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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 An-
drzejewskiego (ur. w Roba-
czynie?)

- 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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Uroczystoœæ donios³ej, 90. rocznicy
wymarszu Kompanii Œmigielskiej do Po-
wstania Wielkopolskiego odby³a siê
11 stycznia. Jej wyj¹tkowy charakter pod-
kreœli³ udzia³ wojskowej asysty honoro-
wej 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciw-
lotniczego oraz obecnoœæ dwunastu pocz-
tów sztandarowych szkó³, organizacji i in-
stytucji funkcjonuj¹cych na Ziemi Œmi-
gielskiej.
Obchody, na które przybyli m.in. sena-
tor RP Ma³gorzata Adamczak, przedsta-
wiciele miejscowych i powiatowych
w³adz samorz¹dowych, miast i gmin po-
wiatu koœciañskiego, ks. dziekan Tade-
usz Fo³czyñski oraz ¿o³nierska delegacja
leszczyñskiej Jednostki Wojskowej z p³k.
Krukiem, zastêpc¹ dowódcy pu³ku, roz-
poczê³a msza œw. w koœciele pw. NMP
Wniebowziêtej, odprawiona przez ks.
kan. Zygmunta Bartkowiaka. Po nabo-
¿eñstwie na œmigielskim rynku, w miej-
scu, gdzie przed laty zebrali siê powstañ-
cy, by wyruszyæ do walki o niepodleg³oœæ
Ojczyzny, w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê

Wo³am Was umarli, aby s³yszeli ¿ywi!

tego wydarzenia, ponownie oddano im
nale¿n¹ czeœæ. Historiê powstañczej wal-
ki kompanii ochotników œmigielskich
przedstawi³ Jan Pawicki.
Po bohaterskich mieszkañcach Œmigla
pozosta³a pamiêæ oraz sztandar, który
przez wiele lat po œmierci ostatniego po-
wstañca le¿a³ w zaciszu œmigielskiej har-
cówki. Rocznicowa uroczystoœæ by³a
dobr¹ okazj¹, by odrestaurowany sym-

Id¹c z duchem postêpu, od nowego
roku œmigielski urz¹d wprowadzi³ dla
interesantów innowacyjne udogodnienie.
Specjalnie dla klientów zosta³o udostêp-
nione bezp³atne bezprzewodowe ³¹cze
internetowe tzw. hotspot. Dostêp do sie-
ci bêdzie mo¿liwy w ka¿dym miejscu
wewn¹trz budynku. Takie rozwi¹zanie

Hotspot w Urzêdzie Miejskim Œmigla
pozwoli klientom podczas za³atwiania
spraw urzêdowych skorzystaæ ze skrzyn-
ki e-mail, przes³aæ niezbêdne dokumen-
ty czy sprawdziæ bie¿¹ce przepisy prawa.
W dobie coraz wiêkszej ekspansji rozwi¹-
zañ elektronicznych jest to kolejny krok
ze strony w³adz w kierunku unowocze-
œnienia pracy urzêdu, a jednoczeœnie

udogodnienie dla interesantów. Elektro-
niczny obieg dokumentów to ju¿ bardzo
bliska przysz³oœæ, a laptop w torbie co-
raz czêœciej zastêpuje teczkê z papiera-
mi. Œmigiel, wprowadzaj¹c powy¿sze roz-
wi¹zanie, jest pionierem wœród gmin po-
wiatu koœciañskiego.

AK

Zarz¹dzenie Nr 230/09 Burmistrza Œmigla z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie zwo³ania Zebrania Mieszkañców Osiedla Nr II w Œmiglu.
Na podstawie § 31 Statutu Osiedla Nr II (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 79, poz. 2105), zarz¹dzam co nastêpuje:

§ 1
W zwi¹zku ze œmierci¹ Przewodnicz¹cego Zarz¹du zwo³ujê Zebranie Mieszkañców Osiedla Nr II w Œmiglu dla wyboru nowego
Przewodnicz¹cego Zarz¹du.

§2.
Wyznaczam termin Zebrania Mieszkañców Osiedla Nr II w Œmiglu na dzieñ 17 lutego 2009 r.

§3.
Wykonanie Zarz¹dzenia powierzam Zastêpcy Burmistrza Œmigla

Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigiel-
skiej Kolejki W¹skotorowej zadba o sta-
cyjki œmigielskiej ciuchci. Jednym z ce-
lów statutowych tej organizacji jest po-
moc kolejce w utrzymaniu jej infrastruk-
tury jako dziedzictwa kulturowego. By
móc lepiej realizowaæ swoje cele, stowa-
rzyszenie przyst¹pi³o do konkursu, og³o-
szonego przez Fundacjê Wspomagania
Wsi „Kultura Bliska”, z projektem zaty-
tu³owanym „W¹skotorówk¹ w prze-

W¹skotorówk¹ w przysz³oœæ
sz³oœæ”. Bêdzie to pierwszy projekt re-
alizowany przez przyjació³ œmigielskiej
kolejki, a tak¿e pierwsza otrzymana do-
tacja. Na popularyzacjê wiedzy o zabyt-
kowej kolejce i jej taborze stowarzysze-
nie otrzyma³o ponad osiem tysiêcy z³o-
tych. Projekt zak³ada wyposa¿enie stacy-
jek znajduj¹cych siê na trasie przejazdu
œmigielskiej kolejki w tablice informacyj-
ne, wydanie folderu i widokówek, a tak-
¿e przeprowadzenie konkursu fotogra-

ficznego. Tabliczki bêd¹ zawieraæ infor-
macje o zabytkowym charakterze kolej-
ki i innych pami¹tkach kultury minio-
nych epok znajduj¹cych siê w obrêbie
danej stacji. Dodatkowym atutem akcji
bêdzie uporz¹dkowanie peronów.
W ostatnim miesi¹cu ubieg³ego roku
cz³onkowie stowarzyszenia podsumowali
swoj¹ dzia³alnoœæ na walnym zebraniu.
Ustalili te¿ priorytety na nowy 2009 rok.
Jednym z nich bêdzie realizacja projek-
tu „W¹skotorówk¹ w przesz³oœæ”.

bol odwagi i mêstwa przekazaæ szkole
w Starym Bojanowie, nosz¹cej imiê Po-
wstañców Wielkopolskich.
Apel Poleg³ych odczyta³ por. Przemys³aw
Madzia. Zakoñczy³a go salwa honorowa.
Pod kamieniem upamiêtniaj¹cym wy-
marsz do powstania delegacje z³o¿y³y
wi¹zanki kwiatów.

tekst i fot. A Kasperska
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Tej inskrypcji, wchodz¹c na œmigiel-
ski cmentarz, nie mo¿na nie zauwa¿yæ.
Bije w oczy wielkoœci¹ i czerni¹ liter,
kontrastuj¹c z szarym murem pomnika
Powstañców i Wojaków. Jest to niew¹t-
pliwie fragment wiêkszej ca³oœci, ale cze-
go? Frapowa³o mnie to od dawna – Hen-
ryk Kotecki kiedyœ wspomnia³, ¿e to ks.
Gronwald – z jakiejœ kolêdy…, ale teraz,
gdy przygotowujê materia³ o poleg³ych,
których prochy spoczywaj¹ u podnó¿a
pomnika (zob. apel umieszczony na stro-
nie 1) – zacz¹³em poszukiwania. Mo¿e
Norwid? Bez rezultatu. Ksiêga cytatów?
Podobnie. Ale nieocenione œmigielskie
bibliotekarki zdeklarowa³y: bêdziemy
szukaæ. I znalaz³y!!!
Inskrypcja jest fragmentem utworu „Pol-
skie kolêdy” œpiewanego na melodiê
„W ¿³obie le¿y”. Jej autor to Karol Baliñ-
ski. Utwór powsta³ w 1863 roku i zalicza-
ny jest do tzw. kolêd patriotycznych. Sk³a-
da siê z czterech strof. Pierwsza – iden-
tyczna jak w „¯³obie le¿y”. (Dla zmyle-
nia cenzury?) Dwie ostatnie, jak nastê-
pujê:

Ju¿ nie w grobie, ale w ¿³obie
Z Bogiem staje polski duch;
W niebo wznosi skrzyd³a obie
I do lotu wprawia w ruch.
Œmia³o, œmia³o, Bo¿e ptaszê!
Przeleæ ca³e plemiê lasze,
Zanieœ smêtnym dobr¹ wieœæ!
¯e nam w sercach Bóg siê rodzi,
Gwiazda wschodzi, Polska wschodzi,
Chwa³a Bogu, Polsce czeœæ!

Uczniowie œmigielskiego liceum chêt-
nie uczestnicz¹ w warsztatach teatral-
nych, zatem coraz czêœciej efekty ich
pracy mo¿na obejrzeæ na scenie. W grud-
niu na deskach Centrum Kultury wysta-
wili „Moralnoœæ pani Dulskiej”, zaœ z oka-
zji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskie-
go powsta³o przedstawienie „Wielkopol-
skie drogi do wolnoœci”. Jego premiera
odby³a siê 10 stycznia w auli LO, w przed-
dzieñ rocznicy wymarszu kompanii œmi-
gielskich ochotników. Przedstawienie
by³o czêœci¹ projektu przygotowanego
wspólnie przez œmigielski ogólniak i Ze-
spó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie. Spektakl, w re¿yserii Janusza
Dodota, poprzedzi³ referat po³¹czony
z pokazem multimedialnym przygotowa-
nym przez Wawrzyna Koniecznego, hi-
storyka ze Szko³y Ponadgimnazjalnej
w Niet¹¿kowie. Projekt obejmuje rów-
nie¿ wystawê poœwiêcon¹ powstañcom
Ziemi Koœciañskiej, która potrwa do

Bo¿e Ojcze, Bo¿e wielki...

Oto z nami, tu³aczami
ca³y polski klêka kraj.
Co chcesz, panie, uczyñ z nami,
Ale Polsce ¿ycie daj!
Przyjmiem chêtnie z Twojej rêki
Wszystkie kary, wszystkie mêki,
Ale Polsce mêki skróæ!
Bo¿e Ojcze, Bo¿e wielki!
WeŸ krew nasz¹ do kropelki,
Ale Polsce wolnoœæ wróæ!

Na uwagê zas³uguje zamiana ostatniego
wersu orygina³u: Ale Polsce wolnoœæ zwróæ
– na: ale Polsce ¿ycie daj. Wtedy, gdy
pomnik poœwiêcano, Polska ju¿ by³a wol-
na, niepodleg³a.
Autor kolêdy Karol Baliñski urodzi³ siê
w 1817 r. w Dzierzkowicach na Lubelsz-

Wielkopolskie drogi do wolnoœci

czyŸnie, zmar³ w styczniu 1864 r. we Lwo-
wie. Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej. Po-
eta (debiut w paryskim czasopiœmie
„M³oda Polska” w 1840r.) wyznawca ide-
ologii mesjanistycznej, cz³onek paryskie-
go Ko³a Towiañczyków, przyjaciel Sewe-
ryna Goszczyñskiego. By³ te¿ dzia³aczem
niepodleg³oœciowym. W 1849 r. znalaz³
siê w Wielkopolsce, gdzie, jako represjo-
nowanemu patriocie, (wyrok œmierci za-
mieniono na zes³anie na Syberiê) goœci-
ny udziela³y dwor y ziemiañskie.
W 1850 r. w Poznaniu redagowa³ czaso-
pismo „Krzy¿ i Miecz” wydawane przez
Ewarysta Estkowskiego, pedagoga, dzia-
³acza oœwiatowego i publicystê. (szerzej
o autorze w: Wielki leksykon pisarzy pol-
skich, tom. 1, A-Bro, s.100)

Hubert Zbierski

24 stycznia. Ekspozycja powsta³a dziêki
wsparciu Œmigielskiego Towarzystwa
Kulturalnego, Muzeum Regionalnego
w Koœcianie oraz Centrum Kultur y
w Œmiglu. Chêtni mog¹ j¹ obejrzeæ w ho-
lu liceum w godzinach pracy szko³y.
W spektaklu, poza uczniami LO, wyst¹-
pi³a równie¿ jego absolwentka, Anna
Pohl, obecnie studentka polonistyki po-
znañskiego UAM, która
w przedstawieniu wyko-
na³a uk³ady taneczne.
Oprawê muzyczn¹ za-
pewni³ Piotr Filipowicz,
nauczyc ie l  Zespo³u
Szkó³ w Bronikowie. Kil-
ka utworów muzycz-
nych by³o jego autor-
skim dzie³em skompo-
nowanym specjalnie na
potrzeby spektaklu.
Przed publicznoœci¹ wy-
st¹pi³a równie¿ solistka

Izabela Drobnik. Goœcinnie w przedsta-
wieniu wziê³y te¿ udzia³ dzieci z zespo³u
„Ichtis” prowadzonego przez Justynê Zie-
gler. Spektakl obejrzeli mieszkañcy Œmi-
gla, gimnazjaliœci z Czacza, Bronikowa,
m³odzie¿ z LO oraz szko³y w Niet¹¿ko-
wie. Zostanie on wystawiony równie¿ dla
m³odzie¿y w Kluczewie.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Pomnik Powstañców Wielkopolskich lata 1918 - 1919
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Po raz siódmy w Œmiglu zosta³ utwo-
rzony Sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy. 11 stycznia – w dniu XVII
Fina³u – na ulice Œmigla, Starego Boja-
nowa, Czacza i ¯egrówka wyruszy³o 47
wolontariuszy z zielonymi puszkami
WOŒ, spotykaj¹c siê na ka¿dym kroku
z ¿yczliwoœci¹ i hojnoœci¹ mieszkañców.
Od godziny 730, kiedy to „ruszyli” pierw-
si wolontariusze, do godziny 2200 ,gdy zo-
sta³a przeliczona ostatnia puszka, uda³o
siê zebraæ 11.264,30 zlotych!!! Najlepsze
osi¹gniêcie mia³a po raz kolejny Ania
Pohl, która zebra³a 812,18, drugi wynik
osi¹gnê³a Weronika Kajewska – 628,23
a trzeci Monika Kuœnierczak – 523,38.
W godzinach popo³udniowych w ̄ egrów-
ku, Czaczu i Œmiglu rozpoczê³y siê kon-
certy fina³owe. Bardzo ciekawy wystêp
przygotowa³a Szko³a Filialna wraz z dru-
¿yn¹ harcersk¹ „S³oneczna Gromada”
w ¯egrówku. Rozpocz¹³ siê ju¿ o godzi-
nie 1330 wystêpem m³odzie¿owego zespo-
³u rockowego „Broken Dreams”, nastêp-
nie na scenê wesz³y zuchy z piosenka-
mi, pl¹sami i przedstawieniem „Zuch
eko-ludek”, a harcerze zrobili pokaz
pierwszej pomocy medycznej. Uczniowie
przygotowali bajkê „Pod gwiazd¹”, przed-
stawienie „Zimowe zabawy”, skecze i pio-
senki oraz pokaz mody ekologicznej
„Sztuka ze œmietnika”. Na koncercie
wyst¹pili równie¿ zaproszeni goœcie –
ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy” oraz forma-
cja taneczna z Klubu Mi³oœników Tañca
Towarzyskiego w Krzywiniu. Imprezê
zakoñczy³o o godzinie 2000 „Œwiate³ko do
nieba”, które w ¯egrówku rozb³ys³o po
raz pierwszy.
Równie ciekawie przebiega³ koncert fi-
na³owy w Czaczu. O godzinie 1500 na sce-
nie pojawili siê mali artyœci, prezentuj¹c
przedstawienia „Calineczka” oraz
„Dziewczynka z zapa³kami”. Wyst¹pi³
równie¿ szkolny zespó³ taneczny „Têcza”
prowadzony przez Danutê Drótkowsk¹
a tak¿e soliœci i chór. Tak jak w ¯egrów-
ku i tu wyst¹pi³a formacja taneczna
z Krzywinia, a ca³oœæ przeplatana by³a bo-
gat¹ loteri¹ fantow¹, na któr¹ losy sprze-

Sztaby WOŒP w naszej gminie pobi³y swój rekord!
dano w rekordowym tempie. Drug¹
czêœæ rozpocz¹³ koncert „Przeciw prze-
mocy”, w którym pod egid¹ Katarzyny
Domaga³y-Szpilakowskiej wyst¹pili ab-
solwenci szko³y w Czaczu, min: Przemy-
s³aw Han, Monika Szymañska i Magda-
lena Michalak z zespo³em. Koncert wy-
re¿yserowa³ £ukasz Filipowicz. Imprezê
zakoñczy³o „Œwiate³ko do nieba”.
Koncert w Œmiglu rozpoczê³a M³odzie-
¿owa Orkiestra Dêta o godzinie 1600.
Nastêpnie na scenie pojawiali siê na zmia-
nê tancerze Zespo³u Tañca Wspó³czesne-
go „Pryzmat-Bis” i wokaliœci Studia Pio-
senki „Muzol”: Daria Kaczór, Krzysztof
Michalak i Maciej Mucherski.
O godzinie 1800 rozpoczê³a siê licytacja
gad¿etów WOŒP oraz przedmiotów pro-
mocyjnych ufundowanych prze Urz¹d
Miejski Œmigla. Jak co roku atmosfera
na licytacji by³a bardzo gor¹ca, a uzyska-
na z niej kwota by³a kolejnym naszym
rekordem – 1795,50 z³otych. Najwy¿ej
zosta³a zlicytowana koszulka WOŒP –
300 z³, nastêpnie albumy „Wiatraki Wiel-
kopolski – 130 z³ oraz „Wielkopolska” –
110 z³. Wartoœæ tych albumów wzros³a
dziêki wpisanym w nich dedykacjom
burmistrza i wiceburmistrz Œmigla, któ-
rzy aktywnie uczestniczyli w licytacji.
Bardzo wysok¹ cenê – 150 z³ osi¹gn¹³
równie¿ kubek WOŒP.
Po licytacji atmosfera nie styg³a – na sce-
nie wyst¹pi³a Julia Stolpe, laureatka wie-
lu konkursów piosenki i studentka Stu-
dium Piosenki w Poznaniu, a po „Œwia-
te³ku do nieba” zespó³ rockowy „Desire”
z Czempinia.
Sztab w Œmiglu zakoñczy³ swoj¹ pracê o
godzinie 2230 z rekordowym wynikiem
13.059,81 z³otych, ale ostania kwota wp³y-
nê³a jeszcze nastêpnego dnia, tu¿ przed
oddaniem zebranej sumy do banku,
gdzie wp³aciliœmy ostatecznie 13.099,91
z³otych (w ubieg³ym roku – 9.317,77)
Pragniemy z ca³ego serca podziêkowaæ
sponsorom Wielkiej Orkiestry: w³aœci-
cielom restauracji „Marta” i „Poemat”
w Œmiglu za zabezpieczenie naszym wo-
lontariuszom pysznego, ciep³ego posi³ku

oraz Studiu Reklamy Krzysztofa Mosza-
ka za podarowanie 50 szt. smyczy z ele-
mentami odblaskowymi, dziêki którym
wolontariusze byli bezpieczni na drodze
nawet w godzinach wieczornych oraz
p. Danucie Grygier i Micha³owi Gruszec-
kiemu za ufundowanie pysznego ciasta
dla wolontariuszy i wystêpuj¹cych arty-
stów.
W gminie Œmigiel, równie¿ po raz siód-
my, zosta³ utworzony drugi sztab – przy
Zespole Szkó³ w Bronikowie. Tym razem
gospodarzem imprezy by³a Rada So³ec-
ka wsi Nowe Szczepankowo, która dla
wszystkich zaproszonych goœci przygo-
towa³a poczêstunek. Czterech wolonta-
riuszy tego sztabu zebra³o 974 z³ i 2 gro-
sze, jak siê okaza³o by³a to równie¿ re-
kordowa kwota. Imprezê zapocz¹tkowa³
wystêp zespo³u „Broken Dreams” ze
Œmigla pod kierunkiem Piotra Andry-
nowskiego. Niezapomnianych prze¿yæ,
zw³aszcza nieco starszej widowni, dostar-
czy³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta ze
Œmigla. Nie zabrak³o równie¿ wystêpu
zespo³u tanecznego dzia³aj¹cego w szko-
le pod opiek¹ Bernadety Bojek. Wiele
emocji wzbudzi³a jak zawsze licytacja
gad¿etów, a zw³aszcza koszulki i kubka
WOŒP. Dla tych, którzy mieli ochotê po-
tañczyæ, gra³ zespó³ muzyczny „Akces”,
a ca³oœæ zakoñczy³o „Œwiate³ko do nie-
ba”.
£¹cznie mieszkañcy naszej gminy wspar-
li Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy
kwot¹ 14.073,93 z³.

M.D.
foto M.D.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Œmi-
glu, og³aszaj¹c kolejne konkursy, nie
pozwala dzieciakom pró¿nowaæ. 8 stycz-
nia w czytelni odby³o siê uroczyste pod-
sumowanie konkursu literackiego „Pre-
zent od œw. Miko³aja”. Tematyka mi³a
sercu i daj¹ca pole do popisu. Og³oszo-
ny w po³owie listopada ubieg³ego roku
konkurs, skierowany do uczniów szkó³
podstawowych, pad³ na podatny grunt
i obficie zaowocowa³. Wp³ynê³o 59 prac
z ca³ej gminy. Najliczniej odpowiedzieli,
chwytaj¹c za pióra, m³odzi twórcy ze
Szko³y Podstawowej w Starym Bojano-
wie.
Na fina³ow¹ uroczystoœæ zaproszono lau-
reatów i opiekunów.
Jury, które do dziœ pozostaje pod wra¿e-
niem pomys³ów, fantazji i literackiego
talentu uczestników, przyzna³o nagrody

W sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry w Œmiglu, w dniu 18 stycznia, odby³
siê koncert „Anieli w niebie œpiewaj¹”.
W „anielskiej” scenerii wyst¹pili: Julia
Apolinarska, Emilia Ziegler, Patrycja B³o-
cian, Klaudia Adamczewska, Joanna Jan-
kowska, Daria Kaczór, Krzysztof Michal-
ski i Maciej Mucherski – m³odzi piosen-
karze ze Studia Piosenki „MUZOL”, któ-
re dzia³a przy Centrum Kultury pod kie-
runkiem Marzeny Osiewicz z Poznania,
laureatki wielu konkursów wokalnych,
a obecnie wyk³adowcy w Pomaturalnym
Studium Piosenkarskim w Poznaniu.
Artyœci zaprezentowali godzinny pro-
gram kolêd i pastora³ek przeplatany czy-
taniem fragmentów tekstów ks. Jana
Twardowskiego. Publicznoœæ us³ysza³a
miêdzy innymi kolêdy „Dzisiaj w Betle-
jem”, „Mizerna cicha”, „Wœród nocnej
ciszy”, „W ¿³obie le¿y”, „PójdŸmy wszy-
scy do stajenki”, „Gdy siê Chrystus ro-
dzi”, „Anio³ pasterzom mówi³”, „Cicha
noc” oraz pastora³ki: „Nie by³o miejsca
dla Ciebie”, „Pada œnieg”, „Anieli w nie-

Literackie wprawki w listach do œw. Miko³aja

Koncert kolêd i pastora³ek

ksi¹¿kowe autorom dziewiêciu najlep-
szych prac:
-Adriannie Jankowiak z klasy II (SP Bro-

nikowo) – za piêknie opisan¹ radoœæ
z narodzin brata,

-Boguszowi Kulusowi z klasy III (SP
Œmigiel) – za „nierozmienianie na
drobne” swej piêknej pasji, jak¹ s¹
wulkany,

-Katarzynie Bia³ej z klasy III (SP St. Bo-
janowo) – za bardzo prawdziwe, pierw-
sze wspomnienie œw. Miko³aja,

- Magdalenie Naskrêt z klasy III (SP St.
Bojanowo) – za ciekaw¹, szczer¹, fajn¹
paplaninê,

- Mateuszowi Szczerbalowi z klasy IV
(SP St. Bojanowo) – za uroczy styl
i „superowski” w¹tek z elfem,

- Ilonie Walkowiak z klasy IV (SP Broni-
kowo) – za to, ¿e w swej piêknej proœ-

bie do Miko³aja uwzglêdni³a g³oduj¹-
ce na œwiecie dzieci,

- Klaudii Schoepe z klasy V (SP St. Boja-
nowo) – za nietuzinkow¹ fabu³ê i du¿¹
wyobraŸniê,

- Karolinie Klecha z klasy V (SP Œmigiel)
– za urocz¹ r ymowankê, humor
i „okrutny” talent,

- Juliannie Przyby³ z klasy VI (SP St.
Bojanowo) – za ciekawe ujêcie opo-
wieœci, w której narratorem jest pre-
zent.

Wygrywaj¹ca rankingi najpoczytniej-
szych polskich autorek Ma³gorzata Ka-
liciñska ju¿ mo¿e zacz¹æ siê obawiaæ
przysz³ej konkurencji. Kto wie, czy zagro-
¿ona nie powinna poczuæ siê sama JK
Rowling – autorka przygód Harrego Pot-
tera.

K. Styziñska

bie œpiewaj¹”. M³odzie¿ udowodni³a, ¿e
potrafi bardzo dobrze œpiewaæ i interpre-
towaæ teksty.
By³ to pierwszy wystêp Studia Piosenki
„Muzol” od œmierci jego za³o¿yciela i in-
struktora – Henryka Pelli, ale bardzo

udany i dobrze rokuj¹cy na przysz³oœæ.
Od najbli¿szej próby m³odzie¿ przystêpu-
je do pracy nad nowym koncertem, któ-
ry ma nosiæ tytu³ „Piosenka jest dobra
na wszystko”.

E. Kurasiñski
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Szko³a w Starym Bojanowie, nosz¹-
ca od lat szeœædziesi¹tych imiê Powstañ-
ców Wielkopolskich 23 stycznia uczci-
³a 90-t¹ rocznicê wybuchu Powstania.
Apel Poleg³ych, który rozpocz¹³ uroczy-
stoœci odby³ siê przy udziale pocztów
sztandarowych Œmigielskiego Ko³a
Kombatantów, Hufca ZHP w Œmiglu, a
tak¿e dwóch pocztów miejscowej szko-
³y. Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie
kilkanaœcie dni wczeœniej, 11 stycznia
otrzyma³ zaszczytne i odpowiedzialne
zadanie. Pod opiekê jego uczniów trafi³
historyczny sztandar nale¿¹cy niegdyœ
do Ko³a œmigielskich powstañców. „To
wielki zaszczyt, ale i szczególna odpo-
wiedzialnoœæ obj¹æ pieczê nad sztanda-
rem” - mówi³a Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska, kieruj¹c te s³owa do bojanow-
skich uczniów. Pier wszy sztandar,
wokó³ którego skupiali siê po zwyciê-
stwie powstañcy Ziemi Œmigielskiej, z
pocz¹tkiem II Wojny Œwiatowej zosta³
ukryty w okolicach Warszawy. W ten
sposób mia³ bezpiecznie przeczekaæ
burzliwe czasy. Kiedy po wojnie wydo-
byto go, okaza³o siê, ¿e by³ niedosta-
tecznie dobrze zabezpieczony i uleg³
nieodwracalnym zniszczeniom. Wtedy
to powstañcy postanowili ufundowaæ
nowy sztandar. Widniej¹ na nim daty
1918 – 1945, podkreœlaj¹ce udzia³ po-
wstañców równie¿ w walkach toczo-

Powstañczy sztandar w rêkach uczniów

nych podczas II Wojny Œwiatowej. Po
œmierci ostatniego z œmigielskich po-
wstañców sztandarem zaopiekowali siê
kombatanci, którzy z³o¿yli go w œmigiel-
skiej harcówce. Tam przele¿a³ kilkana-
œcie lat. W dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê pa-
triotycznego zrywu kombatanci, wspól-
nie z Burmistrzem Œmigla podjêli decy-
zjê o przekazaniu go, po uprzedniej re-
nowacji placówce oœwiatowej w Starym
Bojanowie, gdzie zajmie honorowe miej-
sce, w k¹ciku pamiêci poœwiêconym pa-
tronowi szko³y.
W drugiej czêœci obchodów odby³a siê
uroczysta akademia przygotowana przez
uczniów oraz nauczycieli. Recytowane
wiersze przeplata³y siê ze œpiewem szkol-

nego chóru. Na zaproszenie dyrektora
szko³y, Mariusza Drótkowskiego w jubi-
leuszowych uroczystoœciach udzia³ wziêli
równie¿: Senator RP Ma³gorzata Adam-
czak, Wies³awa Poleszak-Kraczewska
zastêpca Burmistrza Œmigla, Leszek
Szczepaniak dyrektor leszczyñskiej De-
legatury Kuratorium Œwiaty, Stanis³aw
Pawlak wiceprzewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla, ks. Pawe³ Morasz pro-
boszcz miejscowej parafii, proboszcz pa-
rafii w Górce Duchownej, radni Wies³aw
Kasperski i Marian Drzewiecki, przed-
stawiciele Rady Rodziców.
Po oficjalnej czêœci na scenie wyst¹pili
uczniowie prezentuj¹c siê w rozrywko-
wym repertuarze.

A.Kasperska
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Œmia³o rzec mo¿na, ¿e rok kultural-
ny 2008 w Œmiglu rozpocz¹³ siê mocnym
uderzeniem – ods³oniêciem p³yty upa-
miêtniaj¹c¹ Barbarê z Ch³apowskich D¹-
browsk¹ i wydaniem publikacji (dziœ ju¿
nieosi¹galnej!) Leokadii Szymanowskiej
„¯eby pamiêæ o Niej nie zginê³a”.
Mimo, ¿e temat nie jest mi obcy, odœwie-
¿y³em literaturê przedmiotu i skonstato-
wa³em: rodzinny dom Barbary umiejsco-
wiony jest w Œmiglu!!! To oczywisty, po-
wielany b³¹d, który i ja – naœladuj¹c bez-
krytycznie poprzedników – te¿ pope³ni-
³em.
Jak mog³o do niego dojœæ?
Prawdopodobnie przyjêto, ¿e miasto
Koszanowo (prawa miejskie oko³o 1400)
rozwija³o siê w kierunku przysió³ka Œmi-
giel i przyjê³o (oko³o 1435) jego nazwê –
Koszanowo sta³o siê Œmiglem. Jest to
uproszczenie, bo nie ca³e Koszanowo,
tylko jego czêœæ – ta, której w³aœcicielem
by³ Henryk Ramsz – otrzyma³a prawa
miejskie. Druga czêœæ pozosta³a wsi¹
i tak jest do dzisiaj. Koszanowo-wieœ
z biegiem czasu, w wyniku zmian w³asno-
œciowych, rozdrabnia³o siê pod wzglê-
dem w³asnoœciowym i obszarowym.
Trzonem by³y jednak dobra rycerskie.
W po³owie XIV w. Koszanowo wraz z Cza-
czem i innymi wioskami by³o w³asnoœci¹
rycerskiego rodu Szaszorów–Opolów.
Takowymi by³y jeszcze w 1923 r., kiedy
zmar³ ich w³aœciciel – „posiedziciel dóbr
rycerskich” Karol Hoffmannswaldau.
W³aœciciele dóbr rycerskich byli zobo-
wi¹zani do konnej s³u¿by w pospolitym
ruszeniu, którego znaczenie, wskutek
rozpowszechnienia broni palnej, zmala-
³o w 2 po³. XV w. i wtedy stan rycerski
zaj¹³ siê zarz¹dzaniem maj¹tku – prze-
szed³ w stan szlachecki, a jeszcze póŸniej

S¹czkowo po³o¿one jest na po³udnio-
wy zachód od Œmigla i przez wiele lat by³o
z nim administracyjnie zwi¹zane. Miej-
scowoœæ w 1388 roku nosi³a nazwê
Sanczkowo, w 1406 roku Sanczkowicze
i w 1580 roku Sz¹czkowo. Nazwa pocho-
dzi prawdopodobnie od nazwiska osad-
nika S¹czek. Jako w³aœciciel w 1307 roku
wystêpuje Piotr S¹czkowski. Kolejnymi
w³aœcicielami wymienianymi w Ÿród³ach
byli w latach 1388-1393 Micha³ i Miko³aj
Ubis³awicze. Micha³ by³ synem Ubis³a-
wa z Koszanowa. Jako jeden z kolejnych
w³aœcicieli wymieniany jest Wojciech
Strze¿ys³aw Rogala Paruszewski, od któ-

N i e  w  Œ m i g l u ,  w  K o s z a n o w i e !
w ziemiañstwo. Z dobrami rycerskimi
wi¹za³y siê liczne przywileje zwane im-
munitetami, które m.in. dotyczy³y prawa
spadkowego (z braku syna mog³a dzie-
dziczyæ córka), podatków, odszkodowañ,
obligatoryjnego mandatu w sejmikach
powiatowych. Z tego ostatniego skorzy-
sta³ w³aœciciel dóbr rycerskich w Bosz-
kowie Józef Kopczyñski, póŸniejszy sta-
rosta powiatu œmigielskiego.
Wróæmy jednak od owego „trzonu”, któ-
rym by³ obszar dworski = dwór = maj¹-
tek ziemski = dominium. By³ „pañstwem
w pañstwie”, Koszanowem we wsi Kosza-
nowo. By³ te¿ jednostk¹ administracyjn¹
– posiada³ pieczêcie, które odciskano na
dokumentach wystawianych przez
dworsk¹ administracjê. Rozdzia³ Kosza-
nowa na obszar dworski i wieœ (indywi-
dualn¹) potwierdzaj¹ spisy ludnoœci. Np.
w 1881 r. w obszarze dworskim Kosza-
nowo w 4 domach zamieszkiwa³o 126
osób, a we wsi Koszanowo w 35 domach
– 421 osób. Centrum obszaru dworskie-
go by³a siedziba dzier¿awcy lub w³aœci-
ciela – dwór, a jeœli okaza³y, to pa³ac.
Œledz¹c biografiê Barbary Ch³apowskiej,
szczególnie okres dzieciñstwa i m³odo-
œci mo¿na stwierdziæ: nie wychowywa³a
siê w miejskiej kamienicy Œmigla, ale we
dworze, na wsi, w Koszanowie!
Dlaczego zatem pisa³em o smutnym koñ-
cu dworku w Koszanowie-Œmiglu („Wi-
tryna Œmigielska” nr 2 z 1997 r.)? Bo
w 1969r. obszar dworski Koszanowa –
obecna ul. W. Reymonta, park i wówczas
jeszcze stoj¹cy dworek, uchwa³¹ Miej-
skiej Rady Narodowej w Œmiglu o zmia-
nie granic miasta zosta³ w³¹czony do mia-
sta Œmigla. W protokóle z sesji odbytej
16.9.1969r. (APL Leszno, Prez. MNR
Œmigiel, syg. 269) zapisano:

Z dziejów S¹czkowa

Przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej ob. Eugeniusz Koœcielski przed-
stawi³ projekt zmiany granic administra-
cyjnych miasta Œmigla, (...). Zmiana gra-
nic zosta³a podyktowana odgórnie. Uchwa-
³ê podjêto jednog³oœnie. O jej wykonaniu
poinformowano na sesji 14.4.1970r. Ob-
szar Œmigla zmniejszy³ siê z 888,48 do
267,40. Dwunastego maja tego¿ roku
podjêto uchwa³ê o nadaniu nazw bezi-
miennym ulicom przy³¹czonym z terenu
Gminy Œmigiel. Wnioskodawc¹ by³ Miej-
ski Komitet Frontu Jednoœci Narodu.
Radny ob. Zbierski Hubert uzupe³ni³ wnio-
sek MKFJN wnosz¹c o nazwanie ulic nie
tylko nazwiskiem, ale równie¿ imieniem
proponowanej osoby.
Bezimiennej dot¹d ulicy od granicy wsi
Koszanowo do ulicy Koœciañskiej nada-
no imiê W³adys³awa Reymonta.
W trakcie poœwiêcania pami¹tkowej ta-
blicy jeden z zaproszonych goœci zwró-
ci³ uwagê na niestosownoœæ równocze-
snego umieszczenia na p³ycie z wizerun-
kiem Barbary Ch³apowskiej, ¿ony gene-
ra³a Jana Henryka D¹browskiego, nazwi-
ska artystki – autorki wizerunku. Podzie-
lam ten punkt widzenia.

Hubert Zbierski.

rego wieœ naby³ król W³adys³aw Jagie³-
³o. Król w 1408 albo 1409 roku przekaza³
wieœ cystersom z Wielenia. Od zakonni-
ków wieœ przesz³a we w³adanie Radomic-
kich. Sta³o siê to prawdopodobnie w XVII
wieku. W 1754 roku w³aœcicielem zosta³
genera³ i wojewoda inowroc³awski W³a-
dys³aw Szo³drski. Po nim schedê w 1793
roku przej¹³ syn Jakub, który by³ starost¹
rogoziñskim. Po œmierci Jakuba w 1830
roku naczelny prezes prowincji poznañ-
skiej Flottwel przyczyni³ siê do sprzeda-
¿y ca³ych dóbr s¹czkowskich i od tego
czasu S¹czkowo sta³o siê wsi¹ gospo-
darsk¹. Warto nadmieniæ, ¿e w dokumen-

tach z 1580 roku w S¹czkowie wystêpuje
Wojciech Bagrowski, który mia³ w swo-
im posiadaniu 2 ³any i 1 zagrodnika. Wiel-
ki S³ownik Geograficzny z 1881 roku
podaje, ¿e we wsi istnia³o wówczas 50
domów, w których mieszka³o 451 osób.
Spisy powszechne przeprowadzone
w okresie II Rzeczpospolitej wykaza³y, ¿e
dane te doœæ istotnie siê zmieni³y. I tak
w dniu 30 wrzeœnia 1921 roku w S¹czko-
wie by³o 78 domów zamieszka³ych przez
508 osób. 10 lat póŸniej, 9 grudnia 1931
roku liczba domów zwiêkszy³a siê o 1
i wynosi³a 79 z 459 mieszkañcami.

Jan Pawicki
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Bardzo siê cieszê z ka¿dej informacji,
która pozwala uzupe³niæ lub skorygowaæ
wiedzê o wydarzeniach historycznych i ich
uczestnikach. Tak¹ informacj¹ podzieli³
siê na ³amach styczniowej „Witryny Œmi-
gielskiej” Hubert Zbierski w zwi¹zku
z moj¹ wypowiedzi¹ o Czes³awie Witasz-
ku.
Ustalaj¹c listê poleg³ych powstañców,
korzysta³em z ró¿nych materia³ów i Ÿró-
de³, m.in. z Jednodniówki, która ukaza³a
siê w 1972 r. p.t. „Udzia³ Ziemi koœciañ-
skiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/
19”, z pracy zbiorowej wydanej pod red.
prof. Bogus³awa Polaka „Ziemia Koœciañ-

10 stycznia w œmigielskiej szkole od-
by³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 90.
rocznicê wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Stanowi³a ona zakoñczenie reali-
zacji projektu pod has³em „Œladami Po-
wstania Wielkopolskiego” rozpoczêtego
w paŸdzierniku 2008 roku. W ramach
projektu szko³a podjê³a wiele dzia³añ
w celu upowszechnienia wœród uczniów
wiedzy o powstaniu. Uczniowie i nauczy-
ciele uczcili w ten sposób pamiêæ o bo-
haterskich czynach naszych przodków,
mieszkañcach Ziemi Œmigielskiej uczest-
nicz¹cych w zwyciêskiej walce.
Realizacja zadañ projektowych rozpoczê-
³a siê w paŸdzierniku od zorganizowania
rajdu rowerowego po najbli¿szej okolicy
pod has³em „Szlakiem Powstania Wiel-
kopolskiego”. Grupa uczniów pod opiek¹
nauczycieli zwiedzi³a miejsca zwi¹zane
z powstaniem w Œmiglu, Bronikowie,
Mórkowie, Lipnie.
W listopadzie w klasach IV-VI szko³y
podstawowej oraz w gimnazjum odby³ siê
Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopol-
skim. Uczniowie z najwy¿sz¹ iloœci¹

Jeszcze o powstañcu wielkopolskim Czes³awie Witaszku

Œladami Powstania
punktów reprezentowali szko³ê w etapie
wojewódzkim w Poznaniu 10 grudnia
2008r.
Do ciekawych zadañ projektowych mo¿-
na zaliczyæ „Konkurs Pieœni Patriotycz-
nych” w klasach IV-VI. Uczniowie zapre-
zentowali 14 pieœni patriotycznych, m.in:
„Legiony”, „Serce w plecaku”, „Pierwsza
kadrowa”, „Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”.
Od listopada do grudnia zosta³y zorga-
nizowane konkursy plastyczne o tema-
tyce powstañczej. Klasy I-III wziê³y udzia³
w konkursie „Mój pradziadek walczy³ w
Powstaniu Wielkopolskim”, a pozosta³e
klasy w konkursie „Powstanie Wielkopol-
skie w naszej pamiêci”, medale dla po-
wstañca, plakaty, portrety powstañców.
W tym samym czasie dzia³ania podjêli
równie¿ uczniowie klas I-III Szko³y Filial-
nej w ̄ egrówku, uczestnicz¹c w konkur-
sach plastycznych, przegl¹dzie pieœni
patriotycznych.
Projekt zosta³ podsumowany 10 stycznia.
Tego dnia w szkole odby³a siê uroczy-
stoœæ, w której wziê³a udzia³ ca³a spo³ecz-
noœæ szkolna oraz goœcie – burmistrz

ska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/
19”, a tak¿e materia³ów archiwalnych,
które pozwoli³y zweryfikowaæ niektóre
informacje zawarte w tych opracowa-
niach. We wspomnianej pracy zbiorowej
znajduje siê wykaz powstañców. Wœród
nich figuruje nazwisko Czes³awa Witasz-
ka i uwaga, ¿e w boju pod Osieczn¹ zo-
sta³ zatruty gazami bojowymi. Ten nie-
precyzyjny zapis i jak siê okazuje nie je-
dyny, bo równie¿ wczeœniej podany przez
H. Zbierskiego, przyczyni³ siê do nieuza-
sadnionego stwierdzenia, ¿e Czes³aw
Witaszek w wyniku tego zatrucia zgin¹³.
Z w³asnego doœwiadczenia mogê stwier-

dziæ, ¿e przy konstruowaniu takich list
zdarza siê niestety, ¿e z ró¿nych przyczyn
– mimo starannoœci pomija siê niektóre
osoby, a inne, co zdarza siê rzadziej, s¹
wymieniane.

Jan Pawlicki

Ps. W opracowaniach dot. osób odzna-
czonych orderem Virtuti Militari braku-
je nazwiska sier¿anta Walentego Janic-
kiego, so³tysa z Morownicy. Odznacze-
nie przyznano poœmiertnie w 1921 r. Czy
ktoœ ma bli¿sze dane dot. tej osoby?

Œmigla Wiktor Snela, wiceburmistrz
Wies³awa Poleszak-Kraczewska, radny
Stanis³aw Pawlak, komendantka Hufca
ZHP Œmigiel phm. Magdalena Drótkow-
ska, przedstawicielki Rady Rodziców
Ewa Skrzypek-Banasik i Janina Kotliñ-
ska. W tym dniu wszyscy uczestniczyli
w uroczystej mszy w intencji powstañców
wielkopolskich, po której odby³a siê ma-
nifestacja patriotyczna ulicami Œmigla
z udzia³em pocztu sztandarowego szko-
³y. Jej uczestnicy oddali czeœæ powstañ-
com przy obelisku upamiêtniaj¹cym wy-
marsz Kompanii Œmigielskiej do walki.
Harcerze przedstawili krótk¹ insceniza-
cjê roty ¿o³nierskiej. Delegacje nauczy-
cieli i uczniów z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów,
zapali³y znicze przy obelisku oraz przy
pomniku powstañców na cmentarzu pa-
rafialnym, po czym odœpiewano wspólnie
„Rotê”. Po powrocie do szko³y odby³a siê
uroczysta akademia. Na zakoñczenie
uroczystoœci dyrektor Marzena Kowal-
czyk rozda³a uczniom uczestnicz¹cym
w konkursach nagrody ufundowane
przez Radê Rodziców.

Monika Szudra

Zapraszamy dnia 7 marca br o godz. 16.00 do Centrum Kultury wszystkie kobiety z rodzinami, które chc¹ spêdziæ mi³e popo-
³udnie z okazji nadchodz¹cego Dnia Kobiet. Imprezie towarzyszy has³o KOBIETA WIOSN¥. Czeka na WAS wiele niespodzia-
nek m.in. pokaz mody, pokaz barmañski, spotkania z kosmetyczkami, wiza¿ystkami, fryzjerkami itp. du¿o piosenek o kobie-
tach, a tak¿e kawiarenka z kaw¹, herbat¹ i ma³ym co nie co... Zapewniamy opiekê dla dzieci na czas imprezy.

NIE MO¯E CIÊ TAM ZABRAKN¥Æ !!!!

Realizatorzy projektu „JA TOBIE, TY MI, MY DLA NASZEJ GMINY - zwiêkszenie uczestnictwa mieszkañców gminy Œmigiel
w ¿yciu spo³ecznym swojej gminy”.

Dziêki wspó³finansowaniu
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
udzia³ jest bezp³atny.

Uwaga Szanowne Panie!
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Najstarsi mieszkañcy Wonieœcia po-
dzielili siê op³atkiem 18 stycznia, na no-
worocznym spotkaniu, które od kilku lat
organizuje dla nich Rada So³ecka. ̄ ycze-
nia na rozpoczynaj¹cy siê nowy rok,
a tak¿e z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Bab-
ci i Dziadka z³o¿y³ seniorom Alfred Spli-
steser, so³tys i radny Rady Miejskiej. Na
zaproszenie Rady So³eckiej w spotkaniu
uczestniczyli tak¿e Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, zastêpca burmistrza Œmi-
gla, ks. Jan Chrzanowski, proboszcz miej-
scowej parafii, bracia zakonni, a tak¿e
grono pedagogiczne Szko³y Filialnej
w Wonieœciu oraz Zespo³u Szkó³ w Sta-
rej Przysiece Drugiej.
Noworocznemu spotkaniu towarzyszy³y
wystêpy dzieci i m³odzie¿y. Najm³odsi,

Ka¿dego roku w styczniu uczniowie
Szko³y Filialnej w ¯egrówku organizuj¹
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wspólna biesiada odby³a siê w sali wiej-
skiej, na któr¹ dzieci zaprosi³y nie tylko
swoich kochanych dziadków, ale równie¿
wszystkich miejscowych seniorów.
Spotkanie rozpoczê³a klasa II „Tañcem
z parasolkami”. Nastêpnie krokiem po-
loneza wkroczyli trzecioklasiœci i przed-
stawili inscenizacjê „Piek³ dziadek bab-
kê”. Ponownie zagoœci³ taniec w wyko-
naniu uczniów klas I i II – „Litera”, „Gro-
¿ony” i „Nie chcê ciê znaæ”. Dzieci z od-
dzia³u przedszkolnego - ksiê¿niczki,
wró¿ki, czarodzieje, Czerwony Kaptu-
rek, Stary Rybak i krasnoludki przygo-
towa³y „Bajkowe upominki dla Babci

Seniorzy spotkali siê przy op³atku

„Z babci¹ i dziadkiem zawsze jest weso³o”

uczniowie wonieskiej filii, wyst¹pili przed
publicznoœci¹, wykonuj¹c tañce, piosen-
ki oraz recytuj¹c wiersze, zaœ ich starsi
koledzy i kole¿anki z przysieckiej szko-
³y, przy akompaniamencie Micha³a Do-
laty zaprezentowali siê w koncercie ko-
lêd. Wystêpy zosta³y nagrodzone grom-
kimi brawami i nie oby³o siê bez bisów.
Na sto³ach pojawi³y siê wypieki domowej
roboty, które przygotowa³y panie z wo-
nieskiego Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca odby³ siê
balik karnawa³owy. Impreza skierowana
by³a do najm³odszych mieszkañców wsi
i sprawi³a im jak zwykle nie lada frajdê.
Rada So³ecka Wonieœcia sk³ada szczegól-
ne podziêkowania za pomoc w organiza-
cji noworocznego spotkania dyrektoro-

wi Zespo³u Szkó³ w Starej Przysiece Dru-
giej Paw³owi Szymkowiakowi, gronu pe-
dagogicznemu oraz dzieciom i m³odzie-
¿y za przygotowanie czêœci artystycznej,
oraz wszystkim, którzy pomogli w przy-
gotowaniu spotkania.

So³tys Alfred Splisteser

i Dziadka”, w których recytowa³y wier-
szyki, œpiewa³y i tañczy³y. Klasa I stara³a
siê za wszelk¹ cenê wyci¹gn¹æ „Rzepkê”
w wierszu Juliana Tuwima. Nastêpnie
klasa II przedstawi³a monta¿ s³owno-mu-
zyczny „¯yczenia dla Babci i Dziadka”.

Czêœæ artystyczn¹ zakoñczy³y dzieci
z kó³ka ekologicznego, prezentuj¹c
„Modê ze œmietnika”.
Dzieci wrêczy³y babciom i dziadkom w³a-
snorêcznie wykonane upominki – laur-
ki, papierowe kwiatki i serduszka, kolo-
rowe buteleczki. Nastêpnie wszyscy
skosztowali pysznych wypieków przygo-
towanych przez mamy uczniów. Po po-
czêstunku nadesz³a pora na balik karna-
wa³owy. Wnuki zaprosi³y babcie i dziad-
ków do tañca. By³y wspólnie tañczone
walczyki i niezapomniane „kaczuszki”.
Dzieci w barwnych i pomys³owych stro-
jach bra³y udzia³ w ró¿nych konkursach,
np. na najpiêkniej tañcz¹c¹ parê. By³ te¿
taniec na gazetach i z miot³¹.
Serdecznie dziêkujemy Piotrowi Majero-
wi za oprawê muzyczn¹ uroczystoœci.

E. Lemañska i A. £ochowicz

Organizatorami i sponsorami spotka-
nia op³atkowo-noworocznego, które od-
by³o siê 4 stycznia w sali wiejskiej w Kar-
œnicach dla mieszkañców Karœnic i Ksiê-
ginek, by³y Rady So³eckie tych wiosek.
Przy pysznych ciastach upieczonych
przez panie z Rad So³eckich, Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich, Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

W Karœnicach przy op³atku
nej oraz Kó³ka Rolniczego zasiedli miesz-
kañcy i zaproszeni goœcie: ksi¹dz pro-
boszcz Marian Derkaczewski, senator
RP Ma³gorzata Adamczak, wicebur-
mistrz Œmigla Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska wraz z mê¿em, radny Rady Miej-
skiej Œmigla Jan Pietrzak z ma³¿onk¹,
so³tys wsi Zbigniew Kêdziora z ma³-
¿onk¹, so³tys wsi Ksiêginki Franciszek
£akomy z ma³¿onk¹.
Czêœæ artystyczn¹ spotkania prowadzi³a
Bernadeta Dudziñska – katechetka, a roz-
poczê³y j¹ dzieci z Karœnic przedstawie-
niem jase³kowym przy akompaniamencie
Tobiasza Dudziñskiego. Mi³ym akcentem
by³y ¿yczenia noworoczne oraz dzielenie
siê op³atkiem i toast. W tym momencie na
scenie pojawi³ siê zespó³ œpiewaczy „Wil-

kowianie”, który zaœpiewa³ najpierw ko-
lêdy, a potem piosenki biesiadne. Piosen-
ki oraz kolêdy œpiewa³y tak¿e dzieci oraz
niecodzienne duety – pani senator z pani¹
wiceburmistrz oraz so³tys Karœnic z so³-
tysem Ksiêginek.
Biesiadowano do póŸnego wieczora.

M.D.
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21 stycznia po raz ostatni zawita³ do
œmigielskiego zespo³u szkó³ nauczyciel
doradca z ODN*) – Poznañ Hans-Martin
Wickert. Przez ostatnich szeœæ lat by³ on
doradc¹ metodycznym nauczycieli jêzy-
ka niemieckiego na terenie ca³ej Wiel-
kopolski. Wielokrotnie odwiedza³ nasz¹
placówkê oœwiatow¹, gdzie przeprowa-
dza³ lekcje pokazowe jêzyka niemieckie-
go, zarówno w klasach gimnazjalnych jak
i szkole podstawowej. Lekcje w jego wy-
konaniu by³y ciekawe pod wzglêdem
metodycznym, dlatego te¿ chêtnie zapra-
sza³em na nie innych nauczycieli, którzy
mogli przyjrzeæ siê z bliska jego orygi-
nalnym metodom nauczania. Najbardziej
cenne by³y jednak one dla dzieci i m³o-
dzie¿y, dla której stanowi³y urozmaice-
nie w szkolnej codziennoœci. Dziêki lek-
cjom Hansa-Martina Wickerta uda³o mi
siê zrealizowaæ tak¿e w³asne marzenia
polegaj¹ce na wprowadzeniu w naszej
szkole w Œmiglu comiesiêcznych lekcji
niemiecko-niemieckich, czyli takich,
gdzie udzia³ jêzyka polskiego by³by ogra-
niczony do minimum. Takie lekcje, pod-
czas których trzeba sobie radziæ bez po-
mocy jêzyka ojczystego, zdecydowanie
zwiêkszaj¹ autentycznoœæ i skutecznoœæ
nauczania jêzyka obcego. Dodatkowo
wœród uczniów wzrasta, konieczne dla
nauczania w ogóle, przekonanie o w³a-
snych mo¿liwoœciach, które pozwalaj¹ na
samodzielne prze³amywanie wielu trud-
noœci jêzykowych.
To wszystko mamy w³aœnie do zawdziê-
czenia Hansowi-Martinowi Wickertowi,

H a n s - M a r t i n  W i c k e r t  n a  e m e r y t u r z e .

który by³ w latach 2002-2009 doradc¹, ale
tak¿e i przyjacielem nauczycieli oraz m³o-
dzie¿y w naszej szkole. Ma on bardzo
ciekaw¹ œcie¿kê zawodow¹, a zapozna-
j¹c siê z jej przebiegiem, dochodzimy do
wniosku, ¿e jego pobyt w Polsce nie by³
przypadkowy. Wszystko zaczê³o siê 25 lu-
tego 1947 roku w Gensungen w pó³noc-
nej Hesji, gdzie ma³y Hans-Martin przy-
szed³ na œwiat. Do szko³y podstawowej
i gimnazjum chodzi³ w miejscowoœci Frit-
zlar, gdzie w roku 1966 z³o¿y³ te¿ egza-
min dojrza³oœci. Bezpoœrednio po matu-
rze podj¹³ studia pedagogiczne na uni-
wersytecie w Marburgu. Tytu³ magister-
ski uzyska³ w 1976 roku i natychmiast
zacz¹³ pracê w charakterze nauczyciela
germanistyki, jako sta¿ysta w gimnazjum
Brake an der Unterweser. Oprócz jêzy-
ka niemieckiego uczy³ tak¿e historii i po-
lityki. Jego ¿ycie zawodowe od samego
pocz¹tku by³o zwi¹zane z naszym kra-
jem. Ju¿ w okresie sta¿u odby³ pierwsz¹
podró¿ do Polski. Odwiedzi³ wtedy m. in.
Poznañ, Warszawê i Kraków. Zafascyno-
wany Polsk¹ i Polakami napisa³ wówczas,

jeszcze jako m³ody nauczyciel, rozprawê
naukow¹ „Niemcy i Polacy”. W pracy
poruszy³ wiele skomplikowanych aspek-
tów stosunków polsko-niemieckich
i trudnej, wspólnej historii. Jego kariera
nauczycielska rozwija³a siê przy nie-
ustannym wsparciu rodziców: ojca Kar-
la-Adama i matki Elfriede. Oboje rodzi-
ce byli osobami g³êbokiej wiary w ludzi,
wychowywali synów w poczuciu obo-
wi¹zku i tolerancji dla innych ludzi. Brat
Hansa-Martina, dziœ jeszcze czynny na-
uczyciel jêzyka angielskiego w jednym
z gimnazjów w Kassel, swe zainteresowa-
nia zawodowe tak¿e zawdziêcza rodzi-
com. Szczególnie ich matka, tak¿e na-
uczycielka, a w latach 60. i 70. dyrektor-
ka jednej ze szkó³ podstawowych
w Niemczech, bardzo dba³a o wszech-
stronne wykszta³cenie i zainteresowania
swych dzieci.
Kariera zawodowa Hansa-Martina Wic-
kerta trwa³a 34 lata. Przez kilka lat pra-
cy w Polsce na sta³e wszed³ do szkolne-
go pejza¿u wielu szkó³ w naszym regio-
nie. By³ postaci¹ nietuzinkow¹, dla ka¿-
dego mia³ szacunek, wœród m³odzie¿y by³
osob¹ niezwyk³¹, potrafi³ prze³amywaæ
stereotypy o Niemcach funkcjonuj¹ce
jeszcze w œwiadomoœci wielu Polaków.
Dla mnie osobiœcie by³ przyjacielem
i cennym doradc¹, na którego mog³em
zawsze liczyæ.

Wojciech Adamczewski
*) ODN – Oœrodek Dokszta³cania Nauczycieli

(przyp. red.)
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W rocznicê wprowadzenia stanu wo-
jennego, w dniu 13 grudnia 2007 roku
zawi¹za³o siê w Œmiglu Partnerstwo Lo-
kalne, w którym partnerem wiod¹cym
jest Centrum Kultury w Œmiglu. Partner-
stwo tworz¹: Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Œmiglu, Zespó³ Szkó³ w Bronikowie,
Zespó³ Szkó³ w Czaczu, Samorz¹dowe
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Œmi-
glu, Przedszkole Samorz¹dowe w Œmi-
glu, Szko³a Filialna w ¯egrówku, Szkol-
ny Oœrodek Kariery w Œmiglu, Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu, so³ectwa
wsi Bielawy, Broñsko, Bruszczewo,
Czacz, Gliñsko, Karœnice, Niet¹¿kowo,
Nowy Bia³cz, Nowa Wieœ, Poladowo,
Robaczyn, Sierpowo, Sp³awie, Stara Przy-
sieka Pierwsza, Stare Bojanowo, Wo-
nieœæ, ¯egrowo, ¯egrówko, Osiedle nr 4
w Œmiglu i Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
³ecznych „INGA” w Œmiglu. Misj¹ stowa-
rzyszenia jest zapewnienie mieszkañcom
gminy Œmigiel w³aœciwych standardów
¿ycia, rozwój przedsiêbiorczoœci, stwo-
rzenie szerokiej oferty us³ug spo³ecz-
nych z zachowaniem bogatej tradycji kul-
tury materialnej i duchowej. G³ównym

Ruszy³y kursy organizowane przez Partnerstwo Lokalne
inspiratorem jego powstania jest Stowa-
rzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”, a
szczególnie jego prezes Ewa Ga³ka. Dziê-
ki wytê¿onej pracy liderów Partnerstwa,
a wiêc: Anny Wieczorek – so³tysa wsi
Nowa Wieœ, Anny Wojciechowskiej –
so³tysa Bia³cza Nowego, S³awomira
Grzelczyka – so³tysa Sp³awia, Marka
Ratajczaka – so³tysa Robaczyna i Euge-
niusza Kurasiñskiego – dyrektora Cen-
trum Kultury w Œmiglu uda³o siê opra-
cowaæ dwa projekty, które zosta³y z³o¿o-
ne w ramach konkursu w Wojewódzkim
Urzêdzie Pracy w Poznaniu, w sierpniu
ubieg³ego roku. W kilka dni po op³atko-
wym spotkaniu cz³onków, które mia³o
miejsce w grudniu 2008 roku w restau-
racji „ POEMAT” w Œmiglu, okaza³o siê,
¿e projekt pt. „Informatyka pod strzechy”
zdoby³ pierwsze miejsce. Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Poznaniu przyzna³ kwotê
w wysokoœci 49.937,00 z³ na jego realiza-
cjê ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX,
Dzia³anie 9.5. Drugi projekt pt. „Jêzyk

angielski- klucz do komunikacji” uzyska³
w tym samym konkursie, na 150 wnio-
sków rozpatrzonych pozytywnie, 36. lo-
katê i dotacjê w wysokoœci 49.989,60 z³.
Dziêki temu od lutego bie¿¹cego roku
mog³y ruszyæ dwa kursy: komputerowy
i jêzyka angielskiego. Pierwszy prowa-
dzony jest przez nauczyciela informaty-
ki, posiadaj¹cego równie¿ uprawnienia
egzaminatora na tzw. ECDL (europejskie
prawo jazdy komputerowe) – Jolantê
Nowick¹, a drugi przez lektorki jêzyka
angielskiego Katarzynê Michnikowsk¹ i
Marzenê Kleina. W ramach kursu kom-
puterowego przeszkolonych zostanie 90
osób z terenu wiosek i osiedla wchodz¹-
cych w sk³ad Partnerstwa, a 48 osób bê-
dzie mog³o poznaæ na poziomie podsta-
wowym jêzyk angielski. Jak siê okaza³o,
na kursy zg³osi³o siê wiêcej chêtnych ni¿
mo¿na przeszkoliæ. W zwi¹zku z powy¿-
szym Partnerstwo zamierza napisaæ ko-
lejne wnioski o dotacje na ponowne dwa
kursy: komputerowy i jêzyka angielskie-
go. O ile zostan¹ one rozpatrzone pozy-
tywnie, nastêpne osoby bêd¹ mog³y
uczestniczyæ w bezp³atnych kursach.

Eugeniusz Kurasiñski

Podpisanie umowy partnerskiej w dniu 13 grudnia 2007 Spotkanie op³atkowe Partnerstwa

Kurs j. angielskiego Kurs komputerowy
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Cichy zabójca zaatakowa³ w Wonie-
œciu
W niedzielne przedpo³udnie, 4 stycznia,
mieszkañców bloku w Wonieœciu zanie-
pokoi³ fakt, ¿e ma³¿eñstwo z mieszkania
na I piêtrze od rana nie pojawi³o siê i nie
odpowiada na pukanie do drzwi. Okna
mieszkania by³y zamkniête. Nie zauwa-
¿ono równie¿, by w którymœ z pomiesz-
czeñ pali³o siê œwiat³o. Za drzwiami nie
by³o s³ychaæ odg³osów codziennej krz¹-
taniny - panowa³a z³owieszcza cisza, któ-
ra zapowiada³a tragiczny fina³ zagadko-
wej, porannej nieobecnoœci ma³¿eñstwa.
W tym momencie jeszcze nikt nie wie-
dzia³, co siê sta³o, jednak fakt, ¿e miesz-
kanie by³o ogrzewane piecami kaflowy-
mi nasuwa³ pewne obawy... przecie¿
w ostatnim czasie tyle w Polsce tragedii
z powodu tlenku wêgla. Wspó³mieszkañ-
cy poinformowali rodzinê i podjêto dzia-
³ania w celu wejœcia do mieszkania. Kil-
kanaœcie minut po godz. 1100 po sforso-
waniu drzwi wejœciowych odnaleziono
le¿¹ce w ³ó¿kach cia³a 83-letniego mê¿-
czyzny oraz 80-letniej kobiety. Otwarto
drzwi i okna w celu przewietrzenia miesz-
kania oraz wezwano na miejsce lekarza
oraz policjê. Przyby³y na miejsce lekarz
stwierdzi³ zgon, a policja rozpoczê³a czyn-
noœci dochodzeniowe. Informacjê o zda-
rzeniu PSK w Koœcianie otrzyma³o od
dy¿urnego Komendy Powiatowej Policji
w Koœcianie 5 minut przed godzin¹ 1200.

8 stycznia – Œmigiel
Ok. godz. 600 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o kradzie¿y dwóch akumulatorów
z ciê¿arówki Man. Pojazd sta³ zaparko-
wany na terenie prywatnej posesji w Œmi-
glu, wartoœæ strat to ok. 600 z³.

19 stycznia – Œmigiel
O 730 powiadomiono policjê o wypadku
drogowym w Œmiglu na ul. Morownic-
kiej, Ustalono, ¿e kieruj¹cy VW LT 25 let-
ni mieszkaniec powiatu wolsztyñskiego,
jad¹cy w kierunku Morownicy, na pro-
stym odcinku drogi straci³ panowanie
nad pojazdem, zjecha³ na lew¹ stronê
jezdni, a nastêpnie uderzy³ w drzewo.
W wyniku zderzenia do szpitala ze z³a-
man¹ nog¹ trafi³ jeden z pasa¿erów VW,
pozostali trzej pasa¿erowie i kieruj¹cy do-
znali ogólnych pot³uczeñ, kieruj¹cy by³
trzeŸwy.

24 stycznia – Œmigiel
Ok. godz. 1900 mê¿czyzna spaceruj¹cy po
œmigielskim parku poinformowa³ policjê,
¿e na ³awce le¿¹ dwaj nieprzytomni ch³op-
cy. Wszystko wskazuje, ¿e nie tylko ci
dwaj nieletni przedawkowali tego popo-
³udnia alkohol.
Przed przyjazdem policjantów jeden
z nieletnich zdo³a³ oddaliæ siê 50 metrów
od ³awki , jednak nie wystarczy³o mu si³
na powrót do domu i zasn¹³ na ziemi.
M³odszy z ch³opaków, 13-latek, zosta³ za-
brany do szpitala przez karetkê pogoto-
wia. Starszego – 15 latka policja przeka-
za³a pod opiekê rodzicom, którzy wkrót-
ce zjawili siê na miejscu. Ustalono, ¿e
ch³opcy brali tego popo³udnia udzia³
w „imprezie” zorganizowanej przez ró-
wieœnika starszego z nieletnich w altan-
ce ogródków dzia³kowych. W spotkaniu
udzia³ wziê³a udzia³ wiêksza liczba nie-
letnich, w tym dziewczyny. Wiêkszoœæ
spo¿ywaæ mia³a wódkê i piwo. Kiedy tego

wieczoru policjanci dotarli do organiza-
tora imprezy, ten „niedysponowany”
przebywa³ w toalecie.
Ustalono personalia uczestników altano-
wego party. Wszyscy wraz z rodzicami
zostan¹ przes³uchani. Policja ustali rów-
nie¿, w jaki sposób nieletni weszli w po-
siadanie alkoholu. Najprawdopodobniej
spraw¹ demoralizacji nieletnich zajmie
siê S¹d Rodzinny. Nale¿y dodaæ, ¿e re-
akcja wieczornego spacerowicza byæ
mo¿e uchroni³a ch³opców od tragedii,
temperatura tego wieczora nieznacznie
przekracza³a 0  stopni Celsjusza.

25 stycznia – Dobramyœl
O godz. 0253 dzielnicowi z Osiecznej za-
trzymali do kontroli drogowej 26-letnie-
go mieszkañca Œmigla, który kierowa³
samochodem osobowym Citroen, w sta-
nie nietrzeŸwoœci (1,12 ‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu).

Informacje Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Koœcianie

Dy¿urny poinformowa³ o tym, co sta³o
siê w Wonieœciu, i prosi³, aby na miejsce
uda³ siê zastêp wyposa¿ony w urz¹dze-
nie pomiarowe w celu wykonania pomia-
rów stê¿enia tlenu i tlenku wêgla
w mieszkaniu. Stra¿acy po przybyciu na
miejsce zdarzenia zabezpieczyli teren
akcji i przeprowadzili rozpoznanie.
Stwierdzili, ¿e w mieszkaniu od oko³o
godziny trwaj¹ czynnoœci w zwi¹zku z od-
nalezieniem zw³ok. Drzwi wejœciowe
oraz okna wykonane z pcv by³y otwarte
lub uchylone, co u³atwi³o z pewnoœci¹
usuniêcie truj¹cego gazu. Przebywaj¹cy
w mieszkaniu funkcjonariusze policji
oraz rodzina poszkodowanych nie uskar-
¿ali siê na ¿adne dolegliwoœci. Pomiar
wykaza³ normalne stê¿enie tlenu oraz œla-
dowe iloœci tlenku wêgla. Ponadto stra-
¿acy sprawdzili s¹siednie lokale, jednak
nie stwierdzili nic niepokoj¹cego.
W mieszkaniu znajdowa³y siê dwa piece
kaflowe, w tym jeden w pomieszczeniu,
w którym odnaleziono zw³oki. Dzieñ
wczeœniej, w sobotnie po³udnie, ma³¿eñ-
stwo odwiedzi³ syn, który widzia³, ¿e oba
piece by³y u¿ywane – œwiadczy³ o tym
równie¿ fakt, ¿e ich powierzchnie by³y
ciep³e jeszcze w niedzielne po³udnie. Ich
paleniska zosta³y zamkniête oko³o godz.
1300 dnia poprzedniego, w momencie,
gdy wêgle by³y ju¿ wy¿arzone. Okaza³o
siê, ¿e jednak prawdopodobnie zbyt
wczeœnie. O tym, czy przypuszczenia

o udziale w tej tragedii cichego zabójcy
siê potwierdz¹, rozstrzygnie œledztwo.
Jest jednak wielce prawdopodobne, ¿e
równie¿ w tym przypadku mo¿emy o tym
mówiæ.
Tutejsza komenda, wzorem lat ubie-
g³ych, ju¿ we wrzeœniu 2008 r. rozpoczê-
³a akcjê propagandow¹ o zagro¿eniach
czyhaj¹cych podczas ogrzewania po-
mieszczeñ. W lokalnych mediach ukaza-
³y siê artyku³y, a materia³y o tej tematy-
ce przekazano do jednostek samorz¹do-
wych celem rozpropagowania. Jak widaæ
z opisanego powy¿ej przypadku, dzia³a-
nia te oraz nag³aœnianie podobnych sy-
tuacji w œrodkach masowego przekazu
wci¹¿ nie przynosz¹ oczekiwanego rezul-
tatu. £amanie elementarnych zasad bez-
pieczeñstwa u¿ytkowania urz¹dzeñ
grzewczych oraz eksploatacji przewo-
dów kominowych owocuje wci¹¿ kolej-
nymi tragediami.
Ograniczanie lub zamykanie dostêpu
œwie¿ego powietrza do pomieszczeñ to
pierwszy krok prowadz¹cy do nieszczê-
œcia. Drogi czytelniku – pomyœl czy i Ty
równie¿ ju¿ go nie uczyni³eœ? Ci¹gle
mo¿esz siê wycofaæ – naprawdê warto!!!

Autor: m³. bryg. Andrzej Ziegler
www.koscian.psp.wlkp.pl
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K r z y ¿ ó w k a

#####------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 2/09
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
•••••••••••••••••••••••••

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 1/09 brzmia³o: „Gdy w styczniu deszcz leje, robi
z³e nadzieje”.
Nagrodê – parasol z logo Œmigla – otrzymuje Irena Konieczna ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.
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Pionowo:
1. miêso lub ryba w galarecie
2. liche towary
3. kres, skraj
4. studium, traktat
5. w ³adownicy
6. folwarczne domy
7. Zimbabwe dawniej
8. naczynia sto³owe
9. rodzaj wody mineralnej

17. majaczenie w gor¹czce
18. przegroda
20. w¹ska ³opata
21. w nim kwiaty
22. oœmiu muzyków
24. dop³yw Odry
25. bieg³y w Talmudzie
26. metal l.a. 71
31. zeszyt z zapiskami
32. bryd¿owa odzywka
33. fortel, wybieg
34. gaz o ostrym zapachu
35. 100 kg
37. pantera
38. strzelec wyborowy
39. przeciwieñstwo syntezy
41. uszczerbek, strata

Poziomo:
1. wozi turystów
6. organizacja dobroczynna

10. za p³ugiem
11. smaczna ryba
12. kuzyn ³y¿ki
13. z niego kasza jaglana
14. szef rz¹du
15. zapas,
16. pe³zaj¹cy pierwotniak
19. zarabia szyciem
23. farba wodna
27. jednostka iloœci ciep³a
28. prelekcja
29. praca, zajêcie
30.  Jan, aktor
33. drobne ¿yj¹tka wodne
36. cz³owiek trzeŸwy, konkretny
40. toporek kuchenny
42. cz¹steczka
43. wariant
44. egzotyczny kuzyn dziêcio³a
45. kocha³ Izoldê
46. na nogach harcerza
47. kumpel koguta
48. pomocnik kelnera
49. zawód Jandy
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O.K. Centrum Jêzyków Obcych to
instytucja szkoleniowa, która powsta³a
w1994 r. w Na³êczowie ko³o Lublina.
W tym samym roku siedziba zosta³a prze-
niesiona do Lublina. Obszar dzia³ania
obejmowa³ w pierwszym okresie tylko
teren obecnego województwa lubelskie-
go. W 1996 roku kierownictwo podjê³o
decyzjê o rozszerzeniu dzia³alnoœci na te-
ren ca³ej Polski. W zwi¹zku z tym w la-
tach 1996-2004 zosta³a utworzona ogól-
nopolska sieæ biur regionalnych.
Od pocz¹tku istnienia si³¹ O.K. Centrum
Jêzyków Obcych Sp. z o.o. jest szeroka
oferta z mo¿liwoœci¹ dostosowania jej do
specyfiki klienta, elastycznoœæ prowadze-
nia zajêæ (w miejscu i czasie dogodnym
dla klienta) oraz elastyczna struktura or-
ganizacyjna pozwalaj¹ca organizowaæ
zajêcia praktycznie w ka¿dym miejscu
w kraju. Instytucja szczególn¹ dba³oœæ
przywi¹zuje do poziomu wyk³adowców,
zatrudniaj¹c osoby profesjonalnie przy-
gotowane do nauczania jêzyków obcych.
O.K. Centrum Jêzyków Obcych realizu-
je w Centrum Kultury w Œmiglu projekt:
„Niezwykle kompetentni-podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracuj¹cych
osób doros³ych z województwa wielko-
polskiego” w okresie od 01.06 do

Profesjonalna obs³uga klienta – bezp³atne szkolenie
30.04.2009 r., w ramach Poddzia³ania
8.1.1. „Wspieranie kwalifikacji zawodo-
wych i doradztwo dla przedsiêbiorstw”.
Projekt jest wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
oraz z bud¿etu pañstwa.
Z czterech bezp³atnych szkoleñ zawodo-
wych: „Grafik komputerowy”, „Marke-
ting z elementami grafiki komputero-
wej”, „Opracowanie i realizacja projek-
tów europejskich”, „Profesjonalna obs³u-
ga klienta” w Œmiglu we wrzeœniu 2008
r. rozpoczê³y siê zajêcia szkoleniowe z za-
kresu „Profesjonalnej obs³ugi klienta”
po³¹czone ze szkoleniem jêzykowym –
Business English, które trwaæ bêd¹ do
koñca lutego 2009 r. Szkolenie jest skie-
rowane do osób doros³ych, zameldowa-
nych na terenie województwa wielkopol-
skiego, zatrudnionych na umowê o pra-
cê i umowy cywilno-prawne oraz chc¹-
cych poza godzinami pracy podwy¿szyæ
kwalifikacje zawodowe. Organizator za-
pewnia uczestnikom szkolenia profesjo-
naln¹ kadrê wyk³adowców, bezp³atne
materia³y i podrêczniki, zaœwiadczenie
o ukoñczeniu szkolenia, wy¿ywienie
w ci¹gu dnia szkoleniowego oraz dla 50%

uczestników zwrot kosztów dojazdu.
Grupa szkoleniowa liczy 12 osób. Spo-
tkania odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu,
we wtorki, czwartki i soboty. Szkolenie
zawodowe obejmuje 120 godzin, a jêzy-
kowe 60 godzin. Trenerem jest Ewa Pasz-
kowska z Europejskiej Grupy Doradczej
w Kaliszu, która œwiadczy szeroki zakres
us³ug w zakresie szkoleñ i konsultingu.
Specjalizuje siê w organizacji profesjonal-
nych treningów skierowanych g³ównie
do specjalistów, kadry kierowniczej wy-
¿szego oraz œredniego szczebla. Oferta
skierowana jest zarówno do instytucji
publicznych, organizacji samorz¹do-
wych, przedsiêbiorstw jak i osób indywi-
dualnie zainteresowanych podnosze-
niem swoich kwalifikacji. Ewa Paszkow-
ska jest trenerem kompetencji miêkkich.
Pracowa³a jako ekspert na obszarze ryn-
ku Unii Europejskiej. Obs³uga szkolenio-
wa personelu z zakresu kompetencji
miêkkich obejmuje nastêpuj¹ce zagad-
nienia: techniki sprzeda¿y, komunikacja,
zarz¹dzanie czasem, budowanie zespo³u,
motywacja, negocjacje. Zajêcia jêzykowe
prowadzi lektor jêzyka angielskiego
Anna Ciszewska.

L.S.

Jak co roku, œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia poprzedzi³a uroczysta wigilia dla osób
samotnych oraz potrzebuj¹cych wspar-
cia, zorganizowana przez Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Œmiglu.
Przy wspólnym stole w restauracji „Mar-
ta” 18 grudnia, obok zaproszonych pod-
opiecznych OPS i pracowników oœrodka,

W sali wiejskiej w ¯egrówku 6 stycz-
nia spotkali siê na tradycyjnym op³atku
mieszkañcy okolicznych wsi. Œwiêto
Trzech Króli ju¿ kolejny raz by³o okazj¹
do wspólnego œpiewania kolêd i podzie-
lenia siê op³atkiem. Szczególne zadowo-
lenie okazali zw³aszcza najstarsi miesz-
kañcy, którzy nie maj¹ zbyt wielu mo¿li-

11 stycznia w sali wiejskiej w Karmi-
nie odby³o siê spotkanie seniorów. Œwiê-
towanie umili³ przygotowany przez
uczniów Szko³y Podstawowej i Gimna-
zjum w Starej Przysiece Drugiej oraz
Szko³y Filialnej w Wonieœciu program
artystyczny. Cz³onkowie ko³a teatralno –
profilaktycznego przedstawili jase³ka

Przy wigilijnym stole

Dzieñ Babci i Dziadka w Karminie

Op³atek w ¯egrówku

i scenki kabaretowe z ¿ycia szko³y. Dzie-
ci klas 0-3 szko³y w Wonieœciu recytowa-
³y wiersze, sk³ada³y ¿yczenia oraz zapre-
zentowa³y tañce. Szkolny chór, któremu
dyrygowa³ Micha³ Dolata, wykona³ krót-
ki koncert kolêd. Program artystyczny
przygotowali uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli.

Z.A., foto. archiwum

W repertuarze znalaz³y siê miêdzy inny-
mi jase³ka.
W uroczystoœci, poza mieszkañcami,
uczestniczyli równie¿ burmistrz Wiktor
Snela, jego zastêpca Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, proboszcz parafii w Wilko-
wie Polskim ks. Marian Derkaczewski
oraz so³tysi ̄ egrówka, ̄ egrowa i Bielaw.

A. Kasperska

woœci spotkañ w tak licznym gronie.
Organizatorem imprezy by³o Ko³o Go-
spodyñ Wiejskich i Szko³a Filialna w ¯e-
grówku. O œwi¹teczny wystrój sto³ów
oraz to, co na nich siê pojawi³o, zadba³y
panie z Ko³a Gospodyñ w ¯egrówku,
a program artystyczny przygotowa³y na-
uczycielki i dzieci z ¿egrowskiej szko³y.

usiedli zastêpca burmistrza Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, Stanis³aw Pawlak,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej, ks.
dziekan Tadeusz Fo³czyñski, ks. kanonik
Zygmunt Bartkowiak, radny Bogdan
Turliñski oraz Barbara Kuderska, kie-
rownik oœrodka.
Na œwi¹tecznym stole nie zabrak³o tra-

dycyjnych dañ. By³y œledzie w œmietanie,
sma¿ony karp, kluski z makiem, barszcz
z uszkami, a tak¿e ciasto i kawa. Poczê-
stunek poprzedzi³a wspólna modlitwa
oraz ¿yczenia, którym towarzyszy³o tra-
dycyjne prze³amanie siê op³atkiem.
Przed uczestnikami wigilijnego spotka-
nia wyst¹pi³y dzieci przygotowane przez
katechetkê ¯anetê Prais.

tekst i fot. A. Kasperska
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17 stycznia Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu zaprosi³ dzieci
do wspólnej zabawy w ramach VII Zimo-
wego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego
„Ba³wan 2009”.
Na boisku szkolnym uczniowie klas I-IV
brali udzia³ w siedmiu konkurencjach:
wyœcigi parami na sankach, prowadzenie
kr¹¿ka kijem hokejowym w slalomie, ho-
kejowe rzuty karne, rzuty woreczkami do
kosza i kapeluszem do ko³a, rzuty ringo
na krzy¿ak oraz „spacer farmera”. Ponie-
wa¿ zimowa pogoda dopisa³a, zawodni-

Tegoroczne Mistrzostwa Gminy Œmi-
giel w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t klas
gimnazjalnych rozegrano 9 stycznia w sa-
li gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Starej
Przesiece Drugiej.
Do rywalizacji o mistrzowski tytu³ przy-
st¹pi³y reprezentacje czterech gimna-
zjów – z Bronikowa, Starej Przysieki Dru-
giej, Starego Bojanowa i Œmigla.
Mecze rozgrywano systemem ka¿dy
z ka¿dym do dwóch wygranych setów.

Zabawy na œniegu

Najlepsze œmigielskie siatkarki

Miniony rok okaza³ siê dla Micha³a
Szkudlarka, biegacza z Przysieki Pol-
skiej, okresem licznych rocznic. By³ to
dla niego 15. rok biegania, osi¹gn¹³ wiek
75 lat, a wraz z ma³¿onk¹ obchodzi³ z³ote
gody.
Zacz¹³ biegaæ, maj¹c 60 lat. Jak policzy³,
w tym czasie na treningach przebieg³
³¹cznie 43.200 km, bra³ udzia³ w 424 bie-
gach, w tym 5 supermaratonach, 36 ma-
ratonach, 62 pó³maratonach, 5 biegach
po schodach. Co najwa¿niejsze, wszyst-
kie biegi ukoñczy³, m.in ostatni maraton
w Poznaniu, gdzie w swojej kategorii wie-

Rocznice pana Micha³a
kowej zdoby³ 1.miejsce. Pan Micha³ ma
za sob¹  biegi górskie (np. w Alpach), na
terenach p³askich, po schodach (23 piê-
tra, 460 stopni) oraz  biegi sztafetowe (np.
do Brukseli i Aten). Dwukrotnie prze-
bieg³ w ko³o by³e województwo leszczyñ-
skie. Obecnie jest najstarszym zawodni-
kiem w Wielkopolsce, biegaj¹cym w ma-
ratonach.
Ile jeszcze? – pyta sam siebie. My mamy
nadziejê, ¿e wiele lat, czego serdecznie
¿yczymy!

M.D.

cy w przerwach miêdzy kolejnymi kon-
kurencjami mogli rozgrzaæ siê ciep³¹
herbat¹.
Po zaliczeniu wszystkich zadañ uczest-
nicy i organizatorzy spotkali siê w budyn-
ku szko³y. Tam rozlosowano nagrody
rzeczowe, ka¿dy uczestnik otrzyma³ rów-
nie¿ dyplom i czekoladê.
Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w festy-
nie, szczególnie nauczycielkom ze Szko-
³y Podstawowej w Czaczu, które przyje-
cha³y z grup¹ uczniów.

OKFiR

Po bezpoœredniej konfrontacji wszyst-
kich dru¿yn bezapelacyjnie najlepsze
okaza³y siê dziewczêta ze Œmigla, wy-
przedzaj¹c kole¿anki ze Starej Przysieki
Drugiej. Miejsce III zaj¹³ zespó³ z Broni-
kowa, a IV zespó³ ze Starego Bojanowa.
Dru¿yna ze Œmigla bêdzie reprezentowa-
³a gminê w rozgrywkach na szczeblu
powiatowym.
Dziewczynom gratulujemy i ¿yczymy
powodzenia.

A. Kasperska
fot. archiwum Zespo³u Szkó³ w Starej

Przysiece Drugiej
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Wo³am Was umarli, aby s³yszeli ¿ywi!


