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W dniach 11-13 wrzeœnia odby³y siê VIII Miêdzynarodowe
Dni Muzyki i Folkloru Leszno 2009. Uczestnikami festiwalu
by³y amatorskie zespo³y pieœni i tañca, grupy taneczne, ma¿o-
retki, wokalno-instrumentalne, kapele ludowe, amatorskie
orkiestry dête. Koncerty odby³y siê na dwóch estradach –
miejskiej i przy Centrum Handlowym „Manhattan”. Oczywi-
œcie na festiwalu nie mog³o zabrakn¹æ reprezentacji naszego
miasta, jak¹ by³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta. Grupa w prze-
s³uchaniu konkursowym zagra³a cztery utwory, a za pulpitem
dyrygenckim stawali kapelmistrz Jan Nowicki oraz asystent
dyrygenta Piotr B³aszkowski. Zespó³ przygotowywa³ siê do
konkursu podczas zgrupowania w ¯arach oraz warsztatów
szkoleniowych, które odby³y siê w miejscowoœci Siano¿êty.
Doskona³e przygotowanie mo¿na by³o us³yszeæ ju¿ w pierw-
szych taktach granego przez orkiestrê utworu, co dostrzegli
równie¿ cz³onkowie jury, przyznaj¹c Z³oty Róg (pierwsze miej-
sce) oraz wysok¹ punktacjê koñcow¹. Jest to kolejny sukces
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej daj¹cy odwzorowanie pracy i
zaanga¿owania cz³onków zespo³u. Sk³ad orkiestry w 90 pro-
centach to uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz
szkó³ wy¿szych. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, ¿e maj¹ oni
pasje, której siê poœwiêcaj¹, a efektem s¹ osi¹gane wyniki.
Mamy nadziejê, ¿e sukcesy zachêc¹ m³odzie¿ do podjêcia na-

uki gry na instrumentach, która w Œmiglu jest bezp³atna. Wy-
starczy tylko zg³osiæ chêæ podjêcia nauki i po prostu „muzyko-
waæ”, bo od muzyki piêkniejsza jest tylko cisza.

Piotr B³aszkowski
foto Piotr B³aszkowski

Z³ota orkiestra

W poprzednim numerze „Witryny
Œmigielskiej” zosta³ zamieszczony arty-
ku³ Huberta Zbierskiego pt. „Postaæ,
któr¹ warto ocaliæ od zapomnienia”. By³
to artyku³ napisany przez autora i opu-
blikowany po raz pierwszy w nr. 4 „WŒ”

Sprostowanie
w 1999 roku. Przez przypadek nie zosta³
usuniêty nieaktualny ju¿ dzisiaj frag-
ment: „Ps. Ma³¿eñstwo Barbary i W³ady-
s³awa Kijowskich by³o bezdzietnym i wy-
chowywa³o dwie krewne. Jedna z nich –
córka siostry Barbary Kijowskiej Anna

– wysz³a za Stanis³awa Maciejczaka, któ-
ry kontynuuje spo³ecznikowsk¹ pasjê
swego przybranego teœcia.”. Pan Stani-
s³aw Maciejczak zmar³ w roku 2002. Za
pomy³kê bardzo czytelników przeprasza-
my. Redakcja
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W czternastoosobowym sk³adzie ob-
radowali œmigielscy radni podczas wrze-
œniowej sesji. W porz¹dku obrad znala-
z³o siê piêæ projektów uchwa³.
Decyzj¹ miejscowych rajców od 1 stycz-
nia 2010 roku ulica Jagielloñska w Œmi-
glu otrzyma status drogi gminnej. O po-
zbawieniu tej ulicy kategorii drogi powia-
towej zadecydowali tak¿e radni powiato-
wi podczas sierpniowych obrad.
Rada Miejska uregulowa³a ponadto kwe-
stiê wysokoœci op³at czynszu za wydzier-
¿awianie stawów, poprzez wprowadzenie
zmian do uchwa³y podjêtej w listopadzie
2005 r., w sprawie zasad nabycia, zbycia
i wydzier¿awienia lub najmu nierucho-
moœci stanowi¹cych w³asnoœæ lub wie-
czyst¹ dzier¿awê Gminy. Za 1 ha gruntu,
na którym znajduje siê staw, dzier¿awca
zap³aci równowartoœæ 5 q ¿yta. Dwie ko-
lejne uchwa³y dotyczy³y realizacji inwe-
stycji.
Jedna, w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki,
w wysokoœci 1 miliona z³otych, z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej na drugi kon-
trakt budowy kanalizacji, obejmuj¹cy bu-
dowê sieci kanalizacji sanitarnej z kana-
³ami bocznymi i przepompowniami
w Czaczu. W projekcie tej uchwa³y, bur-
mistrz sugeruj¹c siê otrzymaniem jesz-
cze w tym roku dotacji z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej, zaproponowa³ by po³owa
po¿yczki zosta³a przyznana w 2009 r., zaœ
druga jej czêœæ w roku kolejnym. Ponie-
wa¿ kilka dni po podjêciu uchwa³y oka-
za³o siê, ¿e dotacja z NFOŒ wp³ynie na
konto samorz¹du w kolejnym roku, a nie
jak zak³adano wstêpnie w roku bie¿¹cym
zasz³a natychmiastowa koniecznoœæ do-
konania zmiany tej¿e uchwa³y. W tym
celu, na proœbê burmistrza Œmigla, prze-
wodnicz¹cy Rady zwo³a³ w poniedzia³ek,
28 wrzeœnia nadzwyczajn¹ sesjê, by pod-
j¹æ now¹ uchwa³ê i w bie¿¹cym roku za-
ci¹gn¹æ po¿yczkê na ca³¹ kwotê 1 mln.
z³otych, na co rajcy przystali. Tym sa-

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Œmigla mym uchwa³a z 24 wrzeœnia straci³a moc.
Druga uchwa³a tak¿e dotyczy³a wyra¿e-
nia zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zania
finansowego: w kwocie 2 898 147 z³. na
prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji
w 2010 roku oraz 593 845 z³ na przebu-
dowê istniej¹cej stacji uzdatniania wody
w Sp³awiu równie¿ zaplanowan¹ w roku
nastêpnym.
Rada wprowadzi³a tak¿e bie¿¹ce zmiany
do tegorocznego bud¿etu. I tak po stro-
nie dochodów, zapisano m.in. 4 000 z³.,
które przyznano Gimnazjum w Œmiglu w
ramach projektu "Comenius", 24 000 z³
z odsetek od nieterminowych wp³at po-
datków od osób fizycznych, a tak¿e 1000
z³ od osób prawnych. W wydatkach zmia-
ny dotyczy³y m.in. kwoty 31 797 z³. za-
oszczêdzonej na budowie oœwietlenia
w Bruszczewie i Poladowie, a tak¿e kosz-
tu ustawienia nowych przystanków
w Œmiglu na kwotê 8980 z³.
Kolejn¹ sesjê przewodnicz¹cy œmigiel-
skiej Rady zaplanowa³ na 29 paŸdzierni-
ka br.

A. Kasperska

7 wrzeœnia w Zespole Szkó³ w Broni-
kowie odby³o siê uroczyste ods³oniêcie
tablicy poœwiêconej ppor. Stefanowi Ry-
smannowi, kierownikowi szko³y w Bro-
nikowie, zamordowanemu w Charkowie.
Na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele
w³adz lokalnych, córki S. Rysmanna
z mê¿ami, proboszcz parafii w Broniko-
wie, a tak¿e osoby, które zna³y bohatera
oraz jego rodzinê. Obecni byli tak¿e ofia-
rodawcy kamienia, na którym zawis³a pa-
mi¹tkowa tablica.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê odœpiewa-
niem hymnu i powitaniem przyby³ych
goœci. Nastêpnie przedstawiony zosta³
rys historyczny dotycz¹cy wydarzeñ

W Bronikowie pamiêtaj¹
wrzeœnia 1939 roku. Uczestnicy uroczy-
stoœci mieli okazjê wys³uchania wspo-
mnieñ córki S. Rysmanna na temat bo-
hatera oraz sytuacji jej rodziny podczas
wojny i po jej zakoñczeniu. G³os zabra³a
tak¿e m³odsza córka poleg³ego, która
podziêkowa³a za pamiêæ o ojcu. Najwa¿-
niejszym momentem uroczystoœci by³o
ods³oniêcie tablicy poœwiêconej ppor. Ste-
fanowi Rysmannowi, która zosta³a zawie-
szona na g³azie w parku przy szkole.
Goœcie mogli obejrzeæ okolicznoœciow¹
wystawê poœwiêcon¹ zbrodni katyñskiej
i pomordowanym w Œmiglu i Koœcianie
we wrzeœniu 1939 roku.
Nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Bronikowie

foto archiwum szko³y
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Wieczorem, w przeddzieñ 70. roczni-
cy wybuchu II wojny œwiatowej, na œmi-
gielskim rynku stanê³y fotogramy z wi-
zerunkami œmigielan rozstrzelanych we
wrzeœniu, paŸdzierniku i listopadzie
1939 r. Obok portretów zamieszczono
tablicê z nazwiskami osób, których foto-
grafii, pomimo wysi³ków i apelów w lo-
kalnej gazecie, nie uda³o siê odnaleŸæ.
W ten sposób przywo³ano pamiêæ o tra-
gicznych wydarzeniach 1939 r. i po raz
kolejny oddano czeœæ pomordowanym
mieszkañcom Ziemi Œmigielskiej.
Ustawienie fotogramów by³o jednym
z elementów obchodów 70. rocznicy wy-
buchu wojny zaplanowanych na wrzesieñ
i paŸdziernik przez komitet organizacyj-
ny, w sk³ad którego weszli: Urz¹d Miej-
ski Œmigla, Hubert Zbierski, Centrum
Kultury w Œmiglu, Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Œmiglu, Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Œmiglu, Œmigiel-
skie Towarzystwo Kulturalne, ZHP Hu-
fiec Œmigiel, OSP Œmigiel, ZGKiM w Œmi-
glu, Zespo³y Szkó³ w: Bronikowie, Cza-
czu, Starym Bojanowie, Starej Przysiece
Drugiej, Gimnazjum oraz Szko³a Podsta-
wowa w Œmiglu.
Fotogramy zosta³y wykonane w zak³a-
dzie fotograficznym Teresy i Jerzego
Marciniaków. W 1994 roku podjêli siê
odtworzenia i archiwizacji zdjêæ rozstrze-
lanych œmigielan, pochodz¹cych ze zbio-
rów Huberta Zbierskiego. Portrety sta-
nowi³y integraln¹ czêœæ przygotowywa-

nej wówczas przez niego publikacji „Syl-
wetki Polaków rozstrzelanych w 1939
roku na Starym Rynku w Œmiglu”. Po 15
latach ten sam autor ponownie podj¹³ siê
spisania wydarzeñ z 1939 r., poszerzaj¹c
zakres opracowania o dodatkowe fakty.
Nowe wydawnictwo wpisuje siê w kalen-
darium rocznicowych obchodów. Wie-
czór autorski Huberta Zbierskiego po³¹-
czony z promocj¹ ksi¹¿ki pt. „Sylwetki
rozstrzelanych mieszkañców Ziemi Œmi-
gielskiej” odby³ siê 9 paŸdziernika w Cen-
trum Kultury. Wykonanie fotogramów
zosta³o czêœciowo sfinansowane przez
Fundacjê Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej w ramach Programu Wspie-
rania Aktywnoœci Lokalnej „Razem mo-
¿emy wiêcej”. Dotacjê na ten cel pozy-
ska³a jednostka Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Œmiglu, sk³adaj¹c projekt „Bo-
haterowie Ziemi Œmigielskiej”. Pozosta-
³e œrodki pochodzi³y z bud¿etu gminy.
Znacznie mniejszy format ni¿ na rynku
maj¹ zdjêcia rozstrzelanych (wykonane
nieodp³atnie równie¿ przez zak³ad T. J.
Marciniaków), które zawieszono wraz
z biogramami w holu Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Œmiglu. W budynku szko-
³y zlokalizowano tak¿e wystawê, wypo¿y-
czon¹ z zasobów Instytutu Pamiêci Na-
rodowej. Otwarcie 4 wrzeœnia ekspozy-
cji po³¹czono z premier¹ filmu dokumen-
talnego nakrêconego przez uczniów Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie pt. „Gmina Œmigiel w latach
1939-1945, wspomnienia mieszkañców”.

M i n ê ³ o  7 0  l a t …
Poza materia³ami ze zbiorów IPN zgro-
madzono tam równie¿ pami¹tki œmigie-
lan z okresu II wojny œwiatowej, m.in. li-
sty z obozu pracy, obozowe dokumenty.
Ekspozycjê mo¿na by³o ogl¹daæ do
30 wrzeœnia.
W kalendarium obchodów rocznicowych
wpisano ponadto wyk³ad dr. Eugeniusza
Œliwiñskiego pt. „Dzia³ania wojenne XVII
Pu³ku U³anów w 1939 r.” po³¹czony z pro-
mocj¹ ksi¹¿ki jego autorstwa (16 wrze-
œnia), uroczyste ods³oniêcie tablicy po-
œwiêconej ppor. Stefanowi Rysmannowi,
kierownikowi szko³y w Bronikowie, za-
mordowanemu w Charkowie (17 wrze-
œnia), okolicznoœciow¹ mszê œw. w ko-
œciele farnym w Œmiglu, Apel Poleg³ych
oraz otwarty turniej strzelecki – „Memo-
ria³ im. Braci Kurkowych publicznie roz-
strzelanych na œmigielskim rynku”
(26 wrzeœnia), konkursy historyczne dla
m³odzie¿y gimnazjalnej organizowane
przez Centrum Kultury (30 wrzeœnia),
Milcz¹cy Marsz ulicami Œmigla, w rocz-
nicê pierwszej egzekucji (30 wrzeœnia),
a tak¿e widowisko historyczne w re¿y-
serii Janusza Dodota po³¹czone z wyk³a-
dem przygotowanym przez Wojciecha
Ciesielskiego (23 paŸdziernika). Roczni-
cowe obchody zakoñczy, zaplanowana na
wieczór 30 paŸdziernika, msza œw. polo-
wa na œmigielskim rynku. Tego dnia zo-
stan¹ równie¿ zdjête fotogramy rozstrze-
lanych.

A. K. M.D.

foto: M.D.

foto: A. Kasperska

foto: CK.

foto: A. Kasperska
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Lokalna, patriotyczna uroczystoœæ
odby³a siê 29 sierpnia w Machcinie. Od-
s³oniêcia tablicy, na której wyryto napis:
„W ho³dzie mieszkañcom Machcina
uczestnikom walk wyzwoleñczych
o woln¹ Polskê. Spo³eczeñstwo wsi,
Machcin 1 wrzeœnia 2009 r.” dokona³ so³-
tys Zygmunt Miko³ajczak, wspólnie z po-
tomkami jednego z uczestników Powsta-
nia Wielkopolskiego.
Nazwiska osób bior¹cych udzia³ w dzia-
³aniach wojennych I i II wojny œwiatowej:
Furmaniak Stanis³aw, G¹d Mateusz,
Gebzczyk Jakób, Gêbaczyk Jan, Maæko-
wiak Jan, Mas³owski Franciszek, Mocek
Tomasz, Sibiñski Stanis³aw, Szymaniak
Stanis³aw, Szudra Jan, Urbanowski Sta-
nis³aw, Urbanowski Szczepan, Wróbel
Stanis³aw, Ambrowczyk Fabian, Borkow-
ski Marcel, G¹d Mieczys³aw, Józefczak
Józef, KaŸmierski Stanis³aw, Ko³odziej
Roman, Lorenz Andrzej, Lorenz Józef,
Maækowiak Jan, Mas³owski Jan, Miko³aj-
czak Boles³aw, Mocek Edmund, Poni¿y

W pierwszej po³owie sierpnia najstar-
sza grupa Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” wraz z kapel¹ dudziarsk¹
koncertowa³a w Serbii, gdzie pojecha³a
na zaproszenie zespo³u folklorystyczne-
go „Tanasko Rajiæ” z Cacak. Podczas
pobytu w Serbii zespó³ uczestniczy³ w fe-
stiwalu trêbaczy w Guczy. W tym roku
po raz przyjecha³y tam kapele trêbaczy
graj¹ce charakterystyczny dla Serbii ro-
dzaj muzyki znany w Polsce z utworów
Gorana Bregovica. Gucza to miejsce
magiczne, na jednym rogu ulicy potrafi-
³o graæ jednoczeœnie kilka kapel. Przez
cztery dni festiwal odwiedzi³o 200 tys.
mi³oœników takiej muzyki, w tym tak¿e
z Polski. Zespó³ z Niet¹¿kowa zaprezen-

W ho³dzie mieszkañcom Machcina

Tañczyli w Serbii, Bu³garii i na Wêgrzech

Leon, Przybylski Roman, Stawiñski Zyg-
munt, Szymañski Józef, Urbanowski
Wac³aw oraz Powstaniu Wielkopolskim:
Borkowski Piotr, Karamelczyk Broni-
s³aw, KaŸmierski Antoni, KaŸmierski
Franciszek, Szklarski Stanis³aw, Szklar-
ski Wojciech, zosta³y odczytane, a nastêp-
nie umieszczone w specjalnej, metalowej
tubie, któr¹ z³o¿ono pod kamieniem
z przytwierdzon¹
tablic¹. Poœwiêce-
nia tablicy oraz no-
wego chodnika do-
kona³ ks. Leszek
G r z e l a k ,  p r o -
boszcz parafii pw.
œw. Jakuba Wiêk-
szego w D³u¿ynie.
 Pod kamieniem
zap³on¹³ równie¿
symboliczny znicz.
Uczniowie broni-
kowskiej szko³y
przygotowali pro-

ten (Bu³garia).
W Balatonfûzfõ, mieœcie partnerskim
Œmigla, zespó³ zaprezentowa³ tañce rze-
szowsko-przeworskie, kszczonowskie,
tañce i zabawy z Bukówca Górnego oraz
utwory solowe kapeli dudziarskiej. ̄ ywa
reakcja publicznoœci by³a dowodem, ¿e
koncert bardzo siê podoba³. Na festiwa-
lu w Kiten, ze wzglêdu na bardzo du¿¹
liczbê uczestników zespó³ zaprezentowa³
tylko dwa uk³ady: tañce i zabawy z Bu-
kówca Górnego oraz tañce rzeszowsko-
przeworskie. By³a to doskona³a okazja do
konfrontacji swoich umiejêtnoœci z rówie-
œnikami z innych zespo³ów, w tym tak¿e
z Polski („£any” z Poznania, „Mali Go-
rzowiacy” z Gorzowa oraz „Promni”
z Warszawy). Poza koncertami m³odzie¿
korzysta³a ze wspania³ej pogody. Na k¹-
piel w Morzu Czarnym wykorzystywano
ka¿d¹ woln¹ chwilê. Znalaz³ siê tak¿e
czas na próby taneczne i wokalne, zwie-
dzanie Sozopolu i Nesebaru oraz chrzest
najm³odszych sta¿em tancerzy. W drodze
powrotnej do kraju grupa zatrzyma³a siê
w Cacak w Serbii, gdzie spotka³a siê
z tamtejszym zespo³em „Tanasko Raiæ”
oraz ze swoimi kolegami z najstarszej
grupy.
Wakacyjne wyjazdy „¯eñców” wspar³o
finansowo Wielkopolskie Kuratorium
Oœwiaty.

Rafa³ Rosolski
fot. archiwum zespo³u

gram artystyczny.
Z inicjatyw¹ uczczenia pamiêci przodków
wyst¹pili mieszkañcy Machcina, a zreali-
zowali  j¹ wespó³ ze œmigielskim samo-
rz¹dem.
Akt ods³oniêcia tablicy w Machcinie roz-
pocz¹³ w gminie cykl obchodów  70. rocz-
nicy wybuchu II wojny œwiatowej.

A. Kasperska
foto. A. Kasperska

towa³ siê podczas dwóch wieczornych
koncertów transmitowanych przez jedn¹
z serbskich stacji telewizyjnych. Nastêp-
nego dnia gospodarze zorganizowali
„¯eñcom” wycieczkê do monastyrów
znajduj¹cych siê w okolicy Cacak, a wie-
czorem dali wspólny koncert w Ivanjicy.
Odby³ siê te¿ wieczór polsko-serbski.
Nasz zespó³ zaprezentowa³ program
przygotowany specjalnie na wyjazd: ma-
zura, tañce i przyœpiewki górali Beskidu
¯ywieckiego, oczepiny ³owickie oraz
utwory solowe kapeli dudziarskiej. Swój
program zatañczyli tak¿e gospodarze. Po
koncercie odby³o siê spotkanie przy mu-
zyce - obowi¹zkowo wszyscy uczyli siê
polskich i serbskich tañców. Nastêpne-

go dnia Polacy wy-
jechali do Ribarsku
Banjiu – najs³yn-
niejszego serbskie-
go uzdrowiska.
Tego dnia wieczo-
rem „¯eñcy” dali
ostatni  koncer t
w Serbii.
Na prze³omie lipca
i  s ierpnia  dwie
najm³odsze grupy
przebywa³y w Bala-
tonfûzfõ na Wê-
grzech oraz uczest-
niczy³y w Balkan
Folk Festiwal w Ki-
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Pierwsza wymiana uczniowska miê-
dzy szko³ami ze Œmigla i z Wêgier dosz³a
wreszcie do skutku w dniach 14-18 wrze-
œnia. Kontakty miêdzy szko³ami zosta³y
podjête jeszcze przed podpisaniem ofi-
cjalnej umowy partnerskiej miêdzy samo-
rz¹dami Œmigla i Balatonfüzfö – miasta-
mi o podobnej wielkoœci i podobnym po-
tencjale spo³eczno-gospodarczym. Wspo-
mniane umowy podpisano w Œmiglu
w maju podczas corocznych Dni Œmigla
i na Wêgrzech podczas tradycyjnego
Œwiêta œw. Stefana.
Z mojej inicjatywy (Wojciech Adamczew-
ski – nauczyciel jêzyka niemieckiego
w gimnazjum i szkole podstawowej
w Œmiglu) i dyrektorki szko³y i zarazem
nauczycielki jêzyka niemieckiego Bandi-
ne Liszt Amalia zorganizowano grupê
uczniów z wêgierskiego miasteczka, któ-
ra przez ca³y tydzieñ goœci³a w œmigiel-
skich rodzinach. Przez tak zorganizo-
wan¹ wymianê uczniowie mogli lepiej siê
poznaæ.
W pierwszym dniu uczniowie polscy
wraz z rodzicami odebrali swych wêgier-
skich partnerów z mojego domu lub ra-
czej z ogrodu, bo wêgierskie dzieci po
d³ugiej podró¿y bardzo chêtnie gra³y tam
w pi³kê. Zapoznanie przebieg³o sprawnie
i po godzinie mogliœmy z dyrektor szko-
³y w Balatonfüzfö zasi¹œæ do wspólnej
kolacji i omówiæ szczegó³y ca³otygodnio-
wego programu. Ten¿e program by³ bar-
dzo napiêty i gwarantowa³ mnóstwo cie-
kawych, a co najwa¿niejsze wspólnych
przedsiêwziêæ.
W pierwszym dniu pobytu naszych go-
œci powitali dyrektorzy obu œmigielskich

szkó³ i zaprosili ich do zwiedzania obiek-
tu.. O godzinie 900 nast¹pi³o oficjalne
powitanie w siedzibie Urzêdu Miasta,
gdzie burmistrz Wiktor Snela nie ukry-
wa³ swego zadowolenia z odwiedzin na-
szych wêgierskich przyjació³. Dzieci
z obu krajów otrzyma³y prezenty, a po tra-
dycyjnej kawie i ciastkach nadszed³ czas
na zwiedzenie œmigielskich wiatraków.
Nastêpnie udaliœmy siê do liceum, gdzie
obejrzeliœmy wystawê „Œmigiel w latach
1939-1945. Wspomnienia mieszkañców”.
PóŸniej nast¹pi³a przeja¿d¿ka œmigielsk¹
w¹skotorówk¹. Dyrektor wêgierskiej
szko³y mia³a mo¿liwoœæ zaprezentowania
miasta partnerskiego i swej szko³y pod-
czas posiedzenia Rady Pedagogicznej.
S³uchano j¹ z zaciekawieniem, o czym
œwiadczy iloœæ pytañ ze strony naszych
nauczycieli. Po po³udniu dziêki goœcin-
noœci Tadeusza Dekierta mogliœmy spró-
bowaæ swych si³ na strzelnicy Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego. Pobyt po³¹czo-
ny by³ z ogniskiem integracyjnym i tra-
dycyjnym pieczeniem kie³basek. Trzeci
dzieñ to wycieczka do stolicy Wielkopol-
ski, czyli poznañskie Kozio³ki, Stary Ry-
nek, Muzeum Okrêgowe, a tak¿e prze-
ja¿d¿ka po najwa¿niejszych czêœciach
miasta. Atrakcj¹ by³ te¿ pobyt w kinie trój-
wymiarowym 3D IMAX w centrum han-
dlowym Poznañ-Plaza oraz zjazdy na to-
rze saneczkowym na terenach sportowo
– wypoczynkowych Malta.
Czwartego dnia grupa polsko-wêgierska
uczy³a siê jêzyków obcych, tj. ze mn¹ jê-
zyka niemieckiego i z Alin¹ Gromnick¹-
Tañsk¹ jêzyka angielskiego. PóŸniej wy-
konaliœmy w holu szko³y wystawê pla-

Pierwsza wymiana polsko-wêgierska
styczn¹, gdzie ka¿da grupa zaprezento-
wa³a swe miasto. Po obiedzie zaplanowa-
liœmy zajêcia sportowe na obiekcie „Or-
lik” i wizytê w siedzibie Stra¿y Po¿arnej.
M³odzie¿ mog³a obejrzeæ pokaz najnow-
szego sprzêtu i spróbowaæ si³ przy obs³u-
dze sikawek gaœniczych. Dla wiêkszoœci
by³a to pierwsza próba, podobnie jak jaz-
da wozem stra¿ackim. W tym samym
dniu pojechaliœmy jeszcze do Leszna,
gdzie zostaliœmy zaproszeni do redakcji
gazety „ABC”. Nasza grupa mog³a zapo-
znaæ siê z procesem powstawania gaze-
ty. Du¿ych emocji dostarczy³ dzieciom
pobyt w parku linowym „Tarzan”, potem
wizyta na leszczyñskiej starówce, wspól-
ny spacer wokó³ ratusza i oczywiœcie lody.
Pobyt w Lesznie zakoñczyliœmy w „Akwa-
wicie”.
W pi¹tek rano po¿egnaliœmy wêgierskich
przyjació³. Korzyœci, jakie odnieœli
uczniowie obu krajów s¹ na pewno nie
do przecenienia. Wspólnie z dyrektor
szko³y w Balatonfüzfö ustaliliœmy te¿ ter-
min rewizyty na Wêgrzech – wiosn¹ 2010
roku. Wówczas uczniowie ze Œmigla, któ-
rzy teraz goœcili Wêgrów, wyjad¹ do ich
rodzin.
Wizyta grupy wêgierskiej by³a mo¿liwa
dziêki finansowemu wsparciu Rady Ro-
dziców i burmistrza. Wa¿ne by³o te¿ za-
anga¿owanie komendanta Stra¿y Po¿ar-
nej w Balatonfüzfö Istvana Kovacsa, któ-
ry na w³asny koszt osobiœcie przewióz³
wêgiersk¹ grupê do Œmigla.

Wojciech Adamczewski
foto W.A.

UWAGA!!!

Poszukujê jakiegokolwiek pojedynczego numeru „NASZ KURJER” 1933 r. i „G£OS ŒMIGIELSKI” 1936 r.

Hubert Zbierski Œmigiel, ul. Koœciuszki 41/4 tel. 065 5 180 260
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1 lipca 1923 roku odby³a siê w Brusz-
czewie uroczystoœæ poœwiêcenia polskiej
osady kolonizacyjnej przez ks. prob. No-
waka. Przemarsz i przejazd banderii kon-
nej, licznych powózek rozpocz¹³ siê od
koœcio³a œw. Wita i prowadzi³ do Szko³y
Katolickiej w Bruszczewie, gdzie odpra-
wiono mszê œw., a póŸniej poœwiêcono
osobno ka¿de gospodarstwo. 2 lipca roz-
poczê³o siê w Œmiglu strzelanie królew-
skie poprzedzone poœwiêceniem w ko-
œciele œw. Wita sztandaru. Królem zosta³
komisarz obwodowy W³adys³aw Pioch,
a wicekrólem p. Zieliñski. Po zakoñcze-
niu strzelania, o godz.. 1530, rozpocz¹³ siê
ulicami miasta pochód. Na czele kroczy-
³a orkiestra wojskowa. Na pocz¹tku lip-
ca zawieszono z powodu prac remonto-
wych kursowanie poci¹gów kolei powia-
towej. Wprowadzono zastêpcz¹ komuni-
kacjê autobusow¹ (omnibusow¹). W cza-
sie sesji rady miejskiej, która odby³a siê
7 lipca, przyjêto ofertê gminy ¿ydowskiej
kupna bó¿nicy i cmentarza. W tym okre-
sie zosta³a utworzona w Œmiglu spó³ka
pod nazw¹ Fortuna Fabryka Wyrobów
P³óciennych i We³nianych. Siedziba spó³-
ki znajdowa³a siê przy ulicy Kiliñskiego

58. Wa¿nym wydarzeniem dla miasta
by³o tak¿e poœwiêcenie 29 lipca gmachu
Spó³dzielni Spo¿ywców „Zgoda”.
Powiat Œmigielski zaoferowa³ sprzeda¿
trzykilometrowego odcinka kolei po-
wiatowej od Augustowa do £ubnicy.
W dniach 11 i 12 sierpnia w sali strzelec-
kiej da³ koncert znakomity chór kijow-
ski. Z dniem 1 wrzeœnia zosta³a upañstwo-
wiona Szko³a Wydzia³owa w Œmiglu. Wie-
lu mieszkañców Œmigla i powiatu kiero-
wa³o siê dniach od 1-9 wrzeœnia na trady-
cyjny odpust w Górce Duchownej. Za-
rz¹d Towarzystwa Nauczycieli og³osi³, ¿e
uzyskany dla cz³onków przydzia³ cukru
mo¿na odebraæ za dop³at¹ 20 tyœ. mkp u
kupca p. Wawrzyniaka. W dniu 6 paŸ-
dziernika nowym burmistrzem Œmigla
zosta³ dotychczasowy komisarz obwodo-
wy W³adys³aw Pioch. 1 listopada ks. prob.
Górski poœwiêci³ w Wielichowie pomnik
poleg³ych. 23 grudnia  w koœciele para-
fialnym w Buczu zosta³a odprawiona
msza prymicyjna ks. Albina Kutznera,
który by³ synem tamtejszego nauczycie-
la, w dniu prymicji swego syna obcho-
dzi³ jubileusz 55 lat pracy nauczycielskiej.
Tradycyjnie warto by zwróciæ uwagê na

Pod has³em „Ruszajmy siê razem”
bawili siê mieszkañcy Wonieœcia 22 sierp-
nia, podczas festynu rodzinnego po³¹czo-
nego z do¿ynkami. Organizatorem im-
prezy by³a Rada So³ecka, która pozyska-
³a na ten cel dofinansowanie z powiatu
koœciañskiego, a tak¿e pomoc pracowni-
ków Centrum Kultury w Œmiglu w jej
przeprowadzeniu. Dla dzieci oraz ca³ych
rodzin przygotowano szereg gier i zabaw.
Do udzia³u w konkurencjach nie brako-
wa³o chêtnych. Na zwyciêzców czeka³y
nagrody, a na najm³odszych dodatkowo
s³odycze. Z okazji œwiêta plonów so³tys

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Œmiglu po raz
kolejny by³a organizatorem letniego wy-
poczynku dla dzieci i m³odzie¿y, pod-
opiecznych œwietlic socjoterapeutycz-
nych z obszaru gminy.
„Akcja Lato 2009” obejmowa³a dwa tygo-
dniowe turnusy w Rzeczce, miejscowo-
œci po³o¿onej w Górach Sowich oraz jed-
nodniow¹ wycieczkê do Karpacza. Do
Rzeczki ³¹cznie wyjecha³o 106 podopiecz-
nych, w wieku od 10 do 16 lat. Z wyjazdu

Ziemia Œmigielska w II pó³roczu 1923 roku w kronice „Orêdownika
Œmigielskiego”.

Wonieœæ siê bawi³

Lato GKRPA

ówczesne reklamy i og³oszenia.

Zaginê³a w sobotê 21.7
1 letnia ja³owica czarno-bia³a
Proszê o doniesienie lub odprowadzenie
Józefa Szel¹g Kobylniki

Domu nie opuœci³am
- przez porywczoœæ mego mê¿a
czujê siê dotkniêta – wybaczam

Dwie bia³e gêsi
uciek³y z podwórza
Uczciwego znalazcê proszê o oddanie
za wynagrodzeniem
do koœcielnego koœcio³a katolickiego

Przyb³¹ka³a siê wy¿lica
Do odebrania
na probostwie w Buczu

Ka¿d¹ iloœæ
tablic
dla psów dostarczy
zak³ad instalacyjny
Piotr Ziegler
Œmigiel –Rynek

Jan Pawicki

Alfred Splisteser
wrêczy³ Wiktoro-
wi Sneli bochen
chleba upieczony
w  m i e j s c o w e j
piekarni. Impre-
zy zakoñczy³a za-
bawa taneczna.
So³tys i Rada So-
³ecka sk³adaj¹
podziêkowania
sponsorom, któ-
r z y  p o m o g l i
w zorganizowaniu festynu.

do Karpacza skorzysta³o 48 dzieci, w wie-
ku od 6 do 10 lat.
Tygodniowy pobyt w Górach Sowich
obejmowa³ wizytê w podziemnym mie-
œcie „Osówka”, piesze rajdy, zwiedzanie
zapory wodnej w Zagórzu Œl¹skim oraz
zamku w Grodnie. Ponadto dzieci korzy-
sta³y z k¹pieli w basenie, a tak¿e zdoby-
wa³y górê „Sowê”. M³odsi podopieczni,
poza pobytem w Karpaczu odwiedzili
„Western City”.
Akcja „Lato 2009” zosta³a w ca³oœci sfi-

nansowana ze œrodków Gminnej Komi-
sji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych. Komisja dofinansowa³a równie¿
koszty uczestnictwa dziesiêciorga dzie-
ci z gminy w rajdzie rowerowym zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Poro-
zumienie Ziemia Koœciañska, a tak¿e
wspar³a finansowo letnie festyny wiej-
skie.

A. Kasperska

A. Kasperska
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Coroczny koncert œmigielskiej M³o-
dzie¿owej Orkiestry Dêtej na Placu Roz-
strzelanych sta³ siê mi³¹ tradycj¹. Rodzi-
ce muzyków i liczne grono sympatyków
pomimo niezbyt przyjaznej pogody ze-
brali siê pod ratuszem, by przy piêknej
muzyce rozrywkowej spêdziæ niedzielne
popo³udnie 6 wrzeœnia. Warto by³o. „City
2000”, „Zorba, greckie wino”, „Gold”
Abby, „Fascynuj¹cy perkusista” (solo na
perkusji w wykonaniu Szymona Franka)
to tylko niektóre utwory, które zagra³a
orkiestra podczas pó³toragodzinnego
koncertu. By³ to program przygotowany
podczas niedawnego zgrupowania or-
kiestr w ¯arach oraz warsztatów szkole-
niowych w Siano¿êtach.
Pomiêdzy utworami wiceburmistrz Wie-
s³awie Poleszak-Kraczewskiej wrêczono
medal „Przyjaciela orkiestr”.

Doœæ d³ugo trwa³y rozmowy na temat
wystawy Marysi w tutejszym Centrum
Kultury. Ona sama nie by³a przekonana,

Taki by³ motyw przewodni koncertu,
który odby³ siê w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Œmiglu. By³ to drugi ju¿
wystêp przygotowany specjalnie dla œmi-
gielskiej publicznoœci przez wokalistów
Studia Piosenki „Muzol”. Ró¿norodnoœæ
piosenek, piêkne wykonanie wokalne, do
per fekcji dopracowane chórki – to
wszystko sprawi³o, ¿e ponad godzinny
koncert min¹³ w oka mgnieniu. Wra¿e-
nia wokalne oraz swoboda, z jak¹ m³odzi
wokaliœci wyst¹pili na scenie, by³y wyni-
kiem pracy, jak¹ w³o¿y³a w to przedsiê-
wziêcie Marzena Osiewicz – wyk³adow-
ca Pomaturalnego Studium Piosenkar-
skiego w Poznaniu. Cz³onkowie studia:

Rozrywkowy koncert

W trzech technikach

P i o s e n k a  j e s t  d o b r a  n a  w s z y s t k o

Koncert obfitowa³
nie tylko w rozryw-
k i  m u z y c z n e .
Wiatr p³ata³ figle
muzykom, por y-
waj¹c nuty, które
z³apa³ Micha³ Gru-
szecki, zdobywaj¹c
zas³u¿one oklaski.
Orkiestra wzboga-
ci³a siê o pomocni-
ka – Henryk Kra-
czewski przez ca³y
prawie koncer t
przytrzymywa³ „niesforne” nuty kapelmi-
strzowi. By³y te¿ popisy gimnastyczne
w wykonaniu niezawodnego fotografa –
Jerzego Marciniaka, który poprzesta³ co
prawda na wdrapywaniu siê na okolicz-
ne znaki i tablice, ale gdyby móg³, zacz¹³-

a¿ wreszcie uda³o siê – leszczynianka
Maria Kuœnierek-Œwita³a pokaza³a swo-
je prace. Jest to przekrój jej dzia³alnoœci

o d  k o ñ c a  l a t
osiemdziesi¹tych
do roku 2008 i jed-
noczeœnie pierw-
sza indywidualna
wystawa.
Jak sama mówi,
malarstwem i ry-
sunkiem intereso-
wa³a siê od naj-
m³odszych lat. Od
1976 roku czynnie
uczestniczy³a w za-
jêciach leszczyñ-
skiej sekcji plasty-
ków w Miejskim

by fruwaæ, aby tylko zrobiæ orkiestrze jak
najlepsze zdjêcie. Pomimo ch³odnego
wiatru atmosfera koncertu by³a napraw-
dê gor¹ca.

M.D.

Oœrodku Kultury w Lesznie prowadzo-
nej przez Zbigniewa £ukowiaka. Jest ab-
solwentk¹ PWSSP w Poznaniu, a obec-
nie nauczycielem plastyki w szkole pod-
stawowej i gimnazjum. Od 2005 roku jest
instruktorem grupy plastycznej Uniwer-
sytetu III Wieku w Lesznie, a w 2007 ob-
jê³a funkcjê instruktora sekcji leszczyñ-
skich plastyków w MOK w Lesznie.
Na wystawie zobaczyæ mo¿na prace
w trzech technikach: akwarela, olej, pa-
stel. Zabawa kolorem, subtelnoœæ, a jed-
noczeœnie odwaga w eksperymentowa-
niu, to wszystko jest widoczne w pracach
Marysi.
Wszystkim zaproszonym goœciom, obec-
nym na wernisa¿u bardzo dziêkujê za
przybycie. Autorce natomiast dziêkujê za
spontaniczne otwarcie swojej wystawy.

T. Szulc

Emilia Ziegler, Da-
ria Kaczór, Ma³go-
rzata Kozak, Patry-
cja B³ocian, Klau-
dia Adamczewska,
Joanna Jankowska,
Pamela Munyama
oraz Maciej Mu-
cherski. udowodni-
li, ¿e „Piosenka jest
dobra na wszyst-
ko”.

M.D.

Autorka Maria Kuœnierek-Œwita³a wita przyby³ych goœci
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W bronikowskiej placówce oœwiato-
wej rok szkolny rozpoczêto od przypo-
mnienia dzieciom podstawowych zasad
bezpieczeñstwa na drodze, w szkole oraz
domu.
W tym celu najm³odsi uczniowie 18 wrze-
œnia spotkali siê funkcjonariuszem Ko-
mendy Powiatowej Policji w Koœcianie,
aspirantem sztabowym Maciejem Maty-
siakiem z Zespo³u ds. Nieletnich i Pato-
logii. Dzieci z zaciekawieniem s³ucha³y
porad i zadawa³y mnóstwo pytañ. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszy³a siê
policyjna maskotka – „Pyrek”. Policjant
omówi³ równie¿ bardzo istotn¹ kwestiê
kontaktów dzieci z obcymi ludŸmi. Spo-
tkanie poparte zosta³o prezentacj¹ mul-

„Ludzie ¿yj¹ tak d³ugo, jak d³ugo inni
pielêgnuj¹ pamiêæ o nich myœl¹c i kocha-
j¹c”.

Zbli¿a siê najsmutniejsze, ale jedno-
czeœnie piêkne œwiêto. Ka¿dego roku
pierwszego listopada spotykamy siê przy
grobach naszych bliskich, tych, za któ-
rymi tak bardzo têsknimy, których nam
brakuje, aby ich powspominaæ, oddaæ im
ho³d swoj¹ obecnoœci¹, choæ na chwilê
zadumaæ siê, zastanowiæ nad ¿yciem.
Przypominamy sobie, ile nasi zmarli bli-
scy dla nas zrobili i jak niewiele my zro-
biliœmy dla nich. Niew¹tpliwie jest to dla

Wrzesieñ w bronikowskiej szkole

Ju¿ niebawem Wszystkich Œwiêtych...

timedialn¹. Prócz
cennych uwag do-
tycz¹cych bezpie-
czeñstwa, dzieci
otrzyma³y tak¿e
kolorowe gad¿ety
z logo policyjnego
bohatera – Pyrka.
Dzieñ póŸniej od-
by³a siê wycieczka
rowerowa w ra-
mach kampani i
„Zachowaj TrzeŸ-
wy Umys³”. Inicja-
torem rajdu rowe-
rowego by³a Jadwi-
ga Kuœnierczak,

zaœ jego uczestni-
kami uczniowie
klasy V i VI szko³y
p o d s t a w o w e j .
Opiekunami grupy
byli nauczyciele:
Jadwiga Kuœnier-
czak, Bernadeta
Bojek i Karolina
Fr¹k. Grupa sie-
demnastu rowe-
rzystów wyruszy³a
w t r a s ê  s p r z e d
szko³y w Broniko-
w ie  i u d a ³ a  s i ê
w kierunku rezer-

nas dzieñ zadumy, pe³en refleksji i prze-
myœleñ, na które na co dzieñ z ró¿nych
powodów nie mamy b¹dŸ te¿ nie chce-
my mieæ czasu. Jak bardzo jest to dla nas
wa¿ne œwiêto, mog¹ œwiadczyæ wielo-
dniowe przygotowania.
Jednak¿e na ka¿dym cmentarzu mo¿emy
natkn¹æ siê na groby zaniedbane, poro-
œniête traw¹, chwastami, czêsto z obt³u-
czonymi p³ytami nagrobnymi czy te¿ po-
³amanymi krzy¿ami, na których ju¿ na-
wet nie jesteœmy w stanie odczytaæ, kto
w tym miejscu spoczywa. Takie smutne
obrazy mo¿na znaleŸæ wszêdzie. Przy-
gnêbiaj¹ce jest to, jak ³atwo czasami mo¿-

watu przyrody – Jezioro Trzebidzkie. Po
dotarciu na miejsce uczestnicy rajdu
wziêli udzia³ w krótkiej lekcji przyrody,
któr¹ przygotowa³a pani Kuœnierczak.
Uczniowie dowiedzieli siê m.in., jak na-
le¿y siê zachowywaæ na terenach chro-
nionych. Rezerwat by³ dla naszych rowe-
rzystów idealnym miejscem na posi³ek,
odpoczynek i relaks.
W drodze powrotnej grupa zatrzyma³a
siê w Soko³owicach, gdzie na dzieci cze-
ka³y kolejne atrakcje: gry ruchowe pro-
muj¹ce zdrowy i aktywny styl ¿ycia oraz
zabawy integracyjne, które poprowadzi-
li opiekunowie wyprawy.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
foto archiwum szko³y

na zapomnieæ o zmar³ych. Nie zawsze
jest to jednak kwestia niepamiêci, niekie-
dy o groby nie ma ju¿ kto dbaæ. Jak po-
winniœmy siê zachowaæ, widz¹c zanie-
dban¹ mogi³ê? Przejœæ obojêtnie w prze-
konaniu, ¿e to nie nasza sprawa? A mo¿e
warto sobie uœwiadomiæ, ¿e nie wiemy,
jaki los czeka nasze mogi³y? Poœwiêciæ
chwilê czasu, aby zagrabiæ jesienne li-
œcie, zapaliæ znicz i pomodliæ siê? Mo¿e
warto pomyœleæ te¿ o tych „obcych”, po-
rzuconych czy  zapomnianych mogi³ach,
które znajduj¹ siê na cmentarzu i znaleŸæ
czas – na chwilê refleksji...

Ania K.
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Sobota, 19 wrzeœnia, ³owisko specjal-
ne w Kazimierzu k. S¹czkowa. S³oneczna
pogoda, cisza, b³êkit nieba i wody, zieleñ
pól. W tej sielankowej scenerii dziesiêæ
trzyosobowych reprezentacji rywalizowa-
³o w IV Dru¿ynowych Zawodach Wêdkar-
skich o Puchar Przewodnicz¹cego Stowa-
rzyszenia Gmin Nadobrzañskich.
We wszystkich dotychczasowych zawo-
dach zwyciê¿a³a dru¿yna z Wolsztyna.
Czy równie¿ tym razem, w zmienionych
warunkach (dot¹d zawody odbywa³y siê
na rzece lub naturalnych jeziorach, tym
razem miejscem rywalizacji by³ staw ho-
dowlany) zawodnicy z Wolsztyna bêd¹
niepokonani? To pytanie, choæ niewypo-
wiedziane na g³os, wisia³o w powietrzu.
Olimpijski spokój zawodników i komen-
tarze obserwatorów: „Nie bierze”, „Ktoœ
ma karpia”,  „W przysz³ym roku wraca-
my na rzekê”… W koñcu chwila prawdy
- wa¿enie ryb.
Zwyciêzcami we wszystkich sektorach
i w ca³ych zawodach okazali siê reprezen-

IV Parada Psów w Œmiglu skupi³a na
miejskim stadionie hodowców i wielbi-
cieli czworonogów. Rejestracja do kon-
kursu na najsympatyczniejszego psa od-
bywa³a siê w trzech kategoriach: grupa
A – psy ma³e (16 zg³oszeñ), grupa B –
psy œrednie (12 zg³oszeñ), grupa C – psy
du¿e (12 zg³oszeñ). Dziesiêæ psów z ka¿-
dej grupy, wybranych przez jurorów,
przechodzi³o do pó³fina³ów, w których
jurorzy wybierali ju¿ tylko po trzy psy
z ka¿dej kategorii. W finale I m zajê³a Pe-
drosa Pirene Senida rasy shit-tzu (w³a-
œciciel Maja Nowacka), II m Tara - poso-
kowiec bawarski (w³aœciciel Krzysztof
Kuciak), III m Franek – parson russell
terrier (w³aœciciel Aleksandra Pry³),
IV m Ritta – seter irlandzki (w³aœciciel
Genowefa Nowak), V m Mona – berneñ-

30 sierpnia na boisku w Morownicy
spotka³o siê 6 dru¿yn pi³karskich, aby

Wêdkowali o puchar

Zwyciê¿y³a Pedrosa Pirene Senida

Walczyli o puchar

tanci gminy Przemêt: Walenty Stachow-
ski, Leszek Kalitka i Brunon Pochanke.
Dodatkowo, ci trzej panowie rozegrali
miêdzy sob¹ rywalizacjê o najwiêksz¹
rybê, w której zwyciê¿y³ Walenty Sta-
chowski. W zwi¹zku z powy¿szym, poza
pucharem przewodnicz¹cego stowarzy-
szenia panowie wywieŸli z S¹czkowa naj-
wiêcej nagród. II miejsce i puchar staro-
sty koœciañskiego wywalczyli wêdkarze
z Rakoniewic. III dru¿yn¹, nagrodzon¹
pucharem burmistrza Œmigla, okaza³a siê
reprezentacja gminy Jaraczewo. Tu¿ za
podium znalaz³ siê Wolsztyn. Trzeba
przyznaæ, ¿e walczyli dzielnie. Gdy nie
uda³o im siê z³owiæ karpia (lub innej gru-
bej ryby), przestawili siê na drobniejsz¹
zdobycz i „ostro gonili” trzy pierwsze
zespo³y. Razem z Wolsztynem na IV miej-
scu sklasyfikowano dru¿yny z Nowego
Tomyœla, Lwówka Wlkp., Wijewa, Lipna,
Siedlca i Œmigla.
Dru¿yna ze Œmigla, bêd¹ca wspó³gospo-
darzem zawodów, zakoñczy³a start hono-

rowym wynikiem 0.0. Odnotowaæ nale-
¿y równie¿ fakt, ¿e w zespole Œmigla, po
raz drugi w historii zawodów do rywali-
zacji stanê³a kobieta – Anna £upicka.
Brawa nale¿¹ siê równie¿ Markowi Jago-
dziñskiemu z Koœciana - sêdziemu zawo-
dów.
Za rok kolej na Przemêt. Wygrali, maj¹
wiêc szansê zaprezentowaæ innym gmi-
nom zasobnoœæ i piêkno swoich jezior.

Adam Koziñski
Prezes Stowarzyszenia Gmin

Nadobrzañskich
foto archiwum stowarzyszenie

ski pies pasterski (w³aœciciel Oliwia
Szul), VI m Emi – ratlerek (w³aœciciel
Mateusz Schultz), VII m Sonia – owcza-
rek (w³aœciciel Adriana Sobkowiak),
VIII m Ali – shar-pei (w³aœciciel Micha³
Omieczyñski), IX m Nikola – mieszaniec
(w³aœciciel Marcin Kasztelan).

W³aœciciele wszystkich psów bior¹cych
udzia³ w konkursie otrzymali dyplomy
oraz pami¹tkowe butony. Dla trzech naj-
sympatyczniejszych psów puchary ufun-
dowa³ burmistrz Œmigla, zwierzêta otrzy-
ma³y worki karmy „Chappi”, a w³aœcicie-
le ksi¹¿ki o hodowli psów. Za zajêcie
miejsc IV-IX nagrod¹ by³y medale, kar-
ma oraz wydawnictwa ksi¹¿kowe.
Podczas parady Violetta Dêbniak – wi-
ceprzewodnicz¹ca Zwi¹zku Kynologicz-
nego Oddzia³u w Lesznie przedstawi³a
cechy rasowych psów pasterskich
i obronnych, zaprezentowanych przez
hodowców, a Aleksandra Szyd³owska –
prezenterka, mistrzyni Europy zdradzi-
³a zebranym techniki prezentacji psa na
pokazach.

OKFiR
fot. OKFiR

zagraæ o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Œmigla: Alvaro, DAN -MIR, DH
TRANS, EDA-TRANS, Picaso Nadolnik
oraz Eleven Team Morownica. Imprezê
otworzy³ fundator pucharu Jan Józefczak.
Zespo³y w wyniku losowania zosta³y po-
dzielone na dwie grupy i rozegra³y me-
cze (2 x 10 minut) systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Po podsumowaniu wyników
rozplanowano trzy fina³y. Dru¿yny, któ-
re zajê³y trzecie miejsca w grupach, ro-

zegra³y fina³ o miejsca V-VI, zdobywcy
miejsc drugich walczyli o pozycje III-IV,
a pierwszych miejsc w eliminacjach ro-
zegrali fina³ o miejsca I-II.
fot. OKFiR

Ostatecznie puchar odebra³a dru¿yna
DAN-MIR, II miejsce zaj¹³ zespó³ EDA–
TRANS, III m Eleven Team Morownica,
IV m DH TRANS, V m ALVARO a VI Pi-
caso Nadolnik.

OKFiR
foto OKFiR
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DOKTOR Z KOÑSK¥ DUSZ¥

W³oœciañskie Zawody
W drug¹ niedzielê wrzeœnia odby³a siê
VI edycja W³oœciañskich Zawodów w Po-
wo¿eniu w Œmiglu, od roku 2005 rozgry-
wanych jako Memoria³ doktora Irene-
usza Maœliñskiego ze Starego Bojanowa,
znanego w Polsce mi³oœnika koni i spor-
tu zaprzêgowego. Data rozegrania tego-
rocznych zawodów ma wydŸwiêk szcze-
gólny, bowiem przypad³a w 4. rocznic¹
œmierci ich patrona. I tak ju¿ pozostanie.
Niezwykle ciekawa jest tak¿e ich tego-
roczna formu³a – czyli organizacyjne po-
³¹czenie Memoria³u z oficjalnymi JeŸ-
dzieckimi Mistrzostwami Polski Lekarzy
Weterynarii i Studentów Medycyny We-
terynaryjnej.
To jak gdyby kolejny krok w realizacji
swoistego testamentu doktora Maœliñ-
skiego. Korporacja medyczno-weteryna-
ryjna w Polsce powoli docenia swojego
nietuzinkowego przedstawiciela, który
wolnemu zawodowi lekarza weterynarii
poœwiêci³ prawie 49 lat ¿ycia. Jak sam kie-
dyœ nieco rozgoryczony wyliczy³, do Z³o-
tego Jubileuszu zabrak³o mu tylko 1 roku,
3 miesiêcy, 2 tygodni i 1 dnia… Na eme-
ryturê przeszed³ w 2004 roku i wówczas
z ca³ym energi¹ i zapa³em poœwiêci³ siê
pasji swojego ¿ycia – powo¿eniu.
Jeszcze w sierpniu tego samego roku od-
by³y siê z jego inicjatywy I W³oœciañskie
Zawody w Œmiglu. By³ tak zdetermino-
wany w powo³aniu ich do ¿ycia, ¿e czêœæ
organizacyjnych kosztów pokry³ z w³a-
snej kieszeni. Nastêpnym krokiem
w urzeczywistnieniu zaprzêgowej pasji
mia³o byæ utworzenie klubu sportowego,
by nareszcie móg³ startowaæ w „swoich
w³asnych barwach, a nie gdzieœ tam przy-
szyty tylko na chwilê, bez wiêkszego emo-
cjonalnego zaanga¿owania”. Bo w³aœnie
emerytura mia³a byæ okresem rozkwitu
wszystkich jego wieloletnich zaprzêgo-
wych planów. Niestety choroba okaza³a
siê nieub³agana, a zdecydowanie przed-
wczesna œmieræ pokrzy¿owa³a realizacjê
ambitnych za³o¿eñ, których widocznymi
sygna³ami by³o powodzenie œmigielskich
zawodów ju¿ w pierwszych latach ich
rozgrywania.
Przes³anie to pozosta³o jednak w pamiê-
ci kilku bliskich mu osób i w grudniu
ubieg³ego roku aktywowano W³oœciañski
Klub Sportowy, który za patrona przyj¹³
jego Osobê, a za statutowy cel realizacjê
idei rozwoju amatorskiego sportu zaprzê-
gowego na Ziemi Koœciañskiej.

Koñska dusza
Jak sam o sobie mówi³, koñmi zajmowa³
siê „od urodzenia, [a] tak powa¿nie od 40
lat [z wywiadu przeprowadzonego
w 1995 roku]. Ojciec by³ wiejskim nauczy-
cielem i mia³ konia, dziadek by³ kowalem
i hodowa³ dobre konie. Widocznie coœ mi
we krwi zosta³o”. To prawda. Doktor Ma-
œliñski zna³ i „czu³” konie. Pozosta³ im
wierny przez ca³e swoje ¿ycie.
Dziœ trudno to zrozumieæ, ale jeszcze
kilkadziesi¹t lat temu koñ na wielkopol-
skiej wsi by³ nie tylko powszechnie zna-
nym zwierzêciem, ale i nieodzownym
w pracach polowych czy gospodarskich.
Gdy pod koniec lat 50. ubieg³ego wieku
doktor Maœliñski obejmowa³ lecznicê dla
zwierz¹t w Œmiglu, „najwa¿niejszym zwie-
rzêciem w gospodarstwie by³ koñ, najwiêk-
szym uznaniem u rolników cieszyli siê ci
weterynarze, którzy skutecznie je leczyli.
Chyba by³em dobry, bo nazywano mnie
»doktór z koñsk¹ dusz¹«.”
A przygotowanie zawodowe, hipiatrycz-
ne (hipiatria to dziedzina nauk medycz-
no-weterynaryjnych zajmuj¹ca siê cho-
robami koni) mia³ bardzo dobre.
Jako absolwent Wydzia³u Medycyny We-
terynaryjnej ówczesnej Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
otrzyma³ dyplom lekarski 5 marca 1955
roku i natychmiast rozpocz¹³ pracê za-
wodow¹ w Stadninie Koni w Liskach, ho-
duj¹cej s³ynne konie rasy trakeñskiej
(wówczas mazurskimi zwane). Stadnina
w Liskach powsta³a w 1947 roku na ba-
zie dawnej, poniemieckiej stadniny w Ju-
dytach. Jako materia³ wyjœciowy do ho-
dowli koni póŸniejszej rasy wielkopol-
skiej u¿yto rodzimych na tych terenach
koni trakeñskich i wschodniopruskich.
W Liskach zgromadzono najlepszy ma-
teria³, jaki osta³ siê po zawierusze II woj-
ny œw., w wiêkszoœci z pe³nymi rodowo-
dami hodowlanymi.
W tych latach liskowska stadnina by³a
najwiêksz¹ w Polsce. Jeszcze w 1976
roku stado podstawowe klaczy liczy³o
180 sztuk! Maj¹c taki potencja³ genetycz-
ny, bardzo szybko sta³a siê miejscem
hodowli wybitnych koni sportowych,
odnosz¹cych znacz¹ce sukcesy w kraju i
poza jego granicami. Na Igrzyskach
Olimpijskich w Rzymie (1960) w konku-
rencji WKKW w polskiej ekipie narodo-
wej startowa³y trzy konie wyhodowane
w Liskach.
Równie s³ynna stadnina staje siê nastêp-
nym etapem pracy doktora Maœliñskie-
go. W Kozienicach, gdzie dzia³a³ przez

nastêpne 2 lata, hodowano konie wyœci-
gowe pe³nej krwi angielskiej. W tym cza-
sie kozienickie folbluty wyró¿nia³y siê
du¿¹ dzielnoœci¹ podczas gonitw na s³u-
¿ewieckim torze. Tam m³ody doktor zdo-
bywa swoje hipiatryczne szlify.
W po³owie 1957 roku Maœliñski wraca do
rodzinnej Wielkopolski, gdzie najpierw
trafia do Stada Ogierów w Sierakowie,
a w styczniu 1959 roku zostaje kierowni-
kiem pañstwowej lecznicy dla zwierz¹t w
Œmiglu. Ziemi Koœciañskiej i koniom
pozostanie wierny ju¿ do koñca ¿ycia.

Ma³e jest piêkne
W maju 1966 roku kupuje swojego pierw-
szego konia, szetlandzk¹ kuckê o imie-
niu „Lala”. Klacz staje siê zaczynkiem ho-
dowlanej pasji i niezg³êbionej mi³oœci do
koni ma³ych. Dwa lata póŸniej Ireneusz
Maœliñski przenosi siê z rodzin¹ do Sta-
rego Bojanowa i wpisuje na sta³e w kli-
mat tej historycznej miejscowoœci.
Z pocz¹tkiem lat 80. dla lubianego i po-
pularnego w œrodowisku koniarzy dok-
tora, znanego wszystkim pod wielce sym-
patycznym przydomkiem „Wuja”, najwa¿-
niejsze staj¹ siê rodzime koniki polskie.
W swoim niedokoñczonym opracowaniu
na temat powo¿enia koñmi tej rasy pisa³:
„koniki s¹ zwierzêtami towarzyskimi, a je-
¿eli s¹ traktowane we w³aœciwy sposób, to
³atwo przyzwyczajaj¹ siê do osoby, która je
karmi i pielêgnuje. Szczególnie reaguj¹ na
tonacjê g³osu i lubi¹ s³uchaæ mi³ych i cie-
p³ych s³ów. Natomiast zwracanie siê do
nich ostrymi tonami i w ostrych s³owach
przyjmuj¹ jako karê.” Ile¿ ciep³a a zara-
zem praktycznego znawstwa przedmio-
tu w tych kilku zdaniach.
Koniki przynios³y mu sporo satysfakcji,
wyró¿nieñ i medali na ró¿nych wysta-
wach hodowlanych. Wymieñmy tylko
2 najcenniejsze: w 1991 roku ogier „Kirs”
na I Krajowej Wystawie Koni Ma³ych
zdoby³ II nagrodê i srebrny medal,
a w 1994 roku ogier „Tupet” otrzyma³
z³oty medal na X Krajowej Wystawie
Zwierz¹t Hodowlanych w Warszawie.
Nie stroni³ od pracy spo³ecznej, chocia¿
praca lekarza weterynarii do ³atwych nie
nale¿y i czasowo bardzo absorbuje. Przez
wiele lat by³ sekretarzem wojewódzkie-
go ko³a Polskiego Zwi¹zku Hodowców
Koni w Lesznie. Jak gdyby tego by³o
ma³o, równolegle z pasj¹ hodowlan¹ za-
czyna rozwijaæ siê ¿y³ka sportsmeñska.
To wielce charakterystyczne zjawisko

VI W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu – Memoria³ Ireneusza
Maœliñskiego

Ä
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w ¿yciorysach koniarzy-pasjonatów. Co-
raz czêœciej „Wuja” Maœliñski startuje
i zdobywa czo³owe lokaty na ró¿nych za-
wodach w powo¿eniu. Po latach staje siê
prawdziwym ekspertem zaprzêgowego
u¿ytkowania koników polskich. Jako lu-
zaczki na zawody czêsto je¿d¿¹ z nim
¿ona Irena i córka Izabela.
W swojej karierze zawodniczej mia³ licz-
ne i udane wystêpy na wielu zawodach,
w tym tak¿e w Mistrzostwach Polski
w Powo¿eniu, miêdzy innymi w 1998
roku w Racocie. Pisz¹cy te s³owa, jako
oficjalny lekarz weterynarii mistrzostw,
obserwowa³ poczynania „Wuji” podczas
próby crossowej i mia³ pe³ne porówna-
nie co do przygotowania jego koni z in-
nymi ekipami. Para ogierów koników
polskich ukoñczy³a wszystkie konkuren-
cje MP i pozostawi³a za sob¹ kilka innych
zaprzêgów, mimo i¿ praktycznie nie sto-
sowano wielkich handicapów wzglêdem
wzrostu i si³y jego koni. Powszechnie
znany by³ spokój i opanowanie w trud-
nych momentach tego najstarszego,
czynnie uprawiaj¹cego sport zaprzêgowy
zawodnika w Polsce.

Zaprzêgowy fascynat
Ireneusz Maœliñski doskonale zna³ regu-
³y i przepisy rz¹dz¹ce t¹ jedn¹ z najstar-
szych dyscyplin sportu jeŸdzieckiego.
W 1995 roku nale¿a³ do ekipy sêdziow-
skiej podczas rozgr ywanych po raz
pierwszy w Polsce Mistrzostw Œwiata
w Powo¿eniu Zaprzêgami Parokonnymi
na poznañskiej Woli.
W ostatnich latach ¿ycia wielce ubolewa³
nad stanem hodowli konika polskiego.
W miarê swoich mo¿liwoœci próbowa³ za-
chêcaæ hodowców do zainteresowania
siê t¹ ras¹ koni i spopularyzowaæ ich u¿yt-
kowanie w konkurencjach powo¿enia.
Tak¿e w najbardziej przekonywuj¹cy spo-
sób – osobistym przyk³adem.
Swoje unikalne doœwiadczenia lekarza
weterynarii hipiatry, hodowcy, sêdziego
i sportsmena pragn¹³ przelaæ na papier;
pozostawiæ po sobie trwa³y œlad. W 2004
roku powsta³ nasz wspólny pomys³ napi-
sania popularyzatorskiego leksykonu
traktuj¹cego o hodowli, chorobach oraz
rekreacyjnym i sportowym wykorzysta-
niu koników polskich, gdzie mia³o zna-
leŸæ siê wiele cennych spostrze¿eñ i w³a-
snych doœwiadczeñ „Wuji” Maœliñskiego.
Niestety, powsta³ tylko ogólny zarys
i wstêp do tej pracy, opublikowany na
³amach kwartalnika „Hodowca i JeŸ-
dziec” – oficjalnego periodyku Polskie-
go Zwi¹zku Hodowców Koni. Po jego
œmierci kontynuowanie pracy, zasadzaj¹-

cej siê na tak wyj¹tkowo osobistych prze-
s³ankach i walorach, sta³o siê ca³kowicie
bezprzedmiotowe.
¯yw¹ emanacj¹ tej idei mia³a byæ organi-
zacja w Œmiglu amatorskich zawodów
zaprzêgowych. Ich „w³oœciañsk¹” formu-
³ê, maj¹c¹ odró¿niaæ imprezê od wielu
innych w kraju, sam wymyœli³ i nada³ jej
praktyczny sens. Pod p³aszczykiem swoj-
skoœci i amatorstwa kry³y siê w rzeczy-
wistoœci bardzo profesjonalne i wywa¿o-
ne regu³y.
22 sierpnia 2004 na „Miejskim Hipodro-
mie przy Wiatrakach” w Œmiglu odby³y
siê pierwsze W³oœciañskie Zawody w Po-
wo¿eniu Zaprzêgami Jedno – i Parokon-
nymi. W organizacjê konkursu, który od
samego pocz¹tku spotka³ siê z bardzo
pozytywnym odbiorem wœród zawodni-
ków oraz publicznoœci, w³o¿y³ wiele oso-
bistej pracy i trudu. Uczestniczy³em
w tych poczynaniach od samego pocz¹t-
ku, i wrêcz nie mog³em odmówiæ swoje-
go udzia³u, gdy widzia³em, jak bardzo za-
le¿a³o mu na sukcesie tego przedsiêwziê-
cia, organizowanego ca³kowicie poza ofi-
cjalnymi strukturami sportowych insty-
tucji. O jego doœwiadczeniu i praktycz-
nej wiedzy niech œwiadczy fakt, i¿ wspól-
nie napisany regulamin pierwszych za-
wodów, praktycznie powsta³ „na kolanie”
i wrêcz pod jego dyktando, a sprawdzi³
siê i przetrwa³ przez piêæ kolejnych edy-
cji zawodów. By³ tak¿e wzorem przynaj-
mniej kilku nastêpnych, ju¿ cudzych
opracowañ. Niestety zazwyczaj nieudol-
nie skompilowanych, sil¹cych siê na
przeróbki i poprawki oryginalnego tek-
stu i prowadz¹ce jedynie do tak nielubia-
nego przez „Wujê” – nomen-omen – „ma-
s³a maœlanego”.

Deszczowe Mistrzostwa Polski
W sobotê 12 wrzeœnia pó³fina³owe zma-
gania rozpoczêli lekarze weterynarii
i studenci medycyny weterynaryjnej. Mi-
strzostwa Polski rozgrywane by³y na hi-
podromie malowniczo po³o¿onej Stadni-
ny Koni Jeziorki w gminie Osieczna. Go-
œcinny jeziorkowski dworek sta³ siê 12
i 13 wrzeœnia centrum zmagañ hipicz-
nych w konkurencji skoków przez prze-
szkody.
Frekwencja wœród zawodników – leka-
rzy dopisa³a i w jeŸdzieckie szranki sta-
nê³o 16 skoczków z ca³ej Polski. Po ca³o-
nocnej, rzêsistej ulewie parkur miejsca-
mi przypomina³ b³otniste bajorko, ale na
szczêœcie rano deszcz przesta³ padaæ
i z czasem sytuacja uleg³a znacz¹cej po-
prawie. Eliminacyjne pó³fina³y lekarskie
ukoñczy³o 13 zawodniczek i zawodników,
a studenckie – dwoje i dzieñ póŸniej wszy-

scy stanêli do walki o nagrody honoro-
we i rzeczowe ufundowane przez licz-
nych fundatorów; m.in. marsza³ka woje-
wództwa wielkopolskiego, starostê lesz-
czyñskiego oraz prezesów Krajowej
i Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej. Ostateczne wyniki konkursu fi-
na³owego (konkurs zwyk³y, wysokoœæ
przeszkód 110 cm) wygl¹da³y nastêpuj¹-
co: 1 miejsce i tytu³ Mistrza Polski na rok
2009 uzyska³ Tomasz Trela z Warszawy
na klaczy SYBILLA (1 pkt karny). 2 miej-
sce i tytu³ I wicemistrza Polski otrzyma-
³a Kinga Pasturska z Zimnej Wody na
koniu RADEBERGER (2 pkty). Drugie
wicemistrzostwo Polski, w równie piêk-
nym stylu wywalczy³a nastêpna amazon-
ka, Dorota Zalewska z O¿arowa na ko-
niu RODERYK (4 pkt). Pozostali zawod-
nicy uplasowali siê kolejno – Rafa³ Cho-
rodeñski (BUTAN) z Leszna, Agnieszka
Kantecka (ANTA) z Warszawy, Wiktor
Rospêdek (IKAR) z Wroc³awia, Agniesz-
ka Firan-Kwaczyñska (KSANTYPA)
z Robczyska, Klara Tychowska (KO-
RYNTIA) z Paw³owic, Julia Argasiñska
(KARAT) z Witkówek, Micha³ Stanis³a-
wiak (IZIS) z Racotu i Jadwiga Chojnac-
ka z Wêgierek (AHMET). Konkursu nie
ukoñczy³ Roman Kostecki (GANDALF)
z Kalisza i Jacek Stêpkowski (GALEON)
z Warszawy.
W finale studenckim parkur z przeszko-
dami wysokoœci 120 cm najlepiej poko-
na³ student Wydzia³u Medycyny Wetery-
naryjnej UP we Wroc³awiu Dawid Woj-
ciechowski z Witkówek na koniu ARI-
STO. On te¿ zosta³ mistrzem Polski na
rok 2009 z wynikiem 4 pkt karnych. Wi-
cemistrzowski tytu³ wywalczy³a amazon-
ka z SGGW w Warszawie Agnieszka Ra-
zowska na koniu KORYS-LAPIS.

Rekord Polski
Niecodzienn¹ atrakcj¹ pierwszego dnia
Mistrzostw w Jeziorkach by³ wyczyn Ja-
ros³awa Bartkowiaka z W³oœciañskiego
Klubu Sportowego im. I. Maœliñskiego
w Niet¹¿kowie, który tego dnia ustano-
wi³ rekord Polski w liczbie kuców zaprzê-
gniêtych do bryczki maratonki. By³o tych
koników dziewiêæ, a ca³y zestaw liczy³
sobie prawie 20 m! (19,2 m); wliczaj¹c
w to d³ugoœæ bryczki maratonki skon-
struowanej przez firmê Handmet S³awo-
mira Handke z Gostynia. Dla porówna-
nia rekord bezwzglêdny wœród zaprzê-
gów (hucu³y z G³adyszowej) wynosi³ 32
konie (!), ale d³ugoœæ tego zaprzêgu wraz
z dwutonowym dyli¿ansem wynosi³a „tyl-
ko” 30 m. To porównanie doskonale ob-
razuje wyczyn pana Jarka Bartkowiaka

Ê

Ä



paŸdziernik/200914

ze Œmigla, który z trójk¹ swoich dosko-
na³ych luzaków, przy dŸwiêkach ulubio-
nego „krakowiaczka”, w pe³nym galopie
krêci³ przez prawie 10 minut wolty
i ósemki na hipodromie w Jeziorkach.
W nagrodê otrzyma³ okaza³y puchar
ufundowany przez firmê Pfizer AH –
sponsora próby i obietnicê wniosku
o wpis do ksiêgi Guinessa.
Doskona³a oprawê rekordowej próby sta-
nowi³ zespó³ wolontariuszek i wolontariu-
szy - uczniów z Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie. Dziêki dyrek-
tor Arlecie Puk i nauczycielom, szko³a
bardzo wydatnie w³¹czy³a siê w cykl przy-
gotowañ do zawodów, przyczyniaj¹c siê
wymiernie do organizacji tegorocznej
imprezy; przygotowuj¹c parkur, buduj¹c
jego infrastrukturê, zapewniaj¹c obs³ugê
zawodów, a nawet oprawê ceremonii wrê-
czania nagród podczas Mistrzostw Pol-
ski w Jeziorkach i zawodów w Œmiglu.
Szkolny festyn uœwietni³ sobotnie, wie-
czorne spotkanie uczestników ca³ej im-
prezy w Niet¹¿kowie. Wypieki szkolnych
cukierników na równi z daniem dnia –
pieczonymi szynkami, ufundowanymi
przez Firmê S³omiñski z Kaszczoru, cie-
szy³y siê ogromnym popytem wœród licz-
nie przyby³ych zawodników i goœci.

Œmigielskie zaprzêgi
13 wrzeœnia – rocznica œmierci Patrona
VI W³oœciañskich Zawodów w Powo¿e-
niu – Memoria³u jego pamiêci, sta³a siê
kolejn¹ okazj¹ do porównania powo¿enio-
wych umiejêtnoœci zaprzêgowców przy-
by³ych do Œmigla, aby uczciæ pamiêæ
zmar³ego przez czterema laty wielkiego
mi³oœnika koni i sportu powo¿eniowego
- dra Ireneusza Maœliñskiego ze Starego
Bojanowa. W imieniu ich wszystkich,
w przededniu imprezy, W³oœciañski Klub
Sportowy z³o¿y³ wi¹zankê kwiatów na
grobie dra Maœliñskiego, na cmentarzu
komunalnym w Mosinie.
Przelotny, ale rzêsisty deszcz nie opóŸ-
ni³ ani o minutê programu imprezy. O go-
dzinie 12.30 wyruszy³ na ulice Œmigla tra-
dycyjny korowód pojazdów zaprzêgo-
wych, które otwiera³a konna banderia
miejscowych jeŸdŸców na piêknych zim-
nokrwistych koniach ze stajni Wojciecha
Pelca.
Na czeœæ patrona tegoroczny tor stano-
wi³o 13 przeszkód (13 wrzeœnia), ustawio-
nych w taki sposób, aby wykazaæ mak-
symaln¹ zrêcznoœæ i perfekcjê powo¿e-
nia uczestników sportowych zmagañ.
Mokre i elastyczne pod³o¿e nie stanowi-
³o u³atwienia i srogo ukara³o tych, któ-
rzy zlekcewa¿yli jego zdradliwy charak-

ter, spotêgowany dodatkowo kolejnymi,
przelotnymi opadami deszczu.
Piêkn¹ memoria³ow¹ niespodziank¹ by³
pozakonkursowy wystêp szóstki koni-
ków polskich, zaprzêgu specjalnie zesta-
wionego na ten dzieñ przez Micha³a
Matuszaka z Bojanowa i Zenona Snelê
z Goliny Wielkiej. Wielkim zwolenni-
kiem i mi³oœnikiem tej rasy by³ przecie¿
dr Ireneusz Maœliñski.
Dziêki tegorocznym, drobnym, aczkol-
wiek niezwykle po¿ytecznym zmianom
regulaminowym uda³o siê bardzo
usprawniæ przebieg wszystkich konkur-
sów zaprzêgowych, które tradycyjnie ju¿
rozgrywane s¹ w kategoriach zaprzêgów
pojedynczych i parokonnych koni du-
¿ych i kuców. Przede wszystkim zdecy-
dowano siê na radykalne ograniczenie
liczby startuj¹cych zaprzêgów, wprowa-
dzaj¹c zasadê, i¿ ten sam powo¿¹cy i te
same konie mog¹ startowaæ tylko jeden
raz. Po drugie wprowadzono na rozprê-
¿alniê komisarza zawodów (Zbigniew
Rybakowski) i usprawniono dzia³anie
grupy obs³uguj¹cej tor przeszkód (go-
spodarz toru Adam Thiel). Obu funkcyj-
nych wspiera³y grupy wolontariuszy ze
szko³y w Niet¹¿kowie. Zabiegi organiza-
cyjne przynios³y bardzo du¿e oszczêdno-
œci czasowe i w efekcie ca³y zawody mia-
³y bardzo szybki i harmonijny przebieg.
W najliczniej obsadzonym konkursie po-
wo¿enia parami koni du¿ych wystartowa-
³o w tym roku 15 zaprzêgów. Zwyciê¿y³
Artur Derenda (luz. Stanis³aw Derenda;
konie AT£AS, ROSADA) z Dêbowa, z
czasem 85,90 sekundy. Zdecydowanie
wyprzedzi³ dwóch pozosta³ych rywa-
li: Micha³a Polocha (ATOS, S£OWNIK)
z Bukówca Górnego, z czasem 113,49
sek. i Andrzeja £upickiego (KARINA,
BERA) z D³u¿yny, z czasem 116,20 sek.
Warto dodaæ, i¿ wszystkie przejazdy by³y
bezb³êdne i bez punktów karnych. Na-
grody honorowe w konkursie ufundowa³
i wrêcza³ burmistrz Œmigla Wiktor Sne-
la.
W konkursie powo¿enia koni du¿ych
w zaprzêgach pojedynczych tryumfowa³
Emil Frankowski (NERTON) z W³osza-
kowic z luzakiem £ukaszem Ha³upk¹.
Czas zwyciêskiego zespo³u – 93,95 se-
kundy i 0 punktów karnych. Drugie miej-
sce Krzysztof Wiœniewski (TARYDA)
z Kowalewa z minimalnie gorszym cza-
sem – 94,63 s. (0 pkt). Trzeci by³ Antoni
Kaczmarek (Bryza) z luzakiem Patry-
kiem Kaczmarkiem. Czas – 116,96 s.
(3 pkt karne). Nagrody honorowe w kon-
kursie ufundowa³ starosta koœciañski,
który wraz z gmin¹ Œmigiel wspar³ finan-
sowo organizacjê zawodów.

Konkurs zrêcznoœci powo¿enia kucami
w zaprzêgach pojedynczych nie nale¿a³
do najliczniej obsadzonych. Walka roze-
gra³a siê pomiêdzy dwoma powo¿¹cymi,
którzy po bezb³êdnych przejazdach po-
dzielili siê nagrodami ufundowanymi
przez prezesa Obrzañskiej Spó³dzielni
Mleczarskiej w Koœcianie. Zwyciêzc¹
w tej kategorii zosta³ Jaros³aw Bartko-
wiak z W³oœciañskiego Klubu Sportowe-
go im. I. Maœliñskiego (ILCO) z luzakiem
Anit¹ Kreuschner i z doskona³ym czasem
– 81,47 sek. Drugi z zawodników Dariusz
Radu³a (LIRA) z luzakiem Hieronimem
Radu³¹ z Poznania uzyska³ równie¿ bar-
dzo dobry rezultat czasowy: 92,36 s.
Z kolei kategoria kuców w zaprzêgach
parokonnych cieszy³a siê tradycyjnie bar-
dzo du¿¹ popularnoœci¹. To ju¿ powoli
zwyczaj, ¿e do Œmigla przyje¿d¿aj¹ za-
przêgowcy powo¿¹cy parami koni ma-
³ych. Konkurs ten ostatnimi laty ewolu-
owa³ w kierunku eliminacji do najwa¿niej-
szego biegu dnia – Nagrody Memoria³o-
wej im. dra Ireneusza Maœliñskiego,
w którym zmierzy³y sie trzy najlepsze ze-
spo³y (wszystkie z zerowym kontem
punktów karnych): Jaros³aw Bartkowiak
(IRYS, TEMI) z luzaczk¹ Magdalen¹ Ki¹-
ca (rewelacyjny czas dnia 78,58 sek.!)
i dwa zaprzêgi z Brenna: Marcin Jêœko-
wiak (PROTON, DEDAL) – zesz³orocz-
ny tryumfator memoria³owych rozgry-
wek (czas 83,18 s.) i Dominika Rimke
(FERY, BEAUTY) z Bart³omiejem Rim-
ke (minimalnie gorszy czas 83,34 s.).
Patrz¹c na sekundowe, a nawet u³amko-
we ró¿nice czasowe nale¿a³o siê spodzie-
waæ niezwyk³ych emocji podczas roz-
grywki fina³owej. Poziom by³ niezwykle
wyrównany, a amazonka z Brenna dziel-
nie walczy³a w mêskiej konkurencji
z dwoma pozosta³ymi zaprzêgami i osta-
tecznie uplasowa³a siê na srebrnym, dru-
gim miejscu Memoria³u z czasem 81,65 s.
By³ to co prawda najd³u¿szy czas prze-
jazdu w konkursie, ale emocje sportowe
podczas ostatecznej rozgrywki pogr¹¿y-
³y obroñcê tytu³u Marcina Jêœkowiaka,
który z minimalnie lepszym wynikiem
czasowym (80,42 s.), ale z 3 punktami
karnymi ostatecznie uplasowa³ siê na
3. miejscu.
Bezapelacyjnie najlepszy okaza³ siê wczo-
rajszy rekordzista Polski i w³aœciciel
wspania³ego dziewiêciokonnego zaprzê-
gu – nontonu (od ³ac. nonus – dziewi¹ty)
– Jaros³aw Bartkowiak, przebojowy po-
wo¿¹cy ze Œmigla. Jego czas 78,77 s., gor-
szy tylko o 19 setnych sekundy od w³a-
snego wyniku z eliminacji by³ doskona³y
i zapewni³ mu g³ówny sukces w ca³ej im-
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prezie! To ju¿ drugie memoria³owe zwy-
ciêstwo tego zawodnika w Œmiglu (po-
przednie 2007) i zdobycie w przysz³ym
roku przechodniego pucharu Memoria-
³u dra Maœliñskiego jest dos³ownie na
wyci¹gniêcie rêki.
Nagrody honorowe w konkursie g³ów-
nym ufundowa³ prezes Krajowej Rady Le-
karsko-Weterynaryjnej w Warszawie
Tadeusz Jakubowski, który zaszczyci³
swoj¹ obecnoœci¹ œmigielski hipodrom
wraz z zastêpc¹ g³ównego lekarza Wete-
rynarii Kraju Jaros³awem Naze, a wrêcza³
wiceprezes Krajowej Izby Andrzej Mo-
skal obok skarbnika Rady Piotra Skrzyp-
czaka. Honorowe szarfy memoria³owe –
nowy akcent konkursu, ufundowa³ bur-
mistrz Œmigla.
Drug¹ atrakcj¹ ca³ej imprezy by³a pierw-
sza w Polsce Poczta Kucykowa, której
specjaln¹, w limitowanym nak³adzie
pocztówkê z okolicznoœciowym datowni-
kiem, mo¿na by³o nabyæ i wys³aæ w trak-
cie zawodów. Nadane przesy³ki po-
czmistrz Poczty Kucykowej Józef Cieœla
wraz z grup¹ œmigielskich harcerzy-se-
niorów przekaza³ w oryginalnej skrzyn-
ce pocztowej z Urzêdu Pocztowego
w Œmiglu na kozio³ bryczki Jaros³awa
Bartkowiaka, zwyciêzcy tegorocznego
Memoria³u, a ten po odbyciu rundy ho-
norowej zwróci³ „przewiezion¹” pocztê
w rêce poczmistrza. 14 wrzeœnia pocz-
tówki, ju¿ tradycyjn¹ poczt¹, powêdrowa-

³y na adres swoich odbiorców.
Najwiêkszym pechowcem imprezy oka-
za³ siê niestety obroñca zesz³orocznego
tytu³u Marcin Jêœkowiak, który o w³os,
a raczej o dwa potkniêcia koni spad³ na
trzeci¹ lokatê. Jemu te¿ przypad³a
w udziale nagroda pocieszenia im. Maæ-
ka z Gniewowa – piêkny puchar ufundo-
wany przez prezesa Obrzañskiej Spó³-
dzielni Mleczarskiej w Koœcianie.
W tym miejscu s³owa podziêkowania
nale¿¹ siê pozosta³ym sponsorom i wspó³-
organizatorom imprezy, których nie spo-
sób wszystkich wyliczyæ z osobna, ale bez
których zawody nie mog³yby siê po pro-
stu odbyæ. W towarzysz¹cym od 3 lat za-
wodom „konkursowi na najciekawszy
kapelusz” nagrody ufundowa³ Marcin
Adamek (Adams Hair Studio) ze Œmigla.
Specjalne, fryzjerskie karnety powêdro-
wa³y w rêce najciekawiej „ukapeluszowa-
nych” œmigielskich g³ów. Trybunê hono-
row¹ jak zwykle zapewni³a firma Daltrans
Henryka Dalaszyñskiego z Koœciana,
podium dla zwyciêzców i pomoc organi-
zacyjn¹ Hurtownia Leków Weterynaryj-
nych Vet-Lek z Koœciana. Piêkne tuje –
zielon¹ oprawê obu parkurów udostêp-
ni³ Henryk Dworczak z Klonówca, a set-
ki kwiatów Piotr Wasielewski z Koszano-
wa. Nagrody ksi¹¿kowe dotar³y z Wydaw-
nictwa Prószyñski i Ska z Warszawy, Wy-
dawnictwo Quarta oraz Towarzystwo
Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej. Ogro-
dzenie parkuru zapewni³ wójt gminy W³o-

Ê szakowice Stanis³aw Waligóra, któremu
z tego wzglêdu nale¿¹ siê bardzo gor¹ce
s³owa podziêkowania.
Komisjê sêdziowsk¹ podczas zawodów
w Œmiglu stanowili Ewa ¯u³awska i Jan
Skórkowski, w Mistrzostwach Polski –
Wojciech Smudziñski i Tadeusz Szymo-
niak.
Niezwykle cenna dla organizatorów by³a
obecnoœæ zaproszonych goœci, wœród któ-
rych znaleŸli siê, oprócz wczeœniej wy-
mienionych przedstawicieli samorz¹du
lekarsko-weterynaryjnego, m.in. senator
RP Ma³gorzata Adamczak, pos³owie na
Sejm Piotr Waœko, Stanis³aw Kalemba
i Wojciech Ziemniak oraz wicestarosta
leszczyñski Krystian Maækowiak. Wart
odnotowania jest tradycyjny ju¿ patronat
medialny Gazety Koœciañskiej i trzech
tytu³ów korporacyjnej prasy lekarsko-
wet.
W podsumowaniu dwudniowych zawo-
dów, niezwykle wa¿nych dla korporacji
lekarsko-weterynaryjnej w Polsce, któ-
rych ³¹cznikiem sta³a siê skromna oso-
ba dra Ireneusza Maœliñskiego, jednym
z koñcowych postulatów, jakie pojawi³y
siê podczas tej imprezy, by³a propozycja
powo³ania Mistrzostw Polski Lekarzy
Weterynarii w konkurencji powo¿enia za-
przêgami.
Mam nadziejê ¿e za rok i w Œmiglu.

Grzegorz Nowak

6 wrzeœnia na boisku „Orlik” w Œmi-
glu odby³ siê drugi turniej pi³ki no¿nej o
puchar senator RP Ma³gorzaty Adam-
czak, organizowany przez grupê mi³oœni-
ków tej gry. W turnieju bra³o udzia³ szeœæ
dru¿yn. Pierwsze miejsce zajê³a dru¿y-
na „Dan-Mir”, drugie „Eda-Trans” przed
dru¿yn¹ „Picasso”. Na kolejnych miej-

Walczyli o senatorski puchar
scach uplasowa³y siê „Eleven-Tim, „Alvo”
i „DH-Trans”. Na zakoñczenie rozgry-
wek ka¿da dru¿yna otrzyma³a puchar.
Organizatorzy dziêkuj¹ zespo³om za mi³¹

zabawê i zdrow¹ sportow¹ rywalizacjê.

R. Stachowski
foto archiwum
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19 sierpnia – Stare Bojanowo
Ok. godz. 2345 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 19-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 0,6 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

24 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 540 w Œmiglu zatrzymano kie-
ruj¹cego VW Polo 37-letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 1,2 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

26 sierpnia – Stare Bojanowo
Ok. godz. 1715 kieruj¹cy motorowerem
16-latek z gm. Œmigiel najecha³ na prze-

chodz¹c¹ po przejœciu dla pieszych 90-
latkê z gm. Œmigiel, pokrzywdzona do-
zna³a z³amania obojczyka i wstrz¹œnienia
mózgu.

28 sierpnia – Stare Bojanowo
Ok. godz. 2350 zatrzymano kieruj¹cego
Renault Laguna 26-latka z gm. Œmigiel,
badanie wykaza³o 0,6 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

31 sierpnia – Morownica
Ok. godz. 1330 na drodze pomiêdzy Œmi-
glem a Morownic¹ kieruj¹cy Roverem
20-latek z gm. Œmigiel, podczas manew-
ru wyprzedzania, straci³ panowanie nad
samochodem, zjecha³ do rowu, nastêp-
nie „dachowa³”. Kierowca trafi³ do szpi-
tala ze z³amanym obojczykiem, pasa¿er-
ka dozna³a ogólnych pot³uczeñ i zadra-

pañ, kieruj¹cy by³ trzeŸwy, uczestnicy
zdarzenia zapiêci w pasy bezpieczeñstwa.

22 wrzeœnia – droga K5
Ok. godz. 1245 na krajowej pi¹tce pomiê-
dzy Poninem a Czaczem prowadz¹cy Re-
nault Megane 30-latek z Wroc³awia z nie-
ustalonej przyczyny uderzy³ w ty³ przy-
czepy jad¹cego w tym samym kierunku
ci¹gnika rolniczego. Auto odbi³o siê
i przemieœci³o na przeciwleg³y pas jezd-
ni, jad¹cy z naprzeciwka kierowca Hon-
dy Crv, aby unikn¹æ zderzenia wjecha³
do przydro¿nego rowu, uderzy³ w drze-
wo i dachowa³. Trzem uczestnikom wy-
padku udzielono pomocy medycznej, pa-
sa¿erka Hondy zosta³a zabrana do szpi-
tala, kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi. To
kolejny wypadek na zmodernizowanym
fragmencie drogi.

Z myœl¹ o œmigielankach, które zaj-
muj¹ siê wychowywaniem ma³ych dzie-
ci, Fundacja Aktywnoœci Lokalnej z Pusz-
czykowa opracowa³a projekt zatytu³owa-
ny „Maksymalna radoœæ w Œmiglu”. Jest
on w szczególnoœci skierowany do nie-
pracuj¹cych matek, których pociechy nie
ukoñczy³y trzeciego roku ¿ycia. Nie wy-
klucza to mo¿liwoœci udzia³u w projek-
cie kobiet, spodziewaj¹cych siê potom-
stwa, b¹dŸ niemaj¹cych statusu osoby
bezrobotnej. Ostatecznie o przyjêciu do
projektu zadecyduje liczba pañ, które
zg³osz¹ chêæ uczestnictwa, poniewa¿
przedsiêwziêcie zak³ada stworzenie
dwóch dwunastoosobowych grup. W po-
³owie wrzeœnia Centrum Kultury odby³o
siê spotkanie informacyjne. Ju¿ wtedy
kilkanaœcie kobiet wyrazi³o chêæ skorzy-
stania z bezp³atnych szkoleñ. W tym celu
nale¿a³o wype³niæ formularz zg³oszenio-
wy oraz dostarczyæ kserokopiê dowodu
osobistego. Zg³oszenia, do 30 wrzeœnia,
przyjmowa³a tak¿e pracownica Urzêdu

Miejskiego Œmigla, który wspiera pod-
jêt¹ inicjatywê jako partner Fundacji.
Podczas czterech czterogodzinnych spo-
tkañ uczestniczki projektu skorzystaj¹
z fachowych porad w kwestiach, jak za-
planowaæ w³asny rozwój, pogodziæ pra-
cê z macierzyñstwem, sposobu autopre-
zentacji, komunikacji interpersonalnej,
a tak¿e dowiedz¹ siê, jak skutecznie za-
rz¹dzaæ w³asnym czasem. Podczas ostat-
niego, dwugodzinnego spotkania odbêd¹
siê zajêcia praktyczne. Mamy poznaj¹
techniki wi¹zania chust – noside³ek, któ-
re otrzymaj¹ na w³asnoœæ. Uczestniczki
zostan¹ wyposa¿one tak¿e w materia³y
dydaktyczne oraz fachow¹ publikacjê.
Dodatkowym atutem warsztatów jest
mo¿liwoœæ skorzystania z indywidualne-
go doradztwa personalno-zawodowego
oraz fakt, ¿e na wszystkie zajêcia mo¿na
przyjœæ z dzieckiem. Szkolenia zaplano-
wano w œmigielskim przedszkolu. Pod-
czas gdy mamy bêd¹ uczestniczyæ
w warsztatach, pociechy znajd¹ siê pod

W a r s z t a t y  d l a  m a m

fachow¹ opiek¹.
Œmigiel jest jedn¹ z piêciu gmin w woje-
wództwie wielkopolskim, w których Fun-
dacja Aktywnoœci Lokalnej realizuje pro-
jekty szkoleniowo-doradcze dla mam.
Wszystkie s¹ wspó³finansowane ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Pierwsze zajêcia zaplanowano na pierw-
szy weekend paŸdziernika.

A. Kasperska
foto A. Kasperska
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Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/09
brzmia³o: „Piosenka jest dobra na wszyst-
ko”.
Nagrodê – haczyk do torebki z herbem

Œmigla – otrzymuje Ma³gorzata Sobieraj-
ska ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.

Nagrod¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki w tym
numerze jest publikacja „Bruszczewo
par³a archeologii Wielkopolski” ufundo-
wana przez Urz¹d Miejski Œmigla.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie obcho-
dy 70. rocznicy publicznego rozstrzela-
nia i zamordowania w niemieckim obo-
zie zag³ady 12 braci œmigielskiego brac-
twa, roz³o¿y³o na dwa dni.
25 wrzeœnia w Centrum Kultury odby³o
siê spotkanie braci obecnie funkcjonuj¹-
cego bractwa, z zaproszonymi córkami,
synami, wnuczkami i wnukami zamordo-
wanych. Spotkanie zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ przedstawiciele w³adz miasta
i rady miejskiej. I-Starszy Tadeusz De-
kiert przedstawi³ cel tego spotkania, któ-
rego g³ównym za³o¿eniem by³a ³¹cznoœæ
w prze¿ywaniu bólu z powodu utraty bli-
skiej osoby, zwróci³ tak¿e uwagê na bra-
ci, którzy na pocz¹tku II wojny œwiato-
wej w haniebny sposób zostali pozbawie-
ni ¿ycia, a ich zas³ugi nie znajduj¹ od-
zwierciedlenia w obecnej rzeczywistoœci.
Zwróci³ siê z apelem o zachowanie w pa-
miêci synów œmigielskiej ziemi, którzy
wnieœli tyle dobra w pozytywn¹ zmianê
oblicza naszej „ma³ej ojczyzny”. Ka¿dy
zaproszony cz³onek rodziny otrzyma³
pami¹tkowy grawerton, na któr ym
umieszczone by³y podobizny braci pu-
blicznie rozstrzelanych.
W imieniu rodzin podziêkowa³ syn Igna-
cego Cieœli, Przec³aw który przyniós³ ze
sob¹ autentyczne obwieszczenie z 1939
r. zawieraj¹ce informacje o egzekucji.
Przedstawi³ tak¿e trudne losy rodziny,
która musia³a siê borykaæ z tak trudn¹
sytuacj¹ i omówi³ swoje starania o anulo-
wanie wyroku wydanego na ojca przed
niemieckimi organami sprawiedliwoœci.
Bezskutecznie.
Wa¿nym wydarzeniem spotkania by³o
uhonorowanie wysokimi orderami brac-
kimi. Order Zas³ugi Krzy¿ Komandorski
otrzyma³ Adam Dorynek, a Order Zas³u-
gi Krzy¿ Komandorski z Mieczami otrzy-
ma³ Tadeusz Tomaszewski.
Spotkanie zakoñczy³ koncert m³odych
adeptów nauki gry na fortepianie. Po za-
koñczeniu czêœci oficjalnej bracia zapro-
sili do swojej siedziby na skromny poczê-
stunek.
Nastêpnego dnia obchody publicznego
rozstrzelania braci Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego ze Œmigla i zamordowa-
nych w niemieckim obozie zag³ady, bra-
cia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
rozpoczêli msz¹ œw. Przed o³tarzem œmi-
gielskiej fary ustawi³y siê sztandary 12

przyby³ych na uroczystoœæ bractw. By³y
tak¿e sztandary innych organizacji spo-
³ecznych i szkó³. Mszê œw odprawi³ ks.
kanonik Zygmunt Bartkowiak, po jej za-
koñczeniu poœwiêci³ tarcze. Po zakoñcze-
niu uroczystoœci w koœciele pochód uda³
siê pod tablicê upamiêtniaj¹c¹ miejsce
egzekucji, gdzie harcmistrz Ryszard
Duda poprowadzi³ apel poleg³ych. Na
placu Rozstrzelanych rozleg³y siê wy-
strza³y armatnie. Zagrzmia³o 12 armat –
wiwatówek, a wiêc tyle, ilu poleg³o na-
szych braci. Nastêpnie bracia wraz z za-
proszonymi goœæmi powrócili na obiek-
ty brackie. Po po³udniu rozpocz¹³ siê
Memoria³ im. braci Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego ze Œmigla publicznie roz-
strzelanych na œmigielskim rynku
w 1939 r. G³ównym trofeum tegoroczne-
go memoria³u by³a tarcza memoria³owa
oraz medale wykonane specjalnie na ten
turniej, które bêd¹ wrêczane corocznie
z okazji zawodów. Od nastêpnego roku
dodatkowo bêdzie wprowadzony ³añcuch
przechodni, którego fundatorami bêd¹
œmigielscy bracia kurkowi. Tegorocz-
nym triumfatorem memoria³u zosta³ brat
Marek Balcerek z bractwa Jutrosin. Piêk-
nym postanowieniem œmigielskich bra-
ci jest przekazywanie dochodu z tarczy
do 2015 r. na budowê kaplicy w Centrum
„Nie lêkajcie siê” Jana Paw³a II w Krako-
wie-£agiewnikach.
Oprócz tej wystawione by³y tarcze ufun-
dowane przez Betoniarniê Œmigiel,
ALVO Grupa Gastrometal, burmistrza
Œmigla, pos³a Wies³awa Szczepañskiego,
senator R P Ma³go-
rzatê Adamczak,
by³a tak¿e tarcza
punktowa oraz Kur
M e m o r i a ³ o w y
i Kur VIP. Kura
Memoria³owego
ufundowa³ Adam
Dor ynek, za co
b r a c i a  s ¹  m u
s z c z e g ó l n i e
wdziêczni.
WYNIKI RYWALI-
ZACJI
TARCZA MEMO-
RIA£OWA
1. Marek Balce-

rek, KBS Jutro-
sin

2. Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
3. Eugeniusz Hamrol, KBS Œmigiel
TARCZA BETONIARNI ŒMIGIEL
1. Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
2. Ireneusz Nowak KBS, Œmigiel
3. Alicja Czy¿ KBS, Poznañ
TARCZA ALVO Grupa GASTROMETAL
1. Piotr Nowak, KBS Opalenica
2. Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
3. Grzegorz Kowalski, KBS Jarocin
TARCZA BURMISTRZA ŒMIGLA
1. Ireneusz Nowak, KBS Œmigiel
2. Eugeniusz Hamrol, KBS Œmigiel
3. Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
TARCZA POS£A NA SEJM WIES£AWA
SZCZEPAÑSKIEGO
1. Ireneusz Nowak, KBS Œmigiel
2. Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
3. Józef Stryczyñski, KBS Dolsk
TARCZA SENATOR RP MA£GORZATY
ADAMCZAK
1. Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
2. Maciej Pihil, KBS W³oszakowice
3. Renata Adamczak, KBS Œmigiel
TARCZA PUNKTOWA
1. Ireneusz Nowak, KBS Œmigiel
2. Joanna Ziegler, KBS Œmigiel
3. Alicja Czy¿, KBS Poznañ
KUR MEMORIA£OWY
1. Krzysztof Smoleñski
2. Eugeniusz Hamrol
3. Ireneusz Nowak
KUR VIP
1 Jerzy Cieœla
2.Feliks Banasik
3. Wiktor Snela

Tadeusz Dekiert

Strzelecka rodzina pamiêta
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Cz³onkowie Klubu Sportowego „Po-
lonia” w Œmiglu od 17 do 23 sierpnia
uczestniczyli w corocznym obozie teni-
sa sto³owego w Lginiu. Dwudziestu piê-
ciu zawodników, podzielonych na dwie
grupy – œrednio zaawansowan¹ i zaawan-
sowan¹, æwiczy³o swoje umiejêtnoœci.
Dziennie odbywa³y siê dwa treningi, pod
kierunkiem Danuty Strzelczyk i Tade-
usza Koz³owskiego, poranny – na którym
tenisiœci doskonalili taktykê i wieczorny
– turnieje kontrolne. W pogodne dni
pingpongiœci spêdzali czas nad jeziorem.
Œledzili tak¿e wydarzenia sportowe: obej-
rzeli mecz Lecha Poznañ z Clubem Brug-
ge oraz bieg fina³owy na 200 m Usaina
Bolta, podczas Mistrzostw Œwiata w Lek-
kiej Atletyce.

Do organizowanych po raz drugi za-
wodów burmistrz Œmigla wraz z Oœrod-
kiem Kultury Fizycznej i Rekreacji zapro-
si³ do gry pracowników jednostek i za-
k³adów bud¿etowych oraz instytucji kul-
tury z terenu gminy.
Na terenie przy „Orliku” spotka³y siê
czteroosobowe reprezentacje Centrum

I Gminna Spartakiada „Orlik – 2009”,
odby³a siê 26 wrzeœnia. Organizatorzy:
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w
Œmiglu oraz Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej „Pegaz” zaprosili do udzia³u szko-
³y podstawowe i gimnazja z terenu gmi-
ny Œmigiel.
Imprezê otworzy³ Wiktor Snela – bur-
mistrz Œmigla wraz ze swoj¹ zastêpczy-
ni¹ Wies³aw¹ Poleszak-Kraczewsk¹. Roz-
grywki odbywa³y siê na obu orlikowych
boiskach. W turnieju pi³karskim grali
ch³opcy z roczników 1997-98, mecze 2x15
min., bez przerw. Za wygrany mecz mo¿-
na by³o otrzymaæ 3 punkty. Dru¿yna
Szko³y Podstawowej w Œmiglu zdoby³a

Letnie treningi tenisistów

Kolejny raz potoczy³y siê bule

„Orlikowe” zmagania

W wyjeŸdzie nie wziêli udzia³u Wojciech
Przybylski, Kacper Raksimowicz i An-
drzej Juszczak, którzy w tym samym cza-
sie trenowali na obozie kadry wojewódz-
twa wielkopolskiego, oraz Nikodem Maæ-
kowski, który reprezentowa³ klub na
obozie kadry Polski.
Treningi w Lginiu przygotowa³y zawod-
ników „Polonii” do zbli¿aj¹cego siê sezo-
nu 2009/2010. Obóz wspar³o finansowo
Starostwo Powiatowe w Koœcianie oraz
Wielkopolskie Kuratorium Oœwiaty.

A. Kasperska
foto archiwum klubu

Foto: Nikodem z najlepsz¹ tenisistk¹ Pol-
ski - Natali¹ Partyk¹

Kultury, Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
Przedszkola Samorz¹dowego w Œmiglu,
Urzêdu Miejskiego oraz Zespo³ów Szkó³
w Czaczu, Starym Bojanowie i Starej
Przysiece Drugiej. Mecze rozgrywano
systemem „ka¿dy z ka¿dym” do 13 zdo-
bytych punktów. Rozegrano równie¿
mecz dyrektorów i kierowników, w któ-

rym I miejsce i puchar zdoby³ Mariusz
Drótkowski – dyrektor Zespo³u Szkó³
w Starym Bojanowie, na II miejscu upla-
sowa³ siê Pawe³ Szymkowiak – dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Starej Przysiece Dru-
giej, na III m Barbara Kuderska – kie-
rownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu, a na IV m Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, zastêpca burmistrza.
Impreza odby³a siê w formie integracyj-
nego pikniku, na którym pojawi³y siê
równie¿ rodziny graczy. Oto koñcowe
wyniki: I miejsce – Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Œmiglu, II – Zespó³ Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie, III – Centrum Kultury,
IV – Zespó³ Szkó³ w Czaczu, V – Zespó³
Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej, VI –
Urz¹d Miejski Œmigla, VII – Przedszko-
le Samorz¹dowe w Œmiglu.

OKFiR
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I miejsce, maj¹c 9 pkt. (wszystkie mecze
wygrane), na II miejscu Szko³a Podsta-
wowa w Starym Bojanowie (6 pkt.),
III miejsce SP Bronikowo (3 pkt.) i IV
miejsce SP Czacz.
W turnieju pi³ki siatkowej wziêli udzia³
uczniowie klas I-III gimnazjum. Tu za wy-
grany mecz dru¿yna zarabia³a 2 punkty.
W tej dyscyplinie niepokonane by³o Gim-
nazjum w Bronikowie (6 pkt), II miejsce
Gimnazjum w Œmiglu (4 pkt.), III miej-
sce Gimnazjum Czacz (2 pkt.) i IV miej-
sce Gimnazjum w Starym Bojanowie.
Kapitanowie dru¿yn, siatkówki i pi³ki no¿-
nej, odebrali z r¹k burmistrza Œmigla
puchary. Sêdziowie wybrali równie¿ naj-

lepszych zawodników, statuetkê pi³karza
odebra³ Bartosz Mania ze Œmigla, a sta-
tuetkê siatkarza Pawe³ Rzepecki z Bro-
nikowa.
Prowadzona by³a równie¿ klasyfikacja
generalna, podsumowuj¹ca obydwa tur-
nieje. Miejsca koñcowe: I – szko³y ze
Œmigla, II – Zespó³ Szkó³ w Bronikowie,
III – Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie,
IV – Zespó³ Szkó³ w Czaczu.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
czekolady.
Dziêkujemy nauczycielom szkó³, które
wziê³y udzia³ w spartakiadzie.

OKFiR
foto OKFiR






