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Uwaga
W zwi¹zku z przygotowy-

wan¹ publikacj¹ zwracam siê
do mieszkañców Œmigla i oko-
licy o udzielenie mi jakichkol-
wiek informacji dotycz¹cych:
- poleg³ego pod K¹kolewem w

1919 r. Stanis³awa Andrze-
jewskiego (ur. w Robaczy-
nie?)

- poleg³ego pod Bobrujskiem
w 1919 r. Seweryna Jerzy-
ka.

Poszukujê te¿ zdjêcia pomni-
ka Powstañców i Wojaków na
cmentarzu w Œmiglu z czasów
okupacji (wzglêdnie jego opi-
su).

Hubert Zbierski,
64-030 Œmigiel,
ul. T. Koœciuszki 41/4,
tel. 5 180 260
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Na tydzieñ przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia œmigielscy radni uchwalili
bud¿et gminy na 2009 r., tym samym
podejmuj¹c najwa¿niejsz¹ w roku uchwa-
³ê. Burmistrz Wiktor Snela nie ukrywa,
¿e jest to bardzo ambitny bud¿et. Prawie
53% deficyt, gdzie tylko 7% dzieli go od
granicznego progu zad³u¿enia, jaki mo¿e
za³o¿yæ jednostka samorz¹dowa, spra-
wia, ¿e jest tak¿e bardzo trudny. G³ów-
nym powodem tak wysokiego zad³u¿enia
jest zaplanowana na kolejne 4 lata kom-
pleksowa budowa systemu kanalizacyj-
nego. W³odarz zaznaczy³ jednak, ¿e jeœli
gmina otrzyma spodziewan¹ dotacjê na
tê inwestycjê, to samorz¹d nie bêdzie
mia³ ¿adnych problemów z p³ynnoœci¹
finansow¹. W konsekwencji na 2009 rok
w œmigielskim bud¿ecie po stronie wy-
datków zapisana zosta³a kwota 55 170 802
z³., natomiast po stronie dochodów
38 770 219 z³. Zamyka to gminn¹ kasê
deficytem w wysokoœci 16 247 583 z³.
Budowa kanalizacji nie wykluczy³a zapla-
nowania pozosta³ych, lecz znacznie
mniejszych nak³adów na inwestycje zwi¹-
zane m.in. z rekultywacj¹ œmietniska
w Koszanowie, dofinansowaniem budo-
wy drogi z Przysieki Polskiej do Brusz-
czewa, remontu œmigielskiej przychod-
ni czy budowy oœwietlenia w Bruszcze-
wie i Poladowie.
Na istotniejsze sfery dzia³alnoœci samo-
rz¹du, nie zwi¹zane bezpoœrednio z re-
alizacj¹ inwestycji, Rada Miejska przyjê-
³a nastêpuj¹ce war toœci: wydatki na
oœwiatê stanowiæ bêd¹ ponad 30% zapla-
nowanych rozchodów w bud¿ecie, na
opiekê spo³eczn¹ prawie 15%, kulturê
3,5%, a kulturê fizyczn¹ niespe³na 1%.   
Radni podjêli wyzwanie znacz¹cej rozbu-
dowy istniej¹cej na Ziemi Œmigielskiej
infrastruktury technicznej i przyjêli

Z sesji

gminny bud¿et jednog³oœnie.  
Poza ustaleniem planu finansowego na
nadchodz¹cy rok, radni po raz ostatni
przyjêli zmiany do bie¿¹cego bud¿etu,
a tak¿e uchwalili tzw. wydatki niewyga-
saj¹ce, które przejd¹ z roku 2008 na nowy
rok obrachunkowy. Jest to kwota ponad
400 tysiêcy z³otych, za któr¹ bêd¹ konty-
nuowane ju¿ rozpoczête inwestycje.
Ponadto uchwalono trzy kolejne, porz¹d-
kuj¹ce uchwa³y. Pierwsza z nich dotyczy-
³a wyra¿enia zgody na czasowe obci¹¿e-
nie s³u¿ebnoœci¹ gruntow¹ jednej z kil-
ku gminnych dzia³ek przy ulicy Bocznej
w Œmiglu. W ten sposób powstanie do-
jazd do pozosta³ych parceli. Zakupem
dzia³ki w Œmiglu zainteresowanych jest
sporo mieszkañców gminy, a bez wyty-
czenia dojazdu sprzeda¿ nie by³aby mo¿-
liwa.

Ze wzglêdów proceduralnych oraz prze-
pisów ksiêgowych radni uchylili uchwa-
³ê dotycz¹c¹ wniesienia wk³adów do Za-
k³adu Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnego
przekszta³conego w spó³kê, a tak¿e na
¿¹danie Polskich Kolei Pañstwowych
zmienili uchwa³ê w sprawie nabycia
przez gminê od PKP praw u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci.
Przed zakoñczeniem obrad obecni na
sesji uczcili minut¹ ciszy zmar³ego Józe-
fa Hermanowicza, przewodnicz¹cego
Zarz¹du Osiedla nr II w Œmiglu.
Na koniec przewodnicz¹cy przekaza³
radnym i mieszkañcom gminy pozdro-
wienia od Honorowej Obywatelki Miasta
i Gminy Œmigiel Bronis³awy Kus.
W przedœwi¹tecznej atmosferze z³o¿ono
sobie ¿yczenia bo¿onarodzeniowe oraz
noworoczne.

tekst i fot. A. Kasperska

Srebrnym medalem „Za zas³ugi dla
obronnoœci kraju” odznaczeni Halina
i Stefan Wojciechowscy z Morownicy. Ich
czterech synów wzorowo pe³ni³o zasad-
nicz¹ s³u¿bê w Wojsku Polskim. 18 grud-
nia, w gabinecie burmistrza Œmigla, pp³k.
dyp. Andrzej Stenka, komendant Wojsko-
wej Komendy Uzupe³nieñ w Lesznie,
wrêczy³ pañstwu Wojciechowskim od-
znaczenie przyznane przez Ministra
Obrony Narodowej.
Najstarszy z synów, Krzysztof, w stopniu
starszy szeregowy s³u¿y³ w Jednostce
Wojskowej w Wêdrzynie. O dwa lata
m³odszy Rafa³, tak¿e jako starszy szere-

Medal za synów
gowy, by³ ¿o³nierzem Dowództwa Portu
Jednostek P³ywaj¹cych Komendy Portu
Wojennego w Œwinoujœciu. Kolejny syn,
Konrad, jako szeregowy odbywa³ s³u¿bê
wojskow¹ w Inowroc³awiu, zaœ najm³od-
szy Marcin, równie¿ szeregowy, s³u¿y³
w 10. Pu³ku Dowodzenia we Wroc³awiu.
Gratulacje uhonorowanym rodzicom z³o-
¿y³ w imieniu œmigielskiej spo³ecznoœci
burmistrz Wiktor Snela. Jednoczeœnie
wyrazi³ szczere uznanie za odpowiedzial-
ne podejœcie do rodzicielskich obowi¹z-
ków, które przyczyni³o siê do obywatel-
skiej postawy synów.

tekst i fot. A. Kasperska
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Radni M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Œmigla dziêki uprzejmoœci senator Ma³-
gorzaty Adamczak zwiedzili gmach par-
lamentu RP w Warszawie. Trzynastooso-
bowa grupa m³odzie¿y 17 grudnia pod
opiek¹ wiceburmistrz Wies³awy Pole-
szak-Kraczewskiej oraz Magdaleny
Sowy, nauczycielki w Czaczu, pojecha³a
do stolicy. Œmigielsk¹ ekipê przywita³a
senator Adamczak z pos³em Wojciechem
Ziemniakiem. Nastoletni samorz¹dowcy
zobaczyli, jak wygl¹da wnêtrze budyn-
ków Sejmu i Senatu, m.in. obejrzeli salê
kolumnow¹, kancelariê Senatu, kuluary,
a tak¿e gabinet wicemarsza³ka Senatu.
Poza zwiedzaniem wnêtrz spotkali siê
z wieloma znanymi politykami, m.in. mie-
li mo¿liwoœæ wymiany spostrze¿eñ
z przewodnicz¹cym Klubu Poselskiego
PO Zbigniewem Chlebowskim, byli rów-

Czteroosobowa delegacja samorz¹-
dowców ze Œmigla w pierwszy weekend
grudnia goœci³a we francuskim Neufcha-
teau. Z zaproszenia Zarz¹du Komitetu
Partnerskiego Neufchateau na obchody
œwiêta Saint-Nicolas skorzystali: bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela, jego zastêp-
ca Wies³awa Poleszak-Kraczewska, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Józefczak
oraz Danuta Marciniak – skarbnik Œmi-
gla.
Podczas dwudniowej wizyty g³ównym
punktem pobytu we Francji by³ udzia³
w uroczystoœciach z okazji œwiêta patro-
na Lotaryngii, którym jest Œwiêty Miko-
³aj. Gra œwiat³a i muzyki w plenerowej,
wieczornej scenerii, odœwie¿enie opowie-
œci o Miko³aju, a tak¿e upominki rozda-
wane dzieciom przez miejscowych rad-
nych – tak w³aœnie w skrócie wygl¹da³y

Z wizyt¹ w parlamencie

Pojechali na œwiêto patrona Lotaryngii
obchody tego œwiêta
w Neufchateau. Ponadto
w³odarze partnerskiego
miasta przyjêli œmigiel-
skich goœci w ratuszu,
gdzie spotkali siê z za-
przyjaŸnionymi rolnikami
z Wogezów.
By³ te¿ czas na zwiedzenie
kilku ciekawych miejsc
w Lotaryngii: Muzeum In-
strumentów Mechanicz-
nych, wystawy radio-mo-
delarstwa w Cosec oraz
obiektów sportowych w Neufchateau.
Delegacja mia³a tak¿e okazjê uczestni-
czyæ w uroczystoœciach zwi¹zanych ze
œwiêtem Stra¿y Po¿arnej.
By³o to drugie kurtuazyjne spotkanie
obecnych œmigielskich w³adz z przedsta-

nie¿ goœæmi wicemarsza³ka Senatu prof.
Marka Zió³kowskiego.
Obiad m³odzi radni zjedli wœród cz³on-
ków parlamentu, w sejmowym barze. Do

wicielami francuskiego miasta partner-
skiego. Pierwsze odby³o siê w Polsce
podczas obchodów Dni Œmigla.

A. Kasperska
foto W.P.K.

domów wrócili póŸnym wieczorem, zmê-
czeni, ale z bogatym baga¿em nowych
doœwiadczeñ.

A. Kasperska, foto W. Ziemniak

W nr 12 „Witr yny Œmigielskiej”
z grudnia ubieg³ego roku Jan Pawicki
opublikowa³ Listê mieszkañców Ziemi
Œmigielskiej poleg³ych w Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918/1919. Wœród nich wy-
mieni³ Czes³awa Witaszka, co jest po-
my³k¹ (chyba, ¿e mamy do czynienia
z zupe³nie przypadkow¹ zbie¿noœci¹ na-
zwiska i imienia). Byæ mo¿e Autor zbyt
dos³ownie potraktowa³ moj¹ informacjê,
¿e w potyczce pod Osieczn¹: Wœród po-
wstañców œmigielskich ciê¿ko ranny zosta³
Marcin P³ócienniczak z Bucza, a Franci-
szek Dratwa z Bucza i Czes³aw Abt oraz
Czes³aw Witaszek ze Œmigla ulegli zatru-

O Czes³awie Witaszku
ciu gazem. [Udzia³ mieszkañców Œmigla
i okolicy w Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919, s. 32]. Byæ mo¿e wyrazi³em
siê nieprecyzyjnie, ale nie stwierdzi³em,
¿e by³o to œmiertelne zatrucie.
We wrzeœniu 1931 r. w 109 nr. „Orêdow-
nika Œmigielskiego” ukaza³a siê notatka
o Stanis³awie Witaszku, w³aœcicielu sk³a-
du kolonialnego i restauracji, który wów-
czas obchodzi³ jubileusz 50-lecia pracy
zawodowej. W notatce podkreœlono, ¿e
by³ najstarszym kupcem w mieœcie i da³
OjczyŸnie 6 synów daj¹c im wy¿sze wy-
kszta³cenie. Synami byli: Kornel – du-
chowny, Marian – sêdzia, Lech – in¿ynier,

Franciszek – lekarz, Czes³aw – kupiec
i Stefan – ekonomista. Interesuj¹cy nas
Czes³aw urodzi³ siê w 1899 r., a zmar³
11 lipca 1943 r. w KL (Konzentrations La-
ger) Stutthof. Jego ¿ona Seweryna, uro-
dzona w 1903 r., zmar³a w 1995 roku i jest
pochowana na œmigielskim cmentarzu.
Ma³¿eñstwo mia³o czworo dzieci: Gabry-
elê, Bohdana, Jerzego i Jadwigê – zwan¹
te¿ Wig¹. Jerzy jest ojcem Jana – w³aœci-
ciela „Dwudziestki” przy pl. Rozstrzela-
nych 20 – rodowej siedziby Witaszków.

Hubert Zbierski

Ps. Do poleg³ych powstañców jeszcze
wrócê.
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Chor¹giew Wielkopolska Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego i Wielkopolskie
Towarzystwo Kulturalne zorganizowa³y
w pierwszy weekend grudnia uroczysto-
œci zwi¹zane z dziewiêædziesi¹t¹ rocznic¹
obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego
oraz przypadaj¹c¹ 27 grudnia rocznic¹
wybuchu Powstania Wielkopolskiego
1918/1919.
W tych dniach ponad tysi¹c zuchów, har-
cerzy i instruktorów z ca³ej Wielkopol-
ski spotka³o siê na Zlocie Chor¹gwi Wiel-
kopolskiej ZHP w Poznaniu, który roz-
pocz¹³ siê w pi¹tek w godzinach wieczor-
nych. Do tego wydarzenia i zbli¿aj¹cej siê
rocznicy zuchy i harcerze przygotowy-
wali siê, realizuj¹c od pocz¹tku roku pro-
gram „Czas bohaterów”, który mia³ za za-
danie przybli¿yæ i pog³êbiæ wiedzê o wy-
darzeniach sprzed 90 lat. By³a to równie¿
okazja do wymiany doœwiadczeñ, pozna-
wania nowych ciekawych ludzi oraz za-
wi¹zywania przyjaŸni.
Sobota up³ynê³a pod znakiem gier har-
cerskich przygotowanych przez poszcze-
gólne referaty CHW. Na trasach zlokali-
zowanych w centrum Poznania patrole
zmaga³y siê z ró¿norodnymi zadaniami.
Organizatorzy chcieli w ten sposób
sprawdziæ, jak w poszczególnych œrodo-
wiskach wygl¹da³a praca z programem
„Czas bohaterów”. W tym czasie kadra
uczestniczy³a w konferencji instruktor-
skiej „Udzia³ m³odzie¿y i skautów w Po-
wstaniu Wielkopolskim”. Œmigielski hu-
fiec reprezentowa³a komendantka phm.
Magdalena Drótkowska. Wieczorem
odby³ siê uroczysty Apel Chor¹gwi Wiel-
kopolskiej ZHP pod Pomnikiem Po-

Œmigiel na Zlocie Chor¹gwi Wielkopolskiej

wstañców Wielkopolskich. 7 grudnia
uczestnicy zlotu wziêli udzia³ w mszy œw.
w 90. rocznicê obrad polskiego Sejmu
Dzielnicowego w Poznaniu w intencji
Wielkopolan. Nabo¿eñstwo odprawione
zosta³o w Farze. Po mszy d³uga kolum-
na harcerska przemaszerowa³a ulicami
Poznania do Centrum Kultury ZAMEK.
W ten sposób nawi¹zano do przemarszu
delegatów na Sejm Dzielnicowy w 1918
roku.
Podczas spotkania na zamku wrêczono
wyró¿nienia dla instruktorów.
Niezwyk³y zaszczyt przypad³ komendant-
ce Hufca ZHP Œmigiel phm. Magdalenie
Drótkowskiej, która podczas uroczysto-
œci zlotowych odebra³a Br¹zowy Krzy¿

„Za zas³ugi dla ZHP”. Odznaczenie nada-
ne przez przewodnicz¹cego ZHP wrêczy³
przewodnicz¹cy Rady Chor¹gwi Wielko-
polskiej ZHP hm. Zbigniew Pilarczyk
w obecnoœci komendanta Chor¹gwi
Wielkopolskiej ZHP hm. Jaros³awa Rury.
Odznaczenie to nadawane jest instruk-
torom, którzy s¹ naturalnymi liderami
swoich œrodowisk, swoim postêpowa-
niem stanowi¹ wzór do naœladowania dla
innych, a ich dzia³ania s¹ systematyczne
i skuteczne.
Nagrodê za najlepsz¹ realizacjê propozy-
cji programowej w grupie dru¿yn harcer-
skich wrêczono 9. Grunwaldzkiej DH
„Buki” im. Kazimierza Wielkiego. Spo-
tkanie w zamku zakoñczy³ koncert w wy-
konaniu Manufaktury Piosenki Harcer-
skiej „Wartaki” z Ko³a.
Czêœæ uczestników zlotu w niedzielne
popo³udnie korzysta³a z atrakcji sporto-
wych przygotowanych przez organizato-
rów: harcerze strzelali z wiatrówki, a har-
cerki pod okiem instruktora jeŸdzi³y na
nartach, na stoku znajduj¹cym siê na
poznañskiej Malcie.
Reprezentacjê Hufca Œmigiel tworzy³y 32
osoby z nastêpuj¹cych œrodowisk:
- 6 DW „Nie, bo nie” w Œmiglu,
- 7 HDWP „Stokrotka” im hm. Zbignie-
wa £ukomskiego w Œmiglu,
- 9 Grunwaldzka DH „Buki” im. Kazimie-
rza Wielkiego w Wielichowie
- 11 SHDW „W³óczykije” im. Królowej
Jadwigi w Œmiglu
- 15 Grunwaldzka GZ „Uœmiechniête
Chmurki” w Wielichowie.

ZHP Hufiec Œmigiel
foto archiwum
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Uczniowie œmigielskiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego nie szczêdz¹ si³
i wolnego czasu, by pomagaæ potrzebu-
j¹cym. Przed œwiêtami zbieraj¹ dary dla
ubogich rodzin, a w ci¹gu roku wspieraj¹
chorych i s³abszych w fizycznej pracy.
5 grudnia po³¹czyli przyjemne z po¿y-
tecznym, œwiêtuj¹c Miêdzynarodowy
Dzieñ Wolontariusza, a przy okazji zbie-
raj¹c dary dla najubo¿szych rodzin z gmi-
ny Œmigiel. Pojemny wiklinowy kosz
szybko zape³ni³ siê s³odyczami i innymi
potrzebnymi w codziennym ¿yciu arty-
ku³ami. W szkole tego dnia panowa³a nie-
zwyk³a atmosfera. Licealna aula têtni³a
muzyk¹, œpiewem i weso³ym œmiechem.
Na scenie wyst¹pili nie tylko uczniowie,
ale i nauczyciele, co przysporzy³o szkol-
nej spo³ecznoœci wiele uciechy. Ró¿no-
rodny repertuar, od „mocnych” utworów
rockowych z tekstem dostosowanym do
realiów szkolnych, po ludowy taniec
w wykonaniu dyrektora placówki, grupo-
wy wystêp taneczny nauczycielek, a tak-
¿e kolêdy zagrane na pile muzycznej

Dzieci i nauczyciele Przedszkola Sa-
morz¹dowego w Œmiglu w³¹czyli siê
w pracê wolontariuszy dzia³aj¹cych
w miejscowym Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym. Dziêki otwartym sercom przed-
szkolaków i ich rodziców na rêce Woj-
ciecha Ciesielskiego zosta³y przekazane
obfite kosze ró¿nych s³odyczy, które tra-
fi¹ do Domu Samotnej Matki w Odola-
nowie. Dzieñ Wolontariusza w przed-
szkolu by³ bardzo radosnym dniem.

„Wszystko, co uczyniliœcie jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieœcie uczynili.”

[Ewangelia wg œw. Mateusza]

Sk³adamy podziêkowanie mieszkañ-

Nasza m³odzie¿ spieszy z pomoc¹!

Dar ma³ych wolontariuszy

Wolontariusze dziêkuj¹

przez Tadeusza Bia³ego rozgrza³y atmos-
ferê grudniowego dnia. Do LO dotarli
tak¿e zaproszeni goœcie, m.in. siostry za-
konne ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzno-
œci Bo¿ej. W ci¹gu roku œmigielska m³o-
dzie¿ spieszy z pomoc¹ do Wielkiej Wsi,
gdzie zakonnice prowadz¹ Dom Pomo-
cy Spo³ecznej dla niepe³nosprawnych
dzieci. Tej jesieni uczniowie wspólnie
z nauczycielami pomagali w zbiorach plo-
nów z pokaŸnego ogrodu, a tak¿e przy
kiszeniu kapusty.
Licealiœci zbieraj¹ równie¿ dary na œmi-
gielskim targowisku. W przedœwi¹tecz-

ny czas, w kolorowych przebraniach
ci¹gn¹ na bazarowy plac wiklinowy kosz,
do którego handluj¹cy wrzucaj¹, co tyl-
ko mog¹. Wszystkie artyku³y trafiaj¹ do
rodzin i dzieci, którym sytuacja material-
na nie pozwala na przygotowanie boga-
tych œwi¹t. 
Po³¹czmy si³y i wesprzyjmy m³odzie¿
w ich szlachetnej dzia³alnoœci!

Anita Kasperska
foto Anita Kasperska

Ps.
Ka¿dy, kto chce siê w³¹czyæ w dzia³anie
wolontariuszy, proszony jest o kontakt
z ko³em wolontariuszy dzia³aj¹cym przy
LO w Œmiglu.

Towarzyszy³y mu kolêdy œpiewane przez
licealistów, pokaz tañca narodowego -
poloneza, pokazy tañca wspó³czesnego
oraz gra na klarnecie. Du¿e zaciekawia-
nie wœród dzieci wzbudzi³ Tadeusz Bia³y
graj¹cy kolêdy na pile muzycznej.
Mi³e spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym
zaœpiewaniem przez licealistów i przed-
szkolaków piosenki „Przeka¿cie sobie
znak pokoju”.

Ewa Nowak

com Ziemi Œmigielskiej oraz wszystkim
handluj¹cym na œmigielskim targu, któ-
rzy 11 grudnia okazali gest serca, sk³a-
daj¹c dary na rzecz potrzebuj¹cych
mieszkañców naszej gminy oraz Domu
Samotnej Matki w Odolanowie. Akcja, do
której przy³¹czy³a siê m³odzie¿, nauczy-
ciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmi-
glu oraz dzieci z opiekunami z Samorz¹-
dowego Przedszkola w Œmiglu i oddzia-
³u „zerowego”, sprawi³a, i¿ na twarzach
wielu mniej zamo¿nych mieszkañców
zagoœci³ uœmiech i wiara w ¿yczliwoœæ
innych ludzi.

Wolontariusze z opiekunem
z LO w Œmiglu

fot. LO

foto archiwum
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10 grudnia w Filii Bibliotecznej w Sta-
rym Bojanowie odby³o siê spotkanie z cy-
klu „Ca³a Polska czyta dzieciom”, które-
go goœciem by³ burmistrz Œmigla Wik-
tor Snela.
Dzieci z uwag¹ s³ucha³y bajek o tematy-
ce œwi¹tecznej – „Gwiazdka w Bullerbyn”
oraz „Dziewczynka z zapa³kami”. Po lek-
turze zadawa³y wiele pytañ, na które bur-
mistrz cierpliwie odpowiada³. By³o wspól-
ne œpiewanie kolêd, s³odkie upominki
i ¿yczenia. Dzieci przygotowa³y kartecz-
ki, prosz¹c burmistrza o autograf.
Na zakoñczenie m³odzi s³uchacze wziêli
udzia³ w konkursie plastycznym. Do wy-
boru mieli kolorowanie obrazków œwi¹-

Dziêki wspó³pracy Centrum Kultury
z Zarz¹dami Osiedli nr I i IV w Œmiglu
uda³o siê zorganizowaæ dla dzieci naszej
gminy bardzo mi³¹, miko³ajkow¹ impre-
zê. 7 grudnia licznie zebrane maluchy
z wypiekami na twarzach i uœmiechniê-
tymi buziami w oczekiwaniu na przyby-
cie Miko³aja obejrza³y przedstawienie
„Królowa Œniegu” w wykonaniu aktorów
ze Studia Ma³ych Form Teatralnych
w Krakowie. Po spektaklu dzieci wziê³y
udzia³ w kilku konkursach, a na zakoñ-
czenie wszystkie zosta³y obdarowane
du¿ymi czekoladowymi miko³ajami.

M.D.

Sporo dzieci zebra³o siê w miejskiej
bibliotece 5 grudnia, wyczekuj¹c Œw.
Miko³aja. Chwile grozy prze¿y³y wiêc
bibliotekarki, kiedy punkt szesnasta za-
dzwoni³, ¿e nie dotrze na spotkanie. W za-
stêpstwie przys³a³ cudn¹, ciemnow³os¹
Miko³ajkê. Mi³a odmiana. Bywa³o nieraz,

Burmistrz czyta³ dzieciom

S a l a  p e ³ n a  u œ m i e c h ó w

Gdzie Miko³aj nie mo¿e, tam babê poœle

tecznych lub naryso-
wanie w³asnej ilustra-
cji na podstawie prze-
czytanych przez go-
œcia bajek.
Spotkanie przygoto-
wa³a biblioteka w Sta-
r ym Bojanowie we
wspó³pracy ze Stowa-
rzyszeniem Nauczy-
c i e l i  N o w a t o r ó w
w Œmiglu.

Genowefa
Pietrzykowska

foto archiwum

¿e w odpowiedzi na liczne zlecenia, Mi-
ko³aj posy³a³ w œwiat swych pomocników
– zastêp dobrodusznych grubasów. Jeœli
nawet trafia³ siê jakiœ Miko³aj anorektyk,
to na zasadzie potwierdzaj¹cego regu³ê
wyj¹tku. Generalnie jednak owo zacne
miko³ajowe plemiê z dalekiej Laponii ko-

jarzymy jako ho¿ych, krzep-
kich brodaczy. A tu proszê,
Miko³ajka jak marzenie. No,
no! Kobitki to oni maj¹ nicze-
go sobie!
Przyby³a przeczyta³a piêkn¹
baœñ „Wielka wyprawa Œw.
Miko³aja”, a potem wtajem-
niczy³a widowniê w arkana
miko³ajowego œwiata. Mówi-
³a o szkole, w której adepci
zg³êbiaj¹ tajniki tego szla-
chetnego rzemios³a, o co-
dziennych zwyczajach papy
Miko³aja. Wyczerpuj¹co od-
powiada³a na pytania, zaspo-
kajaj¹c dzieciêc¹ ciekawoœæ.

Liczna, oko³o czterdziestoosobowa wi-
downia s³ucha³a w skupieniu. Jedynie
najm³odsi uczestnicy spotkania nad Mi-
ko³ajkê przedk³adali penetracjê biblio-
tecznych zakamarków, próbowali te¿ em-
pirycznie stwierdziæ, ile wytrzyma nasza
firmowa choinka. Wytrzyma³a sporo.
Bezlitosny, œwiatowy kryzys gospodar-
czy nie wybiera, miko³ajowej kiesy te¿ nie
oszczêdzi³, ale starczy³o na skromne pre-
zenty. W po³owie spotkania Miko³ajka
wstrz¹snê³a przepastnym, czerwonym
worem i z jego czeluœci posypa³y siê s³od-
koœci. Ka¿de z przyby³ych milusiñskich
otrzyma³o czekoladow¹ figurkê papy
Miko³aja i œwi¹teczn¹ kolorowankê. Ob-
darowani dziêkowali wierszem, pio-
senk¹, a niekiedy s³odki buziak wystar-
czy³. Wszystko co dobre, prêdko siê koñ-
czy. Pó³ godziny szybko minê³o. Od-
je¿d¿aj¹c, Miko³ajka w zaufaniu zgodzi-
³a siê ujawniæ swe personalia. Sta¿ystka
Bernadeta Radziñska –najlepsza Miko-
³ajka na œwiecie, bawi³a dzieci i by³a ich
goœciem.

K. Styziñska, foto. D.H.
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Czy do walk zbrojnych w Wielkopol-
sce w latach 1918/19 musia³o dojœæ? Ro-
zejm w Trewirze by³ kontynuacj¹ poro-
zumienia rozejmowego w Campiegne
z 10.11.1918 roku i jego wa¿noœæ koñczy-
³a siê 17.2.1919 roku. 14 lutego 1919
roku, a wiêc kilka dni przed wygaœniê-
ciem porozumienia niemiecki minister
spraw zagranicznych Ulrich von Brock-
dorf-Rantzan stwierdzi³: „Oœwiadczali-
œmy, ¿e zgadzamy siê, by wszystkie w¹t-
pliwie polskie obszary naszej Rzeszy po-
wi¹za³y siê z pañstwem polskim. Przyrze-
czenia tego chcemy dotrzymaæ. Jednak
to, które obszary podpadaj¹ pod pkt. 13
programu Wilsona, jest sporne i dok¹d
to nie zostanie rozstrzygniête, obszary
te nale¿¹ do Rzeszy”. A wiêc powstanie,
które wybuch³o 27 grudnia 1918 roku
w Poznaniu, zadecydowa³o w konse-
kwencji o tym, jak zosta³a póŸniej ustalo-
na zachodnia granica Polski. Wspomnia-
no ju¿, ¿e pierwszym poleg³ym w dniu
wybuchu walk by³ pochodz¹cy ze Œniat
Franciszek Ratajczak. Sta³o siê to w mo-
mencie, gdy kompania, w której s³u¿y³
Ratajczak, kierowa³a siê w stronê Baza-
ru, gdzie mia³a ochraniaæ przebywaj¹ce-
go tam Ignacego Paderewskiego. Od
9 pocisków wystrzelonych z karabinu
maszynowego umieszczonego w Prezy-
dium Policji zostaje ciê¿ko ranny i wkrót-
ce umiera. Kilka dni póŸniej wraz z dru-
gim powstañcem poleg³ym tego dnia An-
tonim Andrzejewskim zosta³ pochowany
na cmentarzu górczyñskim w Poznaniu.
Jak wygl¹da³ pocz¹tek, a nastêpnie prze-
bieg powstania na Ziemi Œmigielskiej?
W Œmiglu stacjonowa³ batalion 37. rezer-
wowego p.p., który na wieœæ o wybuchu
powstania wycofa³ siê 31 grudnia 1918
roku do Leszna. Pierwsi ochotnicy æwi-
czyli pod kierownictwem W³adys³awa
Bromki, Bronis³awa Steinmetza i Kazi-
mierza Wojciechowskiego. Pierwsza
wiêksza dostawa broni nast¹pi³a 6 stycz-
nia 1919 roku. Broñ ta pochodzi³a ze zdo-
bytego w Koœcianie przez rezerwê skau-
tow¹ magazynu broni. £¹cznie w Starym
Bojanowie odebrano 400 karabinów rêcz-
nych, 4 karabiny maszynowe, 40 tysiêcy
sztuk amunicji. Czêœæ broni zosta³a prze-
kazana powstañcom z Bukówca Górne-
go. Pierwsza wiadomoœæ o zagro¿eniu
Œmigla nadesz³a 8 stycznia, co spowodo-
wa³o mobilizacjê powstañców. Boles³aw
Pó³cieniak szybko zorganizowa³ 3 kom-
panie, w których sk³ad wchodzi³o oko³o
500 powstañców, ubezpieczaj¹cych mia-
sto silnymi patrolami. Do staræ jednak nie

Dzia³ania zbrojne oddzia³ów powstañczych 1918/19 Ziemi Œmigielskiej
dosz³o, a powstañcy rozeszli siê do do-
mów. 10 stycznia 1. Kompania Œmigiel-
ska dowodzona przez Józefa £ukomskie-
go uda³a siê do Osiecznej, gdzie nastêp-
nego dnia dosz³o do zaciêtych walk,
w wyniku których Niemcy zostali poko-
nani, trac¹c wiele broni i sprzêtu. Wœród
poleg³ych znalaz³ siê tak¿e Czes³aw Wi-
taszek ze Œmigla, zatruty u¿ytymi przez
Niemców gazami bojowymi. Kolejny od-
dzia³ pod dowództwem Boles³awa P³ócie-
niaka w sile 4 kompanii, uzbrojony m. in,
w 8 karabinów maszynowych, uda³ siê
11 stycznia do Bukówca. Nastêpnego
dnia dosz³o do boju w okolicach Lipna
Nowego. Rezultatem zwyciêskiej potycz-
ki by³o zdobycie tamtejszej stacji kolejo-
wej i zabranie do niewoli kilkudziesiêciu
Niemców. Powracaj¹ca do Œmigla kolum-
na powstañcza zosta³a zaatakowana
przez niemiecki samolot. Od ognia bro-
ni pok³adowej zginê³o 2 powstañców - Sta-
nis³aw Kêdzierski ze Œmigla i Józef KaŸ-
mierczak z Morownicy. Ich wspólny grób
znajduje siê na œmigielskim cmentarzu.
W tym samym czasie jak w Œmiglu po-
wsta³ w Parzêczewie Batalion Parzêczew-
ski dowodzony przez W³adys³awa Wol-
niewicza. W jego sk³ad wchodzi³a kom-
pania Franciszka Rybarczyka z Lubie-
chowa w liczbie 22 powstañców i kom-
pania S. Szeszu³y z Trzcinicy w sile 230
powstañców. Oddzia³ bra³ nastêpnie
udzia³ w walkach pod Kopanic¹, gdzie
27 stycznia zginê³o 2 powstañców: Jan
Górny z Karczewa i Jan Napiera³a z Pa-
rzêczewa. Do kolejnych walk dosz³o pod
Chwalimiem, gdzie polegli Stanis³aw Ju-
skowiak i Nikodem Konieczny z £êk
Wielkich. Kompania z Parzêczewa
wspar³a tam kompaniê wielichowsk¹ Ka-
zimierza Szczeœniaka. W samym Wieli-
chowie ju¿ 18 listopada 1918 roku kpr.
Konstanty Bzyl zorganizowa³ dru¿ynê
konn¹, a sier¿. Jan Andrzejewski oddzia³
bezpieczeñstwa. Dru¿yna wielichowska
sk³adaj¹ca siê z 85 ¿o³nierzy wziê³a ju¿
5 stycznia 1919 roku udzia³ w walkach
o Wolsztyn. Po powrocie uleg³a reorga-
nizacji, gdy¿ utworzono z niej kompaniê
pod dowództwem wspomnianego ju¿
Kazimierza Szczeœniaka, w liczbie 234
osób. W jej sk³ad wchodzili powstañcy
m.in. z Wielichowa, £ubnicy, Gradowic
i Zielêcina. Zorganizowano tak¿e kompa-
niê garnizonow¹ licz¹c¹ 64 osoby.
11 stycznia kompania wielichowska bra-
³a udzia³ w zdobyciu Kopanicy, zajmuj¹c
mosty na kana³ach i silnie broniony ko-
œció³. Powstañcy wielichowscy walczyli

tak¿e 12 lutego pod Kargow¹, której bro-
ni³y kompanie wielichowska i wilkowska,
razem 314 powstañców. W toku zaciêtych
walk poleg³o 8 powstañców: Leon Bur-
mistrzak, Kazimierz Bzyl, Marian Cacha,
Leon Feldgebel, Jan Humerczyk – obs³u-
ga karabinu maszynowego, Wincenty
Jastrz¹b i Czes³aw Kapa³a, sier¿. Józef
Obierski. Ciê¿ko ranny Stanis³aw Szy-
mañski umar³ 13 lutego. Tego samego
dnia poleg³ w Miedzichowie Stanis³aw
Jokiel. 39 powstañców, w tym 16 rannych,
dosta³o siê do niewoli. Spoœród rannych
zmarli w obozie: Jerzy Stró¿yk, Jan Zyg-
muntowski, Melchior Cichy i Stanis³aw
Paetzold. To nie koniec strat. 12 marca
w obozie jenieckim w Szprotawie zostali
zastrzeleni podczas rzekomej ucieczki
Adam i Franciszek Nowiccy.
Porozumienie rozejmowe w Trewirze
z 16 lutego 1919 roku nie doprowadzi³o
do ca³kowitego wygaœniêcia walk, gdy¿
trwa³y one z ró¿nym natê¿eniem jeszcze
przez szereg miesiêcy. W ich toku ginêli
równie¿ powstañcy œmigielscy – 5 mar-
ca Józef D¹browski z kompanii œmigiel-
skiej pod K¹kolewem, 7 kwietnia Fran-
ciszek Szymanowski z Czacza pod Mur-
kowem. Powstañcy zap³acili w walce
o wolnoœæ wysok¹ cenê po to, by grani-
ca odrodzonej Ojczyzny nie sta³a siê
przedmiotem przegranego „przetargu”.
Ta danina krwi by³a nadal przez nich p³a-
cona w czasie wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 roku, a zw³aszcza w czasie II woj-
ny œwiatowej. Trzeba w tym miejscu
wspomnieæ o najdzielniejszych z dziel-
nych, odznaczonych najwy¿szym pol-
skim odznaczeniem wojskowym Virtuti
Militari – to Juliusz Ch³apowski z GoŸ-
dzichowa, zgin¹³ 26 lipca 1920 roku, Jan
Chy³ewski z £êk Wielkich, zamordowa-
ny w 1940 roku w Piatichatkach, Zyg-
munt Kaletka z Wielichowa, zgin¹³
28 maja 1920 roku, Wac³aw £epkowicz ze
Œmigla, zgin¹³ 22 lipca 1920 roku, Broni-
s³aw Pinecki z Karczewa, zamordowany
w 1940 roku w Piatichatkach. Na froncie
wschodnim zgin¹³ 24 wrzeœnia 1920 roku
Zdzis³aw Ch³apowski, brat Juliusza.
W tym kontekœcie staje siê zrozumia³e
wezwanie umieszczone na grobie po-
wstañców, znajduj¹cym siê na œmigiel-
skim cmentarzu:

„Bo¿e Ojcze
Bo¿e Wielki,
WeŸ krew nasz¹
do kropelki,
ale Polsce ¿ycie daj!

Jan Pawicki
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Pokolenie, które ignoruje historiê, nie
ma przesz³oœci – ani przysz³oœci.

Robert A. Heinlein
Kultywowanie tradycji, poznawanie

historii w³asnego narodu oraz szanowa-
nie osi¹gniêæ przodków to bez w¹tpienia
wa¿ny element naszego ¿ycia. Dziêki
temu budujemy w³asn¹ œwiadomoœæ, sta-
j¹c siê m¹drymi i dobrymi ludŸmi. Do-
skona³ym tego sposobem jest reflek-
sja zwi¹zana z 90. rocznic¹ wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. To chlubna
karta historii walk o odzyskanie niepod-
leg³oœci. Nie by³o to pierwsze, ani jedy-
ne zwyciêskie powstanie w dziejach re-
gionu.
Historia Wielkopolski wielokrotnie poka-
zywa³a, jak walecznym jesteœmy regio-
nem i jak nasza ugruntowana œwiado-
moœæ, wynikaj¹ca z patriotyzmu, popy-
cha³a nas do walki o wolnoœæ wiele razy!
Przyk³ady mo¿na mno¿yæ: powstanie
w listopadzie 1806 roku inspirowane
przybyciem genera³a Jana Henryka D¹-
browskiego i Józefa Wybickiego, kolej-
ny zryw w 1809 roku przeciw Austria-
kom, dalej wojna polsko-rosyjska lat
1830-1831 podczas powstania listopado-
wego. W 1846 r. ruszy³a ofensywa po-
wstañcza, z zamiarem wyzwolenia ca³ej
Polski w granicach sprzed pierwszego
rozbioru. W dwa lata póŸniej ksiêstwo
by³o terenem walk wielkopolskiej Wio-
sny Ludów. Wielkopolanie te¿ nie zosta-
li obojêtni na wybuch powstania stycz-
niowego w 1863 r. Uczestniczyli w wal-
kach w zaborze rosyjskim, przez Wiel-
kopolskê przebieg³y szlaki przerzutu lu-
dzi, broni i pieniêdzy dla walcz¹cego
Królestwa Polskiego. Kiedy w³adzê spra-
wowa³ „¿elazny kanclerz”, wprowadzaj¹c
swoje wizje likwidacji polskoœci, w zabo-
rze pruskim wykrystalizowa³a siê wiel-
kopolska droga do niepodleg³oœci, pole-
gaj¹ca na po³¹czeniu pracy organicznej
z gotowoœci¹ do walki zbrojnej.
Wielkopolska by³a tak¿e miejscem,
w którym powstawa³y pierwsze tajne or-
ganizacje niepodleg³oœciowe o powstañ-
czym charakterze, jak Polska Organiza-
cja Wojskowa Zaboru Pruskiego.
Wreszcie 11 listopada 1918 r. sparali¿o-
wane przez rewolucjê Niemcy podpisa³y
zawieszenie broni. Skoñczy³y siê walki
na frontach I wojny œwiatowej. Dla Wiel-
kopolski pojawi³a siê wiêc szansa na w³¹-
czenie w granice odradzaj¹cej siê Rzeczy-
pospolitej. 13 listopada 1918 dzia³acze
POW zaboru pruskiego si³¹ wprowadzi-
li do Poznañskiej Rady Robotników i ̄ o³-
nierzy polskich delegatów, przejmuj¹c

Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie o Powstaniu Wielkopolskim
w niej po³owê mandatów. Os³abieni
Niemcy nie przeszkodzili w powo³aniu
nastêpnego dnia Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej; ca³oœæ spraw wojskowych
w tym zespole obj¹³ Wojciech Korfanty.
Tworzone od 23 listopada Odzia³y S³u¿-
by Stra¿y i Bezpieczeñstwa zosta³y zdo-
minowane przez Polaków i sta³y siê za-
l¹¿kiem póŸniejszych oddzia³ów po-
wstañczych. Powsta³y te¿ pierwsze odzia-
³y Stra¿y Ludowej, które nie tylko eks-
por towa³y przyby³ego do Poznania
26 grudnia Ignacego Paderewskiego, ale
tak¿e broni³y Hotelu Bazar, w którym
przebywa³ dostojny goœæ. Gdy wieczo-
rem 27 grudnia 1918 r. na ulicach rozle-
g³y siê strza³y, nikt nie potrafi³ ju¿ po-
wstrzymaæ kolejnych wydarzeñ. Powsta-
nie ogarnê³o tak¿e tereny poza miastem.
Pierwotnie zak³adano, ¿e ruch obejmie
wszystkie ziemie polskie w zaborze pru-
skim, co jednak okaza³o siê niemo¿liwe.
Taktyka oddzia³ów powstañczych
w pierwszych tygodniach walk mia³a
charakter partyzancki i nie zawsze by³y
to dzia³ania skoordynowane. W przeci¹-
gu dwóch tygodni powstanie dotar³o a¿
do Noteci, na zachodzie siêgnê³o do Wie-
lunia, na po³udniu – po Rawicz i Ostrów
Wielkopolski.
Naczelna Rada Ludowa, pocz¹tkowo
przeciwna dzia³aniom zbrojnym, musia-
³a stan¹æ na ich czele, wprowadzaj¹c
polsk¹ administracjê, s¹downictwo
i szko³y. Wkrótce z ró¿nych oddzia³ów
powstañczych zaczêto formowaæ regu-
larn¹ strukturê wojskow¹. Uruchomio-
no system poboru do wojska i skoordy-
nowano dzia³ania poszczególnych do-
wódców. W po³owie stycznia stanowisko
g³ównodowodz¹cego przej¹³ genera³ po-
rucznik Józef Dowbór – Muœnicki, desy-
gnowany przez J. Pi³sudskiego. W tym
czasie toczy³y siê na frontach walki
o utrzymanie zdobyczy powstania.
W koñcu stycznia Niemcy ruszyli do
kontrofensywy. Niezwykle krwawe wal-
ki toczy³y siê pod Babimostem, Kargow¹,
Rawiczem i trwa³y d o  1 6  l u t e g o
1919 r. (do rozejmu zawar tego w Tre-
wirze). Na pocz¹tku maja Niemcy
wznowili dzia³ania, a nawet je nasilili,
koncentruj¹c swe oddzia³y nie tylko na
granicy Wielkopolski, lecz równie¿ Œl¹-
ska i Prus. Zmusi³o to dowództwo pol-
skie do przerzucenia oddzia³ów z fron-
tów ukraiñskiego i rosyjskiego. Dzia³a-
nia wojenne przerwa³o dopiero podpisa-
nie traktatu wersalskiego w czerwcu
1919 roku.
Wielkopolanie wnieœli do II Rzeczpospo-

litej dobrze rozwiniêt¹ gospodarczo zie-
miê oraz - co wa¿ne w 1919 r. – znakomi-
cie wyszkolon¹, uzbrojon¹ i umunduro-
wan¹ armiê, która odegra³a niezwykle
wa¿n¹ rolê w zwyciêskiej dla Polski woj-
nie polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921.
W Powstaniu Wielkopolskim bra³o udzia³
ponad 70 tysiêcy ludzi, zginê³o ok.2 ty-
siêcy, a do dnia dzisiejszego prze¿y³ tyl-
ko jeden powstaniec.
Dlaczego nasza szko³a przyjê³a imiê Po-
wstañców Wielkopolskich?
Powstañcy s¹ przyk³adem patriotycznej
s³u¿by ojczyŸnie. Historia odnotowa³a ich
wszêdzie tam, gdzie potrzebowa³a ich
Polska. Walk¹ i prac¹ spe³niali obywatel-
skie powinnoœci. Uczestniczyli w powsta-
niach œl¹skich, plebiscytach na Warmii
i Mazurach oraz Górnym Œl¹sku. Byli za-
anga¿owani w repolonizacjê urzêdów
pañstwowych i organizacjê ¿ycia publicz-
nego w odrodzonej Polsce. Nie zabrak³o
ich w walkach 1939 roku w obronie oj-
czyzny. Wielu przesz³o hitlerowskie obo-
zy koncentracyjne i ³agry sowieckie. Po
wojnie znowu uczestniczyli w odbudowie
kraju, w ¿yciu gospodarczym i spo³ecz-
nym. Zawsze czuli siê patriotami i oby-
watelami odpowiedzialnymi za losy Pol-
ski. Cechowa³a ich przy tym skromnoœæ
i pracowitoœæ, chocia¿ zawsze byli nale-
¿ycie doceniani.
Mamy powody, by byæ dumni zarówno
z Powstania Wielkopolskiego jak i po-
wstañców, dlatego pamiêtajmy o naszej
historii.

Aneta Stachowiak
Joanna G³owacka-Wieczorek
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Tradycj¹ Przedszkola Samorz¹dowe-
go w Œmiglu s¹ coroczne grudniowe spo-
tkania dzieci z Miko³ajem. Tak by³o i w
tym roku. 5 grudnia do przedszkola za-
wita³ Œwiêty Miko³aj, ubrany w strój bi-
skupa. Dzieci z ogromnym przejêciem
wyczekiwa³y na tê radosn¹ chwilê. Gdy
tylko us³ysza³y kroki niezwyk³ego goœcia,
powita³y go œpiewem. Specjalnie na tê
okazjê dzieci wykona³y miko³ajkowe
buty, które Œwiêty Miko³aj wype³ni³ s³o-
dyczami.

Czas Bo¿ego Narodzenia kojarzy siê
ze Œwiêtym Miko³ajem, obdarowuj¹cym
prezentami. Dla uczniów i przedszkola-
ków szko³y w ¯egrówku takim Miko³a-
jem sta³a siê Cathleen Ward z USA, któ-
ra w ramach Fundacji Heifer Projekt In-
ternational sfinansowa³a ksi¹¿ki do bi-
blioteki szkolnej, w wysokoœci 2.000 z³o-
tych. Zakup lektur, s³owników, encyklo-
pedii, albumów oraz innych ksi¹¿ek roz-

Prawdziwie ciep³a i œwi¹teczna atmos-
fera panowa³a na spotkaniu wigilijnym
zorganizowanym 16 grudnia w Morow-
nicy przez Gminny Zwi¹zek Kó³ek i Or-
ganizacji Rolniczych w Œmiglu. Gor¹co
witani przez organizatorów – prezesa
Zygmunta Koniecznego i pracownika
zwi¹zku Krzysztofa Walachowskiego
goœcie, rolnicy i panie z Kó³ Gospodyñ
Wiejskich zasiedli do wspólnego sto³u.
Po kilku s³owach prezesa podsumowu-
j¹cych miniony rok i nakreœlaj¹cych cele
i zadania na przysz³oœæ g³os zabrali go-
œcie – burmistrz Wiktor Snela oraz prze-

Herbatka z miodem dla Miko³aja

Miko³aj z ksi¹¿kami w ¯egrówku

Rolnicy przy kominku

Ka¿da z grup przygotowa³a dla goœcia
upominek w postaci wiersza i piosenki.
Wszyscy milusiñscy obiecali, ¿e zawsze
bêd¹ grzeczni i dobrzy. Strudzonego
Miko³aja przedszkolanki poczêstowa³y
gor¹c¹ herbat¹ z miodem.
Dzieci bardzo prze¿y³y to spotkanie. Dla
wielu z nich by³ to bowiem pierwszy kon-
takt z „prawdziwym” Œwiêtym Miko³a-
jem.
Fundatorami s³odkich upominków dla
przedszkolaków by³a Rada Rodziców.

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
foto archiwum

wijaj¹cych zainteresowania i potrzeby
edukacyjne uczniów przyczyni³ siê do
wzbogacenia i urozmaicenia ksiêgozbio-
ru naszej.
Cathleen Ward to osoba, która mimo
ciê¿kiej choroby i walki z cierpieniem,
posiada ogromn¹ wra¿liwoœæ na potrze-
by innych. Darowizna, jak¹ przekaza³a,
zosta³a skierowana do miejscowoœci,
gdzie realizuje siê projekty HPI. W ¯e-

grówku kilka lat temu powsta³o Stowa-
rzyszenie „¯egrowskie Dêby”, którego
cz³onkowie realizuj¹ ten projekt.
Fundacja Heifer Project International jest
pozarz¹dow¹, miêdzynarodow¹ organi-
zacj¹ charytatywn¹, która wspiera rozwój
ma³ych gospodarstw rolnych, finansuj¹c
szkolenia oraz zakup zwierz¹t gospodar-
skich, a czêœciowo tak¿e œrodków zaopa-
trzenia rolniczego i us³ug weterynaryj-
nych.
Za³o¿ycielem fundacji by³ amerykañski
farmer Dan West, który w 1944 r. wpro-
wadzi³ w ¿ycie pomys³, aby pomagaæ rol-
nikom z innych krajów, zgodnie z zasad¹
„dajmy krowê zamiast kubka mleka”.
W ten sposób zainicjowa³ powstanie or-
ganizacji, która realizuje programy po-
mocy w 125 krajach œwiata. Polska ma
d³ug¹ tradycjê wspó³pracy z Heifer Pro-
ject International. W okresie 16 lat dzia-
³alnoœci w naszym kraju HPI sfinansowa-
³o realizacjê 70 projektów pomocy, z któ-
rych skorzysta³o ponad 10.000 rodzin
rolniczych.

B. £awniczak
foto archiwum szko³y

wodnicz¹cy rady powiatu – Edward
Strzymiñski, sk³adaj¹c zebranym ¿ycze-
nia œwi¹teczne. Wœród zaproszonych
goœci nie zabrak³o równie¿ prezesa okrê-
gowego ZRKiOR Mariana Kasperskiego,
przewodnicz¹cego rady miejskiej Œmigla
– Jana Józefczaka, wiceburmistrz Œmigla
Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej i pre-
zesa Banku Spó³dzielczego w Œmiglu
Aleksego Adamczewskiego.
Po wspólnym odœpiewaniu kolêdy, ³ama-
niu siê op³atkiem i symbolicznym toaœcie
niezawodne panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich w Morownicy zastawi³y sto³y pysz-

nymi daniami wigilijnymi. By³y sma¿one
ryby, kapusta z grzybami, œledzie w œmie-
tanie, makie³ki i gor¹cy barszcz. Przyja-
zna atmosfera i ciep³o bij¹ce od komin-
ków sprzyja³y d³ugim, serdecznym roz-
mowom.

M.D.
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„Gwiazdkowa niespodzianka” – pod
takim has³em z inicjatywy Samorz¹du
Uczniowskiego Gimnazjum w Zespole
Szkó³ w Starej Przysiece Dr ugiej
w dniach od 1 do 15 grudnia 2008 r. prze-
prowadzona zosta³a zbiórka przyborów
szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka we
Wschowie. Zebrano zeszyty, kredki, d³u-
gopisy, piórniki, bloki rysunkowe oraz
plecaki. Przybory zostan¹ przekazane
wychowankom domu dziecka w styczniu.
Celem akcji by³o uwra¿liwienie na potrze-
by innych ludzi, a szczególnie dzieci, któ-
re znalaz³y siê w trudnej sytuacji losowej.

Projekt „JA TOBIE, TY MI, MY DLA
NASZEJ GMINY - zwiêkszenie uczest-
nictwa mieszkañców gminy Œmigiel w ¿y-
ciu spo³ecznym swojej gminy” realizowa-
ny jest w Œmiglu przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej i Centrum PISOP, dziêki do-
finansowaniu z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. 9 grudnia licznie przybyli
mieszkañcy gminy (by³o ponad 50 osób!)
przys³uchiwali siê zaproszonym prele-
gentom, którzy zdradzali tajniki udanych
przedsiêwziêæ zrealizowanych w Gosty-
niu, Pecnej, Ba³towie. Dowiedzieliœmy

Œwi¹teczna szko³a

W Œmiglu wszystko siê mo¿e zdarzyæ

Organizatorzy s¹ bardzo zadowoleni
z efektów akcji.
19 grudnia uczniowie klasy drugiej Szko-
³y Podstawowej oraz klasy pierwszej a
Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej
przygotowali przedstawienie jase³kowe.
W uroczystoœci uczestniczy³a dyrekcja
szko³y, nauczyciele, wychowawcy, rodzi-
ce i spo³ecznoœæ uczniowska. Program
artystyczny uczniów przygotowanych
przez nauczycielki I.  W³odarczak
i B. Okupniczak uœwietni³ wystêp szkol-
nego chóru prowadzonego przez M. Do-
latê. Na zakoñczenie – ku ogólnemu za-

skoczeniu – wyst¹pili nauczyciele, œpie-
waj¹c kolêdy.

Lidia Jankowska – opiekun SU
foto archiwum szko³y

siê, jak wspieraæ lokaln¹ szko³ê i co ma
wspólnego zbieranie z³omu z edukacj¹.
S³uchaliœmy o ³amaniu barier w kontak-
cie z osobami niepe³nosprawnymi. Podzi-
wialiœmy narodziny dinozaurów w ma³ej
polskiej miejscowoœci. Te przyk³ady maj¹
pos³u¿yæ mieszkañcom do samodzielnej
pracy – stworzenia projektu przedsiê-
wziêcia dla swojej gminy. Wespr¹ ich
w tym zadaniu pracownicy Centrum PI-
SOP. Po dopracowaniu pomys³u miesz-
kañcy bêd¹ mogli go zrealizowaæ za œrod-
ki z projektu ! Zapraszamy na kolejne spo-

tkanie i do w³¹czenia siê w lokalne dzia-
³ania.
Jak pokaza³y spotkania, ka¿dy pomys³
mo¿na przekuæ na sukces!

Wiêcej informacji: OPS Œmigiel – Mag-
dalena Drótkowska
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Roz-
woju Inicjatyw Spo³ecznych PISOP –
Ma³gorzata Kikiewicz
Wkrótce poinformujemy o dacie kolejne-
go spotkania

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Ju¿ po raz drugi w tym roku na za-
proszenie Szkolnego Klubu Jêzyka Nie-
mieckiego w œmigielskim gimnazjum
goœci³y 5 grudnia dwie wolontariuszki
z fundacji Roberta Schumanna. Friede-
rike Steil z Niemiec i Gayane Avetisyan
z Armenii na co dzieñ mieszkaj¹ w Kol-
nie za Warszaw¹ i zajmuj¹ siê projektem
szkolnym w ramach projektów oœwiato-
wych nadzorowanych przez Komisjê
Europejsk¹, które s¹ wspó³finansowane
przez UE.
 Do œmigielskiego gimnazjum zaprosi-
³em je w celu przeprowadzenia æwiczeñ
jêzykowych, które powinny urozmaiciæ
lekcje jêzyków obcych. Obie panie prze-
prowadzi³y w tym celu prezentacje mul-
timedialne o swoich krajach, czyli odpo-
wiednio o Niemczech w jêzyku niemiec-
kim i o Armenii w jêzyku angielskim. Na
spotkanie zaprosiliœmy w pierwszej ko-
lejnoœci uczniów, którzy dobrze i bardzo
dobrze w³adaj¹ tymi jêzykami. Idea spo-
tkania polega³a na tym, aby uczniowie
sami jak najwiêcej zrozumieli z prezen-
tacji, a ingerencja nauczycieli nastêpowa-
³a tylko wtedy, gdy nasi podopieczni rze-
czywiœcie bêd¹ „gubiæ w¹tek”. Na szczê-

5 grudnia dzieci z klas 0, I, II, III Szko-
³y Podstawowej w Bronikowie pod
opiek¹ wychowawczyñ pojecha³y do
Leszna. By³y w Miejskim Oœrodku Kul-
tury, gdzie wziê³y udzia³ w przedstawie-
niu pt. „Tajemniczy œwiat krasnali”. Dzie-
ci chêtnie uczestniczy³y w konkursach
organizowanych przez aktorów. Ilona
Cyka z klasy 0 i Szymon Wróblewski
z klasy II wylosowali nagrody rzeczowe
w loterii przygotowanej przez organiza-
torów. Spektakl bardzo siê podoba³, a ak-
torzy zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami.

Wolontariuszki z fundacji Roberta Schumanna w Œmiglu

Wycieczka do Leszna

œcie takie sytuacje nast¹pi³y sporadycz-
nie, co nas, nauczycieli, szczególnie musi
cieszyæ. Dodam, ¿e na spotkanie zapro-
si³em te¿ ca³y zespó³ nauczycieli jêzyków
obcych, dla których by³a to mo¿liwoœæ
zapoznania siê z najnowszymi technika-
mi prowadzenia zajêæ oraz okazja do cie-
kawych spotkañ wzbogacaj¹cych nasz¹
wiedzê o prezentowanych krajach.
Muszê przyznaæ, ¿e obie panie by³y zna-
komicie przygotowane do takich prezen-
tacji, przeprowadzi³y zajêcia w sposób
ciekawy i bardzo sprawny. Liczne cieka-
wostki, których nie doczyta siê uczeñ
w ¿adnym podrêczniku, np. dialekty re-
gionalne w Niemczech, ró¿nice w stylu
ubierania siê m³odzie¿y w Polsce i Niem-
czech oraz w dalekiej Armenii mocno
wci¹gnê³y nasz¹ m³odzie¿, tak¿e w dys-
kusjê wielojêzyczn¹ po prezentacji.
Uczniowie stwierdzili, ¿e jêzyki niemiec-
ki i angielski nie s¹ dla nich ju¿ teraz tak
„bardzo obce”, jak im siê wydawa³o przed
spotkaniem. Po oko³o dwugodzinnej pre-
zentacji wolontariuszki wziê³y udzia³
w spotkaniu roboczym w ramach zespo-
³u samokszta³ceniowego nauczycieli jê-
zyków obcych. W mi³ej atmosferze, przy

kawie i ciastkach, by³a okazja na indywi-
dualne rozmowy, wymianê doœwiadczeñ
i wiele pytañ o wolontariat, Uniê Euro-
pejsk¹ i projekty z ramienia UE. Na pew-
no w niedalekiej przysz³oœci bêdê zapra-
sza³ ponownie goœci z Fundacji Roberta
Schumanna. Takie spotkania z jêzykami
obcymi „na ¿ywo” przyczyniaj¹ siê zde-
cydowanie do poprawy jakoœci naucza-
nia jêzyków obcych, rozbudzaj¹ zainte-
resowanie nauk¹ tych jêzyków. S¹ to te¿
cenne pierwsze doœwiadczenia jêzykowe
naszych uczniów, które z pewnoœci¹ bêd¹
zachêcaæ m³odzie¿ do dalszej nauki
i otwarcia siê w ten sposób na Europê
i œwiat.

Nastêpnie dzieci przesz³y do Muzeum
Regionalnego. Tutaj uczestniczy³y w lek-

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

cji muzealnej na temat: „Czerpanie papie-
ru”. Kustosz opowiedzia³, gdzie wynale-
ziono papier, jak powstawa³, jak wygl¹-
da³a jego produkcja. Zapozna³ dzieci
z etapami powstawania papieru. Sala mu-
zealna zamieni³a siê w ma³¹ manufaktu-
rê. Najwiêkszym prze¿yciem dla dzieci
by³o to, gdy same mog³y zrobiæ kartki
papieru, które otrzyma³y na pami¹tkê.
W godzinach po³udniowych zwiedzi³y sy-
nagogê, w której obejrza³y wystawê o Po-
wstaniu Wielkopolskim.

Szko³a Bronikowo
foto archiwum szko³y

Maluchy, œredniaki, starszaki oraz
dzieci z oddzia³ów zerowych œmigielskie-
go przedszkola zebra³y siê 18 grudnia
w sali widowiskowej Centrum Kultury.
Przedszkolanki wraz z dzieæmi przygo-
towa³y Koncer t Bo¿onarodzeniowy
z udzia³em quintetu muzycznego M³o-
dzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Œmigiel
oraz Tadeusza Bia³ego, który zagra³ na
pile muzycznej. Impreza odby³a siê po raz

drugi. Na widowni zasiad³a ca³a spo³ecz-
noœæ œmigielskiego przedszkola, a tak¿e
zaproszeni goœcie, m.in. emerytowani
pracownicy œmigielskiej placówki, za-
stêpca burmistrza Wies³awa Poleszak-
Kraczewska oraz radni Rady Miejskiej:
Bogdan Turliñski i W³odzimierz Drót-
kowski. Wierszyki i piosenki w œwi¹tecz-
nym duchu, a tak¿e kolêdy wprowadzi³y
widzów w bo¿onarodzeniowy nastrój. Na

scenie wyst¹pi³ goœcinnie Jacenty Igna-
towicz, muzyk folklorystyczny, który
zagra³ kolêdy na liœciu gwiazdy betlejem-
skiej. Na zakoñczenie koncertu uczest-
nicy i widzowie otrzymali anio³ki wyko-
nane z cukierków. Koncert by³ form¹
podziêkowania z³o¿onego przez dzieci
doros³ym, którzy w ró¿ny sposób wspie-
rali œmigielskie przedszkole. By³ równie¿
sposobem na zaprezentowanie przez
ma³ych wychowanków ich talentów.

A. Kasperska

Przedszkolaki koncertowa³y
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7 grudnia – gm. Œmigiel
Oko³o godz. 2310 na drodze Morownica-
Bronikowo zatrzymano 17-letniego
mieszkañca gminy W³oszakowice, który
kierowa³ Fiatem 126 p, maj¹c 0,8‰ alko-
holu w wydychanym powietrzu i nie po-
siadaj¹c prawa jazdy.

12 grudnia – Czacz
Ok. godz. 435, w rejonie skrzy¿owania
drogi K5 z drog¹ do Wielichowa, prze-
wróci³a siê naczepa samochodu ciê¿aro-
wego przewo¿¹cego trzodê chlewn¹.
Z ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy zestawem
obywatel Holandii, jad¹cy w kierunku
Leszna, na ³uku drogi przed skrzy¿owa-
niem rozpocz¹³ gwa³towne hamowanie,
naczepa straci³a stabilnoœæ i przewróci³a
siê.  Zanim zestaw zatrzyma³ siê za skrzy-
¿owaniem, po³o¿ona na boku naczepa
zniszczy³a kilka elementów wyposa¿enia
infrastruktury drogowej, w tym maszt
foto-radaru. Zestaw przewozi³ kilkadzie-
si¹t sztuk œwiñ, które po kolizji uwolni³y
siê, biegaj¹c po krajowej pi¹tce. S³u¿by

porz¹dkowe i ratownicze zmuszone by³y
do zorganizowania doraŸnej zagrody na
poboczu drogi. Niema³ym k³opot sprawi-
³o tak¿e „zaproszenie” zwierz¹t do zagro-
dy, tym bardziej, ¿e policjanci musieli jed-
noczeœnie czuwaæ nad bezpieczeñstwem
kieruj¹cych.  
Kilka œwinek nie prze¿y³o kolizji, kilka
zosta³o rannych. Opiekê nad prze³adun-
kiem i zdrowiem zwierz¹t sprawowa³
powiatowy lekarz weterynarii. Prze³adu-
nek ¿ywca oraz koniecznoœæ u¿ycia ciê¿-
kiego sprzêtu do postawienia naczepy
spowodowa³y utrudnienia na K5, w tym
czasie ruch prowadzono wahad³owo. Kie-
rowca zosta³ ukarany grzywn¹.
20 grudnia – Œmigiel
Ok.. godz. 2045 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o kradzie¿y kompletu ko³paków sa-

W zwi¹zku ze œwiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia i zwi¹zan¹ z nimi przerw¹ œwi¹-
teczn¹ oraz feriami zimowymi nauczy-
cielki oddzia³u przedszkolnego i klasy I
wraz ze swoimi wychowankami przygo-
towa³y i przedstawi³y w dniu 15 grudnia
apel wychowawczo-profilaktyczny.
Dzieci z klasy I zaprezentowa³y insceni-
zacjê pt. „Jak ma³y Gapcio do szko³y szed³
z babci¹”, mówi¹c¹ o w³aœciwym zacho-
waniu siê na drodze oraz zaœpiewa³y pio-
senkê: „Bêdê kierowc¹”. Dzieci z „O”

Pamiêtaj o swoim bezpieczeñstwie
przedstawi³y scenki
mówi¹ce o tym, jak
zachowaæ siê w trud-
nych sytuacjach i unik-
n¹æ niebezpieczeñstw
gro¿¹cych im ze stro-
ny nieznajomych do-
ros³ych.

Ewa Stankowiak
foto archiwum szko³y

mochodowych wartych 450 z³. Ko³paki
skradziono z VW Passata zaparkowane-
go na ul. Jagielloñskiej.

21 grudnia – Morownica
Ok. godz. 1100 policja otrzyma³a informa-
cjê o w³amaniu do gara¿u w Morownicy,
z³odziej ukrad³ komplet aluminiowych
felg o wartoœci ok. 1000 z³,

21 grudnia – Œmigiel
Ok. godz. 1035 w Œmiglu zatrzymano kie-
ruj¹cego Mercedesem Sprinterem 45-
letniego mieszkañca Œmigla, badanie
wykaza³o 0,9 promila alkoholu w organi-
zmie zatrzymanego,

22 grudnia – Stare Bojanowo
Przed 1100 na ul. Szkolnej 47-latek z gm.
Œmigiel prowadz¹cy Fiata Uno potr¹ci³
32-kobietê, która dozna³a urazu kolana,

28 grudnia
Ok. godz. 2130 w Œmiglu w³amano siê do
domu jednorodzinnego, ³upem w³amywa-
czy pad³ komputer, aparat cyfrowy oraz
pieni¹dze, ³¹cznie starty wynosz¹ ok.
4000 z³.

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci

Józefa Hermanowicza
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nr II w Œmiglu,

zacnego syna Ziemi Œmigielskiej,
spo³ecznika zaanga¿owanego w problemy miasta

i jego mieszkañców.
W imieniu œmigielskiej spo³ecznoœci sk³adamy rodzinie zmar³ego wyrazy szczerego wspó³czucia:

Burmistrz Œmigla Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla

Wiktor Snela Jan Józefczak



styczeñ/2009 15

K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 1/09
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

------------------------------------
Masa¿ leczniczy, limfatyczny, rehabilita-
cja (udary, urazy)
Tel. 0693 343 723, 0721 682 020

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

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

•••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

Bukiety œlubne, wypo¿yczenie samocho-
du, dekoracje koœcio³a i samochodu.
tel. 668 116 140
•••••••••••••••••••••••••

Pionowo:
1. rzadko siê uœmiecha
2. odstêpca, sprzedawczyk
3. kuzyn karalucha
4. autor „Siekierezady”
5. w³adca egipski
6. cos pysznego
7. kobiecy szlafroczek
8. przeœwietlenie
9. ze s³omy na ³ó¿ku

17. ustronne miejsce
18. wiêksza od skrzypiec
20. budynek dla byd³a
21. zaloty, mi³ostka
22. powœci¹gliwoœæ
24. machina do burzenia murów
25. dzia³a w gminie
26. ojczyzna Odyseusza
31. sprzedawca z budki „Ruchu”
32. mirra, ... i z³oto
33. og³osi³ upad³oœæ
34. ³otr, ³ajdak
35. napar z herbaty
37. wys³annik
38. kawa³ek œledzia
39. elegancka suknia
41. s¹siad Litwina

Poziomo:
1. recepta
6. egipska ksiêga

10. ze scen¹ i widowni¹
11. kapa
12. do wykonania
13. magia
14. rozgardiasz
15. bimber
16. kolo Wolina
19. fryzura
23. nowela Sienkiewicza
27. kilimek
28. Atena lub Kali
29. typ, odmiana
30. teczka na dokumenty
33. mikroby
36. pretendent
40. kompres
42. bzdura
43. przód podeszwy
44. bazie
45. sprawozdanie
46. wibracja
47. zupa z miêsa i jarzyn
48. baga¿owy
49. do k³ucia w konia

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 12/8 brzmia³o: „Stajenka w Betlejem”.
Nagrodê – publikacje regionalne – otrzymuje Aleksandra Ma³tarska ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.
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4 stycznia licznie zgromadzona w sali
widowiskowej Centrum Kultury publicz-
noœæ mog³a podziwiaæ kunszt muzyczny
i wokalny cz³onków 12-osobowej „Elitar-
nej Orkiestry POLONIA BAND”. Zespó³
powsta³ w maju 2008 roku z inicjatywy
Joe Riche Kud³acza zamieszka³ego
w USA, g³ównego mecenasa, przy wspó³-
pracy z liderem orkiestry Henrykiem
£ukaszewskim, zamieszka³ym w Pozna-
niu i Jerzym Go³embskim – muzykiem
ze Œmigla. Ten ostatni przywita³ publicz-
noœæ i przedstawi³ krótk¹ historiê zespo-
³u. W orkiestrze zagrali zawodowi muzy-
cy z Poznania – na keyboardzie, akorde-
onie, klarnecie, gitarze basowej, perku-
sji, 2 tr¹bkach, 3 saksofonach i flecie pro-
stym. Muzykom towarzyszy³y wokalist-
ki Jagoda Mark i Marzena Scholz oraz
multiinstrumentalista Jerzy Karwowski,
który pe³ni³ równie¿ rolê konferansjera.
Zespó³ zaprezentowa³ polki, walce, foks-
troty, tanga, rumby, cha-cha i paso doble
oraz przeboje orkiestry Glenna Millera:
„Pensylwania 6500” i „In the Mood”,
melodiê z filmu „Va bank”, przebój Ste-

vie Wondera „Isn’t she lovely”, utwór fol-
kowy „Havana Gilla”, melodiê „Yakety
Sax” z programu „The Benny Hill Show”,
rumuñski folkowy utwór „Skowrone-
czek” Grigorasa Dimickiego oraz rock
and roll Billy Halleya „Rock around the
clock”. Aran¿acji utworów dokona³ kom-

Na nietuzinkowy pomys³ wpad³y na-
uczycielki Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu. Postanowi³y z udzia³em m³o-
dzie¿y wystawiæ na scenie dramat Gabry-
eli Zapolskiej, „Moralnoœæ Pani Dulskiej”
w wersji dwujêzycznej. Dodatkowym atu-
tem przedsiêwziêcia by³o zdobycie przez
Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne,
przy wsparciu Urzêdu Miejskiego Œmi-

W s p a n i a ³ y  k o n c e r t  „ P O L O N I I  B A N D ”

W dwóch aktach, dwóch jêzykach, dwóch ods³onach
gla, grantu na ten cel z Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go. Nad projektem pracowa³y: polonist-
ka Ewa Bojanowska-Gnaciñska, anglist-
ka Anna Tomczak-Ruszkiewicz oraz na-
uczycielka matematyki i informatyki Syl-
wia Stankowiak. Przedstawienie wyre¿y-
serowa³y w dwóch ods³onach. W pierw-
szym akcie monologi zosta³y wyg³oszo-

ne w jêzyku polskim, zaœ druga czêœæ
przedstawienia przenios³a widzów do
Anglii, gdzie aktorzy wypowiadali swoje
kwestie w jêzyku angielskim.
Premiera przedstawienia odby³a siê na
tydzieñ przed Bo¿ym Narodzeniem w sali
widowiskowej Centrum Kultury w Œmi-
glu. W postacie dramatu Gabryeli Zapol-
skiej wcielili siê uczniowie klasy III i II a
oraz III b œmigielskiego liceum. G³ówn¹
rolê – pani Dulskiej zagra³a Danuta Ka-
miniarz. Jej mê¿a Felicjana Dulskiego
odtworzy³ Mateusz Kasperski. W roli Ju-
liasiewiczowej wyst¹pi³a Marta Styziñ-
ska, s³u¿¹cej Hanki – Dagmara Józefiak,
a w postaæ Hesi wcieli³a siê Marta Zyg-
manowska. Melê zagra³a Agnieszka Ci-
choszewska, natomiast Tadrachow¹ Ane-
ta Majer. Funkcjê narratora obj¹³ Mar-
cin Karwatka. Niecodzienn¹ rolê – s³ow-
nika pe³ni³a Weronika Kajewska t³uma-
cz¹ca widowni ma³o znane, a u¿yte
w przedstawieniu zwroty w jêzyku angiel-
skim.
Projekt pt. „Moralnoœæ pani Dulskiej w
dwóch aktach, dwóch jêzykach, dwóch
ods³onach” opiera³ siê na warsztatach jê-
zykowych i teatralnych dla m³odzie¿y,
a samo przedstawienie by³o ich zwieñ-
czeniem.

A. Kasperska

pozytor amerykañski Ray de Brown, a re-
pertuar zosta³ ustalony przez Joe Riche
Kud³acza i Ediego Wysockiego.
Do koñca lutego uka¿¹ siê p³yty CD
i DVD „Elitarnej Orkiestry POLONIA
BAND”.

E. Kurasiñski
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Wysokie noty uzyskali tenisiœci
UGLKS „Orlêta” Czacz podczas II Miko-
³ajkowego Turnieju Tenisa Sto³owego,
który odby³ siê 5 grudnia w Szkole Pod-
stawowej im. Andrzeja Grubby w K¹ko-
lewie ko³o Grodziska.
W turnieju startowali uczniowie szkó³
podstawowych klas drugich i trzecich.
Wœród ch³opców najlepsi okazali siê za-
wodnicy z Czacza. I miejsce w kategorii
klas drugich ch³opców zdoby³ Szymon
Pelec. Jego brat – Rafa³ okaza³ siê naj-
lepszym zawodnikiem w kategorii klas
trzecich. Równie¿ pierwsze miejsce,
wœród dziewcz¹t klas trzecich, zdoby³a
Joanna Maœlak z Czacza. Trochê mniej
szczêœcia mia³a Daria Frankiewicz, któ-
ra wœród zawodniczek klas drugich za-
jê³a miejsce IV. Zwyciê¿czyni¹ drugokla-
sistek zosta³a uczennica œmigielskiej
szko³y podstawowej – Wiktoria Skrzyp-
czak.
Nieco gorzej powiod³o siê zawodnikom
UGLKS „Orlêta” Czacz podczas ogólno-

Osiem dru¿yn siatkarzy walczy³o
8 grudnia w sali sportowej œmigielskiej
szko³y o puchar kierownika Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji Zygmunta
Ratajczaka.
Grupy eliminacyjne wylosowali kapitano-
wie zespo³ów. Trzy dru¿yny z grupy roz-
grywa³y mecze „ka¿dy z ka¿dym”. Zespo-

Jak w koñcu ka¿dego roku, Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
zaprosi³ sportowców, trenerów, dzia³aczy
z klubów, sekcji i stowarzyszeñ funkcjo-
nuj¹cych na Ziemi Œmigielskiej na pod-
sumowanie mijaj¹cego roku w dziedzinie
sportu.
Spotkanie (12 grudnia) rozpoczê³y ¿ycze-
nia dla Micha³a Szkudlarka z Przysieki
Polskiej z okazji jubileuszu uprawiania

Trzy puchary dla
czackich tenisistów

Zagrali o puchar kierownika

Bilans sportowego roku

polskich pó³fina³ów, które odby³y siê tego
roku w Objezierzu. W pierwszym, pó³fi-
na³owym meczu zawodnicy z Czacza po-
konali UKS Skoczek Sopot wynikiem 3:1.
W drugim meczu zagrali z faworytem

turnieju, ulegaj¹c 3:0 UKS Che³mno.
Ostatecznie „Orlêta” zajê³y II miejsce,
które nie da³o zawodnikom awansu do
fina³u ogólnopolskiego w Rzeszowie.

A. Kasperska

foto archiwum klubu

³y, które uplasowa³y siê w grupach na
drugich pozycjach, gra³y mecz o II i III
miejsce w turnieju. Z kolei zwyciêzcy obu
grup rozegrali mecz o miejsce I i II. Pu-
char zdoby³a dr u¿yna „No Name
OKFiR”, II miejsce zaj¹³ zespó³ OKFiR I,
„Sami Swoi” uplasowali siê na miejscu III.
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnajalnych z Nie-

lekkoatletyki. Pan Szkudlarek, senior
znany ze swojej wytrwa³oœci, biega ju¿
15 lat, zarówno na krótkich dystansach
jak i w maratonach. Zdobyte przez niego
medale, zdjêcia z biegów oraz dyplomy
mo¿na by³o obejrzeæ na wystawie. Spor-
towiec otrzyma³ kwiaty i list gratulacyj-
ny od Wiktora Sneli – burmistrza Œmi-
gla oraz Jana Józefczaka – przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej.

Kierownik OKFiR Zygmunt Ratajczak
przedstawi³ dzia³alnoœæ klubów, sekcji,
stowarzyszeñ i oœrodka w 2008 roku. Wy-
typowani przez macierzyste jednostki
sportowcy i dzia³acze otrzymali pami¹t-
kowe statuetki i dyplomy.
Imprezê uœwietni³y wystêpy grupy chir-
liderek z Zespo³u Szkó³ w Czaczu oraz
piosenki zaœpiewane przez Juliê Stolpe
z Koœciana.

OKFiR

t¹¿kowa wywalczy³ miejsce IV, za nim
uplasowa³a siê „Iskra” ze Starego Boja-
nowa, a VI pozycjê wywalczyli zawodni-
cy „Fenix Borowo”.
Dru¿yny, które zajê³y miejsca II-VI otrzy-
ma³y statuetki. Sêdzia zawodów Tomasz
Fr¹ckowiak wybra³ najlepszego zawod-
nika turnieju, którym zosta³ Tomasz
Nawrot z ekipy OKFiR I.

OKFiR

19 grudnia we wsi Czaczyk po raz
pierwszy odby³y siê jase³ka.
Przedstawienie przygotowa³y dzieci w
wieku od 2 do 11 lat, widzami natomiast
byli zaproszeni mieszkañcy wioski, w

Jase³ka w Czaczyku
tym so³tys Jacek Nowak. Oprócz braw
mali wykonawcy otrzymali upominki za-
kupione za pieni¹dze Rady So³eckiej.
Obdarowane zosta³y wszystkie dzieci i
m³odzie¿ do lat 18. Spotkanie uprzyjem-

ni³a wspólna kawa i s³odycze dla ka¿dej
rodziny.

Miros³awa Skoracka
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 W IX Gwiazdkowym Turnieju Sza-
chowym, który 20 grudnia odby³ siê
w Œmiglu, wziê³o udzia³ 59 szachistów re-
prezentuj¹cych zachodni¹ Polskê.
Charakterystyczne s³owa „turniej uwa-
¿am za otwarty” wyg³osi³ w tym roku
pose³ na Sejm RP Wojciech Ziemniak.
Ponadto na rozpoczêciu obecni byli bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela, wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Sta-
nis³aw Pawlak, kierownik Oœrodka Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji Zygmunt Ra-
tajczak oraz cz³onek Zarz¹du Klubu Sza-
chowego „Wie¿a” Miros³aw Judek.
Po krótkich przemowach szachiœci sta-
nêli do walki o cenne nagrody. Ka¿dy
rozegra³ 9 rund, tempem 15 minut na
zawodnika.
Bezkonkurencyjnym zwyciêzc¹ turnieju
okaza³ siê Micha³ Wiêc³aw z Lecha
WSUS Poznañ. Od pocz¹tku „nie odda³”
pierwszej szachownicy. Zaciête pojedyn-
ki do ostatnich sekund toczy³y siê za to
o pozosta³e, czo³owe miejsca. Ostatecz-
nie drugie miejsce zaj¹³ Sebastian Hanu-
sek z Szacha Wolsztyn, trzeci by³ Janusz
Trusewicz z Hetmana Wschowa. Pierw-
sza dziesi¹tka Turnieju:

IX Gwiazdkowy Turniej Szachowy

M-ce Tyt. Nazwisko i imiê Rank. Klub Pkt.
1 k Wiêc³aw Micha³ 2189 Lech-WSUS Poznañ 8.0
2 I Hanusek Sebastian 1977 Szach Wolsztyn 7.0
3 I++ Trusewicz Janusz 2115 Hetman Wschowa 7.0
4 FM Kot Jerzy 2181 TSZD Dwie Wie¿e Dzier¿oniów 7.0
5 I+ Fengier Winicjusz 2097 Lech-WSUS Poznañ 7.0
6 k Nowak Ryszard 2120 KSz Polonia Wroc³aw 6.5
7 I Dro¿d¿yñski Daniel 1926 Szach Wolsztyn 6.0
8 I++ Koz³owski Tomasz 1993 Piast Œrem 6.0
9 I Mocny Tomasz 2000 Wieniawa Leszno 6.0
10 Szymkowiak Damian 1000 nz Œwiêciechowa 6.0

Równie waleczni okazali siê juniorzy, któ-
rym niejednokrotnie zdarza³o siê poko-
naæ bardziej doœwiadczonych zawodni-
ków. Najlepsi w kategorii do lat 15 oraz
do lat 10 otrzymali medale i  nagrody rze-
czowe. Najlepsz¹ kobiet¹ turnieju by³a
Alicja Kaczmarek, najlepszym zawodni-
kiem gminy Œmigiel Alicja Nadobnik.
Szczegó³owe wyniki znajduj¹ siê na:
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/
t_651/
Dziêkujemy Jerzemu Kotowi za dostar-
czenie pierwszych egzemplarzy nowego
szachowego czasopisma „Mat”.
Turniej przebiega³ w mi³ej, œwi¹tecznej
atmosferze. Podziêkowania za pomoc
w organizacji  kierujemy w stronê Urzê-
du Miejskiego, Oœrodka Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji, Centrum Kultury, Ban-
ku Spó³dzielczego, senator Ma³gorzaty

Adamczak,  pos³a Wojciecha Ziemniaka
oraz Danuty Grygier. Zapraszamy za
rok!!!

Klub Szachowy „Wie¿a” Œmigiel
foto Pawe³ Judek

Kategoria do lat 10, od lewej A. Glapa,
M. Pacholak, M. Walkowski, M. Kacz-

marek

Kategoria do lat 15, od lewej M. Gabriel,
P. Zarubajko, K. Hanusek, £. Ratajczak

Najlepsza kobieta Alicja KaczmarekNajstarszy (W. Kopyd³owski) i najm³od-
szy (B. Dembiñski) uczestnik turnieju

S. Pawlak, M. Wiêc³aw, S. Hanusek, J.
Trusewicz, M. Adamczak

Zwyciêzca turnieju odbiera puchar z r¹k
Senator RP Ma³gorzaty Adamczak

widok na salê gry

widok na salê gry





Wspania³y koncert „POLONII BAND”


