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XLI

sesja

W 2010 roku wzrosn¹ w sposób znacz¹cy op³aty za œcieki. £agodniejsze podwy¿ki bêd¹ dotyczy³y cennika za zu¿ycie
wody. Jednak mieszkañcy ostatecznie
zap³ac¹ mniejsze stawki. Zadecyduj¹
o tym uchwalone dop³aty.
Warto wyjaœniæ, sk¹d wziê³y siê znaczne
podwy¿ki i dlaczego, zamiast obni¿yæ taryfy, radni wspólnie z burmistrzem wypracowali system dop³at do taryf. Wyliczenia stawek dokona³ Zak³ad Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Œmiglu
zgodnie z wytycznymi rozporz¹dzenia
ministra budownictwa. Trzy podstawowe
czynniki, których przy obliczaniu taryf
zak³ad (ze wzglêdu na przepisy) nie móg³
pomin¹æ, decyduj¹co wp³ynê³y na wzrost
cen œcieków. Mowa tu o 30% podwy¿ce
cen energii w 2009 r., wzroœcie kwoty odpisów amortyzacyjnych od nowo wybudowanego maj¹tku obejmuj¹cego infrastrukturê wodno-kanalizacyjn¹ oraz
kosztach odsetek od po¿yczek i kredytów zaci¹gniêtych przez samorz¹d na
przedmiotowe inwestycje. Poniewa¿
Rada Miejska ani burmistrz nie mog¹
wp³ywaæ na wysokoœæ wyliczonych taryf,
a zatem i dokonaæ ich obni¿ek, samorz¹dowcy postanowili skorzystaæ z mo¿liwoœci ustanowienia dop³at i w ten sposób
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Rady

Miejskiej

z³agodziæ podwy¿ki. Co do ich wysokoœci radni debatowali doœæ d³ugo.
Ostatecznie przyjêto dop³aty w wersji
zaproponowanej
przez burmistrza.
Dziêki takiemu
rozwi¹zaniu mieszkañcy gminy nie
ponios¹ wszystkich kosztów zwi¹zanych z odprowadzeniem œcieków.
Dop³ata do 1 m3 œcieków objêtych systemem kanalizacyjnym wyniesie 76 groszy,
co oznacza, ¿e mieszkañcy pod³¹czeni do
sieci za 1 m3 œcieków od 1 stycznia 2010 r.
zap³ac¹ nie 6,97 z³ (jak wynika z taryfy),
a 6,21 z³. Wy¿sza dop³ata – o 1,97 z³ do
1 m3 bêdzie przys³ugiwa³a w przypadku
œcieków dowo¿onych do oczyszczalni. Po
jej uwzglêdnieniu za 1m3 ich dostawcy
zap³ac¹ 6,22 z³. Podane stawki nie obejmuj¹ 7% podatku VAT, a tak¿e jednorazowej op³aty abonamentowej w wysokoœci 3,50 z³ netto miesiêcznie. Zastosowanie dop³at sprawi³o, ¿e mieszkañcy nie
ponios¹ kosztów zwi¹zanych z odsetka-

mi od kredytów i po¿yczek.
Podsumowuj¹c, nale¿y wspomnieæ o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii. Polska,
przystêpuj¹c do Unii Europejskiej,
w traktacie akcesyjnym zobowi¹za³a siê,
¿e do 2015 roku uporz¹dkuje gospodarkê wodno-œciekow¹. W aglomeracjach
powy¿ej 15 tys. RLM-ów, a tak¹ jest gmina Œmigiel system kanalizacyjny powinien obejmowaæ 90% gospodarstw domowych. Jeœli wymogi te nie zostan¹ spe³nione, na kraj zostan¹ na³o¿one kary,
a zatem i na samorz¹dy lokalne, które nie
uporz¹dkuj¹ wspomnianej gospodarki.
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Zatem jeœli teraz gmina nie podjê³aby
budowy systemu kanalizacyjnego, to za
kilka lat ponios³aby tego finansowe konsekwencje w postaci kar.
Cennik za zu¿ycie wody po podwy¿kach
kszta³tuje siê nastêpuj¹co: odbiorcy indywidualni od nowego roku zap³ac¹ 2,95 z³
za m3, a odbiorcy przemys³owi 3,26 z³. S¹
to stawki netto, do których zostanie doliczony 7% podatek VAT oraz miesiêczna op³ata abonamentowa w kwocie 3,5 z³.
Poza przyjêciem taryf i dop³at radni podjêli jeszcze szeœæ uchwa³. M.in. dokonali

niezbêdnych zmian w bie¿¹cym bud¿ecie gminy, przyjêli Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na nadchodz¹cy rok,
okreœlili zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik”, a tak¿e
wymagania, jakie powinien spe³niaæ
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o pozwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz na opró¿nianie szamb i transportu nieczystoœci p³ynnych. Wprowadzili te¿ zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Dokonali w nim korekt w zakresie wysokoœci wartoœci za-

„Ignysiowy laur”

Wielkopolskie Konfrontacje M³odych
Skrzypków i Dudziarzy im. Edwarda
Ignysia na sta³e maj¹ wpisaæ siê do kalendarza œmigielskich imprez kulturalnych. Tak postanowili organizatorzy:
Stowarzyszenie Mi³oœników Folkloru
„¯eñcy Wielkopolscy” i w³adze samorz¹dowe. Pierwsze konfrontacje odby³y siê
28 i 29 listopada 2009 r., kolejne zaplanowano za dwa lata.
Impreza ma na celu propagowanie dudziarskich tradycji w Œmiglu, a tak¿e
upamiêtnienie postaci Edwarda Ignysia
– znakomitego dudziarza i skrzypka, pedagoga i stra¿nika wielkopolskich tradycji muzyki ludowej.
Edward Ignyœ nie urodzi³ siê w Œmiglu,
ani te¿ nie spêdzi³ w tym mieœcie ostatnich lat ¿ycia. By³ jednak przez wiele lat
mieszkañcem, a jego dzia³alnoœæ zapisa³a siê w historii miasta. Ze Œmiglem zwi¹za³ siê w 1952 r., wtedy to zamieszka³
w nim i podj¹³ pracê w zasadniczej Szkole Zawodowej. W tym samym roku wspólnie z Edmundem Wasielewskim za³o¿y³
w Œmiglu kapelê dudziarsk¹. Swoje za-

mi³owanie do muzyki zaszczepia³ m³odym pokoleniom. 29 listopada minê³o
piêæ lat od œmierci Edwarda Ignysia, dlatego w programie I Wielkopolskich Konfrontacji organizatorzy ujêli ods³oniêcie
pami¹tkowej tablicy na kamienicy przy
ulicy Jagielloñskiej w Œmiglu, domu,

pisanych w nim zadañ, a tak¿e wykreœlili
z listy inwestycji budowê drogi Karœnice-Nowy Bia³cz. Ta ostatnia decyzja spowodowana by³a wysokimi kosztami strategicznych dla gminy inwestycji, które
ograniczy³y œrodki na inne zadania.
Podczas sesji uczczono tak¿e minut¹ ciszy pamiêæ zmar³ego w listopadzie Juliana Primela – so³tysa Wydorowa.
Kolejna sesja odby³a siê 22 grudnia i poœwiêcona zosta³a przede wszystkim
uchwaleniu bud¿etu na kolejny rok.
A. Kasperska
foto A. Kasperska
w którym dudziarz mieszka³. Obecnie
budynek jest w³asnoœci¹ Jadwigi i Tomasza Borowskich. Dziêki ich uprzejmoœci
tablica znalaz³a siê we w³aœciwym miejscu i przypomina o cz³owieku, który pielêgnowa³ dudziarskie tradycje. Uroczystego ods³oniêcia dokonali wnuk i prawnuk Ignysia. Nim jednak to nast¹pi³o, przyby³e do Œmigla kapele dudziarskie zagra³y na cmentarzu w miejscach
spoczynku Edwarda Ignysia i Edmunda
Wasielewskiego.
O „Ignysiowy Laur” – statuetkê przyznawan¹ w dwóch kategoriach: skrzypek
i dudziarz m³odzi muzycy bêd¹ siê ubiegaæ co dwa lata. Tegoroczny, premierowy konkurs zebra³ 26 muzyków: 13 w kategorii dudziarz i tylu samo uczestników
w kategorii skrzypek. Dzieñ przed przes³uchaniami konkursowymi odby³y siê
warsztaty gry na dudach oraz skrzypcach
podwi¹zanych prowadzone przez Romualda Jêdraszaka, Tomasza Kiciñskiego
i Micha³a Um³awskiego. Umiejêtnoœci
m³odych muzyków ocenia³o jury w sk³adzie: prof. Bogus³aw Linette, Janusz Jaskulski – kierownik poznañskiego od-
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dzia³u Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Bernard Œliwa. Laur w kategorii – dudziarz zdoby³ £ukasz Kontek
z Powiatowej M³odzie¿owej Kapeli Dudziarskiej „KoŸlary”, dzia³aj¹cej przy
Domu Kultury w Stêszewie. II miejsce
zaj¹³ Mateusz Kie³czewski z Kapeli Dudziarskiej „Miglance” z Bukówca Górnego, miejsce III Mateusz Zap³ata, równie¿
z kapeli „Miglance”. W kategorii skrzypek „Ignysiowy Laur” powêdrowa³ do
Jaros³awa Kozaka z Kapeli Dudziarskiej
Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa. Tak¿e II miejsce
nale¿a³o do cz³onka tej kapeli Adrianny
Koœmider. III miejsce zdoby³ Dawid Bugzel z Dzieciêco-M³odzie¿owej Kapeli
Dudziarskiej dzia³aj¹cej przy Centrum

Kultury i Sztuki w Lesznie. Wyró¿nienie
za grê na sierszankach otrzyma³ Mateusz Bryl. Nagrody dla laureatów ufundowa³ burmistrz Œmigla.
Na organizacjê pierwszych konfrontacji
Stowarzyszenie Mi³oœników Folkloru
pozyska³o dodatkowe œrodki – grant
w wysokoœci 3000 z³ z samorz¹du województwa wielkopolskiego. Dziêki temu
oraz wsparciu finansowemu œmigielskiego samorz¹du m³odzi muzycy z Wielkopolski mogli doskonaliæ swój warsztat
muzyczny, ubiegaæ siê o „Ignysiowy
Laur”, a tak¿e wzajemnie siê poznaæ i wymieniæ doœwiadczeniami.
Równie¿ dziêki œrodkom samorz¹dów
wielkopolskiego i œmigielskiego ukaza³a siê kilkunastostronicowa publikacja
opisuj¹ca dudziarskie tradycje w Œmiglu.

Podwójny
3 grudnia 2009 r. w Sali Klubowej Centrum Kultury w Œmiglu œwiêtowano podwójny jubileusz
60-lecia istnienia Filii Bibliotecznych
w Czaczu i St. Bojanowie. Biblioteka
w Czaczu dzia³a nieprzerwanie od wrzeœnia 1949 r., kiedy na mocy „Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami” tutejsza Gromadzka Rada Narodowa przyst¹pi³a do realizacji zadania. Podobnie rzecz
przedstawia siê z bibliotek¹ w St. Bojanowie. Z chwil¹ ukonstytuowania siê we
wsi pierwszej powojennej w³adzy powo³ano j¹ do ¿ycia. Obecnie obydwie placówki dzia³aj¹ na zasadach filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Œmiglu. Czwartkowa uroczystoœæ zgromadzi³a pracowników biblioteki gminnej i wszystkich jej
filii, z emerytowan¹ kierownik Filii Bibliotecznej w Czaczu Barbar¹ Adamczak
w³¹cznie. Z zaproszonych goœci honorowych jubileuszowe obchody zaszczyci³a
wiceburmistrz Œmigla Wies³awa Poleszak-Kraczewska. Ciep³e, bezpoœrednie
s³owa skierowanych do bibliotekarek
¿yczeñ œwiadczy³y o tym, ¿e pani burmistrz docenia wagê bibliotek w œrodowisku. Przybyli te¿ so³tysi wsi, w których
biblioteki jubilatki dzia³aj¹: Wies³aw Kasperski, pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê
radnego gminy, i Henryk Szul, ponadto
delegacje z MBP w Koœcianie i koœciañskiego ko³a SBP oraz pracownicy zaprzyjaŸnionego OKFiR. Zebranych powita³
dyrektor CK Eugeniusz Kurasiñski, nastêpnie na rêce kieruj¹cych bibliotekami pañ – Genowefy Pietrzykowskiej ze
St. Bojanowa i Joanny Boroñ z Czacza
z³o¿ono ¿yczenia, kwiaty i prezenty. Bibliotekarki dokona³y prezentacji swych
placówek oraz osi¹gniêæ, ale te¿ proble-

Jej autorem jest Micha³ Skrzypczak –
wnuk Edmunda Wasielewskiego, wspomnianego wspó³za³o¿yciela kapeli dudziarskiej w Œmiglu.
Niet¹¿kowskie stowarzyszenie pozyska³o tak¿e kwotê 5000 z³ z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (z programu: Razem mo¿emy wiêcej), za które zakupiono dudy oraz dwoje skrzypiec podwi¹zanych. Instrumenty Kapeli Dudziarskiej „¯eñcy Wielkopolscy” w Niet¹¿kowie uroczyœcie przekaza³ Ryszard Kozak – prezes stowarzyszenia, podczas niedzielnego koncertu laureatów. Tego dnia odby³a siê tak¿e msza
œw. w intencji skrzypków i dudziarzy,
któr¹ odprawi³ ks. £ukasz Grys w koœciele p.w. NMP w Œmiglu.
A. Kasperska, foto A. Kasperska

jubileusz

mów, z którymi przysz³o siê borykaæ im
samym i poprzedniczkom w trakcie
szeœædziesiêcioletniej dzia³alnoœci. Wyrazi³y równie¿ radoœæ z faktu, ¿e pe³ni¹c
obowi¹zki pracowników tak szacownych,
zarówno pod wzglêdem wieku, jak i znaczenia instytucji, czuj¹ siê œrodowisku
potrzebne. Potem to ju¿ czysta przyjemnoœæ by³a. Kszta³t otwartej ksiêgi mia³
tort urodzinowy z rodzimej piekarni pañstwa Gruszeckich, który gospodynie spotkania dzieli³y miedzy uczestników. By³y
gwarne wspominki przy kawie i wymiana zawodowych doœwiadczeñ, tych nie
zawodowych te¿ zreszt¹.
K. Styziñska
foto M.D.
60 LAT BIBLIOTEKI W CZACZU
Biblioteka w Czaczu powsta³a we wrzeœniu 1949 r. jako Gromadzka Biblioteka
Publiczna. Pierwsz¹ kierowniczk¹ by³a

Janina ¯ukowska, która prowadzi³a j¹ do
1959 r. Nastêpnie przez rok pracowa³a
El¿bieta Hetmañska, a od 1961 r. Urszula Wujczak. W 1967 r. pracê w bibliotece
rozpoczê³a Anna Bajon i kierowa³a t¹ placówk¹ do paŸdziernika 1981 r. Od listopada 1981 r. kierowniczka zosta³a Barbara Adamczak, która przesz³a na emeryturê w maju 2004 r. Od czerwca 2004 r.
do dnia dzisiejszego funkcjê t¹ pe³ni Joanna Boroñ.
W 2007 r. Rada So³ecka przekaza³a w ¿ytkowanie bibliotece w Czaczu zakupiony
ze œrodków Fundacji na Rzecz Rozwoju
Wsi „ Polska Wieœ 2000 im. Macieja Rataja” sprzêt komputerowy o wartoœci
9.200 z³. W przypadku braku zastrze¿eñ
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dotycz¹cych wykorzystania sprzêtu z dniem
01.01.2011 r. stanie siê on w³asnoœci¹ biblioteki. W zwi¹zku z otrzymaniem kom-
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puterów do pracy w placówce zosta³a
przyjêta na ¼ etatu Anna Michalak, która zajmuje siê prac¹ z dzieæmi i m³odzie¿¹
na komputerach. Korzystanie z komputerów i dostêpu do Internetu jest bezp³atne.
Od pocz¹tku istnienia do 1993 biblioteka mieœci³a siê w pa³acu, kilkakrotnie
zmieniaj¹c pomieszczenia. Od wrzeœnia
1993 r. znalaz³a swoje lokum w Domu
Wiejskim.
Z biblioteki korzysta obecnie oko³o 400
czytelników. Maj¹ oni do dyspozycji 11
tysiêcy woluminów. Iloœæ wypo¿yczeñ
zmala³a pod koniec lat 90. w zwi¹zku z dostêpem do komputerów i Internetu.
Obecnie wynosi ona oko³o 5 tysiêcy. M³odzie¿ czyta nowoœci wydawnicze, natomiast dzieci najchêtniej kolorowe bajki
i baœnie. Du¿¹ liczbê czytelników stanowi¹ osoby doros³e, wœród których zainteresowaniem ciesz¹ siê romanse, nowo-

œci sensacyjne i powieœci przygodowe.
Oprócz ksi¹¿ek w czytelni biblioteki znajduj¹ siê liczne czasopisma, które mo¿na
przeczytaæ na miejscu lub wypo¿yczyæ do
domu.
Biblioteka prowadzi szerok¹ wspó³pracê
z Zespo³em Szkó³ w Czaczu, organizuj¹c
lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, rysunkowe i inne oraz czytanie bajek, imprezy okolicznoœciowe, zajêcia
integracyjne, plastyczne oraz wakacje
i pikniki z ksi¹¿k¹ w czasie ferii letnich
i zimowych.
W ramach akcji „ Ca³a Polska czyta dzieciom” bibliotekarki zapraszaj¹ przedstawicieli miejscowego œrodowiska.
W bibliotece równie¿ odbywa³y siê spotkania autorskie: z leszczyñsk¹ poetk¹
Krystyn¹ Grys, z Janem Hyjkiem, pisarzem ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y oraz
z Dominikiem Samolem, ilustratorem
ksi¹¿ek dla dzieci. Odbywaj¹ siê tak¿e
wieczory poetyckie i wieczory wspo-

mnieñ upamiêtniaj¹ce rocznice historyczne oraz s³awnych ludzi.
W bie¿¹cym roku po ró¿nego rodzaju
reorganizacjach biblioteka œwiêtuje jubileusz istnienia i wci¹¿ znajduje wielu wiernych czytelników.
60 LAT BIBLIOTEKI W STARYM
BOJANOWIE
Biblioteka w Starym Bojanowie powsta³a 1 wrzeœnia 1949 r. Zosta³a utworzona
przez Ministerstwo Oœwiaty, ale do jej
powstania przyczyni³y siê osoby, które
zajmowa³y stanowiska radnych ówczesnej gminy – Edward Szwarc, Mieczys³aw K³osiak i Bronis³aw Stoja³owski.
Pierwszym pracownikiem powsta³ej biblioteki by³a Maria Skrzypczak, która po
3 miesi¹cach przekaza³a placówkê Marii
Cymer. Z jej inicjatywy powsta³y wówczas
punkty biblioteczne (zlikwidowane
w 1985 r.) W 1955 r. kierownikiem biblioteki by³a Pelagia Marcinkowska, a od
1971 r. zast¹pi³a j¹ Teresa Pachurska.
W styczniu 1972 r. funkcjê kierownika
przejê³a Eugenia Skorczyk.
Po zlikwidowaniu gminy w Starym Bojanowie w 1976 r. placówka zosta³a fili¹ biblioteczn¹.
1 kwietnia 1978 r. stanowisko kierownika przejê³a Genowefa Pietrzykowska.
Biblioteka wspó³pracuje ze szko³¹ podstawow¹, przedszkolem i Klubem Seniora. Prowadzone s¹ lekcje biblioteczne,
konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, organizowane wycieczki do biblioteki, zabawy integracyjne, akcje czytelnicze „Ca³a Polska czyta dzieciom”, spotkania autorskie. Biblioteka wypo¿ycza
ksi¹¿ki na telefon, które dostarczane s¹
ludziom starszym i niepe³nosprawnym.
Filia wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem
Nauczycieli Nowatorów.

W Bronikowie podsumowano
W Samor z¹dowym Gimnazjum
i Szkole Podstawowej w Bronikowie 26 listopada 2009 r. odby³a siê impreza profilaktyczna „Zachowaj TrzeŸwy Umys³ –
b¹dŸ sob¹”. Jej g³ównym przes³aniem by³o
promowanie zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia, wolnego od œrodków odurzaj¹cych.
Impreza podsumowa³a tegoroczn¹
szkoln¹ kampaniê „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”.
Zespó³ organizacyjny: Karolina Fr¹k –
pedagog szkolny, Ewa Stankowiak oraz
samorz¹d szkolny przygotowa³ bogaty
program konkursów, pokazów i atrakcji.
Spotkanie rozpoczêto od przeczytania
sprawozdania z dzia³añ podjêtych w ra-

mach kampanii. Nastêpnie rozstrzygniêty zosta³ konkurs plastyczny dla uczniów
klas 0-III nauczania zintegrowanego na
temat „Zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia”
oraz konkurs na najciekawszy wiersz
profilaktyczny. Dla klas IV-VI szko³y podstawowej zorganizowany zosta³ konkurs
na najciekawsz¹ scenkê profilaktyczn¹,
zaœ dla uczniów klas gimnazjalnych quiz
wiedzy na temat uzale¿nieñ.
Uroczystoœæ urozmaici³ wystêp kó³ka tanecznego, którego opiekunem jest Bernadeta Bojek.
Laureaci konkursów otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez Gminn¹
Komisjê ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Œmiglu.

Nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Bronikowie
foto archiwum szko³y
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Przysiecka szko³a liderem
Zaszczepienie wœród m³odego pokolenia nawyku segregowania œmieci, by
chroniæ œrodowisko przed ich niew³aœciwym sk³adowaniem, jest corocznie celem
prowadzonej przez szko³y zbiórki zu¿ytych baterii i akumulatorów.
W akcjê œmigielskie placówki oœwiatowe
w³¹czaj¹ siê od piêciu lat. Odbywa siê ona
w ramach konkursu „B¹dŸ przyjacielem
œrodowiska”, organizowanego przez
Miejski Zak³ad Oczyszczania w Lesznie
i burmistrza Œmigla.
W listopadzie nagrodzono liderów
w gromadzeniu tych niebezpiecznych
odpadów. Najlepszy wynik, 0,49831 kg
baterii w przeliczeniu na jednego ucznia
uzyska³a szko³a w Starej Przysiece Drugiej, ³¹cznie 147 kg. Nagrod¹ dla zwyciêzcy by³ zestaw muzyczny o wartoœci 600
z³. Drug¹ nagrodê, dwa radiomagnetofony z odtwarzaczem MP3 (wartoœæ 500

z³), odebrali uczniowie Samorz¹dowego
Gimnazjum, Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Czaczu. Dzieci zebra³y 147,2 kg
– w przeliczeniu na jednego ucznia
0,48742 kg. Radiomagnetofon o wartoœci
400 z³ zdobyli wychowankowie Zespo³u
Szkó³ w Bronikowie. Zebrali 19 kg baterii (w przeliczeniu na ucznia 0,14394 kg).
Dla dwóch pozosta³ych szkó³ przygotowano dyplomy za udzia³. W Starym Bojanowie uczniowie zebrali 52 kg (0,13648
kg na jednego wychowanka), a œmigielska placówka zgromadzi³a 101 kg –
0,11924 kg na ucznia.
Szko³y filialne w Wonieœciu i ¯egrówku
podlega³y osobnej ocenie. Dzieci z Wonieœcia zebra³y 164 kg baterii, czyli 3,28
kg na ucznia i tym samym zwyciê¿y³y ze
szko³¹ filialn¹ w ¯egrówku, która w przeliczeniu na jedno dziecko uzbiera³a 1,800
kg, ³¹cznie 54 kg. Nagrod¹ dla uczniów

Wspania³e miko³ajkowe spotkanie
Ju¿ po raz kolejny Centrum Kultury
zaprosi³o dzieci na spotkanie z Miko³a-

jem. Tym razem impreza zosta³a zorganizowana wspólnie z wszystkimi zarz¹dami œmigielskich osiedli. 6 grudnia 2009
r., tu¿ przed godzin¹ 1600 sala widowiskowa wype³ni³a siê po brzegi. Szybko atmosfera zrobi³a siê gor¹ca. Do zabawy
zagrza³ wszystkich Stanis³aw Sielicki
z Krakowa widowiskiem estradowym pt.
„Zabawy œwiata”. By³ wspólny œpiew, zabawy, konkursy, przebieranki, a wszystko przeplatane humorem i cennymi
¿yciowymi wskazówkami. Program wido-

wonieskiej szko³y by³ aparat fotograficzny. Do ¯egrówka powêdrowa³y zestawy
ciastoliny.
Rozdanie nagród odby³o siê 13 listopada
w Centrum Kultury w Œmiglu. Nagrody
wrêczyli: Maciej Wiœniewski – sekretarz
Œmigla, Gra¿yna Domachowska, pracownik MZO w Lesznie oraz Rafa³ Szumacher
– pracownik Urzêdu Miejskiego Œmigla.
Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³y dzieci ze
Szko³y w Starej Przysiece Drugiej oraz
szko³y filialnej w Wonieœciu.
A. Kasperska, foto ¯.K.
wiska zosta³ wzbogacony piosenkami
w wykonaniu Beaty Adamskiej z Poznania, która po zejœciu ze sceny ca³kowicie
odda³a siê malowaniu dzieciêcych twarzy, a chêtnych nie brakowa³o. Po zabawie nast¹pi³a d³ugo oczekiwana przez
dzieci chwila – pojawi³ siê Miko³aj. Nietrudno by³o znaleŸæ odwa¿nych, którzy
zdecydowali siê na bezpoœredni z nim
kontakt, by zaœpiewaæ piosenkê ,a zdarza³o siê, ¿e i opowiedzieæ np. o swoim
dziadku Stefanie. Nie mog³o zabrakn¹æ
prezentów. Ka¿de dziecko dosta³o czekoladowego gwiazdorka i napój.
M.D., foto M.D.

Przeka¿cie sobie znak pokoju...
S³owa tej piosenki koñczy³y spotkanie, jakie odby³o siê 11 grudnia w Przedszkolu Samorz¹dowym w Œmiglu z wolontariuszami dzia³aj¹cymi przy œmigielskim liceum. Wystêpy licealistów oraz
zaproszonych na tê okazjê goœci bardzo
por uszy³y naszych wychowanków.
Wspólnie spêdzony czas by³ podsumowaniem tygodniowej akcji „S³odkie serce
przedszkolaka”. Dzieci wykaza³y siê nie-

zwyk³¹ hojnoœci¹ dziel¹c siê s³odyczami,
które przekazane zostan¹ wszystkim potrzebuj¹cym rówieœnikom. Bardzo dziêkujemy goœciom oraz naszym wychowankom za dar ich serc. S¹dzimy, ¿e zaszczepienie w m³odym cz³owieku potrzeby
dzielenia siê z innymi zaowocuje w przysz³oœci wspó³czuciem dla innych i zrozumieniem ich potrzeb.
JZ, foto archiwum

Œwi¹teczny goœæ w szkole w ¯egrówku
15 grudnia do szko³y w ¯egrówku zawita³ œwi¹teczny goœæ – kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Barbara Kuderska, która w ramach akcji „Ca³a Polska
czyta dzieciom” przeczyta³a uczniom
i przedszkolakom opowiadanie pt. „Weso³e œwiêta Bo¿ego Narodzenia”. Dzieci
zaprezentowa³y goœciowi wczeœniej wykonane stroiki i inne dekoracje œwi¹teczne, poczêstowa³y w³asnorêcznie upieczo-

nymi ciasteczkami i piernikami oraz zaprosi³y do wspólnego œpiewania kolêd
i pastora³ek. Pani Barbara Kuderska opowiedzia³a o zwyczajach œwi¹tecznych
kultywowanych w jej domu rodzinnym
i o swoich ulubionych potrawach wigilijnych. PóŸniej uczniowie z³o¿yli goœciowi
¿yczenia i wrêczyli kosz ze s³odyczami
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
ze Stowarzyszenia „Œwiat³o Nadziei”.
B. £awniczak, foto archiwum szko³y
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Sztama ze Œwiêtym
Œmigielska biblioteka z Miko³ajem
sztamê trzyma, tote¿ œwiêty ku uciesze
najm³odszych mieszkañców miasta niezawodnie co roku w biblioteczne progi
wstêpuje. W poniedzia³ek, 7 grudnia
2009 r. publicznoœæ wstawi³a siê licznie,
na godzinê 16 30. W eskorcie mam i babæ
g³ównie, przybywa³y wystrojone domowe ksiê¿niczki i ksiêciuniowie zgrabni.
Na wzór dzieciêcych wybiegów mody i tu
szpan panowa³. Dominowa³y ró¿e, fiolety, ponadczasowy jeans, b³êkit i ca³a gama
be¿ów. Wytworne towarzystwo rozsiad³o
siê wygodnie sposobem tureckim w sali
biblioteki i w napiêciu wygl¹da³o Miko³aja. Kiedy zjawi³ siê wreszcie, choæ wê-

drówk¹ z³achany wyraŸnie, pohukiwa³
weso³o i zadziornie. Nadszed³ czas wzajemnego taksowania, uwa¿nej lustracji.
Nie³atwo tak z marszu z Miko³ajem zbrataæ siê przecie¿. …a, bo te¿ te kamaszki
za marne ewidentnie, jak na dalek¹ wêdrówkê z Laponii, p³aszcz przykrótkawy,
chocia¿ brzuch zza pasa zwisa przepisowo i postura na wysokoœæ s³uszna, to
wszerz lichawa jakaœ. Zagaduje ciekawie,
³asi siê i przymila, ale kto go tam wie, czy
nie przyszywany i za kasê nie chodzi, albo
od Dziadka Mroza odszczepieniec jakiœ,
nie daj Bo¿e? Dopiero, kiedy o kolêdy
zapyta³, zmiêkli i wspólne „Przybie¿eli do
Betlejem” lody prze³ama³o. Prawdziwy,

Kolorowy œwiat wokó³ nas
W okresie od 3 sierpnia do 31 grudnia Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Inga” realizowa³o projekt finansowany ze œrodków programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Ma on na celu aktywizacjê spo³eczno-kulturow¹ 30 dzieci z rodzin o trudnej sytuacji rodzinnej, w wieku od 9 do 12 lat, z terenu gminy Œmigiel.
W ramach projektu dzieci uczestniczy³y
w zajêciach edukacyjno-sportowych,
przy okazji ucz¹c siê, jak w³aœciwie organizowaæ czas wolny, aktywnie wypoczywaæ, udzielaæ pierwszej pomocy, rozwijaj¹c w³asne zainteresowania i poznaj¹c
ciekawych ludzi, historiê najbli¿szej oko-

licy oraz rodzime tradycje i zwyczaje.
Zajêcia odbywa³y siê w godzinach popo³udniowych w Szkole Podstawowej
w Œmiglu. Zaplanowano równie¿ udzia³

jak nic! Opowieœæ ciekaw¹ przeczyta³ pt.
„Spe³nione marzenia” i kolorowanki bo¿onarodzeniowe rozda³, a potem jeszcze,
odlan¹ w czekoladzie, swoj¹ podobiznê
na pami¹tkê ka¿demu zostawi³. A! i na
ten rok ju¿ siê zapowiedzia³.
K. Styziñska
foto D. Hampel
rodziców, dziadków w projekcie oraz wyjazdy w ciekawe miejsca zwi¹zane z realizowan¹ tematyk¹, m.in. na leszczyñski
basen, do Galerii Ptaków w Górsku, do
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie,
a tak¿e do kina i Teatru Animacji w Poznaniu.
Podsumowaniem projektu bêdzie spotkanie z udzia³em dzieci i rodziców oraz zaproszonych goœci, podczas którego zaprezentowane zostan¹ prace uczestników, wystawa zdjêæ z zajêæ oraz rozdane
bêd¹ upominki za aktywny udzia³ w projekcie.
M. W³och
foto archiwum stowarzyszenia

Mi³e spotkanie
3 grudnia 2009 r. w ramach cyklu
„Ca³a Polska czyta dzieciom” w bibliotece w Starym Bojanowie odby³o siê „Miko³ajkowe spotkanie z bajk¹ i baœni¹”.
Bajki czyta³a wicedyrektor szko³y podstawowej El¿bieta Nowak. Spotkanie odby³o siê w œwi¹tecznej atmosferze. Dzieci
zadawa³y mnóstwo pytañ osobistych i
zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹. Œpiewa³y
kolêdy, dziêkuj¹c w ten sposób za mi³e

spotkanie. Goœæ na koniec obdarowa³
dzieci s³odyczami, a tak¿e ozdobami choinkowymi. By³a te¿ druga niespodzianka, któr¹ dzieci dosta³y od bibliotekarki,
w postaci s³odyczy.
Spotkanie przygotowa³a bibliotekarka
przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
Nauczycieli Nowatorów.
G. Pietrzykowska
foto archiwum

Miko³ajki 2009
Uwielbiaj¹ go wszyscy – doroœli i dzieci, bogaci i biedni. Œwiêty Miko³aj odwiedza nas 6 grudnia i w wieczór wigilijny.
Z tej okazji 7 grudnia 2009 r. w Bibliotece Publicznej w Czaczu odby³o siê spotkanie dzieci z Miko³ajem, które przywita³y go wierszem „Kochany Miko³aju,
przyb¹dŸ do nas z dalekiego kraju...”.
Na pocz¹tku wys³ucha³y czytanego przez
goœcia opowiadania pt: „Pracowity dzieñ
œwiêtego Miko³aja”. Nastêpnie razem

z nim bawi³y siê przy zabawie „Ojciec
Wirgiliusz”, po której Miko³aj wrêczy³
wszystkim maluchom drobne s³odkoœci.
Dzieci w podziêkowaniu œpiewa³y piosenki.
Bibliotekarki przygotowa³y kilka zabaw.
Mi³e spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym
zaœpiewaniem piosenki „Ding dong”.
Anna Michalak i Joanna Boroñ
foto archiwum
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91. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/19
Na prze³omie grudnia i stycznia przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Warto przypominaæ okolicznoœci, a tak¿e osoby zwi¹zane z tym zwyciêskim wydarzeniem.
Jedn¹ z wybitnych postaci wœród powstañców œmigielskich by³ dr Emanuel
Twórz, który urodzi³ siê 25 grudnia 1872
roku w Za³ê¿y Ha³dzie k. Katowic. Po
ukoñczeniu studiów lekarskich i odbyciu
s³u¿by wojskowej podj¹³ praktykê lekarsk¹. W dniu 4 marca 1908 roku uzyska³ stopieñ doktora med. chirurgii i po³o¿nictwa. Po 9 latach wykonywania zawodu przyby³ w 1910 roku do Œmigla,
z którym zwi¹za³ siê ju¿ do koñca swego
¿ycia. W decyduj¹cych miesi¹cach, tj.
w listopadzie i grudniu 1918 roku szkoli³ wraz z dr. Rakowskim m³odzie¿ œmigielsk¹ w zakresie przygotowania sanitarnego. Wraz z kompani¹ œmigielsk¹
uczestniczy³ w boju pod Osieczn¹, a nastêpnie na innych odcinkach frontu p³d.
zach. By³ cz³onkiem Powiatowej Rady
Ludowej w Œmiglu. Uzyska³ stopieñ ma-

jora Wojska Polskiego. W czasie II wojny œwiatowej by³ wysiedlony do Generalnej Guberni. Po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych na naszym terenie powróci³
19 kwietnia 1945 roku do Œmigla, gdzie
podj¹³ ponownie pracê. Zmar³ 28 marca
1955 roku i zosta³ pochowany na miejscowym cmentarzu.
W zwi¹zku z rocznic¹ warto tak¿e uzupe³niæ informacje o œmigielskich organizacjach powstañczych, zamieszczonych
w Witrynie Œmigielskiej w paŸdzierniku
2008 roku. Staraniem towarzystwa, które powsta³o w 1922 roku, ods³oniêto
11 stycznia 1928 roku na œmigielskim
cmentarzu nagrobek poleg³ych powstañców. Towarzystwo przez ca³y okres II RP
prowadzi³o aktywn¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹. 15 stycznia 1928 roku w Strzelnicy zaprezentowano przedstawienie „Ze
sztandarem”. Po przedstawieniu odby³a
siê zabawa, z której dochód zosta³ przeznaczony na budowê pomnika „Wolnoœci”. Z okazji obchodów kolejnej rocznicy powstania magistrat Œmigla wp³aci³

kwotê 500 z³ na budowê wspomnianego
pomnika. W dniu 12 stycznia 1930 roku
o godz. 1100 powstañcy przemaszerowali
z koœcio³a farnego na cmentarz, aby tam
uczciæ poleg³ych kolegów, a w Strzelnicy tradycyjnie ju¿ zaprezentowano sztukê „Oto dzieñ chwa³y”. W roku 1932 przy
okazji obchodów rocznicowych obejrzano w Strzelnicy film „Krwawy rok 1863”.
Warto przypomnieæ, ¿e w 1928 roku towarzystwo liczy³o 50 cz³onków, a jego
zarz¹d stanowili: dr Rakowski, mjr rez. –
prezes, Witold £ukomski – wiceprezes,
Zbigniew £ukomski – sekretarz, Ha³upka – z-ca sekretarza, W³adys³aw Fêglerski – skarbnik i Ignacy Cieœla – chor¹¿y.
Po II wojnie œwiatowej towarzystwo zosta³o reaktywowane 17 listopada 1946
roku. Prezesem zosta³ Antoni Sworowski, sekretarzem Ignacy Kokociñski,
a skarbnikiem Jan Leœny. 1 wrzeœnia 1949
roku w Kole Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich w Œmiglu by³o 68 cz³onków.
Jan Pawicki

POLEGLI ŒMIGIELSCY POWSTAÑCY
W grudniu ub. r. obchodziliœmy kolejn¹ rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego. Opublikowa³em wówczas,
w styczniu i lutym, na ³amach „Witryny
Œmigielskiej” dwa artyku³y – o inskrypcji
na cmentarnym pomniku i o „powstañcach i wojakach”. Teraz o pomniku i poleg³ych, których upamiêtnia.
5 wrzeœnia 1920 r. Kuria Arcybiskupia
w Poznaniu wyda³a rozporz¹dzenie, opublikowane w „Miesiêczniku Koœcio³a
Rzymsko-Katolickiego” (nr 63
z 5.9.1920 r.) w sprawie grobów ¿o³nierskich. W odpowiedzi na nie ówczesny proboszcz Ludwik Cichowski 17.10.1920 r.
odpisa³: (...) donoszê uprzejmie, i¿ groby
¿o³nierskie w naszej parafii znajduj¹ siê
tylko na cmentarzu i to: 9 grobów z wojny
niemieckiej [jedno] osobowych po³o¿onych
na ró¿nych miejscach cmentarza i 5 z wojny polsko-niemieckiej, z których 4 znajduj¹
siê obok siebie.
„Wojna niemiecka” to niew¹tpliwie pierwsza wojna œwiatowa, o czym œwiadcz¹ daty
zgonu przy nazwiskach 10, a nie 9 poleg³ych: Karol Nowak – 1914; Franciszek
Cichoszewski, Stefan Nowak, Franciszek
Cieœla – 1915; Ludwik B¹k – 1917; Franciszek Nowak, Ludwik Pietrzak, Jakób [?]
Kamiñski, Józef Grys i Adam Fr¹ckowiak
– 1918.
„Wojna polsko –niemiecka” – to powstanie wielkopolskie. Ciekawe, ¿e ksi¹dz nie
wymieni³ nazwisk poleg³ych ani ich dat

œmierci; ograniczy³ siê tylko do stwierdzenia: „4 znajduj¹ siê obok siebie”. Mo¿na
s¹dziæ, ¿e by³o to pierwsze i jedyne ich
miejsce spoczynku.
Jak wynika z dokumentacji Zwi¹zku
Towarzystw Polskich (APL, sygn.575),
11 stycznia 1923 roku zorganizowano obchód narodowy ku czci poleg³ych pod
Lesznem i Osieczn¹ powstañców. Poprzedzi³a go msza ¿a³obna. Po niej na cmentarz uda³ siê pochód z orkiestr¹. Po œpiewie nast¹pi³o poœwiêcenie grobów i przemówienie proboszcza. Nastêpnie udano
siê na rynek(ob. pl. Rozstrzelanych) ustawiono siê czworobok, wys³uchano przemówienia jednego z oficerów i odœpiewano „Bo¿e coœ Polskê”. Wieczorem zorganizowano akademiê. Prolog wyg³osi³ cz³onek SOKO£A pan Fêglerski (W³adys³aw),
„rotê” zaœpiewa³a „Harmonia”, przedstawienie „Stanko Powstaniec” przygotowa³a dru¿yna harcerska. Nastêpnie przemówi³ kapitan rezerwy pan Michalski, a Dru¿yna Pogotowia przedstawi³a obrazek sceniczny „Polska ju¿ czeka”. Na koniec
wszyscy odœpiewali „Bo¿e coœ Polskê”.
W 1924 r. w tym¿e miesiêczniku ukaza³o siê rozporz¹dzenie, aby w parafiach,
w których by³y ofiary wojny, ustawiæ pomniki upamiêtniaj¹ce poleg³ych w walkach o odradzaj¹c¹ siê po latach niewoli
Ojczyznê.
Taki pomnik, bêd¹cy równoczeœnie nagrobkiem dla „4 znajduj¹cych siê obok sie-

Jozef Kazmierczak w mundurze pruskim
1918 r.
bie mogi³”, zbudowano te¿ na œmigielskim
cmentarzu – z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na domniemywaæ, ¿e wykona³a go firma Witolda £ukomskiego. Znajduje siê po prawej stronie, obok pomnika
rozstrzelanych w 1939 roku. Betonowy
nagrobek ma formê fragmentu muru
z wy¿sz¹, œrodkow¹ czêœci¹, zwieñczon¹
kul¹ z krzy¿em, spoczywaj¹c¹ na uniesio-

Ä
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nych sztandarach. W œrodkowej czêœci
w murze wyciœniêto inskrypcjê: BO¯E OJCZE / BO¯E WIELKI / WE• KREW
NASZ¥ / DO KROPELKI / ALE POLSCE
¯YCIE DAJ. Pod ni¹ wmurowano marmurow¹ tablicê z napisem: Poleg³ym w walce
o wolnoœæ Ojczyzny Powstañcom w dziesiêciolecie niepodleg³oœci. 18.1.1928. Tow.
Powst. i Woj. w Œmiglu. [Towarzystwo Powstañców i Wojaków w Œmiglu]. Za datê
uzyskania niepodleg³oœci przyjêto podpisanie uk³adu rozejmowego w Compiegne,
który przywraca³ pañstwo polskie, ale bez
Wielkopolski. Marmurow¹ tablicê wielokrotnie wymieniano, zmieniano te¿ datê
– obecna 11.11.1928.
Po bokach œrodkowej czêœci „muru”
umieszczono marmurowe tabliczki z nazwiskami oraz datami urodzenia i œmierci poleg³ych. Z przodu, przed mogi³ami,
umieszczono cztery betonowe kule po³¹czone metalowymi prêtami.
Pomnik poœwiêcono 12.1.1930 roku.
Przebieg uroczystoœci odnotowano w Kronice Szko³y Katolickiej w Œmiglu (ss. 237/
238). Dnia 12 stycznia 1930 r. miasto
Œmigiel œwiêci³o uroczyœcie 11 rocznicê
wyzwolenia siê spod przemocy Niemców. Od
rana panowa³ w mieœcie uroczysty nastrój.
Domy przewa¿nie udekorowane chor¹gwiami. O godz. 10 tej towarzystwa i P.W. [Powstañcy i Wojacy] wraz z obywatelstwem
wziê³y udzia³ w uroczystym nabo¿eñstwie,
na którym podnios³¹ przemowê wyg³osi³ ks.
Kutzner [Albin, wikariusz]. Po nabo¿eñstwie wyruszy³ uroczysty pochód, w którym
bra³a udzia³ tak¿e nasza szko³a, na cmentarz, gdzie dokonano poœwiêcenia pomnika powstañców. Gor¹c¹ przemowê, tchn¹c¹
patriotyzmem i wielkim umi³owaniem wolnoœci Ojczyzny, uznaniem dla powstañców,
wyg³osi³ ks. dziekan. Po odœpiewaniu pieœni przez miejscowe chóry, imponuj¹cy pochód ruszy³ ulicami miasta na rynek, gdzie
komendant grupy Leszno wrêczy³ powstañ-

com ze Œmigla krzy¿e pami¹tkowe. Wieczorem odby³o siê przedstawienie „Dni chwa³y”.
W czasie okupacji...W lipcu [1940 r.] otrzyma³em polecenie, aby stoj¹cy na cmentarzu parafialnym pomnik ku czci poleg³ych
za Polskê usun¹æ. Przyj¹³em to do wiadomoœci i skomunikowa³em siê z grabarzem.
Poniewa¿ jest to masywna ¿el-betonowa
budowa, by³o niemo¿liwym go usun¹æ. Wobec tego poleci³em grabarzowi zdj¹æ tylko
zewnêtrzn¹ ornamentacjê jak kule [pamiêtam je le¿¹ce przy murze w wezg³owiu ob.
pomnika rozstrzelanych], a napis [inskrypcjê] w jêzyku polskim zamazaæ cementem. (...). Napis ten widoczny nawet
z strony ulicy widocznie za bardzo bola³
Niemców. Chc¹c ratowaæ pomnik, aby nie
podpada³, kaza³em przy murze zasadziæ
dzikie wino, które powoli go zakrywa. PóŸniej jeszcze parê razy by³em w sprawie pomnika indagowany, ale skoñczy³o siê tylko
na przypomnieniu, ¿e nale¿y go usun¹æ.
W Dzieñ Wszystkich Œwiêtych ktoœ w³o¿y³ na
groby poleg³ych wi¹zankê kwiatów, o co by³em indagowany na ¿andarmerii – ks.
Milan Kwiatkowski, wikariusz substytut
w Œmiglu i Czaczu.
Po wojnie pomnik, ³¹cznie z budow¹ grobowca rozstrzelanych, staraniem Polskiego Zwi¹zku Zachodniego – Ko³o Œmigiel,
odnowiono.
Marmurowe tabliczki umieszczone po
bokach „muru” informuj¹ o spoczywaj¹cych poleg³ych. Z lewej – poleg³ych
12.1.1919 r. pod Lipnem.
Stanis³aw Franciszek Kêdzierski ur. siê
8.5.1901 r. w Czaczu w rodzinie kelnera
Franciszka i akuszerki Marii z Wêclewskich. Od najm³odszych lat przebywa³
w Œmiglu, wychowywany przez kuzynkê
ojca – A. Ma³olepsz¹. W latach 1907-1915
uczêszcza³ do Katolickiej Szko³y Powszechnej w Œmiglu, a nastêpnie uczy³ siê
zawodu œlusarza-kotlarza u Niemca Bentzina w Œmiglu. Do powstania przyst¹pi³

Stanislaw Kêdzierski z ojcem

spontanicznie.
Józef KaŸmierczak ur. siê 10.3.1900 r.
w Morownicy w rodzinie robotnika rolnego Micha³a i Katarzyny z Matuszewskich.
Po ukoñczeniu szko³y elementarnej pracowa³ w miejscowym maj¹tku ziemskim
Niemca Caesara. Podczas pierwszej wojny œwiatowej zmobilizowany zosta³ do armii niemieckiej. Po wybuchu powstania
(uciek³ z wojska?, przyby³ na urlop?)
ochotniczo wst¹pi³ do oddzia³u powstañczego w Morownicy organizowanego
przez Antoniego Marka. 11.1.1919 r.,
w wyniku zarz¹dzonego przez Powiatow¹
Komendê Stra¿y Ludowej alarmu stawi³
siê wraz z oddzia³em w Œmiglu.
Obydwaj, z oddzia³em powstañczym pod
dowództwem Boles³awa P³ócieniaka, udali siê do Bukówca Górnego w celu zaatakowania Niemców zajmuj¹cych Krzycko
Ma³e. 12.1.1919 r. po wycofaniu siê Niemców z Krzycka, oddzia³ pomaszerowa³ do
Lipna, gdzie opanowa³ dworzec kolejowy
Lipno Nowe, zajêty uprzednio przez oddzia³ Grenzschutzu. Powracaj¹c¹ z Lipna,
wczesnym popo³udniem, szos¹ w kierunku Radomicka kolumnê powstañców, prowadz¹cych niemieckich jeñców, zaatakowa³ niemiecki samolot. Powstañcy poder wali siê do ucieczki, a S. Kêdzierski
i J. KaŸmierczak zostali œmiertelnie trafieni. Pogrzeb mieli wspólny. Jak wspomina
Aurelia Ma³olepsza Nowak, kuzynka
S. Kêdzierskiego – „z ma³ymi nieporozumieniami polegaj¹cymi na nierównym
traktowaniu rodzin”.
Stanis³aw Kêdzierski patronuje jednej
z ulic w Œmiglu (odga³êzienie ul. Powstañców Wielkopolskich, a Józef KaŸmierczak
od 15.4.1999 r. w Morownicy.
Biogramy Stanis³awa Andrzejewskiego i Seweryna Jerzyka znajduj¹ siê po prawej stronie – ju¿ nie tak jednoznaczne.
Stanis³aw Andr zejewski ur. siê
26.10.1900 r. (tak napisano na p³ycie nagrobnej) z ojca Józefa Andrzejewskiego
i matki Marii (nazwisko nieznane). Mia³
siostrê Mariê. Po œmierci ¿ony Józef o¿eni³ siê powtórnie z Katarzyn¹ Górn¹ ze
Sp³awia, siostr¹ Jana Górnego – ojca b.
so³tysa Stanis³awa Górnego. Z tego zwi¹zku urodzi³o siê dwoje dzieci: Jan i Stefania. Synem Jana jest Edmund Andrzejewski, mieszkaniec Robaczyna. Z relacji swej
babki pamiêta, ¿e Stanis³aw zgin¹³ z trzema powstañcami poruszaj¹cymi siê
w trakcie patrolu powózk¹. Zw³oki przewieziono do Robaczyna, a nastêpnie pochowano je na cmentarzu w Œmiglu, tam
gdzie stoi pomnik. I tu pojawia siê w¹tpliwoœæ pier wsza. Jaros³aw Wawrzyniak
w publikacji pt. „Osieczna w Powstaniu
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Wielkopolskim 1918/1919” wydanej
w grudniu 2008 r. pisze: Do dwukonnego
powozu wojskowego udaj¹cego siê w kierunku K¹kolewa i dalej Paw³owic wsiedli: por.
Adam Kocur (...), ppor. Wac³aw Andrzejewski – dowódca 1. Kompanii 6 PS Wlkp.
stacjonuj¹cej w K¹kolewie (...) oraz ppor.
Leon W³odarczak (...) i szer. Walenty Ciesielski – woŸnica.(...) Nagle z prawej strony pada salwa karabinowa. (...) Ciesielski
podcina konie, ujecha³ kilkanaœcie kroków,
gdy oddzia³ nieprzyjaciela odda³ drug¹ salwê, która œmiertelnie ugadza ppor. Andrzejewskiego i rani por. Kocura w praw¹
rêkê.(...) Andrzejewskiego pochowano w
Krzywiniu. Zwróæmy uwagê, ¿e autor ca³y
czas mówi o ppor. Wac³awie Andrzejewskim. A mo¿e pomyli³ imiê? W¹tpliwym
jest, by 19-letni ¿o³nierz mia³ stopieñ podporucznika i móg³ dowodziæ kompani¹.
Kolejn¹ w¹tpliwoœæ budzi data œmierci –
4 VI 1919 i miejsce – K¹kolewo. Przedstawione wydarzenie mia³o miejsce 2.7.1919
roku. Dwukrotnie zosta³o uwidocznione,
jak i nazwiska poleg³ych Leona W³odarczaka i Wac³awa Andrzejewskiego, na kamiennym obelisku z krzy¿em powstañczym i tablic¹ z napisem: 1919-1959. Na
tym miejscu w dniu 2.7.1919 zginêli skrytobójczo z r¹k pruskich junkrów powstañcy
6. p. Strzelców Wlkp. ppor. Andrzejewski
Wac³aw, ppor. W³odarczak Leon. Wieczna
chwa³a wszystkim poleg³ym w obronie Ojczyzny. Spo³eczeñstwo. Obelisk zlokalizowany jest przy leœnym trakcie, z szosy K¹kolewo – Leszno, przed przejazdem kolejowym w prawo, do Trzebani. Nazwisko Stanis³awa Andrzejewskiego nie figuruje te¿
na pomniku przy koœciele w K¹kolewie poœwiêconym Powstañcom Wielkopolskim.
Bogus³aw Polak w aneksie zawartym
w publikacji „Udzia³ ziemi koœciañskiej
w powstaniu wielkopolskim 1918/1919:
Lista poleg³ych powstañców z ziemi koœciañskiej (od 27 XII 1918 do koñca 1919)
na froncie wielkopolskim” w poz. 1 wymienia: Andrzejewski Stanis³aw z Robaczyna,
ur. 2 X 1900 r. [na nagrobku 26.X] w Robaczynie, 6 PSW, Leszno [6 Pu³k Strzelców Wielkopolskich formowa³ siê w toku
walk prowadzonych przez grupê Leszno
w okresie I-III 1919 r.]. Nie podaje ani daty
œmierci, ani jej miejsca. Ten¿e autor w publikacji „Front po³udniowo-zachodni (grupa „Leszno”) powstania wielkopolskiego
1919 r.” wydanej w 1971 r. w za³¹czniku
IV: Lista poleg³ych powstañców i ¿o³nierzy Armii Wlkp. na froncie po³.-zach. Powstania Wlkp. w czasie od 6 I 1919 do 17 I
1920 r. w poz. 2 wymienia: Stanis³aw Andrzejewski, pl. [poleg³] 2.4. Trzebinia. [Na
nagrobku jest: pl. 4 VI 1919 pod K¹kole-

wem]. Autor poda³ Ÿród³o zestawienia:
praca T. Jab³oñskiego: Lista strat Powstania Wielkopolskiego. Warszawa 1936.
Na to samo Ÿród³o i pracê B. Polaka powo³uje siê Witold Omieczyñski, publikuj¹c w „Przyjacielu Ludu” (zeszyt IV (XV),
Leszno 1988) Poleg³ych listê pamiêci.
W poz. 2 wymienia: Andrzejewski Stanis³aw z Robaczyna, 4 kp, 6psw., pol. 2. IV
pod Trzebini¹.
W listopadowym nr. „Witryny Œmigielskiej” z 2008 r. kolejn¹ Listê mieszkañców
Ziemi Œmigielskiej poleg³ych w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 opublikowa³ Jan Pawicki. Wœród 42 nazwisk nie
ma Stanis³awa Andrzejewskiego. Ten poleg³y nie figuruje te¿ na liœcie „Powstañcy
Wielkopolscy Ziemi Koœciañskiej 1918/
1919 w opracowaniu: Ziemia Koœciañska
w Powstaniu Wielkopolskim (1918/1919).
Praca zbiorowa pod red. B. Polaka. Koœcian 1999. No i wreszcie najnowsze, najpe³niejsze i najbardziej udokumentowane
opracowanie wspomnianego ju¿ J. Wawrzyniaka w wykazie poleg³ych i zmar³ych
na odcinku „Osieczna” powstañców i osób
cywilnych (ss.87 – 90) nie wymienia ani
Stanis³awa Andrzejewskiego (taka osoba
w opracowaniu nie pojawia siê w ogóle),
ani potyczki ze skutkiem œmiertelnym
datowanej 4.6.1919 roku.
Na podstawie tylu sprzecznych informacji, trudno dziœ jednoznacznie ustaliæ dane
poleg³ego powstañca, którego zw³oki spoczywaj¹ na œmigielskim cmentarzu. Czy
naprawdê jest nim Stanis³aw Andrzejewski?, Czy rzeczywiœcie pochodzi³ z Robaczyna? Czy poleg³ pod K¹kolewem? Czy
by³ cz³onkiem kompanii œmigielskiej? A jeœli tak, to dlaczego z ni¹ nie wróci³ do
Œmigla, a pozosta³ w rejonie Osiecznej?
By³oby to mo¿liwe, bo 19.1.1919 r. resztki
kompanii œmigielskiej zosta³y przydzielone do kompanii kórnickiej w Wyci¹¿kowie i obsadzi³y Gronówko. W marcu 1919
r. kompania ta zosta³a w³¹czona do 6. PSW
jako kompania kórnicka. Mo¿e w niej nale¿y szukaæ Stanis³awa Andrzejewskiego?
Podobnie ma siê sprawa z Sewerynem Jerzykiem. Z p³yty nadgrobnej wynika, ¿e
poleg³ 13 X 1919 r. pod Bobrujskiem, a wiêc
w wojnie polsko-radzieckiej, zwanej bolszewick¹. Bobrujsk, nad rzek¹ Urzyc¹, dop³ywem Prypeci na Bia³orusi, by³ miejscem
ofensywnych dzia³añ na jesieni 1919 r.
wojsk polskich, które przesunê³y liniê frontu (poleg³ tam te¿ mój stryj Kazimierz
Zbierski). W Archiwum Pañstwowym
w Lesznie dotar³em do aktu urodzenia (nr
246), z którego wynika, ¿e rzeŸnik Seweryn Jerzyk zg³osi³, ¿e jego ¿ona Leokadia
Jerzyk z domu Thiel 27.7 (na nagrobku
28.6) urodzi³a syna Seweryna. Taka sam¹
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datê urodzenia Seweryna Jerzyka odnalaz³em w albumie œwiadectw z 1915 r. Tê datê
urodzenia potwierdzi³ mi te¿ w rozmowie
Jan Pawicki: Seweryn Jerzyk, ur. 27.7.1900
r., pochowany 9.3.1920 w Œmiglu, 12 kompania, 3 batalion, 6PSW. Czy to ten sam
Seweryn Jerzyk? Czy w którymœ z dokumentów pope³niono b³¹d? To, ¿e Seweryn
Jerzyk bra³ udzia³ w powstaniu wielkopolskim, nie ulega w¹tpliwoœci: by³ cz³onkiem
Towarzystwa M³odzie¿y Katolickiej, w którego ³onie 17.11.1918 r. powsta³a tajna dru¿yna im. Jana Kiliñskiego. Tylko który Jerzyk?
W wykazach poleg³ych te¿ nie ma jednoznacznoœci. B. Polak w „Front po³udniowo-zachodni” podaje: Seweryn Jerzyk,
bez daty urodzenia, pl. 13.10.1919, Lipno;
w „Udzia³ Ziemi Koœciañskiej” Seweryn
Jerzyk nie figuruje. W wykazie zawartym
w publikacji „Ziemia koœciañska” figuruje: Jerzyk Seweryn – poleg³ 13 X 1919 pod
Bobrujskiem. Iwona Lorenc w artykule
opracowanym na „materia³ach zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Poznaniu” pt. Lipno w Powstaniu Wielkopolskim opublikowanym w „G³osie Lipna” nr 1/2003, w liœcie poleg³ych powstañców na terenie gminy Lipno, obok J. KaŸmierczaka i S. Kêdzierskiego podaje: Seweryn Jerzyk; pl. 13.01.1919 – Lipno. Tê
informacjê podaje te¿, za I. Lorenc, Stanis³aw Jêdraœ w opracowaniu „Gmina Lipno”. Leszno 2008.
-*W grudniu ub. r. uczestniczy³em
w promocji ksi¹¿ki, a raczej w sesji naukowej, pt. „Wielichowo w 90. rocznicê Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” wydanej jako 14. Grodziski Zeszyt Historyczny. Mimo, ¿e temat powstania nie jest mi
obcy, wszak zaj¹³em siê nim ju¿ w 1961 r,
a zwieñczeniem moich dociekañ by³a publikacja w 1994 r. (wczeœniej ukaza³y siê
szkice Piotra Bauera i Witolda Omieczyñskiego), siedzia³em, s³ucha³em i wielichowianom zazdroœci³em. Czego? Kompleksowego ujêcia tematu i szerokiego krêgu
ludzi, którzy powstaniem i jego uczestnikami ¿yj¹, ¿yj¹ dzisiaj, teraz i maj¹ plany
dalszych dzia³añ, by ocaliæ od zapomnienia ludzi, uczestników powstania, którzy
szli walczyæ o Poznañsk¹, Wielkopolsk¹
Polskê, bo byli Polakami.
Czas najwy¿szy by i u nas, w Œmiglu, znalaz³ siê historyk, który w oparciu o „stare” materia³y i nowe, tkwi¹ce jeszcze w archiwach, g³ównie wojskowych, pokusi³ siê
o napisanie pe³nej, wszechstronnej publikacji (pracy dyplomowej?) o patriotycznym zrywie naszych przodków.
Hubert Zbierski

12

listopad/2009

Z Poznania na Mount Everest
Do wyprawy na najwy¿sz¹ górê œwiata przygotowuje siê w³aœnie poznanianka Magdalena Prask. Alpinistka wraz
z najwiêkszymi polskimi globtroterami
weŸmie udzia³ w wyprawie „Polish Everest Expedition 2010”. 8 grudnia podró¿niczka spotka³a siê z wojewod¹ wielkopolskim Piotrem Florkiem.
Magdalena Prask – z zawodu bankowiec,
z zami³owania alpinistka, fotograf, przewodnik górski i pilot wycieczek – ma na

swoim koncie organizacjê ponad 10 wypraw globtroterskich. Jej celem jest zdobycie Korony Ziemi – najwy¿szych szczytów wszystkich kontynentów. Po³owa
drogi ju¿ za ni¹. Wchodz¹c na Mount
Everest, bêdzie pierwsz¹ kobiet¹ z Poznania i Wielkopolski.
Wyprawê „Polish Everest Expedition
2010”, odbywaj¹c¹ siê dok³adnie w 30 lat
po pierwszym zimowym wejœciu na Mount Everest, poprowadzi bohater tamtych

wydarzeñ, legenda polskiego himalaizmu Leszek Cichy. To w³aœnie on wraz z
Krzysztofem Wielickim zdoby³ Dach
Œwiata w ekstremalnych, zimowych warunkach. Uczestnicy – wœród nich zdobywca dwóch biegunów Marek Kamiñski – pragn¹ przypomnieæ sylwetki znakomitych polskich himalaistów, którzy
zginêli na najwy¿szym szczycie œwiata.
Bêdzie to jedyna polska ekspedycja wyruszaj¹ca na „Dach Œwiata” w tym roku.
Biuro Prasowe WUW Poznañ.

Przy wspólnym stole w Bruszczewie.
Wigilijne posiedzenie Rady Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu z udzia³em w³adz samorz¹dowych gminy i powiatu odby³o siê 16 grudnia w Bruszczewie. Tradycyjnie rozpocz¹³ je prezes gminnego zwi¹zku Zygmunt Konieczny podsumowaniem mijaj¹cego roku.
Zakoñczono w nim cykl szkoleñ i konsultacji na temat nowych mo¿liwoœci
i systemów ubezpieczeñ mienia i upraw
rolniczych w gospodarstwie, przeprowadzany przez firmê brokersk¹. Szkolenia,
którymi objêto wiêkszoœæ miejscowoœci
naszej gminy, bêd¹ kontynuowane
wiosn¹. Kontynuowano równie¿ szkolenia chemizacyjne dla rolników na wykonywanie zabiegów ochrony roœlin. Kur-

sy odby³y siê w Poladowie i Bruszczewie.
Jak co roku zwi¹zek zaanga¿owa³ siê
w rozprowadzanie kwalifikowanego materia³u siewnego, a tak¿e w wiosenn¹
zbiórkê odpadów foliowych przeprowadzon¹ na targowisku w Œmiglu.
W efekcie zaanga¿owania siê w pomoc
prawn¹ pozytywny fina³ osi¹gniêto przy
podpisywaniu umów na budowê elektrowni wiatrowych w naszej gminie.
Udzielano tak¿e pomocy przy sk³adaniu
wniosków o dop³aty bezpoœrednie. Obecne na spotkaniu panie z kó³ KGW równie¿ mia³y siê czym pochwaliæ. W ich
imieniu wyst¹pi³a Urszula Buliñska.
Zwi¹zek jak co roku organizowa³ dla rolników wycieczki i ró¿nego rodzaju imprezy.

Prezes z³o¿y³ na koniec ¿yczenia œwi¹teczne wszystkim zebranym, po czym
odda³ g³os goœciom – staroœcie powiatowemu Edwardowi Strzymiñskiemu oraz
burmistrzowi Œmigla Wiktorowi Sneli.
Po podzieleniu siê op³atkiem i z³o¿eniu
¿yczeñ wszyscy zasiedli do tradycyjnej
wieczerzy przy choince.
M.D., foto M.D.

Konkursy rozstrzygniête, zwyciêzcy nagrodzeni
Na krótko przed œwiêtami, 21 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Œmiglu dokonano podsumowania
dwóch og³oszonych wczeœniej konkursów i wrêczono nagrody najlepszym.
Rozpisany w paŸdzierniku, w formie pisemnego quizu konkurs czytelniczy, mia³
na celu zainteresowanie dzieci klasyk¹
angielskiej literatury dzieciêcej. Konkretnie dotyczy³ znajomoœci powieœci Francis Elizy Burnett „Ma³a ksiê¿niczka”.
Skierowany by³ do grupy wiekowej z klas
I - IV. Spoœród 42. startuj¹cych z ca³ej
gminy, tylko dziewiêæ dzieci odpowiedzia³o poprawnie na wszystkie pytania.
Organizatorzy docenili ten fakt, wrêczaj¹c ca³ej dziewi¹tce równorzêdne nagrody w postaci piêknych, bogato ilustrowanych i zdobionych wydañ baœni. Lista nagrodzonych:
Jakub Bajonczak kl. III B – Stare Bojanowo
Alicja Mueller kl. IIIA – Stare Bojanowo
Tobiasz Kamieniarz kl. III A – Stare Bojanowo
Józefina Koczorowska kl. II A – Stare
Bojanowo

Sebastian Lester kl. II A – Stare Bojanowo
Michalina ¯yto KL. III – ¯egrówko
Martyna Ziegler kl. III – ¯egrówko
Jonasz Markowski kl. III – Bronikowo
Wiktoria Michalska kl. II – Bronikowo
Mniejszym powodzeniem cieszy³ siê drugi z konkursów: „Opowieœæ wigilijna”.
Adresowana do uczniów z klas V- VI propozycja literackiej interpretacji Wigilii,
mimo wdziêcznej tematyki nie znalaz³a
wielu chêtnych. Dzieciaki nie chc¹ pisaæ.
A szkoda, bo jak ju¿ siê wysil¹, to wychodz¹ rzeczy ciekawe. (Tym bardziej
cieszy fakt, ¿e konkurs przekroczy³ administracyjne granice gminy i przyci¹gn¹³ uczniów Szko³y Podstawowej
z D³u¿yny.) Z dziewiêciu nades³anych na
konkurs prac, jury wybra³o piêæ najlepszych, których autorami s¹:
1. Alicja Walczak - D³u¿yna
2. Marcelina Jêdrczak – Stara Przysieka
Druga
3. Marzena Mocek – D³u¿yna
4. Jacek Kuciak – Stare Bojanowo
5. Beata ŒledŸ – D³u¿yna
Nagrody ksi¹¿kowe zwyciêzcom wrêczy-

li dyrektor Centrum Kultury Eugeniusz
Kurasiñski i kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Danuta Hampel.
Zdecydowanie od reszty odstaje i wyró¿nia siê praca zdobywczyni pierwszego
miejsca - Alicji Walczak.
Piêkna, ³adnym stylem kreœlona opowieœæ. Wprowadza liczne dialogi i zaskakuj¹ce elementy personifikacji. Œwi¹teczne drzewko walczy ze sto³em wigilijnym
o hegemoniê podczas wigilijnego wieczoru. Sk¹dœ znamy, proszê pañstwa, tê postawê wspó³zawodnictwa, prawda? Na
szczêœcie problem rozwi¹zuje puenta na
koñcu utworu. Przynajmniej w wieczór
wigilijny – sugeruje - postarajmy siê od³o¿yæ codzienne zmagania kto, kogo wczeœniej… i usi¹œæ do wieczerzy z pokor¹,
i radoœci¹ w sercu. Kilkunastoletnia Ala
zachêca do tego w sposób: trafny i przekonywuj¹cy, zaskakuj¹cy i zabawny nieco, bo bawi nas przecie¿, ta postawa nabzdyczonych swoj¹ wa¿noœci¹ przedmiotów. Bravo Alicja! Zawodowcy przy tobie
wysiadaj¹.
K. Styziñska
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To, co najwa¿niejsze...
Tego dnia by³o naprawdê zimno.
Wielkie, czarne chmury ciê¿ko zwisa³y
nad poszarza³ym miastem. Ludzie otuleni w ciep³e ko¿uchy i wielgaœnie kozaki
dziarsko maszerowali po mieœcie, robi¹c
ostatnie, œwi¹teczne zakupy, by³ bowiem
24 grudnia. Ktoœ przebrany za œwiêtego
Miko³aja czêstowa³ przechodz¹ce dzieci
czekoladowymi cukierkami, krzycz¹c
przy tym:
- HO, HO, HO, weso³ych œwi¹t!
W rodzinie Karmelków wszyscy byli za
coœ odpowiedzialni: tata – za kupienie
duuu¿ej choinki, mama i babcia – za przygotowanie œwi¹tecznych potraw na wieczerzê, a Ania i Bartek – za udekorowanie sto³u wed³ug polskiej tradycji.
By³ to stary stó³ odziedziczony przez
mamê dzieci po jej prababci. Jego potê¿ne, drewniane nogi by³y ju¿ zmêczone
sta³ym staniem. Czasami, rozmawiaj¹c
z dzieæmi, skar¿y³ siê na bóle stawów. Dokucza³y mu te¿ sêki, a czasem korniki.
Gdy zauwa¿y³ oœmioletniego Bartusia
i jego o dwa lata starsz¹ siostrê, zacz¹³
siê pyszniæ.
- No wiêc... – mlasn¹³ dla efektu – najpierw musicie roz³o¿yæ mnie i na³o¿yæ
trochê sianka.
Dzieci spe³ni³y polecenie sto³u.
- Dobrze... – pochwali³ je – teraz weŸcie
bia³y obrus i mnie nakryjcie...
- Jestem! – krzykn¹³ tata, wracaj¹c z miasta.
- Tata! – krzyknê³o chórem uradowane
rodzeñstwo.
- IdŸcie zobaczyæ nasz¹ choinkê – zaproponowa³ ojciec.
Dzieci podbieg³y na kor ytarz... Ich
oczom ukaza³o siê piêkne drzewko, œredniej wielkoœci, z gêsto roz³o¿onymi ga³êziami.

- Tato! My chcemy je ozdobiæ! wnieœ choinkê do œrodka, prosimy – b³aga³a ojca
dziewczynka.
- A co ze sto³em? – wtr¹ci³a siê mama.
- Ja uszykujê – mrugn¹³ do mamy tata.
Ojciec wniós³ drzewko do domu. Postawi³ je w specjalnym, zielonym stojaku.
Dzieci posz³y do piwnicy po bombki.
- Ale jesteœ gruba – odezwa³ siê stó³ do
drzewka.
Choinka siê zawstydzi³a. Stó³, widz¹c, ¿e
ma przewagê, dalej jej dokucza³...
Mówi³, ¿e jest tak szeroka, ¿e zajmuje pó³
pokoju. Có¿, dla panienki nie by³ to komplement. Stó³ przesta³ dopiero, gdy zobaczy³, ¿e mama z babci¹ wnosz¹ potrawy œwi¹teczne.
- Widzisz – mlasn¹wszy, znów zwróci³ siê
do choinki – Ja jestem wa¿ny i po¿yteczny. Ca³a rodzina zasiada przy mnie, by
skosztowaæ wieczerzy...
Choinka znów zawstydzi³aby siê, gdyby
nie dzieci biegn¹ce z bombkami.
- ChodŸ, choinko nasza cudna, zaraz ciê
piêknie przystroimy – powiedzia³y dzieci.
Stó³ jak zamurowany sta³ i patrzy³, jak
dzieci z radoœci¹ stroj¹ drzewko. Obrazi³
siê. PóŸniej, gdy rodzina przebiera³a siê
do kolacji, to choinka wywy¿sza³a siê:
- Chi, chi, no i kto jest tu najlepszy – poprawia³a sobie ³añcuchy.
- Na pewno nie ty! zez³oœci³ siê stó³ – Ja...
- Gwiazdka! – ucieszy³a siê Ania.
- Usi¹dŸmy wiêc – zarz¹dzi³a babcia.
Gdy tata przeczyta³ Pismo œwiête, wszyscy podzielili siê op³atkiem. Potem œpiewali kolêdy, nastêpnie spo¿yli wieczerzê.
Stó³ by³ dumny, ¿e jest wa¿ny i spe³nia
tak du¿¹ rolê w ¿yciu rodziny. PóŸniej
zdumiony zobaczy³, ¿e rodzinka zbli¿a siê
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do choinki i obdarowuje siê prezentami.
- Chyba bêdê musia³ ju¿ przejœæ na emeryturê – pomyœla³ wzdychaj¹c – Ju¿ nie
jestem najwa¿niejszy w Wigiliê.
- Za to ja jestem – napuszy³o siê drzewko, po czym zawo³a³o – Widzisz, jak¹ radoœæ dajê rodzinie?
Ania us³ysza³a te s³owa i powiedzia³a:
- Ani ty, drzewko, ani ty, stole, nie jesteœcie najwa¿niejsi w œwiêta.
Zdziwili siê.
- Najwa¿niejsze jest to, ¿e Pan Jezus
w tym dniu w³aœnie przyszed³ na œwiat –
t³umaczy³a dziewczynka.
Mamie i babci pociek³y ³zy z oczu, a tata
powiedzia³, ¿e ma najm¹drzejsz¹ córeczkê na œwiecie. Bartuœ, by coœ powiedzieæ,
rzek³, ¿e on te¿ doskonale to wiedzia³
i sam by to móg³ wyt³umaczyæ. Wszyscy,
œmiej¹c siê, zasiedli do sto³u i œpiewali
kolêdy.
- Wiesz, g³upio mi – rzek³ stó³ do drzewka.
- Mnie te¿ – odpowiedzia³a cicho choinka.
- Mo¿e zaœpiewamy z nimi? – zaproponowa³ stó³ – Nie martwmy siê i nie dokuczajmy sobie. Cieszmy siê z tego dnia
i ciep³a rodzinnego.
I przy³¹czyli siê do uœmiechniêtej rodzinki.
- I koniec! – powiedzia³o stare drzewko,
koñcz¹c opowiadanie swoim wnukom –
Wszystko skoñczy³o siê dobrze, mnie
posadzili do ogrodu...
- A stó³? – zapyta³y maleñkie choineczki.
- A stó³ stoi tam nadal. Znowu ugina siê
pod wigilijnymi potrawami. Ale trzyma
siê dzielnie – kochany staruszek...
Alicja Walczak
kl. VI
Szko³a Podstawowa w D³u¿ynie

Wieœci ze œmigielskiego przedszkola
W zimny poranek, 4 grudnia, przyby³
do przedszkola bardzo zapracowany
goœæ – œwiêty Miko³aj. Dzieci przywita³y
go piosenkami oraz wierszykami. Niektóre przedszkolaki mia³y odwagê przyznaæ
siê, ¿e s¹ trochê niegrzeczne i obieca³y
poprawê. Miko³aj obdarowa³ milusiñskich s³odkimi upominkami i uda³ siê w
dalsz¹ drogê, obiecuj¹c, ¿e za rok na pewno znów przybêdzie.
Choinka zielona, piêknie przystrojona...
Od wielu lat w grudniu w przedszkolu
spotykaj¹ siê na zajêciach plastycznych
rodzice i dzieci. Ka¿de dziecko czeka z
niecierpliwoœci¹ na moment, kiedy ra-

zem z rodzicem wykona
ozdoby choinkowe i zawiesi je na choince.
Trzeba przyznaæ, ¿e rodzice wykazuj¹ siê czêsto du¿ymi zdolnoœciami
artystycznymi. Na koniec zajêæ przedszkolaki
czêstuj¹ rodziców piernikami. Te tradycyjne bo¿onarodzeniowe ciasteczka piek¹ i ozdabiaj¹
kilka dni wczeœniej na
zajêciach. Cieszy nas, ¿e
w spotkaniach uczestniczy zawsze wielu
rodziców.

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
foto archiwum
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26 listopada – Œmigiel
Ok. 1100 policja przyjê³a zawiadomienie
o kradzie¿y, do której dosz³o dzieñ wczeœniej na targowisku w Œmiglu. Z³odziej,
wykorzystuj¹c nieuwagê w³aœcicieli,
z niezabezpieczonego wnêtrza busa
ukrad³ torebkê z dokumentami, telefonem komórkowym i 1700 z³.
27 listopada
Kryminalni ustalili podejrzanego o w³amanie do mitsubishi pajero, do którego
dosz³o 19 listopada na drodze pod Wonieœciem. W³amywacz wybi³ szybê pojazdu i ukrad³ dokumenty, kartê bankomatow¹ oraz 25 z³. Zarzut w³amania przedstawiono 45-letniemu mieszkañcowi Poznania, podejrzany przebywa³ w tym czasie u swojej rodziny w gm. Œmigiel.
30 listopada – Niet¹¿kowo,
Ok. godz. 7 30 zatrzymano kier uj¹c¹
oplem corsa 54-letni¹ mieszkankê gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o 1 promila alkoholu w organizmie kontrolowanej.
3 grudnia
MroŸna noc pozostawi³a na drogach niebezpieczne pu³apki. Oblodzone b¹dŸ œliskie odcinki dróg lokalnych kolejny raz
zaskoczy³y kierowców. Podczas trzech
porannych godzin odnotowano piêæ zda-
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rzeñ drogowych. W dwóch przypadkach
ich uczestnicy odnieœli obra¿enia.
Oko³o 6 rano seriê zdarzeñ zapocz¹tkowa³ wypadek na drodze pomiêdzy Œmiglem a krajow¹ pi¹tk¹ w Koszanowie.
Jad¹ca fordem mondeo w kierunku K5
54-letnia mieszkanka gm. Œmigiel na ³uku
drogi straci³a panowanie nad pojazdem
i uderzy³a w jad¹cego z naprzeciwka mercedesa sprintera. Kieruj¹ca z ogólnymi
pot³uczeniami i otarciami naskórka trafi³a do szpitala. Kolejne zdarzenia mia³y
miejsce pomiêdzy Luboszem oraz na drodze pomiêdzy St. Go³êbiem a Turwi¹. We
wszystkich przypadkach kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi.
Drogi lokalne by³y tego ranka bardzo
zdradliwe. Odcinki dróg o doskona³ych
warunkach nawierzchni przeplata³y siê
z fragmentami œliskimi i oblodzonymi. Zagro¿enia te ujawnia³y siê najczêœciej w rejonach œródpolnych. Warunki takie nie
powinny jednak o tej porze roku stanowiæ
du¿ego zaskoczenia dla kierowców. Po raz
kolejny apelujemy o ostro¿noœæ.
3 grudnia – Wonieœæ
W szpitalu w Wonieœciu jednej z pacjentek skradziono portfel z 400 z³ i kart¹
bankomatow¹.
6 grudnia – Sierpowo
Wieczorem w³amano siê do budynku
mieszkalnego w Sierpowie, z³odziej do-

sta³ siê do mieszkania, forsuj¹c jedno
z okien, skrad³ 300 z³.
9 grudnia
Ok. godz. 1740 na ul. Sienkiewicza w Œmiglu prowadz¹cy opla corsê 61-latek z gm.
Œmigiel na przejœciu dla pieszych najecha³ na 81-latkê ze Œmigla. Piesza trafii³a
do szpitala ze z³aman¹ koœci¹ udow¹ lewej nogi. Kierowca by³ trzeŸwy.
10 grudnia – Nowa Wieœ
Z terenu firmy w Nowej Wsi skradziono
880 litrów zgromadzonego w beczkach
oleju napêdowego, wartoœæ skradzionego mienia to ponad 3000 z³.
15 grudnia – Broñsko
Ok. godz. 1845 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 23-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 1,2 promila alkoholu w organizmie kontrolowanego.
18 grudnia – Œmigla
Ok. godz. 1055 na ul. Koœciuszki kieruj¹cy fordem focusem 38-latek z gm. Œmigiel najecha³ na przechodz¹cego po przejœciu dla pieszych 9-latka ze Œmigla. Nieprzytomny ch³opak z urazem g³owy trafi³ do szpitala.
23 grudnia – Koszanowo
Najprawdopodobniej w nocy z zaparkowanego w Koszanowie ciê¿arowego dafa
skradziono dwa akumulatory, straty to
ok. 1500 z³
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K r zy¿ówka

Pionowo:
1. paliwo naftowe
2. odpad stolarski
3. pikantny p¹czek kwiatowy w kuchni
4. atrybut kelnera
5. proszek kosmetyczny
6. rodzaj bicza
7. pocisk atomowy
8. najl¿ejszy metal
9. cz¹stka fryzury
10. 365 dni
11. zespó³ sk³adników
12. tenisowe odbicie
16. lampa reklamowa
19. epokowy stop
22. drzewo³azy
23. kurek wodny
25. kolega minera
27. s³odki rum z gor¹c¹ wod¹
28. oddalanie siê samolotu
30. scena cyrkowa
31. królewski strój
33. lokal handlowy
34. szczyt w Tatrach

35. narz¹d
38. kokosowa lub daktylowa
39. stan nad biodrem
41, narzêdzie skrawaj¹ce
44. podoficer
45. mia¿d¿yca
47. sopocki deptak
50. p³yn kreœlarski
52. znak, wró¿ba
54. tkanina na bluzki
56. album ze znaczkami
57. rodak, ziomek
59. odg³os lokomotywy
60. rewia, prezentacja
61. b³yskowa w aparacie
63. zawartoœæ oceanu
65. forma egzaminu
66. grecka litera
Poziomo:
7. pañstwo z La Paz
10. dawna golarnia
13. sk³adnik zgliszczy
14. niemoralne dzia³ania

15. szacowna niewiasta
17. pojemnik na kliszê
18. s¹siad Boœniaka
21. ³¹cznik rêki z tu³owiem
24. draœniêcie
26. gaz w ¿arówce
29. nagroda w pracy
32. narzêdzia górnicze
34. p³ucz¹cy pracz
36. nochal
37. wojskowa dok³adka
40. gor¹cy wafel
43. ciasto z bakaliami
46. aktorski lêk
48. dziewczêca zabawka
49. umowa miêdzynarodowa
51. zarz¹dca ziemski
53. puszysta tkanina
55. ma³pa w¹skonosa
58. owoc jagodowy na kompot
60. ziemia uprawna
62. np. por
64. ko³atka na bramie
68. pomieszczenie
69. szkic literacki
70.wieñczy spór
71. rodzaj szczypiec
72. myœl przewodnia
73. miano, termin
74. p³ynny t³uszcz wielorybi

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/09
brzmia³o: „Wspania³y czas œwi¹t”.
Nagrodê – publikacjê „Bruszczewo per³a archeologii Wielkopolski” – otrzymuje Kazimiera Czerwiñska ze Œmigla
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 1/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

#------------------------------------
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Œwiêty przyjacielem poety
Bogata uczuciowo, tematycznie, iloœciowo i doskona³a jêzykowo twórczoœæ
Juliusza S³owackiego powsta³a w stosunkowo krótkim czasie. Poeta ¿y³ zaledwie
czterdzieœci lat. W „Testamencie moim”
napisa³ o sobie:
… Imiê moje tak przesz³o jako b³yskawica …”
Po ojcu Euzebiuszu S³owackim odziedziczy³ talent poetycki i sk³onnoœci do gruŸlicy, która by³a przyczyn¹ jego œmierci.
¯ycie up³ynê³o poecie w kraju i na emigracji, któr¹ rozpocz¹³ krótki pobyt
w DreŸnie. Na obczyŸnie czêsto zmienia³
miejsca sta³ego pobytu. Najd³u¿ej mieszka³ w Pary¿u, najwiêkszym emigracyjnym skupisku Polaków po upadku powstania listopadowego. Wiele podró¿owa³.
Po klêsce powstania, na obczyŸnie S³owacki napisa³ wiele utworów, ale zosta³y
one ch³odno i obojêtnie przyjête przez
rodaków rozgoryczonych klêsk¹ narodow¹. Poeta nie koi³ ich têsknoty za krajem, lecz rozlicza³ z nieudanego, powstañczego czynu. Surowa w ocenie Polski
i Polaków, trudna w odbiorze, mistyczna,
wizjonerska, historiozoficzna twórczoœæ
nie przysporzy³a S³owackiemu wielbicieli. Mia³ wielu znajomych, ale przyjació³
tylko garstkê. Do grona jego wiernych
przyjació³, miêdzy innymi, nale¿eli: Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid
i Zygmunt Szczêsny Feliñski.
GruŸlica, brak uznania u czytelników,
roz³¹ka z najbli¿szymi, a zw³aszcza pogarszaj¹cy siê stan zdrowia, to przyczyny
smutków S³owackiego. Do nich do³¹czy³a siê jeszcze przykra atmosfera panuj¹ca wœród sk³óconych emigrantów. Ze
swoich prze¿yæ poeta zwierza³ siê przede
wszystkim matce w listach przesy³anych
poczt¹ lub przez przypadkowych dorêczycieli. Jednym z nich by³ Zygmunt
Szczêsny Feliñski – ostatni kanonizowany polski œwiêty.
Feliñski, m³odszy o trzynaœcie lat od S³owackiego, równie¿ pochodzi³ z Wo³ynia.
Jego stryj Alojzy Feliñski – dramaturg,
poeta, autor hymnu „Bo¿e, coœ Polskê”
– by³ dyrektorem Liceum Krzemienieckiego, w którym ojciec Juliusza wyk³ada³ literaturê. Po ukoñczeniu studiów
w Moskwie dwudziestopiêcioletni Zygmunt Szczêsny Feliñski w 1847 roku
podj¹³ studia na par yskiej Sorbonie
i w College de France. Salomea S³owacka Becu przekaza³a przez Feliñskiego list
do os³abionego chorob¹ syna. Odt¹d Juliusz i Zygmunt stali siê serdecznymi
i wiernymi przyjació³mi. Uwieczni³ to

Zygmunt Szczêsny Feliñski w swoich
„Pamiêtnikach”. Tak scharakteryzowa³
przyjaciela: „Powierzchownoœæ mia³ (S³owacki) bardzo niepospolit¹: budowa cia³a w¹t³a, ma³o rozwiniêta, z jednym ramieniem nieco podniesionym, z piersi¹
zapad³¹ i wychud³ymi rêkami, ukoronowana by³a g³ow¹ kszta³tn¹ o wynios³ym
czole, spod którego œwieci³y ogromne
czarne oczy, patrz¹ce tak g³êboko i wyraziœcie, i¿ wzrokiem jednym móg³by
ca³e poemata wypowiadaæ.” Pamiêtnikarz
zapisa³, ¿e jego przyjaciel – poeta mia³ ironiczne spojrzenie, które potrafi³oby niemal zabiæ: „Ma³y, czarny w¹sik zaledwie
ocienia³ w¹skie, lecz bardzo ruchome
wargi, na których ka¿de odbija³o siê
uczucie, tak i¿ na przemian ju¿ to dr¿a³y
one rzewnym wzruszeniem, ju¿ zaciska³y siê gniewem, ju¿ wreszcie wykwita³ na
nich wyraz takiego szyderstwa, i¿ biada,
temu, kto ten ironiczny uœmiech wywo³a³.” Feliñski wysoko ceni³ swego przyjaciela, rozumia³ jego trudny charakter,
zmiennoœæ nastrojów, cechy typowe u artystów. O S³owackim pisa³: „A nie tylko
wyraz twarzy, lecz i mowa jego nie schodzi³a nigdy z wy¿yn poetycznego nastroju. W epoce, w której go pozna³em, tj. na
parê lat przed œmierci¹, nie widzia³em go
ani razu w usposobieniu nie mówiê ju¿
trywialnym, ale pospolitym nawet. Czuæ
w nim by³o zawsze mêdrca i poetê, zajêtego wy³¹cznie kwestiami ducha i wiecznoœci albo opatrznoœciowego pos³annictwa narodów.”
Podobnie Juliusz S³owacki w ciep³ych
s³owach wypowiada³ siê o swym przyjacielu Zygmuncie Szczêsnym Feliñskim.
Wysoko ceni³ jego wiedzê i charakter.
Poeta wizjoner przewidzia³ polskiego

papie¿a W wierszu pisa³:
„Poœród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla s³owiañskiego oto papie¿a
Otworzy³ tron.”
Wizjoner prorokowa³ uznanie œwiêtoœci
s³owiañskiego papie¿a i Feliñskiego.
Przyjacielowi powiedzia³, ¿e widzia³
„wielk¹ gwiazdê œwiec¹c¹ nad jego g³ow¹
i rozmodlone t³umy klêcz¹ce u jego stóp
w œwi¹tyni”. Ta przepowiednia spe³ni³a
siê kanonizacj¹ Feliñskiego w 2009 roku.
Przyjaciele entuzjastycznie przyjêli wiadomoœæ o wybuchu rewolucji, Wioœnie
Ludów w 1848 roku. W Pary¿u na zebraniu emigrantów S³owacki wyst¹pi³ z projektem powo³ania konfederacji jako jedynej formy politycznej, która okaza³a siê
skuteczna w historii naszego narodu. Akt
zawi¹zania konfederacji podpisali, miêdzy innymi, S³owacki i Feliñski. Ze wzglêdu na brak zgody i podzia³y wœród emigrantów idea konfederacji upad³a.
Na wieœæ o wybuchu powstania i utworzeniu Komitetu Narodowego w Poznaniu przyjaciele postanowili wyjechaæ do
kraju. Mimo bardzo z³ego stanu zdrowia,
S³owacki pojecha³ do Poznania. Zamieszka³ u Juliana Bukowieckiego. Pozna³
Karola Libelta i Jêdrzeja Moraczewskiego. Wyg³osi³ przemówienie na posiedzeniu Komitetu Narodowego. Protestowa³
przeciw próbom ugody z Prusakami. Na
rozkaz policji pruskiej musia³ opuœciæ
Poznañ. Do Pary¿a uda³ siê przez Wroc³aw, gdzie po d³ugiej roz³¹ce spotka³ siê
z matk¹. We Wroc³awiu dowiedzia³ siê
o upadku powstania.
Na polecenie Komitetu Narodowego
szeœædziesiêcioletni genera³ Dezydery
Ch³apowski organizowa³ oddzia³y powstañcze na terenie powiatu koœciañskiego. Miejscem zgrupowania by³a Turew.
W czasie gdy Juliusz S³owacki uda³ siê
do Poznania ogarniêtego ruchem powstañczym, m³odszy i zdrowszy od poety Zygmunt Szczêsny Feliñski wst¹pi³
do oddzia³ów Dezyderego Ch³apowskiego. Razem z innymi, te oddzia³y 29 kwietnia 1848 roku stoczy³y z Prusakami
krwaw¹ bitwê pod Ksi¹¿em Wielkopolskim. Powstañcy, uzbrojeni g³ównie
w kosy i broñ myœliwsk¹, z ma³¹ liczb¹
kawalerzystów, nie wytrzymali naporu
przewa¿aj¹cej liczebnie, dobrze uzbrojonej armii pruskiej. Polacy ponieœli klêskê.
Zginê³o 140 ¿o³nierzy, a miasto zosta³o
spalone. Walki powstañcze toczy³y siê ze
zmiennym szczêœciem – bitwa pod Mi³os³awiem zakoñczy³a siê zwyciêstwem.
Rogalin Edwarda Raczyñskiego równie¿
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by³ miejscem zgrupowania oddzia³ów
powstañczych dzia³aj¹cych miêdzy Stêszewem a Kórnikiem. Zygmunt Szczêsny
Feliñski uczestniczy³ w walkach tych
oddzia³ów. Z rusznic¹ w rêku 8 maja 1848
roku walczy³ z Prusakami pod Rogalinem. By³a to ostatnia bitwa powstañcza
Wiosny Ludów w Wielkopolsce. Akt kapitulacji zosta³ podpisany 9 maja 1848
roku. O tej tragedii narodowej Juliusz
S³owacki dowiedzia³ siê ju¿ we Wroc³awiu. Po og³oszeniu amnestii Feliñski
wyjecha³ do Pary¿a.
Syn i ziêæ genera³owej Barbary z Ch³apowskich D¹browskiej tak¿e wziêli
udzia³ w wielkopolskim powstaniu 1848
roku. Bronis³aw D¹browski w randze
kapitana by³ adiutantem naczelnego wodza Ludwika Mieros³awskiego. Dowodzi³
si³ami zbrojnymi w zaborze rosyjskim.
Ziêæ Teodor Mañkowski pe³ni³ funkcjê
g³ównego kwatermistrza na Wielkopolskê.
Po klêsce powstania Zygmunt Szczêsny
Feliñski i Juliusz S³owacki znów znaleŸli
siê w Pary¿u. Stan zdrowia poety pogarsza³ siê. Chorego Juliusza odwiedzali
znajomi rodacy. W ostatnich dniach ¿ycia
poeta mia³ œwiadomoœæ zbli¿aj¹cej siê
œmierci. Bêd¹c cz³owiekiem g³êboko
i niepowierzchownie religijnym, modli³
siê, wzywaj¹c pomocy i opieki œwiêtego
Micha³a Archanio³a „…tucz¹c, ¿e mu to
si³ na jakiœ czas u¿yczy.” Najbli¿ej s³abn¹cego poety byli Feliñski i Kamil Cyprian Norwid. Do umieraj¹cego przyjaciela Zygmunt Szczêsny sprowadzi³ ksiêdza z Wiatykiem.. Tu¿ przed skonaniem
S³owacki otrzyma³ list od matki i zd¹¿y³
go przeczytaæ. Zygmunt Szczêsny Feliñski by³ jedyn¹ blisk¹ osob¹ obecn¹ przy
œmierci poety w dniu 3 kwietnia 1849

roku. Szczegó³y ostatnich chwil ¿ycia
i œmierci S³owackiego znane s¹ wy³¹cznie z jego relacji. On te¿ uporz¹dkowa³
wszystkie pozosta³e po zmar³ym rêkopisy i zasugerowa³ ich wydanie przez Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich.
Juliusz S³owacki mia³ skromny pogrzeb
na cmentarzu Montmartre w Pary¿u.
Wielkiego poetê ¿egna³a ma³a grupka
znajomych i przyjació³. „Na pogrzebie 30
by³o ziomków, nikt g³osu nie zabra³, nikt
nie uczci³ choæby s³owem jednym pamiêci najwiêkszego mistrza r ymów polskich” (Krasiñski do Stanis³awa KoŸmiana, 10 IV 1849).
Œmieræ przyjaciela i lektura dzie³ Zygmunta Krasiñskiego silnie wp³ynê³y na
dalsze ¿ycie Feliñskiego. Pojawi³a siê
i dojrzewa³a myœl o kap³añstwie, by s³u¿yæ Bogu i OjczyŸnie. Po kolejnych nieudanych powstaniach w odrodzeniu religijnym i moralnym upatrywa³ on sposób na odzyskanie wolnoœci przez Pola-
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ków. Wróciwszy do kraju, w 1851 roku
wst¹pi³ seminarium duchownego w ¯ytomierzu.
Siostra Teresa Antonietta Fr¹cek, postulatora procesu kanonizacyjnego b³ogos³awionego arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, twierdzi, ¿e jego droga do œwiêtoœci zaczê³a siê nad grobem
Juliusza S³owackiego.
Œwiadom swej wartoœci, niedoceniany za
¿ycia poeta przewidzia³, ¿e jego twórczoœæ w³aœciwie oceni¹ nastêpne pokolenia rodaków. Jego przewidywania z „Beniowskiego”: „…moje bêdzie za grobem
zwyciêstwo” sprawdzi³y siê. Dobitnym
wyrazem uznania wielkoœci geniuszu
i postawy patriotycznej Juliusza S³owackiego by³o w 1927 roku sprowadzenie
z Francji trumny z jego zw³okami i jej z³o¿enie w Krypcie Wieszczów Narodowych
na Wawelu w Krakowie.
Prorocze wizje S³owackiego odnoœnie
Feliñskiego równie¿ siê spe³ni³y. Zygmunt Szczêsny Feliñski – ostatni kanonizowany polski œwiêty – pochowany najpierw w rodzinnym grobowcu w DŸwiniaczce, potem w podziemiach koœcio³a
œwiêtego Krzy¿a w Warszawie, ostatecznie od 1921 roku spocz¹³ w sto³ecznej
katedrze œwiêtego Jana.
Dopiero potomni zrozumieli i docenili
wartoœci zawarte w twórczoœci Cypriana
Kamila Norwida. Ten emigracyjny poeta
zmar³ w paryskim przytu³ku dla ubogich.
Pochowano go we wspólnej mogile. Po
latach, w 2001 roku urnê z ziemi¹ z bezimiennej mogi³y, poœwiêcon¹ przez ojca
œwiêtego Jana Paw³a II, z³o¿ono w Krypcie Wieszczów Narodowych.
Œwiêtoœæ Feliñskiego i geniusz S³owackiego oraz Norwida zosta³y w pe³ni uznane dopiero w niepodleg³ej Polsce.
Leokadia Szymanowska

Œmigielskie mistrzostwa w tenisie
7 listopada w œmigielskiej szkole odby³y siê mistrzostwa dziewcz¹t i ch³opców w tenisie sto³owym w kategorii klas
I-III szko³y podstawowej. W kategorii
dziewcz¹t bezkonkurencyjna okaza³a siê
Wiktoria Skrzypczak (III a), która rywalkom nie odda³a ani jednego seta. Drugie
miejsce zajê³a Nikola Kortus (II d), a na
miejscu trzecim uplasowa³a siê Dagmara Œwita³a (III a). W kategorii ch³opców
najlepszy okaza³ siê Filip Ludwiczak (I a),
miejsce drugie zaj¹³ Jakub Okoniewski
(III a), a na miejscu trzecim znalaz³ siê
Mateusz Kromarek (III a). Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz
upominek, a najlepsza trójka z ka¿dej
kategorii medale oraz dyplomy, które

wrêczy³ Robert Plewka – dyrektor Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
Kontynuacja zawodów w starszej kategorii wiekowej nast¹pi³a 12 listopada. Mi³ym zaskoczeniem dla organizatorów by³
liczny udzia³ uczniów. Wœród dziewcz¹t
najlepsza okaza³a siê Gra¿yna Cieœla
(VI d), miejsce drugie zajê³a Wiktoria
Kucharczak (VI d), a trzecie Aleksandra
Hartlieb (V e). W kategorii ch³opców
ponownie œwietn¹ formê zaprezentowa³
Andrzej Juszczak (VI c), miejsce drugie
zaj¹³ Karol KoŸlik (V c), a na miejscu trzecim uplasowa³ siê Mateusz Kozak (VI a).
Uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz upominki. Trójka najlepszych
zawodników w ka¿dej kategorii odebra-

³a medale. Organizatorem zawodów byli
nauczyciele wychowania fizycznego Danuta Strzelczyk oraz Albert Pelec. Organizatorzy dziêkuj¹ rodzicom dzieci startuj¹cych w zawodach za pomoc w ich
przeprowadzeniu.
Albert Pelec
fot. archiwum szko³y
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Podsumowanie Roku Sportowego 2009 w gminie Œmigiel
11 gr udnia w Centrum Kultur y
w Œmiglu spotkali siê pasjonaci sportu.
Podsumowanie, organizowane ka¿dego
roku przez Oœrodek Kultury Fizycznej i
Rekreacji w Œmiglu, jest okazj¹ do podziêkowania zawodnikom, trenerom, instruktorom, dzia³aczom oraz sponsorom.
Kierownik OKFiR Zygmunt Ratajczak
przedstawi³ dzia³alnoœæ sekcji, klubów,
stowarzyszeñ oraz oœrodka w roku 2009.
Nastêpnie rozpoczêto wrêczanie pami¹tkowych trofeów oraz dyplomów. Otrzyma³o je 60 sportowców oraz 38 trenerów
i dzia³aczy. Nagrody wrêczali Karol Kopienka – radny powiatu koœciañskiego
reprezentuj¹cy starostê, Iwona Bereszyñska – przewodnicz¹ca Rady Powiatu Koœciañskiego, Wiktor Snela – burmistrz
Œmigla, Jan Józefczak – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla, Wies³awa Poleszak-Kraczewska – zastêpca burmistrza
Œmigla, Danuta Marciniak – skarbnik
Œmigla, Danuta Hampel oraz Adam Za-

j¹c, redaktor naczelny „Tygodnika ¯u¿lowego”. Podsumowanie by³o równie¿
okazj¹ do uhonorowania najbardziej utytu³owanego sportowca Ziemi Œmigielskiej ¿u¿lowca Jaros³awa Hampela. Trofeum z r¹k burmistrza Œmigla i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej odebra³a
mama Jaros³awa Danuta Hampel.
Spotkaniu towarzyszy³ koncert M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej. Janowi
Nowickiemu, kapelmistrzowi orkiestry. nietypowy ins t r u m e n t – g óralsk¹ tr¹bitê, zdobyt¹ na zawodach
w Istebnej, przekaza³ Micha³ Szkudlarek.
Iwona Bereszyñ-

VI Zimowy Bieg im. Jana Kasprowicza
4 grudnia w zawodach rywalizowano
na dwóch dystansach: biegu g³ównym –
5200 m i m³odzie¿owym – 2600 m.
Impreza rozpoczê³a siê od biegu open.
Zgodnie z oczekiwaniami po pierwszym
okr¹¿eniu prowadzi³a trójka zawodników
z Ukrainy oraz Krzysztof Tumko z JW
Leszno. Ostatecznie pierwszy liniê mety
min¹³ Sergey Krowlaydis z Ukrainy, drugi by³ Krzysztof Tumko, jako trzeci dobieg³ Oleksandr Labzuk, równie¿ z Ukrainy. W rywalizacji kobiet bezkonkurencyjna okaza³a siê Barbara Przydró¿na
z Klubu Junior w Niet¹¿kowie, tu¿ za ni¹
przybieg³a Marta Dajewska ze Starych
Oborzysk, a trzecia by³a Anna Ruskowiak, równie¿ z Klubu Junior. W kategorii weteranów mê¿czyzn pierwszy przybieg³ Janusz Stañczak z Poznania, dru-

gie miejsce zaj¹³ Grzegorz Maczyñski z
TKKF Bydgoszcz, a jako trzeci dobieg³
Andrzej Œwiêtek z Leszna. Wœród kobiet
w klasyfikacji weteranek pojawi³a siê tylko jedna zawodniczka reprezentuj¹ca KB
Maniac Poznañ Bernadeta Lipiñska.
W biegach m³odzie¿owych zawodnicy
rywalizowali w dwóch kategoriach: szko³y ponadgimnazjalne i gimnazjum.
W pierwszej kategorii zwyciê¿y³ Adrian
Wachowiak z UKS Achilles Leszno,
przed Micha³em B¹kowskim z niet¹¿kowskiego Juniora i Bartoszem Grodzkim, reprezentuj¹cym ZST Leszno.
W klasyfikacji gimnazjum pierwszy na
mecie pojawi³ siê £ukasz KaŸmierczak
z Juniora, drugi przybieg³ Dominik Obiega³a z ZS D³u¿yna, a trzeci Jakub Brud³o, równie¿ z Juniora. W r ywalizacji

ska, w imieniu w³adz powiatowych, oraz
Wiktor Snela, w imieniu w³adz Œmigla,
¿yczyli wszystkim obecnym sukcesów
sportowych i wszelkiej pomyœlnoœci
w nadchodz¹cym roku.
OKFiR
foto OKFiR

dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych
pierwsza liniê mety minê³a Katarzyna
P³uciniczak, druga Katarzyna Wojciechowska, a trzecia Sylwia Grycz. Wszystkie dziewczyny reprezentowa³y Juniora.
Wœród gimnazjalistek pierwsze miejsce
zajê³a Anna Jazdoñczyk, reprezentuj¹ca
Achillesa Leszno, druga przybieg³a tak¿e zawodniczka Achillesa – Patrycja Wachowiak. Trzecie miejsce zajê³a Arleta
Majer z Juniora Niet¹¿kowo.
W VI edycji Biegu Zimowego wziê³o
udzia³ ³¹cznie 152 uczestników. Organizatorem zawodów by³ UKS Junior Niet¹¿kowo oraz ZSP w Niet¹¿kowie. Sponsorzy to Starostwo Powiatowe w Koœcianie, burmistrz Œmigla, Rada Rodziców
przy ZSP w Niet¹¿kowie, Stowarzyszenie
Przyjació³ Szko³y w Niet¹¿kowie, Fabryka Mebli Kêpno-Jarocin oraz firma handlowo-us³ugowa Karola Kopienki.
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