•••••••••••••••••••••••••

Elektryk – 609 270 126
•••••••••••••••••••••••••

Pracownik gospodarczy potrzebny od
zaraz
tel/fax (65) 5498575
kom. 503 922 151
•••••••••••••••••••••••••

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039
•••••••••••••••••••••••••

Hala do wynajêcia, 50 m2

Tel. 065 5180 622
•••••••••••••••••••••••••

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191
•••••••••••••••••••••••••

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe.
Sprawy pracowników
te. 603-048 877

1 2 3 4 5 1

6 7
5

2

8 9 10 3

11
4

12 4

13
3

14 15 5

16
6

6

17 18 19 20 21 22 7

23 24 2
25 26 27 28 29

1
30

31 32
7

33

Pionowo
1. sk³adnik zapraw
2. ozdoba parku
3. mo¿e siê zapchaæ
4. maŸ
5. powolne gryzienie
9. sielanka

10. piwniczka
11. w poduszce
12. styl cesarstwa
13. agresja
15. tekst w cudzys³owie
18. skurcz miêœni twarzy
19. rytua³, ceremonia
21. ma³a kromka
22. dŸwiêk
26. torbacz z Ameryki p³d.
27. klatka taœmy filmowej
29. z³udzenie wizualne

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 2/08
brzmia³o: „Luty ostro kuty”.
Nagrodê – gad¿ety promocyjne naszego
miasta – otrzymuje Halina Nowak ze
Œmigla
Nagroda do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.

Pionowo
2. g¹ska w lesie
6. ³¹tka nad wod¹
7. zagadka z rysunków
8. roœlina w herbarium

11. okaza³e drzwi
13. wieœci
14. basior lub odyniec
16. nastój swobody
17. dokonuje zwiadu
20.okreœlenie
23. wy¿sza to Senat
24. dzwonek w bryd¿u
25. pracuje w stoczni
28. kuzyn wilka30. szybszy od slalomu
31. m³ody ryœ
32. natrêtny owad
33. koñskie okrycie
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Has³a Krzy¿ówki nr 2
1. symbolizuje dobroæ i pos³uszeñstwo
2. wielkanocne ciasto
3. ostatnia niedziela Wielkiego Postu
4. 40 dni przed zmartwychwstaniem,

Wielki…
5. dzieñ tygodnia w którym zmartwych-

wsta³ Pan Jezus
6. symbol nowego ¿ycia
7. uroczyste jedzone rano w Wielkanoc
8. msza z procesj¹ w Wielkanoc rano
9. wzgórze, zwane „czaszka”

D
la

 d
zi

ec
i
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24 lutego w sali Centrum Kultury
spotkali siê wielbiciele gry w karty na
kolejnych mistrzostwach zorganizowa-
nych przez Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Turniej sk³ada³ siê
z piêciu rund, wyniki ka¿dej zapisywano

VII Otwarte Mistrzostwa Œmigla w „kopa”
na tablicy, aby uczestnicy mogli zobaczyæ
rezultaty. Po III rundzie wyniki zosta³y
zas³oniête w celu wyeliminowania gry
„pod zawodnika”. Pierwsze miejsce, na-
grodê rzeczow¹ i puchar z r¹k burmistrza
Œmigla Wiktora Sneli odebra³ Franciszek
Mocek z Leszna (19 pkt), II m – Roman
Stopa ze Starego Bojanowa, III m – Jaro-
s³aw Melcer ze Œmigla, IV m – Stefan
Olejnik z Koœciana, V m – Antoni Mocek
z Wilkowa Polskiego, VI m – Stanis³aw
Sikora ze Starego Lubosza. Zawodnicy,
którzy zajêli pierwsze szeœæ miejsc, ode-
brali nagrody rzeczowe, finansowe i dy-
plomy.

Zdjêcia z imprezy mo¿na obejrzeæ na
s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  O K F i R - u
www.okfir.pl.
Dziêkujemy uczestnikom i zapraszamy
za rok.

Od wielu lat skautki i skautów na ca-
³ym œwiecie ³¹czy dzieñ 22 lutego, rocz-
nica urodzin twórców skautingu, Rober-
ta Baden- Powella i Lady Olane. Ob-
chodz¹ wtedy wspólne œwiêto – Dzieñ
Myœli Braterskiej. Œwiêtujemy je równie¿
my – polscy harcerze. Na spotkaniach
i zbiórkach wspominamy naszych bli-
skich i przyjació³, wysy³amy pozdrowie-
nia zaprzyjaŸnionym dru¿ynom, harce-
rzom, instruktorom, m³odszym i star-
szym braciom z harcerskich wêdrówek.
Braterstwo, przyjaŸñ i s³u¿ba to war-
toœci, w których powinniœmy ¿yæ ka¿-
dego dnia.

Hufiec Œmigiel ju¿ od wielu lat przy-
³¹cza siê do ogólnoœwiatowego spotka-
nia skautów, które odbywa siê w tych
dniach. W tym roku organizatorami by³y
dru¿yny : 2 ŒDH „S³oneczna Gromada”
im. Janka Bytnara „Rudego” w ¯egrów-
ku i 9 GDH „Buki ” im. Kazimierza Wiel-
kiego w Wielichowie.
Od godz. 900 do harcówki zd¹¿ali mali,
mniejsi oraz duzi ludzie w zielonych i sza-
rych mundurach aby w myœl has³a Ba-
den Powella byæ w tym dniu razem.
Wszystko rozpoczê³y pl¹sy, zabawa inte-
gracyjna. Nastêpnie zuchy uda³y siê do
zuchówki, a harcerzy rozpoczêli grê te-
renow¹ przygotowan¹ przez dru¿ynê
z ¯egrówka. By³a ona tak skonstruowa-

na, ¿e poszczególne patrole przemiesz-
cza³y siê po Œmiglu, realizuj¹c wyznaczo-
ne zadania. Myœl¹ przewodni¹ rajdu by³
¿yciorys Roberta Baden-Powella. Jedn¹
z ciekawszych konkurencji by³o u³o¿enie
jednej zwrotki piosenki o twórcy skau-
tingu – teraz tekst piosenki wisi w har-
cówce dru¿yny z ¯egrówka, a wkrótce
pojawi siê na stronie internetowej hufca.
Po podliczeniu punktów okaza³o siê, ¿e
zawody wygra³a 7. HDWP „Stokrotka”
im. Zbigniewa £ukomskiego w Œmiglu,
przed 8. DH im. Andrzeja Ma³kowskie-
go w Czaczu, 5. DH im. Franciszka Ra-
tajczaka w Wilkowie Polskim. Ponadto
w zawodach wziê³y udzia³ 9. GDH „Buki
” im. Kazimierza Wielkiego w Wielicho-
wie, 11. SHDW „W³óczykije” im. Królo-
wej Jadwigi w Œmiglu, 9. DH w Starym
Bojanowie, 6. DW „Nie, bo nie” w Œmi-
glu.

Zuchy zmaga³y siê na innym polu
harcerskiej rywalizacji. Po raz dziesi¹ty
odby³ siê „Turniej gier œwietlicowych”
zorganizowany przez hm. Barbarê £aw-
niczak i pwd. Paw³a Michalskiego.

Harcerze œwiêtowali

W siedmiu konkurencjach mo¿na by³o
wywalczyæ dyplomy i drobne upominki
ufundowane przez sponsorów. Zuchy
bardzo dzielnie poradzi³y sobie z ka¿dym
zadaniem, czy to by³a gra w chiñczyka,
w warcaby czy uk³adanie puzzli. Na za-

koñczenie w obecnoœci komendantki
Hufca Œmigiel Magdaleny Stachowskiej
wrêczono wszystkim dzieciom nagrody.

Po zakoñczeniu gry dla harcerzy,
a przed og³oszeniem wyników, w harców-
ce rozbrzmiewa³y piosenki harcerskie.
Wszystko dlatego, ¿e druhnom i druhom
trudno w jednym miejscu usiedzieæ. Na
apelu po¿egnalnym komendantka oraz
ka¿da z dru¿yn otrzyma³a kartkê z ¿ycze-
niami. Wa¿nym wydarzeniem by³o tak¿e
wrêczenie pwd Annie £awniczak listu
pochwalnego Naczelnika ZHP, dh
Krzysztofowi B³aszkowskiemu dyplomu
ukoñczenia kursu dru¿ynowych organi-
zowanego przez Szko³ê Wodzów, cz³on-
kom 6. DW „Nie, bo nie”: pwd Katarzy-
nie W³odarczak, pwd Roksanie Gorlas,
Magdalenie Schulz, Magdalenie Jaworo-
wicz, Alicji Walkowiak, Darii Gorlas, Jo-
annie Baranowskiej, pwd Bartoszowi
Sneli „Znaku S³u¿by Zdrowiu”.  Po og³o-
szeniu wyników i wrêczeniu nagród har-
cówka przy ulicy Lipowej w Œmiglu opu-
stosza³a. I tak bêdzie do nastêpnego wy-
darzenia, bo œmigielskie harcerstwo ju¿
takie jest, ¿e jak coœ robi to z duuuu¿ym
hukiem.

hm. Barbara £awniczak
pwd. Pawe³ Michalski
pwd. Anna £awniczak

OKFiR, Fot. OKFiR
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16 lutego zawodniczki UKS „VOL-
LEYBALL” Œmigiel uczestniczy³y
w I Otwartych Mistrzostwach Poznania
w Minisiatkówce Turniej zosta³ rozegra-
ny w trzech kategoriach wiekowych.
Rocznik 1995 (4 + 2 rezerwowe) 1996
(3 + 1 rezerwowa) oraz 1997 (2 + 1 re-

zerwowa). W kategorii trójek nasz klub
reprezentowa³y: Barbara Janowicz, Alek-
sandra Józefiak, Elwira Juja oraz Joanna
Nowak. Do rywalizacji w tej grupie wie-
kowej wystartowa³o 10 dru¿yn z ca³ej
Wielkopolski. Po zaciêtych i pe³nych
emocji rozgrywkach nasze dziewczyny
wygra³y swoj¹ grupê eliminacyjn¹. Nie-
stety w meczu pó³fina³owym zabrak³o im
szczêœcia i po wyrównanej grze uleg³y
przeciwniczkom dwoma punktami.
W meczu o trzecie miejsce pokona³y dru-
¿ynê UKS KANIASIATKA Gostyñ. Star-
sze kole¿anki, zazdroszcz¹c sukcesu
m³odszej dru¿ynie, w gronie 8 zespo³ów
równie¿ zajê³y trzecie miejsce. Dru¿yna
gra³a w sk³adzie Daria Bartkowiak, Kin-
ga Dobraœ, Sandra Hamrol, Klaudia Ko-

Otwarte Mistrzostwa Poznania w Minisiatkówce dziewcz¹t

17 lutego Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu przeprowadzi³ ko-
lejny turniej siatkówki mêskiej o puchar
burmistrza Œmigla. Do walki o trofeum
stanê³o piêæ dru¿yn: Fenix Borowo,
„Grupa Trzymaj¹cych W³adzê”, „No
Name” OKFiR, Stare Bojanowo i OKFiR
I Œmigiel. Imprezê otworzy³ burmistrz
Wiktor Snela, a regu³y gry przedstawi³
kierownik OKFiR-u Zygmunt Ratajczak.
Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy
z ka¿dym”, czyli ogólnie rozegrano ich
10, a ka¿da dru¿yna gra³a czterokrotnie.

VII Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Œmigla
Sêdzi¹ zawodów by³
Tomasz Fr¹ckowiak.
Niekwestionowanym
zwyciêzc¹ turnieju zo-
sta³a dru¿yna OKFiR I
Œmigiel, która wygra³a
wszystkie mecze, tu¿
za ni¹ uplasowa³a siê
druga dru¿yna OKFiR-
u „No Name”, trzecie
miejsce wywalczy³a „Grupa Trzymaj¹ca
W³adzê”, IV m – Fenix Borowo, a V miej-
sce dru¿yna ze Starego Bojanowa.

Zwyciêzcy odebrali puchar z r¹k burmi-
strza Œmigla, pozosta³e dru¿yny uhono-
rowano statuetkami. Sêdzia najwy¿ej oce-
ni³ grê £ukasza Fr¹ckowiaka, który zo-
sta³ najlepszym zawodnikiem turnieju.
Zapraszamy dru¿yny siatkarzy do udzia-
³u w nastêpnym turnieju o puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla,
który odbêdzie siê 6 kwietnia br. Wiêcej
z d j ê æ  z  i m p r e z y  n a  s t r o n i e
www.okfir.pl

tekst i foto OKFiR

Uczniowie Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu

Œmigiel na Pedro`s Cup
pojechali 19 lutego do Bydgoszczy na
miting lekkoatletyczny Pedro`s Cup.
Gwiazd¹ skoku o tyczce by³a rekordzist-
ka œwiata Jelena Isinbajewa, natomiast
skoku wzwy¿ mê¿czyzn Donald Thomas
oraz Jaros³aw Rybakow. Do niespodzian-
ki dosz³o w skoku o tyczce, gdy absolut-
na faworytka przegra³a ze swoj¹ ro-
daczk¹ Swiet³an¹ Fieofanow¹ (4,71).
W skoku wzwy¿ zwyciê¿y³ faworyzowa-
ny Jaros³aw Rybakow, uzyskuj¹c wyso-
koœæ 2,34 m.
By³ to ju¿ drugi wyjazd naszych uczniów

nieczna, Erika Kruk oraz Klaudia Kruk.
Pierwszy powa¿niejszy turniej naszych
dziewczyn zakoñczy³ siê sporym sukce-
sem, dodaj¹c im motywacji do dalszej,
jeszcze ciê¿szej pracy.

tekst i foto Ryszard Primel

na miting Pedro`s Cup.

tekst i foto: Ryszard Primel






