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Tegoroczne Dni Œmigla up³ynê³y pod
znakiem deszczowych chmur. Niestety
tego jednego – pogody – nie mo¿na ani
przewidzieæ, ani zaplanowaæ. Mimo to
zosta³y zrealizowane wszystkie punkty
programu.
Œwiêto miasta tradycyjnie rozpoczê³a uro-
czysta sesja Rady Miejskiej, podczas któ-
rej wrêczono odznaczenia przyznane
przez radnych i samorz¹d Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz podpi-
sano umowê o partnerskiej wspó³pracy
pomiêdzy gmin¹ Œmigiel, a wêgierskim
Balatonfüzfö. Oprócz przedstawicieli
œmigielskiego samorz¹du na uroczystoœæ
przybyli: Ma³gorzata Adamczak – sena-
tor RP, Jacek Bartkowiak – dyrektor De-
partamentu Kultury Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go, Iwona Bereszyñska – przewodnicz¹-
ca Rady Powiatu Koœciañskiego, w³oda-
rze samorz¹dów Ziemi Koœciañskiej,
mieszkañcy gminy odznaczeni w latach
ubieg³ych, kierownicy i dyrektorzy jed-
nostek samorz¹dowych, so³tysi, przed- Ä

D n i  Œ m i g l a  w  d e s z c z u
stawiciele ochotniczych i zawodowych
szeregów po¿arniczych, a tak¿e prezesi
spo³ecznych organizacji i stowarzyszeñ.
W sesji uczestniczy³a tak¿e szeœciooso-
bowa wêgierska delegacja: Majorné Kiss
Zsuzsanna – burmistrz Balatonfûzfõ, Dr
Keil Kalman – zastêpca burmistrza, Dr
Takács László – sekretarz, Szabóki
Sándor – radny, Kovács István – komen-
dant Stra¿y Po¿arnej, Bandiné Liszt
Amália – dyrektor szko³y.
W uroczystej sesji uczestniczy³y poczty
sztandarowe miejscowych organizacji.
Przyby³ych do sali widowiskowej Cen-
trum Kultury powita³ Jan Józefczak –
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Na ho-
norowe miejsca zaprosi³ osoby, którym
w tym roku rada przyzna³a odznaczenia.
Po przedstawieniu sylwetek honorowe-
go i zas³u¿onych mieszkañców, dekora-
cji medalami dokona³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, Stanis³aw Pawlak – za-
stêpca przewodnicz¹cego oraz Wiktor
Snela – burmistrz Œmigla. W tym roku
medalem „Zas³u¿ony dla Miasta i Gmi-

ny Œmigiel” odznaczeni zostali Marian
Kasperski oraz Tadeusz Ilmer. O wyró¿-
nienie pierwszego zwróci³ siê do rady
Gminny Zwi¹zek Rolników Kó³ek i Or-
ganizacji Rolniczych w Œmiglu. O odzna-
czenie Tadeusza Ilmera wyst¹pi³o Œmi-
gielskie Towarzystwo Kulturalne. Meda-
lem „Honorowy Obywatel Miasta i Gmi-
ny Œmigiel” na wniosek Zarz¹du „Klubu
Sportowego „Pogoñ 1929” wyró¿niono
Tadeusza Mulczyñskiego.
Dyrektor Departamentu Kultury Urzê-
du Marsza³kowskiego Województwa
Wielkopolskiego w imieniu marsza³ka
województwa, na rêce Witolda Omie-
czyñskiego – prezesa Œmigielskiego To-
warzystwa Kulturalnego, wrêczy³ Odzna-
kê Honorow¹ za Zas³ugi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego przyznan¹ towarzy-
stwu.
Podpisanie polsko-wêgierskiej wspó³pra-
cy poprzedzi³a prelekcja Iwony Bereszyñ-
skiej poœwiêcona kontaktom miêdzyna-
rodowym Ziemi Koœciañskiej. Akt zawar-
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cia porozumienia o wspó³pracy Œmigla
z Balatonfûzfõ w³asnorêcznym podpisem
potwierdzili w³odarze partnerskich gmin
– Majorné Kiss Zsuzsanna oraz Wiktor
Snela.
Uroczystoœæ uœwietni³ koncert M³odzie-
¿owej Orkiestry Dêtej ze Œmigla.
Po sesji w sali widowiskowej zabrzmia³a
muzyka w wykonaniu orkiestr dêtych.
Z powodu deszczu zosta³ tu przeniesio-
ny koncert z Placu Rozstrzelanych. Wy-
st¹pi³y: Miejska Miêdzyszkolna Orkie-
stra Dêta z Domu Kultury w ̄ arach oraz
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta ze Œmigla.
Koncerty na terenie przy wiatrakach roz-
pocz¹³ w strugach deszczu duet „Ma-
gnus”, po czym ostre, rockowe granie za-
prezentowa³ „Irek Pecolt Group”. Pomi-
mo niesprzyjaj¹cych warunków nielicz-
na widownia wspaniale bawi³a siê przy
greckiej muzyce grupy „Dimitris-Zor-
bas”. Czêœæ koncertow¹ zakoñczy³ zespó³
„Abba Family”, po którym na scenie za-
instalowa³ siê zespó³ „Sfinks”, graj¹cy do
tañca do póŸnych godzin nocnych.
Niedzielne koncerty rozpoczê³y Stowa-
rzyszenie Orkiestra Dêta „Ton” z Koœcia-
na pod batut¹ Macieja Madanowskiego
oraz M³odzie¿owa Orkiestra Dêta ze
Œmigla pod batut¹ Piotra B³aszkowskie-
go. Dziêki wyj¹tkowo s³onecznej pogo-
dzie koncert móg³ siê odbyæ na rynku.
Bezdeszczowa pogoda utrzymywa³a siê
równie¿ w czasie wystêpu Zespo³u Tañ-
ca „Pryzmat-Bis” oraz solistek Studia Pio-
senki „Muzol”. Mniej szczêœcia mia³ ze-
spó³ muzyki celtyckiej JRM Band, który
rozpocz¹³ swój koncert ok. godz. 1800. Ani
deszcz ani nieliczna widownia nie znie-
chêci³y zespo³u, który da³ pó³toragodzin-
ny koncert. Jeszcze bardziej godne po-
dziwu by³y niezra¿one niczym tancerki
z zespo³u „Celtica” towarzysz¹ce grupie
JRM Band, które tañczy³y nie tylko „ofi-
cjalnie” na scenie, ale równie¿, pomimo
deszczu, dla swojej przyjemnoœci – na
betonowym kole. Byæ mo¿e w³aœnie te

radosne tañce w deszczu przegoni³y
chmury i od tego czasu, choæ by³o po-
chmurno, jednak do koñca ju¿ nie pada-
³o. Du¿o wiêksz¹ publicznoœæ zgromadzi³
na terenie przy wiatrakach czeski zespó³
„Princess” œpiewaj¹cy piosenki zespo³u
„Queen”. Tego dnia zabawa taneczna
przy muzyce zespo³u „Holidays”. rozpo-
czê³a siê dopiero po godz. 2200.
Przez oba popo³udnia w jednym z wiatra-
ków by³a otwarta wystawa twórców ama-
torów z naszego regionu. Zosta³y tam wy-
eksponowane nie tylko obrazy olejne,
akwarele czy rzeŸby, ale równie¿ rêko-
dzie³o artystyczne. 29 maja w kaplicy
poewangelickiej otwarto wystawê arty-
stów z Sankt Petersburga (szczegó³y
w art. pt. „Wspania³a wystawa”).
W czasie Dni Œmigla nie mog³o zabrak-
n¹æ rozgrywek sportowych, których or-
ganizacj¹ zaj¹³ siê Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji, wspólnie z instruk-
torami, sekcjami i klubami sportowymi.
Blok imprez sportowo-rekreacyjnych
rozpocz¹³ II Ogólnopolski Turniej Mini-
siatkówki Dziewcz¹t Szkó³ Podstawo-
wych, który odby³ siê 29 maja. W roz-
grywkach uczestniczy³o dziesiêæ dru¿yn,
z których cztery przesz³y do pó³fina³ów.
Zwyciê¿y³y zawodniczki UKS „Œroda” ze
Œrody Wielkopolskiej, drugie miejsce
zajê³y mistrzynie Wielkopolski UKS „Au-
gustynki” z Kalisza, a trzecie UKS Pu-
dliszki. Œmigielska dru¿yna „Volleyball”
zajê³a pi¹te miejsce.
W sobotê rano przy wiatrakach spotkali
siê uczestnicy IV Rajdu Rowerowego
z okazji Dni Œmigla. Rowerzyœci pokonali
trasê oko³o 10 kilometrów, organizatorzy
czekali na nich z ciep³ym posi³kiem i kon-
kursami. O godzinie 1000 rozpoczê³y siê
turnieje - Siatkówki Ch³opców Gimna-
zjum oraz Indywidualny Turniej w Teni-
sie Sto³owym. W turnieju siatkówki wziê-
³y udzia³ cztery dru¿yny, graj¹c syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym”. I miejsce zajê³a
dru¿yna „Parówka”. W turnieju tenisa
sto³owego udzia³ wziêli zawodnicy z Jer-

ki, Czempinia, Leszna, Czacza i Œmigla.
Mecze odbywa³y siê w oœmiu katego-
riach. W kategorii klas I-III szkó³ podsta-
wowych ch³opców I m zaj¹³ Rafa³ Pelec
z Czacza, dziewcz¹t – Joanna Maœlak
z Czacza; w kategorii klas IV-VI szkó³
podstawowych dziewcz¹t I m zajê³a Wik-
toria Kucharczak ze Œmigla, ch³opców –
Kamil Dudziak z Leszna; gimnazjum
i szko³y ponadgimnazjalne dziewcz¹t –
I m Ola Mielcarek z Leszna, w kat. ch³op-
ców – I m Maciej Knoski z Leszna. W ka-
tegorii kobiet niezrzeszonych zwyciê¿y-
³a Julia Kapturczak z Jerki, mê¿czyzn –
Grzegorz Maœlak z Czempinia.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie przepro-
wadzi³o dwa turnieje strzeleckie, z wia-
trówki dla m³odzie¿y oraz dla doros³ych
„z broni historycznej”, o puchary Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej. W katego-
rii m³odzie¿owej najlepsze wyniki wœród
dziewcz¹t uzyska³a Maria So³tysiak,
wœród ch³opców Piotr Ratajczak. W ry-
walizacji strzelania z broni czarnoprocho-
wej najlepszy wynik uzyska³ Norbert Sty-
ziñski.
O godzinie 1500 w sali gimnastycznej roz-
poczê³y siê zabawy rekreacyjno-sporto-
we dla dzieci do lat 10. Dzieci miêdzy
innymi rzuca³y pi³k¹ do kosza, ringo na
krzy¿ak.
W niedzielê odby³y siê dwa turnieje pi³ki
no¿nej: mê¿czyzn niezrzeszonych oraz
ch³opców „dzikich dru¿yn”. W turnieju
mê¿czyzn I miejsce zajê³a dru¿yna „Dh
Trans”, a ch³opców „Luks” Stare Bojano-
wo.
Ze wzglêdu na warunki atmosferyczne
zosta³y odwo³ane jedynie zawody mode-
li lataj¹cych.
Centrum Kultury w Œmiglu sk³ada ser-
deczne podziêkowanie panu Romanowi
Schillerowi ze Œmigla, który mimo póŸ-
nych godzin nocnych pomóg³ zespo³owi
Holidays pokonaæ bardzo grz¹ski teren
ko³o wiatraków.

M.D.

Ê
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Marian Kasperski urodzi³ siê 25 lipca
1934 roku w Robaczynie, z ojca Albina
i matki Katarzyny, z domu B³a¿ejczak. Oj-
ciec z zawodu by³ stolarzem i pracowa³
w firmie budowlanej Witolda £ukomskie-
go w Œmiglu. W paŸdzierniku 1939 roku
zosta³ rozstrzelany na œmigielskim ryn-
ku w publicznej egzekucji. Marian wraz
z matk¹ i bratem okupacjê prze¿y³ w Ge-
neralnej Guberni, we wsi Wólka Okr¹-
glik, powiat Soko³ów Lacki. Do Robaczy-
na powróci³ w 1945 roku.
Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w 1949
roku w Lesznie. W 1952 roku ukoñczy³
Technikum Rolnicze w Bojanowie,
a w 1956 roku – Akademiê Rolnicz¹ w Po-
znaniu, w 1998 roku natomiast podyplo-
mowe studia w zakresie wyceny nieru-
chomoœci na Akademii Techniczno-Rol-
niczej w Olsztynie.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w marcu 1956
roku w Pañstwowym Oœrodku Maszyno-
wym w Œmiglu, a póŸniej w Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Koœcia-
nie na stanowisku zootechnika. Nastêp-
nie zosta³ zatrudniony w Powiatowym
Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych w Koœcianie,
gdzie jako prezes pracowa³ do 30 maja
1975 roku. By³ to okres wielkich prze-
mian – na wsi odradza³a siê dzia³alnoœæ
kó³ek rolniczych i kó³ gospodyñ wiej-
skich, zahamowana zosta³a kolektywiza-
cja wsi. W powiecie powsta³o 126 kó³ek i
116 Kó³ Gospodyñ Wiejskich. G³ówna ich
rola to szkolenie i oœwiata. Organizacje
sprowadzaj¹ nowe odmiany ziemniaków
i zbó¿, wprowadzaj¹ nowoczesne maszy-
ny rolnicze. Zwi¹zek pod przewodnic-
twem Mariana Kasperskiego czynnie
uczestniczy³ w zmianie kwalifikacji boni-
tacyjnej zawy¿onych klas gruntów, przy-
czynia³ siê do powstania Szko³y Rolniczej

M a r i a n  K a s p e r s k i

w Niet¹¿kowie. Wspiera³ wszelkie dzia-
³ania dla wzrostu produkcji poprzez kon-
kursy, wystawy, przegl¹dy pól i szkole-
nia.
1 czerwca 1975 roku otrzyma³ nomina-
cjê na prezesa Wojewódzkiego Zwi¹zku.
Funkcjê tê pe³ni nadal. To ogromna pra-
ca w zakresie dalszej mechanizacji wsi,
zagospodarowania od³ogów, tworzenia
Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych, które za-
trudnia³y ponad 4.850 pracowników. M.
Kasperski utworzy³ w Poznaniu Wielko-
polsk¹ Fundacjê ¯ywnoœci, która zapo-
cz¹tkowa³a promowanie produktów rol-
niczych.
W 1957 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z mieszkank¹ Œmigla Waleri¹ Sterna i na
sta³e zamieszka³ w Œmiglu. Od tego mo-
mentu bierze aktywny udzia³ w spo³ecz-
nym ¿yciu swego œrodowiska.
W latach 1958-1975 by³ radnym Powiato-

wej Rady Narodowej w Koœcianie i cz³on-
kiem jej prezydium. W latach 1998-2002
by³ radnym Sejmiku Wielkopolskiego,
pe³ni¹c w nim funkcjê przewodnicz¹ce-
go komisji rewizyjnej. By³ te¿ cz³onkiem
spo³ecznej rady szpitala w koœcianie i sa-
natorium w Osiecznej. W pracach sejmi-
ku uczestniczy³ w warsztatach seminaryj-
nych z grup¹ specjalistów miêsa i mle-
ka, organizuj¹c wspó³pracê z Niemcami,
Belgami i Francuzami. Uczestniczy³
w obradach Parlamentu Europejskiego
w Brukseli i Wystawie Œwiatowej w Ha-
nowerze. Podejmowa³ prace zwi¹zane
z wst¹pieniem Polski do Unii Europej-
skiej. W latach 1960-2007 pe³ni³ funkcjê
bieg³ego do spraw rolnych przy S¹dzie
Okrêgowym w Poznaniu. Z racji licznie
pe³nionych funkcji zawodowych i spo-
³ecznych ma du¿y wp³yw na rozwój in-
frastruktury naszego regionu. Bêd¹c
dysponentem œrodków z Funduszu Roz-
woju Rolnictwa, zainicjowa³ budowê prze-
chowalni owoców i warzyw w Œmiglu
i Jerce. Wspiera³ budowê oœrodków zdro-
wia w Œmiglu, Bie¿yniu i Krzywiniu. Za-
bezpiecza³ œrodki na poprawê dróg, elek-
tryfikacjê wsi, doprowadzenia do nich
wody i linii telefonicznych. Wspiera³ ini-
cjatywy gminy i miasta Œmigiel, pomaga-
j¹c w zdobywaniu œrodków na budowê
drogi w Poladowie i Bruszczewie oraz
budowê hali sportowej w Niet¹¿kowie.
Promowa³ inicjatywy szpitala odnoœnie
wzrostu limitów z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia.
Marian Kasperski za pracê spo³eczn¹ i za-
wodow¹ jest odznaczony Srebrnym, Ka-
walerskim i Oficerskim Krzy¿em za-
s³ugi oraz wieloma odznaczeniami resor-
towymi i bran¿owymi.
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Tadeusz Mulczyñski urodzi³ siê
14 marca 1932 roku w Œmiglu. Ojciec
Pawe³, matka Benigna, z domu Stêpczak.
Okres okupacji hitlerowskiej prze¿y³ z ro-
dzicami w Œmiglu. Mimo up³ywu lat do-
skonale pamiêta brutalne wyrzucenie
z mieszkania przy ulicy Koœciuszki i kosz-
mar okupacyjnej wegetacji w pomiesz-
czeniu przy ulicy Œwiêtego Wita oraz
z rozrzewnieniem wspomina wspólne
z Kazimierzem Bentke (póŸniejszym
¿u¿lowcem Unii Leszno) przygody zwi¹-
zane z ucieczk¹ Niemców w stronê Pola-
dowa oraz œcigaj¹cymi ich Rosjanami.
W 1946 roku przy pomocy stryja Leona
Mulczyñskiego – zas³u¿onego nauczycie-
la i kierownika œmigielskiej szko³y –
ukoñczy³ w trybie przyspieszonym Szko-
³ê Podstawow¹ w Œmiglu. Naukê konty-
nuowa³ w Gimnazjum Ogólnokszta³c¹-
cym, a potem w Technikum Handlowym
w Lesznie, które ukoñczy³ w 1952 roku
zdan¹ z wyró¿nieniem matur¹. W tym
samym roku rozpocz¹³ studia w Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, które
ukoñczy³ w 1956 roku, uzyskuj¹c tytu³
magistra ekonomii w zakresie finansów
i rachunkowoœci.
Po ukoñczeniu studiów stosownie do
obowi¹zuj¹cych wtedy nakazów pracy
skierowany zosta³ do Nowego Tomyœla,
gdzie w Powiatowym Zwi¹zku Gminnych
Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska praco-
wa³ na stanowisku instruktora rachunko-
woœci. Po zniesieniu nakazów pracy po-
wróci³ do Poznania, gdzie od lipca 1957
do kwietnia 1997 roku, tj. do czasu przej-
œcia na emeryturê, zatrudniony by³ na
kierowniczych stanowiskach w ró¿nych
ogniwach organizacyjnych organów ad-
ministracji pañstwowej, gospodarczej
i samorz¹dowej. W latach 1974-2001 pra-
cowa³ w niepe³nym wymiarze godzin jako
nauczyciel w Zespole Szkó³ Ekonomicz-
nych w Poznaniu, prowadz¹c zajêcia
w Policealnym Studium Zawodowym.
W latach 90-tych wyk³ada³ prawo: samo-
rz¹du terytorialnego, finansowe i gospo-
darcze w Studium Administracji Samo-
rz¹dowej dla pracowników organów ad-
ministracji województwa wielkopolskie-
go.
Kompetencje, profesjonalizm i zaanga¿o-
wanie spo³eczne Tadeusza Mulczyñskie-
go potwierdza fakt powo³ania przez Mar-
sza³ka Województwa Wielkopolskiego
pe³noprawnego ju¿ emeryta na stanowi-
sko starszego specjalisty do spraw kon-

Ta d e u s z  M u l c z y ñ s k i

troli Departamentu Organizacyjno-Praw-
nego i Kontroli Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Wielkopolskiego, któ-
re zajmowa³ do 31 lipca 2003 roku.
W uznaniu za osi¹gniêcia w pracy zawo-
dowej i spo³ecznej zosta³ uhonorowany
wieloma odznaczeniami pañstwowymi,
resortowymi i zawodowymi, z których,
jak sam wspomina, wiele satysfakcji da³a
mu Odznaka Honorowa Miasta Poznania
i Odznaka Honorowa za Zas³ugi w Roz-
woju Województwa Poznañskiego.
W 1959 roku Tadeusz Mulczyñski zawar³
zwi¹zek ma³¿eñski z Aleksandr¹ Ku-
jawsk¹.
Sport zacz¹³ uprawiaæ w 1945 roku, kie-
dy jako 13-letni ch³opiec zosta³ juniorem
w sekcji pi³karskiej Harcerskiego Klubu
Spor towego w utworzonym wtedy
Oœrodku Dru¿yn Harcerskich w Œmiglu.
Jako junior w barwach Harcerskiego
Klubu Sportowego rozegra³ kilkadziesi¹t
meczy pi³karskich z dru¿ynami Wielicho-
wa, Koœciana i Starego Bojanowa. W 1947
roku zadebiutowa³ w pierwszej dru¿ynie
Klubu Sportowego Pogoñ 1929 Œmigiel
w towarzyskim meczu pi³karskim z Klu-
bem Sportowym Len z Nowej Soli, w któ-
rym zdoby³ swoj¹ pierwsz¹ bramkê dla
barw Pogoni.
Skomplikowane uwarunkowania spo-
³eczne lat powojennych sprawi³y, i¿ dru-
¿yny staroharcerskie utraci³y sw¹ aktyw-
noœæ, wskutek czego grupa harcerska
lekkoatletów z Tadeuszem Mulczyñskim
przesz³a do Klubu Sportowego Pogoñ

1929 Œmigiel. Przejœcie to sta³o siê zacz¹t-
kiem reaktywowania po wojnie sekcji lek-
koatletycznej oraz odm³odzenia i wzmoc-
nienia sekcji pi³karskiej. Sekcja lekkoatle-
tyczna K.S. Pogoñ 1929 Œmigiel, póŸniej
Budowlani Pogoñ, pierwsze znacz¹ce
osi¹gniêcia odnios³a ju¿ w 1948 roku,
a ich autorem by³ Tadeusz Mulczyñski.
Karierê lekkoatlety rozpocz¹³ jako uczeñ
Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cego w Lesz-
nie. W 1948 roku, startuj¹c w Powiato-
wym Œwiêcie Wychowania Fizycznego,
zaj¹³ 3. miejsce w biegu na 100 m, z cza-
sem 12,1 sek. Na otwarciu sezonu lek-
koatletycznego w Lesznie w 1952 roku
zdoby³ drugie miejsce na 100 m, a w za-
wodach z okazji 1 Maja równie¿ w Lesz-
nie, wygra³ z czasem 12,1 sek. Na powia-
towych mistrzostwach lekkoatletycz-
nych w Koœcianie w sierpniu 1954 roku,
broni¹c barw Budowlanych-Pogoñ Œmi-
giel, zwyciê¿y³ z czasem 11,8 sek. Pod-
czas studiów broni³ barw AZS Poznañ
i trenowa³ pod okiem Zdobys³awa Szew-
czyka i Karola Hofmana. Trenera Zdo-
bys³awa Szewczyka zaprosi³ na spotka-
nie ze œmigielskimi sportowcami. Swój
¿yciowy rekord na 100 m doprowadzi³ do
11 sek. W 1958 roku trenowa³ sekcjê lek-
koatletyczn¹ Pogoni Œmigiel, której za-
wodnicy wygrali powiatowe zawody
w Koœcianie. W latach 1945-1958 Tade-
usz Mulczyñski uczestniczy³ w dziesi¹t-
kach ró¿nych imprez i zawodów sporto-
wych, na których na pocz¹tku w barwach
Harcerskiego Klubu Sportowego Œmi-
giel, a potem K.S. Pogoñ 1929 Œmigiel,
K.S. Budowlani-Pogoñ Œmigiel i AZS
Poznañ godnie reprezentowa³ spo³ecz-
noœæ i ziemiê œmigielsk¹.
Zas³ugi Tadeusza Mulczyñskiego dla
œmigielskiego sportu zosta³y przedsta-
wione w wydanej przez Urz¹d Miejski
Œmigla w 2004 roku ksi¹¿ce „75 Lat Œmi-
gielskiej Pogoni” autorstwa Huberta
Zbierskiego.
Na szczególne podkreœlenie zas³uguje
fakt jego wymiernej pomocy w pozyski-
waniu œrodków finansowych z Urzêdu
Marsza³kowskiego w Poznaniu na re-
mont boiska i szatni na stadionie w Œmi-
glu, a tak¿e to, i¿ pomimo pracy i zamiesz-
kania w Poznaniu pozostaje w sta³ym
kontakcie z klubem oraz aktywnie
uczestniczy w spotkaniach Krêgu Harce-
rzy Seniorów im. Ks. Józefa Poniatow-
skiego w Œmiglu.
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Tadeusz Ilmer – syn Czes³awa i Hele-
ny, z domu Nowak, urodzi³ siê 28 sierpnia
1963 r. w Œmiglu. Do szko³y podstawowej
uczêszcza³ w Œmiglu, w latach 1970-1978.
Nastêpnie by³ uczniem Zasadniczej Szko-
³y Zawodowej w Niet¹¿kowie, po ukoñcze-
niu której kontynuowa³ naukê w tamtej-
szym Technikum Rolniczym. Ukoñczy³ je
w 1983 r. Odby³ sta¿ w rolniczej Spó³dziel-
ni Produkcyjnej w Morownicy. W 1983 r.
zosta³ powo³any na dwa lata do zasadni-
czej s³u¿by wojskowej. W 1985 r. rozpocz¹³
pracê jako nauczyciel wychowania fizycz-
nego, biologii i muzyki w Szkole Podsta-
wowej w Buczu, w której pracowa³ dzie-
siêæ lat. W miêdzyczasie, w latach 1988-
1993, ukoñczy³ zaocznie studia na UAM
w Poznaniu, na wydziale biologii.
W 1995 roku obj¹³ stanowisko dyrektora
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu,
które zajmuje do dziœ. W 2003 r. ukoñczy³
studia podyplomowe z zarz¹dzania
oœwiat¹ na Politechnice Poznañskiej.
Rozwój jego drogi zawodowej œwiadczy
o tym, ¿e jest to cz³owiek bardzo pracowi-
ty, ambitny i odpowiedzialny. Na stanowi-
sku dyrektora wykazuje siê operatywno-
œci¹, oddaniem szkole, dba³oœci¹ o jej roz-
wój. Jest po prostu dobrym gospodarzem
œmigielskiej placówki. Przej¹³ szko³ê
w okresie bardzo dla niej trudnym. Nasta-
wienie spo³eczeñstwa, dotycz¹ce mo¿liwo-
œci osi¹gania przez m³odzie¿ w³aœciwego
poziomu wiedzy, by³o raczej sceptyczne.
Do szko³y trafiali w zasadzie s³absi ucznio-
wie lub ci, którzy nie dostali siê do liceum
w Koœcianie czy w Lesznie. To, ¿e dziœ do
œmigielskiego liceum przychodz¹ ucznio-
wie, którzy wybieraj¹ je spoœród innych,
a budynek szko³y stanowiæ mo¿e wizytów-
kê wœród instytucji u¿ytecznoœci publicz-
nych w Œmiglu, to wielka zas³uga jej dy-
rektora. To dziêki jego operatywnoœci, po-
dejmowanym zabiegom szko³ê otynkowa-
no, po³o¿ono elewacjê, za³o¿ono central-
ne ogrzewanie, wymieniono klatki scho-
dowe, rozbudowano i zmodernizowano
otoczenie. Tadeusz Ilmer jest cz³owiekiem
z inicjatyw¹, bardzo konkretnym i otwar-
tym na ludzi. Doskonale wspó³pracuje
z Rad¹ Rodziców. Wspólnie zorganizowa-
li 13 zabaw karnawa³owych. Zyska³y one
ju¿ rangê w œrodowisku œmigielskim, co
widaæ w hojnoœci sponsorów i mo¿liwo-
œci zdobycia biletów. Za pieni¹dze uzyska-
ne z dochodów z zabaw skomputeryzo-
wa³ szko³ê. Pozyska³ œrodki z Unii Euro-
pejskiej, za które dokona³ wymiany kom-
puterów i modernizacji sali komputero-
wej. Jego pozytywne dzia³ania zosta³y do-
strze¿one zarówno przez w³adze oœwiato-

T e d e u s z  I l m e r

we jak i samorz¹dowe. W 1999 roku otrzy-
ma³ Nagrodê Kuratora, a w 2001, 2003
i 2005 r. Nagrodê Starosty. Jego dzia³ania
jako dyrektora przyczyni³y siê do tego, ¿e
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu zy-
ska³o presti¿, otwar³o siê na œrodowisko,
wspó³uczestniczy w jego ¿yciu spo³ecz-
nym.
Tadeusz Ilmer ma duszê spo³ecznika, bo-
wiem czynnie zaanga¿owany jest w spra-
wy spo³eczne, poœwiêca czas i aktywnie
dzia³a na wielu p³aszczyznach dzia³alno-
œci publicznej. W grudniu 2001 r. przygo-
towa³ czêœæ artystyczn¹ na akademiê œro-
dowiskow¹ z okazji 11 listopada. W kla-
tach 1993-2002 wspó³pracowa³ z M³odzie-
¿ow¹ Dru¿yn¹ Po¿arnicz¹ z Barchlina,
która co dwa lata reprezentowa³a Polskê
na Miêdzynarodowych Zawodach CTIF.
Wyje¿d¿a³a do Berlina, Arco (W³ochy),
Herning (Dania), Altkirch (Francja), Ku-
opio (Finlandia), na których zajmowa³a
czo³owe miejsca. Przygotowywa³ progra-
my artystyczne, do przedstawienia któ-
rych dru¿yny by³y zobowi¹zane, popula-
ryzuj¹ce dorobek kulturowy naszego kra-
ju. Ich poziom wp³yn¹³ na wysok¹ ocenê
naszych reprezentantów. Za swoj¹ dzia³al-
noœæ otrzyma³ wiele podziêkowañ i dyplo-
mów: 1995 r. – podziêkowanie komendan-
ta g³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
dyplom uznania za wzorowe przygotowa-
nie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
do Miêdzynarodowych Zawodów CITF
w Arco – 1995r. i Kuopio – 2001 r. – po-
dziêkowanie od Waldemara Pawlaka, pre-
zesa Zarz¹du G³ównego Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej – 2002 r.
Wspó³pracowa³ z ludowym zespo³em œpie-
waczym „Wilkowianie” z Wilkowa Pol-

skiego w latach 1997-1999. By³ doradc¹
artystycznym przy opracowaniu progra-
mu na Turniej Wsi „Moja wieœ aktywna”
oraz, wykorzystuj¹c swoje umiejêtnoœci ta-
neczne, fachowo przygotowa³ tañce ludo-
we i inne (m.in. chodzony, walc wiedeñ-
ski), za co w 2001 r. otrzyma³ podziêko-
wanie.
Nawi¹za³ wspó³pracê z fundacj¹ „Odzew”
w Lesznie polegaj¹c¹ m.in. na organizacji
debat m³odzie¿owych na temat Unii Eu-
ropejskiej – lata 1994-2002. Sêdziowa³
w Turnieju Wsi w 2001-2002 r. Wspó³pra-
cowa³ przy organizacji Biegów Ulicznych
z okazji Dni Œmigla (2005-2008).
Sw¹ pasjê spo³ecznikowsk¹ realizuje, ak-
tywnie anga¿uj¹c siê w prace wielu orga-
nizacji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w œmi-
gielskim œrodowisku.
Od 1985-2000 r. nale¿a³ do „¯eñców Wiel-
kopolskich”. W latach 1987-1989 sprawo-
wa³ funkcjê kierownika organizacyjnego
zespo³u. Przez ca³y okres aktywnie dzia-
³a³ w jego samorz¹dzie. By³ konferansje-
rem wielu imprez organizowanych przez
zespó³, opiekunem podczas krajowych
i zagranicznych wyjazdów. Jest wspó³au-
torem projektu „M³odzie¿owe spotkania
Niet¹¿kowo 1998”.
Od 1994 r. jest czynnym chórzyst¹ w To-
warzystwie Œpiewu „Harmonia” w Œmiglu,
a od 2003 r. pe³ni nieprzerwanie obowi¹z-
ki zastêpcy prezesa. To organizator
i wspó³organizator  bez poœrednictwa biur
turystycznych  wielu wycieczek chóru,
np. do Wiednia, Karpacza, w Bieszczady
i do Lwowa, na Mazury i do Wilna oraz
imprez integracyjnych i zabaw karnawa-
³owych.
W 2006 r. przyst¹pi³ do Stowarzyszenia
Porozumienie Ziemia Koœciañska. W 2007
r. przyj¹³ obowi¹zki wspó³organizatora
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jako cz³o-
wiek bardzo kontaktowy, taktowny, o wy-
sokiej kulturze osobistej, pozyska³ m³o-
dych nauczycieli i instruktorów, którzy
spo³ecznie b¹dŸ za symboliczn¹ op³at¹
prowadz¹ zajêcia w ró¿nych sekcjach,
w których uczestniczyæ mog¹ seniorzy.
Zajêcia te ciesz¹ siê ogromnym zaintere-
sowaniem. Tadeusz Ilmer sam s³u¿y se-
niorom swoj¹ wiedz¹ i jest instruktorem
zajêæ informatyki. Ponadto rzetelnie pro-
wadzi sprawy organizacyjne uniwersyte-
tu, np. opracowuje harmonogram i plan
zajêæ, szuka zastêpstw za rezygnuj¹cych
instruktorów (sekcja gimnastyki), powia-
damia uczestników, gdy zajêcia z ró¿nych
przyczyn czasem wypadaj¹ itp.
Tadeusz Ilmer to postaæ znacz¹ca w œmi-
gielskim ¿yciu spo³ecznym i publicznym.
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Po raz siódmy ulicami Œmigla prze-
maszerowa³ korowód baœniowych prze-
bierañców organizowany corocznie
w maju przez miejsk¹ bibliotekê w ra-
mach szeroko zakrojonej edukacyjno-in-
tegracyjnej imprezy dla dzieci: „W kra-
inie baœni i bajek”. Celem imprezy jest
zachêcanie dzieci do czytania i rozwija-
nia zainteresowañ, ponadto integracja
œrodowisk szkolnych, a dodatkowo po-
szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej,
gdy¿ has³em tegorocznej edycji by³a „Ba-
jeczna podró¿ po Europie”. Swoj¹ obec-
noœæ dzieciaki mog³y zaznaczyæ poprzez
udzia³ w konkursie plastycznym, czytel-
niczym, literackim b¹dŸ w korowodzie,
z czego chêtnie skorzysta³y.
Piêtnastego maja, w pi¹tek, na godzinê
1000 przypad³a zbiórka uczestników.
W okolicach Centrum Kultury znów za-
roi³o siê od wszelkiej maœci ksiê¿niczek,
królów, krasnali i innych przedstawicieli
europejskich bajek. Jeœli nawet i trafi³ siê
pojedynczy amerykañski Spiderman czy
ma³a Myszka Miki, to przecie¿ z nie-
wielk¹ szkod¹ dla europejskiej tradycji.
Piêtnaœcie minut póŸniej korowód ju¿ by³
w drodze. Wi³ siê wolno ulicami miasta,
wzbudzaj¹c zaciekawienie, podziw
i aplauz mieszkañców. Na czele 400-oso-
bowej rzeszy, tu¿ za ubezpieczaj¹cym
samochodem œmigielskiej policji, sz³y
bibliotekarki, dalej ca³e mrowie dziecia-
ków z opiekunami ze wszystkich szkó³
podstawowych w gminie. Trasa sta³a od
lat, od 2003 r.: ul. Pó³nocna, Pl. Wojska
Polskiego, Sienkiewicza, Rynek, Ko-
œciuszki a¿ do placu przy amfiteatrze
Centrum Kultury.
Patronat honorowy przyj¹³ burmistrz
Œmigla. Z zaproszonych goœci przyby³a
piêkniejsza czêœæ najwy¿szych w³adz,
wiceburmistrz Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska oraz zastêpca przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Stanis³aw Pawlak. Na
rêce kierownik Danuty Hampel z³o¿yli
z okazji Dnia Bibliotekarza kwiaty i ¿y-
czenia, za które bibliotekarki serdecznie
dziêkuj¹.  Miasto ufundowa³o te¿
dro¿d¿ówki dla ka¿dego uczestnika spo-
tkania.
Po wyczerpuj¹cym korowodzie dziecia-
ki zaleg³y zielon¹ murawê i chêtnie sko-
rzysta³y z tej formy sponsoringu. Czas
oczekiwania na rozstrzygniêcie og³oszo-
nych konkursów skraca³y zabawy na
œwie¿ym powietrzu. Nagrody tego roku
adekwatne do tematyki: europejskie ba-
œnie, albumy, przewodniki turystyczne
oraz przybory do prac plastycznych – to
dla autorów najlepszych spoœród 246 prac

Europejski korowód
nades³anych na kon-
kurs plastyczny:
„Cuda stolic euro-
pejskich”. Jego efek-
ty do dziœ mo¿na po-
dziwiaæ w miejskiej
bibliotece. Tematy-
ka oczywista. Królu-
je wie¿a Eiffla, tylko
nieznacznie ustê-
puj¹ jej popularno-
œci¹ rzymskie Kolo-
seum i swojska war-
szawska Syrenka. Niewdziêczn¹ rolê ju-
rora przyj¹³ Antoni Szulc. Nie szczêdzi³
ma³ym artystom nagród. (Lista nagro-
dzonych w tym i pozosta³ych konkursach
na koñcu). Trudny konkurs czytelniczy
w sali klubowej Centrum Kultury roz-
pocz¹³ siê równo z ruszaj¹cym w drogê
korowodem. Po godzinie, spoœród 23
uczestników wy³oni³ trójkê najlepszych
w ka¿dej grupie wiekowej, w sumie
9osób, które Europê, równie¿ tê ba-
œniow¹ znaj¹ jak przys³owiow¹ w³asn¹
kieszeñ i z czystym sumieniem mog¹ siê
uto¿samiaæ z treœci¹ zawart¹ w nazwie
konkursu „Jestem Europejczykiem, nic
co europejskie nie jest mi obce”.
Na konkurs literacki nades³ano 20 prac.
„Wakacje w jednej ze stolic europejskich”
– brzmia³ temat, z jakim musieli siê zmie-
rzyæ startuj¹cy w konkursie mistrzowie
s³owa. Jury nagrodzi³o 10 osób, które
poradzi³y sobie z tym najlepiej.
Nagrody zwyciêzcom wrêczyli przedsta-
wiciele w³adz miasta oraz dyrektor Cen-
trum Kultury.
Do zobaczenia za rok, na trasie korowo-
du.
Lista nagrodzonych
Konkurs plastyczny:
I miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych zajêli:
Paulina Szczepaniak (Œmigiel), Zosia
Samol (St. Bojanowo), Kamila Golec
(Czacz), Katarzyna Maækowiak (St. Bo-
janowo), Sara Szlachetka (Œmigiel), Eryk
Konopka (Stara Przysieka Druga), Mo-
nika Piotrowiak (Czacz),
II miejsca:
Jakub Jankowski (Bronikowo), Estera
Matela (¯egrówko), Karolina Jankowiak
(St. Bojanowo), Monika Minta (St. Boja-
nowo), Aleksandra Olejnik (Stara Przy-
sieka Druga), Micha³ Brud³o (Œmigiel),
Karolina Fr¹ckowiak (Czacz),
III miejsca:
Zuzanna Skoracka (¯egrówko), Marika
Gbiorczyk (¯egrówko), Anna Kaczma-
rek (Œmigiel),  Aldona Michalska

(Czacz), Patrycja Maækowiak (Stara
Przysieka Druga), Sara Jakubiak (Œmi-
giel), Alicja Tomasik (Œmigiel)
Wyró¿nienia:
Wiktoria Szczerbal (Œmigiel), Mi³osz
Koska (Œmigiel), Wiktor (¯egrówko),
Dawid Stawiñski (Bronikowo), Gabriela
Balcer (Œmigiel), Angelika Kozikowska
(¯egrówko), Kamila Bajonczak (St. Bo-
janowo), Wiktoria Michalska (Broniko-
wo), Wiktoria Lewandowska (St. Bojano-
wo), Daria Kupka (Czacz), Martyna Zie-
gler
(¯egrówko), Jonasz Markowski (Broni-
kowo), Natalia Strzelczyk (St. Bojano-
wo), Grzegorz Leonarski (Stara Przysie-
ka Druga), Marta Urbaniak (Czacz).
Konkurs czytelniczy:
W kategorii kl. I-II trzy pierwsze miejsca
zajêli:
1. Martyna Ziegler (¯egrówko)
2. Michalina ¯yto (¯egrówko)
3. Zofia Stephan (St. Bojanowo)
W kategorii kl. III-IV:
1. Dominik Kaczor (St. Przysieka Dru-

ga)
2.Katarzyna Golec (Czacz)
3. Julia Nowaczyk (St. Przysieka Druga)
W kategorii kl. V-VI:
1. Tomasz Piotrowski (St. Przysieka Dru-

ga)
2. Anna Ratajczak (Czacz)
3. Natalia Meissner (Czacz)
 Konkurs literacki:
- Bartek Kamieniarz (Œmigiel)
- Martyna Maœlanka (Œmigiel)
- Filip Ludwiczak (Œmigiel)
- Aldona Kotecka (Œmigiel)
- Agnieszka Siejak (¯egrówko)
- Julia Nowaczyk (St. Przysieka Druga)
- Katarzyna Maækowiak (St. Bojanowo)
- Marcelina Jêdrczak (St. Przysieka Dru-

ga)
- Tomasz ¯ak (Œmigiel)
- Tomasz Piotrowski (St. Przysieka Dru-

ga)
K. Styziñska

foto. M. Dymarkowska
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Najm³odsi œmigielanie przyst¹pili do
konkursu plastycznego pn. „Po³¹czmy
nasze œwiaty”, og³oszonego przez Staro-
stwo Powiatowe oraz Zespó³ Szkó³ Spe-
cjalnych im. M. Konopnickiej w Koœcia-
nie. Zorganizowany z okazji dorocznych
obchodów Dnia Godnoœci Osób Niepe³-
nosprawnych konkurs zosta³ rozstrzy-
gniêty 8 maja podczas integracyjnej im-
prezy na koœciañskim Rynku.
Spoœród 400 prac, które sp³ynê³y do or-
ganizatorów z ca³ego powiatu, trzy na-
grodzone nale¿a³y do wychowanków

Tradycyjnie ju¿ Centrum Kultury
wraz z Oœrodkiem Kultury Fizycznej
w Œmiglu zorganizowa³o „majówkê”.
Amatorzy aktywnego wypoczynku dotar-
li do B³otkowa rowerami, ale na chêtnych
czeka³ równie¿ autobus. Organizatorzy
zadbali o oprawê muzyczn¹ imprezy –
swoje utwory i znane piosenki do s³ucha-
nia i do tañca zagra³a i zaœpiewa³a œmi-
gielska kapela podwórkowa „Wiarusy”.
Nie zabrak³o równie¿ dowcipnych tek-
stów. Dzieci mog³y wzi¹æ udzia³ w kon-
kursach: rzuty ringo, przejœcie na minisz-
czud³ach, strza³y pi³k¹ do ma³ej bramki.

Bruszczewo po³o¿one jest na p³n.-
wsch. od Œmigla. Prowadzone w ostat-
nich latach prace archeologiczne wyka-
za³y, ¿e z rozwiniêtym tam osadnictwem
mieliœmy do czynienia ju¿ przed kilku
tysi¹cami lat. W przesz³oœci miejscowoœæ
nosi³a ró¿ne nazwy, a wiêc Braschewo
(1393), Broszczewo (1395), Brosczewo,
a tak¿e Brzuszczewo, Brzoszczewo
i Pruszczewo. W czasach niemieckich
nazywano j¹ Prauschwitz. Nazwa wywo-
dzi siê od imienia osadnika Brosz lub
Bros³aw. Nazwa miejscowoœci wystêpu-
je ju¿ w 1180 roku, a wiêc wówczas, gdy
stanowi³a w³asnoœæ klasztoru w Lubiniu.
W XIV wieku Bruszczewo sta³o siê w³a-
snoœci¹ kilku rodów rycerskich. W³aœci-

„Po³¹czmy nasze œwiaty”

Majówka w B³otkowie

Z dziejów Bruszczewa

cielami byli m.in. Henryk Falkenhan
z Piotrowa (1386), Tomis³aw (1395),
Przebys³aw Borek Gry¿yñski z Brenna
(1387-1432). W 1444 roku w³aœcicielem
by³ Andrzej Borek Jaszkowski, od które-
go w 1445 roku wieœ nabyli £odziowie
Bniñscy. W póŸniejszym okresie Brusz-
czewo by³o w³asnoœci¹ Paw³a Arciszew-
skiego i jego bratowej Heleny, która
sprzeda³a je Rafa³owi VII Leszczyñskie-
mu. Leszczyñscy sprzedali wieœ Su³kow-
skim, a od nich Bruszczewo kupili Ch³a-
powscy. W 1784 roku w³aœcicielem wsi
by³ starosta Józef Ch³apowski, a po nim
w 1789 roku Ksawery Ch³apowski. Od
1806 roku wieœ wchodzi³a w sk³ad dóbr
ksiê¿ny Joanny Katarzyny Acerenza-Pi-

gnatelli. W 1883 Bruszczewo kupi³ Ka-
list Biron von Curland, po którym odzie-
dziczy³ je jego syn Gustaw. W 1903 roku
majêtnoœæ przejê³o na w³asnoœæ pañstwo
pruskie. W 1580 roku wielkoœæ maj¹tku
wynosi³a 2 ³any. By³o w nim 2 zagrodni-
ków, 1 osadnik i m³yn walnika. W 1884
roku powierzchnia dóbr ³¹cznie z Kosza-
nowem wynosi³a 212,54 ha. Pod koniec
XIX wieku by³o w Bruszczewie 7 domów,
w których mieszka³o 90 osób, a w tym
76 katolików i 14 protestantów. Rozwój
wioski spowodowa³, ¿e 30 wrzeœnia 1921
roku liczba domów wzros³a do 34,
a mieszkañców do 234. 9 grudnia 1931
roku by³o w Bruszczewie 35 domów i 290
mieszkañców. Warto odnotowaæ, ¿e
nowa szko³a w Bruszczewie powsta³a 16
listopada 1911 roku.

Jan Pawicki

¿egrowskiej Filii Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, dwie do przedszkolaków
Przedszkola Samorz¹dowego w Œmiglu,
a jedna do cz³onkini Sekcji Plastycznej
dzia³aj¹cej przy œmigielskim Centrum
Kultury. Konkurs skierowany zosta³ do
przedszkolaków oraz uczniów szkó³ pod-
stawowych, a nades³ane prace oceniano
w trzech kategoriach wiekowych: 5 do
6 lat, 7 do 9 lat i 10 do 13 lat.
W najm³odszej kategorii wiekowej I miej-
sce zajê³a praca Anny £ochowicz ze szko-
³y w ̄ egrówku, a III miejsce Piotra Waw-

rzyniaka – wychowanka Przedszkola Sa-
morz¹dowego w Œmiglu. Wyró¿nienia
w tej kategorii otrzymali: Klaudia Marach
z ̄ egrówka oraz Filip £awniczak ze Œmi-
gla. Wœród dzieci w drugiej kategorii wie-
kowej I miejsce uzyska³a praca Dobroch-
ny Szulc ze œmigielskiej Sekcji Plastycz-
nej, a III miejsce Mateusz Zalisz z ¯e-
grówka.
Zwyciêzcom i ich opiekunom gratuluje-
my osi¹gniêæ!

A. Kasperska
fot. archiwum przedszkola

Na uczestników czeka³y s³odycze.
Dziêkujemy za udzia³ szczególnie rowe-
rzystom z Koœciana i Leszna i oczywiœcie

mieszkañcom Œmigla, którzy spêdzili
z nami niedzielne popo³udnie.

¯.K.
foto ¯.K.
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Wydaje siê, ¿e istnieje szansa przy-
wrócenia ¿ycia bardzo ciekawemu obiek-
towi historycznemu Ziemi Œmigielskiej,
jakim jest przepiêkny architektonicznie
pa³acyk w Sp³awiu.
Wybudowany zosta³ dla rodziny Skar¿yñ-
skich w roku 1840, na miejscu siedem-
nastowiecznego dworu Zakrzewskich.
Istniej¹cy pa³ac, projektu nieznanego
architekta, odwo³uje siê do modnej
w pierwszej po³owie XIX wieku formy
wilii w³oskiej. Moda na tego typu budyn-
ki wykszta³ci³a siê dziêki architektom
berliñskim, którzy w ten sposób wyra¿a-
li swoje uwielbienie dla antyku i kultury
w³oskiej. Styl ten by³ jedn¹ z cech nie-
mieckiego romantyzmu.
„W³oskoœæ” sp³awskiego pa³acu polega
na zestawieniu obok siebie oraz kontra-
stowaniu parterowej i piêtrowej czêœci
budynku z dwoma dostawionymi wy¿szy-
mi kwadratowymi „wie¿ami”.
Chocia¿ w Wielkopolsce jest wiele po-
dobnych w stylu i formie obiektów, to
pa³ac w Sp³awiu wydaje siê byæ jednym
z ciekawszych i piêkniejszych.
W okolicach Œmigla brakuje ³adnych za-
³o¿eñ parkowych. Tym bardziej interesu-
j¹cym okazuje siê park krajobrazowy

W Samorz¹dowym Gimnazjum
i Szkole Podstawowej w Starej Przysie-
ce Drugiej 26 kwietnia odby³ siê festyn
pod has³em „Tu jest moje miejsce, tu jest
mój dom”. Jego g³ównym przes³aniem
by³o ukazanie tradycji i kultury regionu,
zdrowego i bezpiecznego stylu ¿ycia
i kulturalnego sposobu spêdzania czasu
wolnego.
Festyn podsumowa³ roczne dzia³ania pro-
filaktyczne szko³y oraz zainicjowa³ dzia-
³ania kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”. Zespó³ organizacyjny, którym
kierowa³a Donata Kowalczyk, przygoto-
wa³ bogaty program zabaw, pokazów
i atrakcji. Szkolny festyn zgromadzi³
liczn¹ widowniê, przybyli mieszkañcy
okolicznych wiosek, rodzice uczniów
oraz zaproszeni goœcie.
Program zapewnia³ wszystkim uczestni-
kom wiele atrakcji i du¿o dobrej zabawy.
Gor¹cymi brawami nagrodzone zosta³y
wystêpy chóru szkolnego, scenki kaba-
retowe z ¿ycia szko³y w wykonaniu
uczniów ze szkolnego kó³ka teatralno –
profilaktycznego, pokaz tañca wspó³cze-
snego w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
z Koœciañskiej Akademii Tañca, pokaz
tañców ludowych, który przygotowali

Pa³ac w Sp³awiu rozpoczyna „drugie ¿ycie”.

w Sp³awiu z jego unikaln¹ dla okolicy ro-
œlinnoœci¹. Za³o¿enie parkowe powsta³o
w pierwszej po³owie XIX wieku i zajmuje
powierzchniê ok. 6 hektarów. Najstarsze
nasadzenia znajduj¹ siê po po³udniowej
stronie pa³acu i obejmuj¹ okaza³e lipy
drobnolistne i wi¹zy. W drzewostanie po
stronie pó³nocnej gatunkiem dominuj¹-
cym jest wi¹z i kasztan. Znajdziemy tam
tak¿e olchy, jesiony i œwierki.
Spoœród wielu by³ych w³aœcicieli Sp³awia,
najciekawsz¹ postaci¹ by³ chyba ¿yj¹cy
w latach 1850-1910 dr Witold Skar¿yñski
herbu Boñcza, który ukoñczy³ ekonomiê
polityczn¹ w Bonn i Pary¿u. Studiowa³
równie¿ agronomiê. W roku 1873 uzyska³
na Uniwersytecie Berliñskim stopieñ
doktora filozofii. Studia uzupe³ni³ jeszcze
w póŸniejszym okresie w Krakowie na
Uniwersytecie Jagielloñskim. W celach
studiów i praktyki wyjecha³ do Francji
i Anglii. W koñcu osiad³ w Sp³awiu, gdzie
przej¹³ rodzinny maj¹tek. By³ cz³owie-
kiem bardzo aktywnym w ¿yciu publicz-
nym, jako pose³ do sejmu pruskiego,
a póŸniej do parlamentu niemieckiego.
By³ równie¿ czynnym dzia³aczem orga-
nizacji spo³ecznych. Og³osi³ szereg publi-
kacji naukowych z dziedziny ekonomii.

Festyn z przes³aniem – Nie pijê!
uczniowie szko³y filialnej w Wonieœciu,
scenki gwarowe w wykonaniu uczniów
gimnazjum, przedstawienie o tematyce
antyalkoholowej pt.: „O Królewnie Œnie-
¿ce bajka inaczej” i koncert muzyczny na
pile Tadeusza Bia³ego. Wielkim powo-
dzeniem cieszy³y siê konkurencje spor-
towe dla najm³odszych, przeja¿d¿ki kon-
ne, pokaz wozów stra¿ackiego i policyj-
nego, i æwiczenia w „alkogoglach”. Rów-
nie du¿ym powodzeniem cieszy³a siê lo-
teria fantowa, kiermasz rozmaitoœci, ry-
sowanie portretów. Licznych klientów
mia³a kawiarenka z nauczycielskimi wy-
piekami, grill, swojskie jad³o i sklepik
rodziców. Podczas festynu mo¿na by³o
ogl¹daæ wystawy - prac plastycznych
uczniów, plakatów o tematyce antyalko-
holowej, rêkodzie³a ludowego okolicz-
nych mieszkañców, projekcjê „Uroki
mojej okolicy”.
Redaktorzy szkolnej gazetki „Migawki
spod ³awki” prowadzili jej kolporta¿,
a cz³onkowie ko³a plastycznego rozdawa-
li ulotki dla rodziców na temat profilak-
tyki uzale¿nieñ oraz znaczki dla wszyst-
kich uczestników festynu z przes³aniem
„Nie pijê”.

Ten pochodz¹cy ze Sp³awia cz³owiek
uwa¿any by³ za jednego z najwybitniej-
szych obywateli Wielkopolski swoich
czasów. Niestety dzisiaj jest prawie zupe³-
nie zapomniany. Wydaje siê, ¿e w dzisiej-
szych czasach tak powszechnego zobo-
jêtnienia na sprawy spo³eczne, w czasach
ma³ej aktywnoœci obywateli, warto przy-
pominaæ ciekawe, zaanga¿owane w wie-
lowymiarow¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹, po-
lityczn¹ i ekonomiczn¹ postacie z niedaw-
nej przecie¿ przesz³oœci.
Obecni w³aœciciele wk³adaj¹ ogromny
trud w przywrócenie pa³acowi w Sp³awiu
dawnego wygl¹du. Odby³ siê tam ostat-
nio wyjazdowy wyk³ad Towarzystwa Mi-
³oœników Ziemi Koœciañskiej dotycz¹cy
opisanego wy¿ej pa³acu. Cieszyæ mo¿e
bardzo liczne uczestnictwo w tym spo-
tkaniu ludzi zainteresowanych histori¹
i obecnymi losami podobnych obiektów.
Osoby zainteresowane tematem pa³acu
w Sp³awiu oraz innymi zwi¹zanymi z hi-
stori¹ i wspó³czesnoœci¹ Powiatu Ko-
œciañskiego odsy³am do „pamiêtnika”
drukowanego przez towarzystwo Mi³o-
œników Ziemi Koœciañskiej. Zawiera on
zbiór tekstów dotycz¹cych tej dziedziny
i jest Ÿród³em wielu ciekawych informa-
cji o „naszej ma³ej OjczyŸnie”.

Grzegorz Janiec

Maria Ratajczak – pedagog szkolny
fot. archiwum szko³y
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Ju¿ po raz trzeci w Œmiglu odby³ siê
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci
i M³odzie¿y „MUZOL”. Jego pomys³o-
dawc¹ by³ Henryk Pella, œmigielski mu-
zyk, którego marzeniem by³o zorganizo-
wanie w Œmiglu konkursu promuj¹cego
uczestników do kolejnego etapu, czyli
Festiwalu Miêdzynarodowego w Jaroci-
nie. Pomys³ uda³o siê zrealizowaæ w 2003
roku. To w³aœnie wtedy odby³ siê I Re-
gionalny Festiwal Piosenki Dzieciêco-
M³odzie¿owej „MUZOL”, który z czasem
przeobrazi³ siê w Festiwal Ogólnopolski.
Od 2003 roku a¿ do œmierci w 2008 roku
kierownikiem artystycznym festiwalu
i jego dobrym duchem by³ Henryk Pel-
la. Dziœ festiwal nosi jego imiê.
Ju¿ drugi rok z rzêdu festiwalowi towa-
rzysz¹ wybitni jurorzy: Gra¿yna £oba-
szewska – wokalistka, Aleksander Mali-
szewski – dyrygent, kompozytor, aran-
¿er oraz Halina Benedyk – wokalistka.
W tym roku 180 wokalistów chêtnych do
udzia³u w festiwalu, z ca³ej Polski, m.in.
z Kalisza, Szczecina, Zaniemyœla, Toru-
nia, Nowego S¹cza, nades³a³o swoje zg³o-
szenia i p³yty demo.
Po analizie i ocenie wszystkich nagrañ
G. £obaszewska zakwalifikowa³a osta-
tecznie 55 wokalistów: 16 osób w kat. 10-
12 lat, 16 osób w kat. 13-15 lat oraz 23
osoby w kat. m³odzie¿owej 16-25 lat. Su-
rowe eliminacje oraz wymagaj¹ce i pro-
fesjonalne jury – to jedne z wielu powo-
dów, dla których na œmigielskim festiwa-
lu maj¹ szansê naprawdê najlepsi. Festi-
wal rozpocz¹³ siê w pi¹tek, 22 maja warsz-
tatami wokalnymi, które przeprowadzi³a
Gra¿yna £obaszewska. Mi³ym akcentem
tego pracowitego dnia by³o spotkanie
z burmistrzem Œmigla, który powita³
uczestników festiwalu w naszym mieœcie,
przybli¿y³ im jego historiê i teraŸniej-
szoœæ oraz ¿yczy³ mi³ego pobytu.
Przes³uchania festiwalowe rozpoczê³y siê
w sobotê o godz. 1100. Pierwsi na scenie
zaprezentowali siê najm³odsi. By³y to jak
zwykle najmilsze i najwdziêczniejsze wy-

Festiwal na wysokim poziomie
stêpy. Najwiêkszym zaskoczeniem dla
s³uchaczy i jury by³a grupa œrednia – 13-
15 lat. Wokaliœci w tej kategorii prezen-
towali zdecydowanie najwy¿szy poziom.
D³ugie godziny przes³uchañ zakoñczy³a
grupa m³odzie¿owa.
Po przes³uchaniach dla wystêpuj¹cych
nast¹pi³a chwila oddechu, a dla jury i or-
ganizatorów tzw. „walka z czasem”. Ju-
rorzy musieli podj¹æ trudne decyzje, or-
ganizatorzy natomiast zd¹¿yæ z przygo-
towaniami do koncertu galowego, na któ-
rym nie mog³o zabrakn¹æ nagród, statu-
etek i dyplomów. Wokaliœci wytypowani
do tego wystêpu nie zawiedli licznie ze-
branej publicznoœci.
Po prezentacjach przewodnicz¹ca jury
Gra¿yna £obaszewska wyrazi³a swoje
zadowolenie z poziomu festiwalu i podziê-
kowa³a za jego dobr¹ organizacjê, po
czym odczyta³a wyniki. W kat. 10-12 lat
I miejsce zajê³a Julia Sobczyk z Leszna z
piosenk¹ „Kolorowy wiatr”, II miejsca
w tej kategorii nie przyznano, natomiast
III miejsce zaj¹³ Nikodem Hromada
z Leszna, œpiewaj¹c utwór „S³odki
strach”. Jury postanowi³o w tej kategorii
przyznaæ trzy wyró¿nienia – Weronice
Krystek z Bielawy za piosenkê „Znala-
z³am muszle”, Karinie Warzycha z Biela-
wy – „Motylem by³am” oraz Jakubowi
Masztalerzowi z Radomierza, który œpie-
wa³ piosenkê „Daj mi rêkê, tato”. Jakub
jako najm³odszy uczestnik festiwalu
otrzyma³ nagrodê ufundowan¹ przez se-
nator RP Ma³gorzatê Adamczak – kosz
pe³en artyku³ów szkolnych z kolekcji
„Magadaskar” oraz plecak od firmy Po-
œrednictwo Ubezpieczeniowe „Dar-
Mark” ze Œmigla.
Najtrudniej by³o jury podj¹æ decyzjê dot.
kategorii 13-15 lat. Ostatecznie I miejsce
przyznano Mateuszowi Wiœniewskiemu z
Rypina („Szczêœcie jest we mnie”), II miej-
sce ex aequo Klaudii Wo¿niak z Koœciana
za piosenkê „Dzieñ dobry mr blues” oraz
Emilii Hamerlik z Pierzyc za „Papierowe
ptaki”, III miejsce otrzyma³a Anna Bucz-
kowska z Katowic, œpiewaj¹ca piosenkê
p.t. „Kiedyœ”. W tej kategorii jury przyzna-
³o a¿ cztery wyró¿nienia: Jagodzie Majty-
ce z Wielunia za „Tañcz¹ce Eurydyki”,
Micha³owi Grobelnemu ze Szczecina za
„Szczêœcie jest we mnie”, Wiktorii P³ach-
ta ze Zb¹szynka za „Irracjonalnie” oraz
Piotrowi Milewskiemu z Bielawy za pio-
senkê „Wiosna, ach to ty”
W kat. m³odzie¿owej I miejsce zajê³a
Agata Œliwiñska z miejscowoœci Ryczeñ
za utwór „Bombonierka,”, II miejsce

przyznano Martynie Zaj¹c z Warzymic –
„Cisza jak ta”, natomiast III miejsce zajê-
³a Agata Grzeœkiewicz z Lidzbarka We-
lskiego za piosenkê „Dzika ró¿a”. Wyró¿-
nienia w tej kategorii otrzymali: Maciej
Brejecki z miejscowoœci B³awaty za
„ChodŸ, przytul, przebacz”, Sara ¯ywio-
³owska z Kalisza – „Miasteczko cud”,
Monika Szczot z Kalisza za „Tango Tan-
ders”. Zdobywcy pierwszych miejsc
otrzymali komplet walizek, drugiego
miejsca – radiomagnetofony, natomiast
trzeciego namioty, œpiwory i karimaty.
Ponadto ka¿dy otrzyma³ album do zdjêæ.
Wszystkie nagrody zosta³y zakupione
przez Centrum Kultury. Zdobywcy wy-
ró¿nieñ otrzymali gad¿ety Panoramy
Leszczyñskiej i gazety ABC wraz z albu-
mikami.
Najwa¿niejsz¹ nagrod¹ na ka¿dym festi-
walu jest Grand Prix – w tym roku jej
zdobywc¹ zosta³ Mateusz Bieryt z Nowe-
go S¹cza, za wykonanie piosenki „Nie ma
drugiej takiej”. Nagrodê w tej kategorii
ufundowa³ burmistrz Œmigla – by³o to
kino domowe.
Pozosta³e wydatki zwi¹zane z organizacj¹
festiwalu by³y finansowane przez Urz¹d
Marsza³kowski w Poznaniu, Starostwo
Powiatowe w Koœcianie i Poœrednictwo
Ubezpieczeniowe „Dar-Mark” w Œmiglu.
Scenografia festiwalu zosta³a wzbogaco-
na kwiatami z „Ogrodnictwa” Kamili
i Jacka Maœlankiewiczów.
Tegoroczny festiwal mia³ znakomitych
patronów honorowych: senator Ma³go-
rzatê Adamczak, marsza³ka województwa
wielkopolskiego Marka WoŸniaka, bur-
mistrza Œmigla Wiktora Snelê oraz Blan-
dynê Pellê – ¿onê pana Henryka.
Festiwal mia³ równie¿ swoich patronów
medialnych: TVP Poznañ, Radio Merku-
ry, Radio Elkê, Panoramê Leszczyñsk¹,
Gazet¹ Koœciañsk¹ oraz gazetê ABC.
Dziêkujemy w³aœcicielom restauracji
„Marta” za troskê o wy¿ywienie uczest-
ników festiwalu i mi³¹ obs³ugê.

M.D.
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XI (ju¿!) edycja Rajdu Harcerskiego
„Stokrotka”, który odby³ siê w dniach 24-
26 kwietnia to spotkanie 11 wspania-
³ych… dru¿yn – zarówno uczestników
jak i organizatorów. Na goœcinn¹ Ziemiê
Œmigielsk¹ – do Bronikowa, zaprosi³a
wszystkich 7. HDWP „Stokrotka” im.
hm. Zb. £ukomskiego, która od lat jest
gospodarzem rajdu. Zaproszenie przyjê-
³o 9 patroli – 5 z terenu Hufca Œmigiel
oraz 4 spoza – z W¹growca, ze Wschowy
i 2 patrole z Rawicza. W przygotowaniach
i przeprowadzeniu rajdu pomaga³a 6. DW
„Nie, bo nie”. Komendê stanowili:
komendant Wojciech Cichoszewski, za-
stêpca komendanta Karol W³odarczak,
oboŸny Marcin Waszkowiak i kwater-
mistrz Mariusz Ufniak, którzy, po raz
pierwszy w takim sk³adzie, przygotowa-
li nowe atrakcje, pamiêtaj¹c o powielaniu
dobrych praktyk wypracowanych przez
lata. Dla przyjezdnych goœci przygotowa-
no bazê noclegow¹, która mieœci³a siê
w sali wiejskiej w Bronikowie. By³o to
tak¿e miejsce startu patroli rajdowych na
grê dzienn¹ i nocn¹. Gra nocna rozpo-
czê³a siê po apelu i ognisku inauguracyj-
nym. W jak najkrótszym czasie nale¿a³o
znaleŸæ punkty rozmieszczone na mapie
i wykonaæ zadania, jakie zaproponowa³y
osoby stoj¹ce na punktach. Jak co roku
niektóre patrole zaskoczy³y organizato-
rów osobliwym sposobem pokonania
przygotowanej trasy, tzn. d³u¿szym ni¿
przewidziano.
Choæ pierwszy etap nie by³ ³atwy, uczest-
ników czeka³a trudniejsza gra dzienna,
której trasa liczy³a blisko 30 km. Pierw-
szy raz zosta³a poprowadzona przez mia-
sto Œmigiel. Tam czeka³y dwa wyj¹tko-
we zadania. Pod fachowym okiem ratow-
ników medycznych z Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Œmiglu harcerze przy u¿y-

11 wspania³ych …

ciu profesjonalnego sprzêtu ratowali po-
szkodowanego z samochodu. Ogromn¹
atrakcj¹ by³o strzelanie z KBKS-u
w Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego. Nad przebiegiem tego zadania
i bezpieczeñstwem harcerzy czuwali
Aleksander Przydro¿ny i Tadeusz De-
kiert ze œmigielskiego Bractwa. Na po-
zosta³ych punktach harcerze musieli
wykazaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹
i wiedz¹ harcersk¹: transportowali ran-
nego na noszach, rozk³adali namiot na
czas, pokonywali bagno i linowy tor prze-
szkód, sma¿yli jajecznicê. Po raz drugi
musieli wykazaæ siê te¿ wiedz¹ me-
dyczn¹.
Harcerze poruszali siê w patrolach wraz
z opiekunem, pamiêtaj¹c o zasadach bez-
pieczeñstwa. Na koñcu czeka³a na nich
harcerska grochówka, któr¹ ufundowa³
Karol Jankowski.
Dwudniowe zmagania harcerzy podsu-
mowaliœmy w sobotê wieczorem przy
ognisku. Klasyfikacja prowadzona by³a
w dwóch pionach. Najlepsze miejsca za-
jêli:
2. ŒDH „S³oneczna Gromada” im. Janka

Bytnara „Rudego” z ¯egrówka – I miejsce
patrol „Pozytywne COŒ” z W¹growca –
II miejsce
9. GDH „Buki” im. Kazimierza Wielkie-
go z Wielichowa – III miejsce
Wœród patroli wêdrowniczych wyniki
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
9. DH ze Starego Bojanowa – I miejsce
11. DH „Tam i z powrotem” ze Wschowy
– II miejsce
8. DH „Andromeda” im. A Ma³kowskie-
go z Czacza – III miejsce
Najlepsze dru¿yny otrzyma³y nagrody
rzeczowe i puchary burmistrza Œmigla,
który przyj¹³ zaproszenie do wspó³orga-
nizacji rajdu.
Obecnoœæ wielu harcerzy by³a doskona³¹
okazj¹ do wrêczenia Feliksowie Banasi-
kowi odznaki Ruchu Przyjació³ Harcer-
stwa, któr¹ na wniosek Krêgu Starszych
Harcerzy Seniorów w Œmiglu i Komen-
dy Hufca ZHP Œmigiel przyzna³ Komen-
dant Chor¹gwi Wielkopolskiej hm. Jaro-
s³aw Rura. Serdecznie dziêkujemy Panu
Banasikowi za okazan¹ pomoc i wspar-
cie. Wszyscy uczestnicy i goœcie otrzy-
mali pami¹tkowe plakietki.
Rajd „Stokrotka” to nie tylko gra, której
pokonanie poch³ania najwiêcej energii.
To tak¿e spotkanie m³odych ludzi na har-
cerskim szlaku, które corocznie owocu-
je nowymi znajomoœciami. Mamy nadzie-
jê ¿e przetrwaj¹ one wiele lat i zachêc¹
do udzia³u w kolejnej edycji rajdu.
Komenda sk³ada serdeczne podziêkowa-
nia za pomoc w organizacji rajdu osobom
wymienionym w tekœcie, a tak¿e Janinie
Marciniak – dyrektor Zespo³u Szkó³ Sa-
morz¹dowych w Bronikowie,
Ryszardowi Jerzykowi - so³tysowi wsi
Bronikowo, Danucie Grygier – w³aœci-
cielce piekarni w Œmiglu.

Komendant Hufca
phm. Magdalena Drótkowska

foto. archiwum hufca
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Od wielu lat dzieci z Przedszkola Sa-
morz¹dowego w Œmiglu bior¹ udzia³ w
eliminacjach powiatowych do Wojewódz-
kiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaka.
20 maja do Koœciana na XIV eliminacje
pojecha³o troje dzieci (6-latki): Franek
Majorek, Igor So³tysiak i Paulina Szcze-
paniak. Naszym reprezentantom kibico-
wali koledzy i kole¿anki z grup zerowych.
Do kolejnego etapu – eliminacji rejono-

Przedszkolaki œpiewaj¹...
wych zakwalifikowa³ siê Franek Majorek,
który zaœpiewa³ piosenkê pt. „Kocham
œwiat”. Gratulujemy Frankowi i ¿yczymy
mu powodzenia w dalszych zmaganiach
konkursowych.
od lewej: Igor So³tysiak, Paulina Szcze-
paniak i Franek Majorek

Przedszkole w Œmiglu
foto archiwum przedszkola

Przedszkole w Czaczu, od stycznia br.,
w ramach projektu „Nowoczesna eduka-
cja przedszkolna” realizuje program na-
uki czytania przez zabawê, zatytu³owany:
„Ma³y odkrywca”. Na jego realizacjê pla-
cówka otrzyma³a dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki.
Do prowadzenia zajêæ nauczyciele zostali
przeszkoleni przez Marka Hoffmana –
autora programu: „Ma³y Odkrywca”.
W ramach projektu przedszkole zosta³o
wyposa¿one w oryginalne pomoce na-
ukowe, a rodzice czackich wychowan-
ków – w specjalne ksi¹¿eczki do pracy
z dzieæmi w domu.
Poprzez gry i zabawy z wyrazami przed-
szkolacy ucz¹ siê czytaæ proste ksi¹¿ecz-
ki, których treœæ opisuje wybran¹ cieka-
wostkê przyrodnicz¹ lub geograficzn¹.
Wa¿nym elementem nauki czytania

Przedszkolak – ma³ym odkrywc¹

przez zabawê jest rozwijanie u dzieci ich
naturalnej pasji odkrywania œwiata. Pod-
czas zajêæ maluchy realizuj¹ szereg eks-
perymentów z zakresu nauk fizycznych
i chemicznych.
Program „Ma³y odkrywca” realizowany
jest na dwóch poziomach. Dla m³odszych
przedszkolaków (3 i 4-latków) przezna-
czony jest program: „Zaczarowany Zaj¹-
czek”. G³ówn¹ postaci¹ jest niewidzialny
tajemniczy „Zaczarowany Zaj¹czek”, któ-
ry pisz¹c listy do dzieci, inspiruje je do
poznawania zjawisk i wyjaœnia ró¿ne cie-
kawe dla dziecka zagadnienia. W³aœnie
„Zaj¹czek” zachêca maluchy do przepro-
wadzania eksperymentów i badañ.
Piêciolatki uczestnicz¹ w programie „Wy-
spa”, który jest logicznie skonstruowan¹
gr¹ przygodow¹. Dzieci starsze staj¹ siê
podró¿nikami, którzy znaleŸli siê na bez-
ludnej wyspie. Tam znajduj¹ klucz, któ-
ry przenosi ich w czasie i przestrzeni.

Maluszki eksperymentuj¹ z kolorowymi
farbami.

Mali odkrywcy „wêdruj¹” przez tajemni-
cze zak¹tki œwiata, by poznawaæ sekrety
klimatu, osobliwych zjawisk przyrody,
a tak¿e zwyczaje i kulturê mieszkañców
ró¿nych regionów kuli ziemskiej. Odgry-
waj¹ wymyœlone przez siebie role, ucz¹c
siê tym samym ró¿nych zachowañ w da-
nej sytuacji.
Najstarsza grupa przedszkolaków, sze-
œciolatki, ucz¹ siê w ramach projektu jê-
zyka angielskiego. Dzieci na ka¿dych
zajêciach poznaj¹ angielskie s³ówka
i utrwalaj¹ je przez gry, zabawy oraz na-
ukê piosenek.
Wszystkie przedszkolaki bardzo chêtnie
w³¹czaj¹ siê w przygotowane dla nich
zajêcia. Dzieci zdobywaj¹ nowe doœwiad-
czenia, a tym samym pog³êbiaj¹ swoj¹
wiedzê, nauka staje siê ciekaw¹ przy-
god¹.

Barbara Kowalska
foto archiwum przedszkola

Balon roœnie, ¿e a¿ strach – maluszki ba-
daj¹, dlaczego.

Piêciolatki podczas eksperymentu.

Piêciolatki w roli ksiê¿niczek i rycerzy.

Szeœciolatki ze swoj¹ lektork¹ jêzyka an-
gielskiego ucz¹ siê nowych s³ówek.

Szeœciolatki rozwi¹zuj¹ zadania z jêzyka
angielskiego.
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30 kwietnia – Œmigiel
Ok. godz. 1500, kieruj¹cy vw polo, 50-let-
ni mieszkaniec Œmigla podczas zatrzyma-
nia do kontroli najecha³ na ty³ nieozna-
kowanego radiowozu. Badanie wykaza-
³o, ¿e mê¿czyzna mia³ 3 promile alkoho-
lu w organizmie,

30 kwietnia
Ok. godz. 1830 na drodze Gry¿yna-Racot
dosz³o do zderzenia yamahy prowadzo-
nej przez 31-latka z gm. Œmigiel z ci¹gni-
kiem rolniczym, który prowadzi³ 30-latek
z gm. Œmigiel. Oba pojazdy jecha³y w kie-
runku Racotu, do zderzenia dosz³o naj-
prawdopodobniej w trakcie manewru
wyprzedzania, kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi. Motocyklista dozna³ urazu kola-
na z podejrzeniem z³amania i zmia¿d¿e-
nia prawej stopy.

7 maja –Wonieœæ
Ok. godz. 1140 zatrzymano 45-letniego
rowerzystê z gm. Œmigiel, badanie wy-
kaza³o 2 promile alkoholu w organizmie
zatrzymanego.

8 maja – Œmigiel
Ok. godz. 1320 w Œmiglu zatrzymano kie-

ruj¹cego fordem eskortem 41-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, badanie wyka-
za³o 3 promile alkoholu w organizmie za-
trzymanego.

9 maja – Œmigiel
Tu¿ po godzinie 1100 do Powiatowego
Stanowiska Kierowania KP PSP w Ko-
œcianie zadzwoni³ w³aœciciel jednego ze
sklepów, który poinformowa³ dy¿urnego
o silnym zadymieniu i po¿arze na zaple-
czu sklepu. Kilka minut póŸniej na miej-
scu byli ju¿ ochotnicy ze Œmigla a w dro-
dze dwa zastêpy z JRG PSP w Koœcianie.
Stra¿acy zabezpieczeni sprzêtem ochro-
ny dróg oddechowych ustalili, ¿e zapali-
³y siê kartony zgromadzone wokó³ pieca
centralnego ogrzewania. Ugaszenie po-
¿aru wymaga³o ¿mudnej pracy wykony-
wanej w trudnych warunkach. Zadymio-
ne pomieszczenia, ciasne przejœcia,
ogromna iloœæ materia³ów palnych zgro-
madzonych na niewielkiej powierzchni
i trudnoœci w oddymianiu spowodowa³y,
¿e dzia³ania stra¿aków trwa³y prawie
2 godziny. Straty powsta³e w wyniku po-
¿aru oszacowano na ok. 3 tys.z³, jednak
wartoœæ uratowanego mienia to z pew-
noœci¹ kilkaset tysiêcy z³otych. Gdyby
nie szybka interwencja stra¿aków, po¿ar
móg³ rozprzestrzeniæ siê na sklep
z odzie¿¹, zagra¿aj¹c s¹siednim mieszka-
niom. Bardzo przytomnie zachowa³ siê

w³aœciciel, który mimo silnego zadymie-
nia zdo³a³ zamkn¹æ drzwi zaplecza, co
z pewnoœci¹ ograniczy³o szybkoœæ rozwo-
ju po¿aru. Na uwagê zas³ugujê tak¿e fakt,
¿e dzia³ania ratowników nie spowodowa-
³y strat w towarze zgromadzonym w skle-
pie.

Autor: bryg. Andrzej Ziegler

17 maja – Koœcian
Ok. godz. 1400 na ul. Nac³awskiej, zatrzy-
mano kieruj¹cego motorowerem 61-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 1,7 promila alkoholu w organi-
zmie zatrzymanego.

22 maja – Œmigiel
Przed 1600 na ul. Po³udniowej kieruj¹cy
bmw 19-latek z powiatu grodziskiego
wymusi³ pierwszeñstwo i uderzy³ w sko-
dê favorit prowadzon¹ przez 52-latka ze
Œmigla. W wyniku zderzenia urazu krê-
gos³upa dozna³a pasa¿erka skody, po-
krzywdzona zosta³a zabrana do szpitala
w Koœcianie. Kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi.

26 maja – Œmigiel
Ok. godz. 2130 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 29-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 0,7 promila alkoholu w organi-
zmie zatrzymanego.

Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki W¹skotorowej w Œmiglu
og³asza konkurs na najciekawsze fotografie,

których tematem bêdzie Œmigielska Kolej Dojazdowa
 

Konkurs fotograficzny odbywa siê w ramach projektu „W¹skotorówk¹ w przesz³oœæ regionu” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki W¹skotorowej.
Do udzia³u w konkursie zapraszamy uczniów szkó³ gimnazjalnych oraz podstawowych klas IV-VI w gminie Œmigiel. Jeden
uczestnik konkursu mo¿e zg³osiæ do konkursu maksymalnie 2 fotografie o tematyce zwi¹zanej ze œmigielsk¹ kolejk¹ lub
zabytkami le¿¹cymi w miejscowoœciach gminy, przez które przebiega trasa w¹skotorówki. Zdjêcia powinny zostaæ przekaza-
ne w dwóch wersjach: papierowej oraz cyfrowej, zapisanej na p³ycie CD – zdjêcie wydrukowane na papierze fotograficznym
w formacie 10 x 15 cm, a w wersji cyfrowej o wielkoœci co najmniej 2,5 MB – w formacie jpg. Prace bêd¹ podlega³y ocenie
anonimowo. W tym celu zdjêcia powinny byæ zakodowane w nastêpuj¹cy sposób: fotografia w wersji drukowanej powinna
byæ opatrzona kodem (3 cyfry + 2 litery), znajduj¹cym siê zaklejonej kopercie, w której uczestnik konkursu umieszcza kartê
zg³oszeniow¹ (któr¹ bêdzie mo¿na pobraæ osobiœcie w Urzêdzie Miejskim Œmigla lub w sekretariatach szkó³) oraz zdjêcie
na p³ycie CD. Fotografie opatrzone kodem wraz z zaklejon¹ kopert¹ uczestnicy konkursu mog¹ z³o¿yæ osobiœcie lub prze-
s³aæ na adres: Urz¹d Miejski Œmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Œmigiel z dopiskiem – konkurs fotograficzny, w nieprze-
kraczalnym terminie do 30 czerwca 2009 r.
Osoba przystêpuj¹ca do konkursu wyra¿a tym samym zgodê na opublikowanie fotografii w folderze oraz na pocztówkach
wydawanych przez Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki W¹skotorowej w Œmiglu oraz przenosi na Organizatorów
pe³ne prawo nieograniczonego wykorzystania zdjêæ.
W konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy oraz wspó³pracownicy Organizatora oraz cz³onkowie ich rodzin,
a tak¿e osoby tworz¹ce jury oraz cz³onkowie ich rodzin. Uczestnik konkursu wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych, zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 833)
w zakresie niezbêdnym do prawid³owej wspó³pracy z Organizatorem.
Regulamin Konkursu dostêpny jest w Urzêdzie Miejskim Œmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Œmigiel, a tak¿e na stronie
internetowej www.smigiel.pl
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 6/09
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
•••••••••••••••••••••••••

UWAGA!!!
Nagrod¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki w tym numerze „Witryny Œmigielskiej” jest
komplet z ró¿anego drewna – pióro i d³ugopis w etui z herbem Œmigla.
TEGO NIE KUPISZ W ¯ADNYM SKLEPIE!

Zatrudniê uczni w zawodzie stolarz me-
blowy. tel. 601 714 066

•••••••••••••••••••••••••

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 5/9 brzmia³o: „W maju jak w raju”.
Nagrodê –  pióro i d³ugopis w etui z herbem Œmigla, ufundowane przez Urz¹d
Miejski Œmigla, otrzymuje Maria Przymus ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

Pionowo:
1. pomocnik kelnera
2. luka, podzia³
3. szybki poci¹g
4. wielbiciel
5. mieszkaniec Pucka
6. np. lakmusowy
7. czyny godne uznania
8. obni¿enie g³osu u nastolatka
9. tyran

17. kwestionariusz
18. samiec dzika
20. zawiadomienie z poczty
21. tkanina na wsypy
22. korek drogowy
24. papierosy potocznie
25. nieprzekraczalne ograniczenie
26. dziedzina, czêœæ
31. przyrz¹dza kawê i drinki
32. acetylenowe lub ³ukowe
33. 10 przykazañ
34. makabra, okropnoœæ
35. zbo¿e siane jesieni¹
37. mieszkaniec akademika
38. s¹siedztwo, pobli¿e
39. przysposobienie, usynowienie
41. nieszczêœcie, ciê¿kie prze¿ycie

Poziomo:
1. dzia³ka gruntu
6. presja, nacisk

10. rozróba
11. mebel do siedzenia
12. z miêsa i podrobów
13. ch³osta
14. przenoœna lampka
15. wybuch wulkanu
16. obóz cygañski
19. kaptur
23. paradny przemarsz
27. pó³nocny obszar polarny
28. biskupi kolor
29. d³ugi pies
30. rodzaj pomnika
33. wiêcej ni¿ magisterium
36. rozwlek³y list
40. prawnik w firmie
42. strój aktora
43. moskiewskie lotnisko
44. zespó³ Marka Grechuty
45. œwieca w ozdobnej os³onie
46. Wanda go nie chcia³a
47. zmierzwiona sierœæ, kud³y
48. wóda
49. scena bez kurtyny

Doradztwo kadrowe, prowadzenie kadr.
tel. 663 731 031
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Ka¿dego roku, w kwietniu dzieci
z Klubu „Wiewiórka” dzia³aj¹cego
w Szkole Filialnej w ̄ egrówku przypomi-
naj¹ swoim kolegom, jak wa¿ne jest zdro-
wie i jak o nie dbaæ. Tej wiosny ucznio-
wie przygotowali inscenizacjê, w której
pojawi³y siê mikroby, wirusy i bakterie.
Recytowali wierszyki, m.in. o katarze
i œpiewali piosenki: „Myj zêby” i „Myd³o”.
Pojawi³y siê te¿ has³a promuj¹ce zdrowie.
Jedno z nich brzmia³o: „Aby zdrowym
byæ, trzeba rêce myæ!”. Dzieci dowiedzia-
³y siê, jakie choroby s¹ skutkiem brud-

W Czaczu
Co roku w Zespole Szkó³ w Czaczu mie-
si¹ce marzec, kwiecieñ i maj poœwiêco-
ne s¹ ekologii. W tym roku realizowany
by³ projekt pt. „Zmiany klimatyczne do-
tycz¹ równie¿ nas...”.
Uczniowie analizowali przyczyny i skut-
ki globalnego ocieplania klimatu, pozna-
wali sposoby ograniczenia zagro¿enia
¿ycia na Ziemi, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na postawy ludzkie zwi¹za-
ne z racjonalnym gospodarowaniem za-
sobami nieodnawialnymi, a zw³aszcza
oszczêdzaniem energii.
Projekt realizowa³y wszystkie klasy – od
pierwszoklasistów z podstawówki po
uczniów ostatnich klas gimnazjalnych.
Najm³odsi wychowankowie dowiedzieli
siê, jakie kryteria nale¿y braæ pod uwa-
gê przy wyborze ¿ywnoœci ze sklepowych
pó³ek, wykona³y „drzewko ekologiczne”
obrazuj¹ce zmiany w klimacie, a tak¿e po-
zna³y sposoby ograniczenia marnotra-
wienia energii w domu i szkole. Podsu-
mowaniem dzia³añ edukacyjnych by³
okolicznoœciowy apel, który odby³ siê
6 maja. Uczniowie zaprezentowali wyko-
nane przez siebie stroje ekologiczne
przygotowane z naturalnych materia³ów
oraz surowców wtórnych. W tym dniu

Myde³ko w nagrodê

Ekologiczny maj w Czaczu i Bronikowie
zosta³ tak¿e przeprowadzony quiz ekolo-
giczny, zorganizowany dla uczniów klas
IV-VI. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³a klasa
VI b.
Gimnazjaliœci zajêli siê dok³adniej proble-
mami zmian klimatycznych. Ich praca
polega³a na przygotowaniu prezentacji
multimedialnych na temat „dziury ozo-
nowej” i sposobów jej przeciwdzia³ania,
efektu cieplarnianego, przyjaznych dla
œrodowiska œrodków transportu oraz
odnawialnych Ÿróde³ energii. Prezenta-
cje zawiera³y tak¿e informacje o zniszcze-
niach, jakie powoduj¹ powodzie, huraga-
ny i fale tsunami wywo³ane klimatyczny-
mi zmianami. Ponadto uczniowie wyko-
nywali plakaty, które zosta³y zaprezento-
wane w holu szko³y, informacje na stro-
nê internetow¹ szko³y na temat zagro¿eñ
klimatycznych, a tak¿e utworzyli „Ksiê-
gê cytatów”, w której zebrali opinie, wy-
powiedzi znanych naukowców, polityków
i ludzi biznesu na temat wp³ywu cz³owie-
ka na przysz³oœæ naszej planety.
Podobnie jak uczniowie szko³y podstawo-
wej, gimnazjaliœci zaprezentowali swój
dorobek 6 maja. Wychowankowie klas
I i III przygotowali inscenizacjê „Telewi-
zyjny Tygodnik Ekologiczny”, poœwiê-
con¹ w³aœnie zmianom klimatycznym

nych r¹k i jak nale¿y przestrzegaæ zasad
higieny osobistej.
Apel by³ okazj¹ do podsumowania „Szkol-
nego Konkursu Czystoœci”. Dyplomy za
pierwsze miejsca otrzyma³y: Marika
Gbiorczyk z klasy I, Michalina ̄ yto z kla-
sy II i Jagoda Matela z klasy III. Nagro-
dy w konkursie czystoœci ufundowa³a
Rada Rodziców. By³y to ¿ele pod prysz-
nic, pasty do zêbów i myde³ka.

E. Lemañska
fot. archiwum szko³y

i ochronie œrodowiska. Ka¿da klasa
przedstawi³a opracowane wczeœniej mul-
timedialne prezentacje. Przeprowadzono
równie¿ quiz ekologiczny, w którym
I miejsce zajê³a klasa I a.

W Bronikowie
Równie¿ w bronikowskiej szkole odby³
siê apel dotycz¹cy tematyki ekologicznej
oraz konkursy.
Uczniowie klasy I gimnazjum przygoto-
wali scenkê pt. “Niezwyk³a substancja –
woda”, po której odby³ siê turniej wiedzy
ekologicznej dla klas IV-VI. Po zmaga-
niach konkursowych nast¹pi³ czas pre-
zentacji strojów ekologicznych, wykona-
nych z surowców wtórnych. Klasa II przy
muzyce Vivaldiego przedstawi³a insceni-
zacjê na podstawie opowiadania Anny
Dereñ “Przygody Kapsla i Puszki”. Tak-
¿e uczniowie m³odszych klas brali udzia³
w konkursie wiedzy ekologicznej, przy-
gotowuj¹c zabawki ekologiczne, plakaty
i transparenty z has³ami poœwiêconymi
ochronie œrodowiska. Apel odby³ siê
8 maja.

A.K.
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Festyn, którego celem by³a aktywna
integracja ze œrodowiskiem lokalnym
oraz promowanie zdrowego stylu ¿ycia,
odby³ siê 17 maja w Zespole Szkó³ w Cza-
czu.
W tym roku, nieco wczeœniej ni¿ w latach
ubieg³ych, w parku przy szkole zorgani-
zowano II Bieg Czacza. Pogoda dopisa-
³a. Na starcie stawili siê uczniowie, a tak-
¿e inni zawodnicy.
Trasa biegu nie nale¿a³a do najd³u¿szych.
By³a tak zaplanowana, by mog³y wzi¹æ
udzia³ równie¿ osoby ze s³absz¹ kon-
dycj¹. „Zachowaj trzeŸwy umys³” – by³o
has³em przewodnim biegów, tym samym
Czacz do³¹czy³ do akcji „Ca³a Polska bie-
ga”.
Jako pierwsza metê pokona³a Natalia
Stró¿yñska, nie daj¹c szans swym prze-
ciwnikom.
Wœród klas I-III Szko³y Podstawowej
w kategorii ch³opców najlepsi byli: Ma-
teusz Boroñ, Sebastian Donaj i Krystian

1 maja na boisku sportowym w Sp³a-
wiu naprzeciwko siebie stanê³y dru¿yny
z³o¿one z ¿onatych i kawalerów z wioski
i okolic. Po ostatnim gwizdku sêdziego
z wygranej mogli siê cieszyæ kawalero-
wie, bowiem ich zespó³ wygra³ 7:3.
Na pomys³ meczu w takiej formie wpadli
wspólnie obecni oraz byli zawodnicy LKS
MAS-ROL wraz z dzia³aczami. Celem ra-
czej pokazowej „gierki” by³o uczczenie
pi¹tej rocznicy wejœcia Polski w struktu-
ry Unii Europejskiej oraz obchody Œwiê-
ta Pracy.
Chocia¿ w tego typu meczach celem jest
przede wszystkim dobra zabawa, to jed-
nak uczestnicy potraktowali go bardzo
powa¿nie. Œwiadcz¹ o tym sk³ady obu

II Bieg Czacza

Kawalerowie zwyciêzcami

Sprinterski popis Magdy

Bia³y, a wœród dziewcz¹t: Aleksandra
Wojciechowska, Julia Zawarta oraz Da-
ria Nyczka. W klasach IV-VI najlepszy-
mi biegaczami okazali siê: Sebastian
Domaga³a, Dominik Ludwiczak i Domi-
nik Zawarty, a biegaczkami: Joanna Ku-
rzyñska, Agnieszka Tomczak oraz Nata-
lia Meissner. W kategorii Open jako
pierwsi na mecie pojawili siê: Dawid
Miko³ajczyk, Karol Domaga³a i Bartosz
Klaba, a w kategorii damskiej: Natalia
Stró¿yñska, Jagoda Miko³ajczyk i Mar-
tyna Jaœkowiak.
Ka¿dy, kto ukoñczy³ bieg, bra³ udzia³
w losowaniu nagród, które zosta³y ufun-
dowane przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych. Na-
grody wrêczone zosta³y przez burmistrza
Œmigla – Wiktora Snelê.
Du¿ym zainteresowaniem widzów cie-
szy³ siê turniej dru¿ynowy nauczyciele –
rodzice – uczniowie, którego zwyciêzca-
mi zostali uczniowie. Drugie miejsce za-

jêli nauczyciele, a trzecie rodzice. Uczest-
nicy festynu wziêli równie¿ udzia³ w lo-
terii fantowej. Najm³odsze dzieci mog³y
zajrzeæ do „murzyñskiej wioski”, gdzie
czeka³y na nich ciekawe gry i zabawy.
fot. archiwum szko³y
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
kolejni mi³oœnicy biegania do³¹cz¹ do
akcji i powiêksz¹ liczbê fanów najprost-
szej formy ruchu.

Zespó³ Szkó³ w Czaczu
foto archiwum szko³y

dru¿yn, z³o¿one w wiêkszoœci z by³ych
oraz obecnych zawodników klubu MAS-
ROL. W dru¿ynie ¿onatych zagrali: To-
mek, Zbigniew, Adam i Daniel Marci-
niak, Damian Lisiak, W³odzimierz Rogac-
ki, Wojtek B¹k, Pawe³ Mania oraz so³tys

wsi Sp³awie S³awek Grzelczyk, a w dru-
¿ynie kawalerów: Szymon Tórz, Hubert
Szczerbal, Eryk Fr¹ckowiak, Cyprian Bo-
rowiak, Maciej Olejnik, Mateusz Mania,
Andrzej Nowak, Sebastian Bajsert, Woj-
tek Mania, Mi³osz Wojtko oraz Marcin
W³odarczak.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e nie by³ to
pierwszy tego typu mecz rozegrany
w Sp³awiu. Dwa poprzednie odby³y siê
1 czerwca 2008 roku i w Poniedzia³ek
Wielkanocny br., zakoñczone remisami.
Po rozegraniu zawodów obie dru¿yny
bawi³y siê przy grillu, a wœród zgroma-
dzonych nie brak³o g³osów o kolejnym
spotkaniu na podobnych rozgrywkach
sportowych.

LKS MAS-ROL
fot. LKS MAS-ROL

16-17 maja na stadionie TS Olimpia
w Poznaniu odby³y siê Mistrzostwa Wiel-
kopolski Juniorów i Juniorów M³odszych
w Lekkiej Atletyce. Znakomicie zaprezen-
towa³a siê zawodniczka UKS Junior Nie-
t¹¿kowo – Magdalena Ki¹ca, która w fi-
nale biegu na 100 m juniorek zajê³a dru-
gie miejsce (12.60). Za plecami Magdy
znalaz³a siê miêdzy innymi Daria Burda-
jewicz, ubieg³oroczna mistrzyni Polski
juniorek m³odszych w biegu na 100 m.
Warto dodaæ, ¿e nie jest to jedyny sukces
Magdy w tym sezonie, w mitingu ogólno-
polskim otwarcia sezonu w Poznaniu
(30.04.09) w gronie 52 sprinterek rywali-
zuj¹cych na 100 m okaza³a siê bezkonku-
rencyjna, wygrywaj¹c z czasem 12.82.

£.Z
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Problem wa³êsaj¹cych siê psów doty-
czy wielu miejscowoœci. W naszej gmi-
nie, wed³ug opinii Stra¿y Miejskiej w Œmi-
glu, szczególnie widoczny jest w Starym
Bojanowie, w okolicach posesji przy ul.
G³ównej 56. Potwierdzaj¹ to pogryzieni
przez te zwierzêta mieszkañcy. Psy nie
tylko biegaj¹ swobodnie po ulicy, torach
kolejowych, szukaj¹ po¿ywienia w œmiet-
nikach, wchodz¹ do mieszkañ, ale przede
wszystkim staj¹ siê groŸne dla ludzi.
W przeci¹gu dwóch ostatnich lat pogry-
z³y kilka osób, w tym 4-letnie dziecko i po-
licjanta. Mimo wielu interwencji Stra¿y

Uwaga, groŸne psy!

Zawodnicy tenisowego Klubu Sporto-
wego Polonia „Arsena³” nie pró¿nuj¹. Na
ich koncie z miesi¹ca na miesi¹c przyby-
wa znacz¹cych osi¹gniêæ. Ostatnim, po
kwietniowym sukcesie Nikodema Maæ-
kowskiego w Gdañsku, s¹ wysokie noty
w eliminacjach wojewódzkich „Mini
Olympic Games”, które odby³y siê
10 maja w Krzy¿u Wielkopolskim.

Tenisiœci nie pró¿nuj¹

Miejskiej i policji, na³o¿onych na w³aœci-
cieli psów mandatów, problem nadal ist-
nieje.
Widzieliœmy ju¿ nieraz, do jakich nie-
szczêœæ dochodzi³o przez groŸne psy.
Postarajmy siê nie byæ obojêtni w tej spra-
wie. Likwidujmy problem w zarodku, aby
nie dosz³o do wiêkszego nieszczêœcia.
Jeœli widzimy wa³êsaj¹cego siê psa, któ-
rego znamy i wiemy, kto jest jego w³aœci-
cielem, miejmy odwagê podejœæ do tej
osoby i poproœmy j¹, aby lepiej dopilno-
wa³a zwierzêcia i aby nie by³o ono zagro-
¿eniem dla ludzi. Jeœli to nie pomo¿e,

zadzwoñmy do odpowiednich s³u¿b i po-
proœmy o pomoc. Byæ mo¿e dziêki takiej
postawie ochronimy czyjeœ zdrowie, a na-
wet ¿ycie.

E. Kurasiñski

Zawody adresowane by³y do uczniów
klas V szko³y podstawowej i m³odszych
zawodników. Wysoki poziom gry jak
zwykle wykaza³ Nikodem Maækowski,
który zdoby³ pierwsze miejsce. Tak¿e
Andrzej Juszczak zaprezentowa³ siê z naj-
lepszej strony, uzyskuj¹c miejsce drugie.
Nieco gorzej powiod³o siê Gra¿ynie Cie-
œli – zajê³a miejsce czwarte. Zawodnikom

towarzyszy³a Danuta Strzelczyk, trener-
ka, wspólnie z Tadeuszem Koz³owskim,
œmigielskich tenisistów.
Zdobywcy pierwszych oœmiu miejsc, za-
równo w kategorii ch³opców jak i dziew-
cz¹t, awansowali do Pó³fina³ów Mi-
strzostw Polski w Sianowie, które odby-
³y siê 30 maja. Tam Ziemiê Œmigielsk¹,
oprócz trójki zawodników Polonii „Arse-
na³”, mia³o reprezentowaæ dwoje wycho-
wanków Klubu „Orlêta” Czacz – Joanna
Maœlak i Szymon Pelec, zawodnicy ci nie
pojechali jednak na zawody. Du¿y suk-
ces odniós³ Nikodem Maækowski – zna-
laz³ siê on bowiem o krok od podium –
zaj¹³ IV miejsce. Andrzej Juszczak zaj¹³
miejsce w przedziale 9-12 a Gra¿yna Cie-
œla 13-16.

A. Kasperska
fot. archiwum Klubu

I znów w kaplicy sta³o siê kolorowo
i gwarnie, za spraw¹ Asi i Cyryla, czyli
Asiji Ouziakowej i Kirilla Datsouka.
Malarze pochodz¹ z Sankt Petersburga.
Asia Ouziakowa tam te¿ ukoñczy³a Uni-
wersytet Pedagogiczny na wydziale ma-
larstwa i grafiki. Fascynuje j¹ koloryt
rosyjskich impresjonistów „srebrnego
wieku”. Jest pod urokiem malarstwa Olgi
Boznañskiej i Alfonsa Karpiñskiego. Ma-
luje martwe natury, pejza¿e, portrety,
architekturê. W jej obrazach jest spokój,
radoœæ i harmonia. Kirill Datsouk urodzi³
siê na wyspie Sahalin. W Sankt Peters-
burgu ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêk-
nych. W swoim malarstwie nawi¹zuje do
klasyki malarstwa rosyjskiego (Walentin
Serow). Cyryl malarz idzie jednak swoj¹
drog¹, co widaæ w jego portretach, ak-
tach, pejza¿ach, martwej naturze i archi-
tekturach.
 28 maja w kaplicy poewangelickiej

Wspania³a wystawa

Od lewej malarze Kirill Datsouk i Asija
Ouziakowa z opiekunem kaplicy T. Szul-

cem

otwar to wystawê
obojga malarzy. Po-
kazano ponad 50
prac, portretów, pej-
za¿y, martwych na-
tur i architektur.
Obrazy powsta³y
w Rosji ,  Egipcie,
Grecji, Francji, Pol-
s c e ,  C z e c h a c h .
Mimo niesprzyjaj¹-
cej aury przyby³o
bardzo du¿o osób,
nie tylko ze Œmigla.
Oprócz rosyjskiego
malarstwa by³a rosyjska muzyka – to dla
ducha, a dla cia³a – francuskie wino.
Wystawa czynna bêdzie do 21 czerwca.
Zwiedziæ j¹ mo¿na po uprzednim kontak-
cie telefonicznym – Tolek Szulc (065)
5 189 396 (dom), (065) 5 180 273 (Cen-
trum Kultury).

Serdecznie zapraszamy

A. Szulc.






