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W styczniu odby³y siê dwie sesje.
Pierwsza, 22 stycznia, zosta³a zwo³ana
w trybie nadzwyczajnym. Powodem by³o
przyjêcie uchwa³y w sprawie zaci¹gniê-
cia po¿yczki w Narodowym Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej na dofinansowanie prowadzonej
przez gminê budowy sieci kanalizacyjnej.
Kolejna transza œrodków unijnych przy-
znanych na ten cel wp³ynie do gminne-
go bud¿etu w póŸniejszym, ni¿ przewi-
duje umowa terminie, dlatego samorz¹d
by³ zmuszony zaci¹gn¹æ po¿yczkê w wy-
sokoœci 7,5 mln z³. Zostanie ona sp³aco-
na z chwil¹ przekazania dotacji.
Tydzieñ póŸniej, 28 stycznia, odby³a siê
kolejna sesja. Radni w czternastoosobo-
wym sk³adzie podjêli dwanaœcie uchwa³.
Piêæ z nich dotyczy³o zatwierdzenia te-
gorocznego planu pracy komisji Rady
Miejskiej.
W styczniu bie¿¹cego roku dobieg³ koñ-
ca dziesiêcioletni okres dzier¿awy dzia³-
ki po³o¿onej w Œmiglu przy ulicy Po³u-
dniowej (o powierzchni 0,03 ha) zawar-
tej pomiêdzy gmin¹ a Polsk¹ Telefoni¹
Komórkow¹ – CENTERTEL. Na wnio-
sek dzier¿awcy rada wyrazi³a zgodê na
zawarcie umowy na kolejne 10 lat.

Ponadto radni upo-
wa¿nili burmistrza
do objêcia przez
gminê dodatko-
wych dziesiêciu
udzia³ów (ka¿dy
o wartoœci 1 tys. z³)
w Samorz¹dowym
Funduszu Porê-
czeñ Kredytowych
z siedzib¹ w Gosty-
niu. Fundusz po-
wsta³, by u³atwiæ
dzia³alnoœæ lokal-
nym przedsiêbior-
stwom, dlatego w 2008 roku œmigielski
samorz¹d podj¹³ decyzjê o wniesieniu
pierwszego wk³adu finansowego w wy-
sokoœci 40 tys. z³.
Z koñcem ubieg³ego roku marsza³ek
województwa wielkopolskiego og³osi³
drugi nabór do Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój
wsi”. Aby umo¿liwiæ pozyskanie œrodków
na odnowê kolejnej wsi, rada zatwierdzi-
³a „Plan odnowy miejscowoœci Czacz na
lata 2010-2017”, a tak¿e wnios³a stosow-

Strona internetowa
Zespo³u Szkó³ w Czaczu
zajê³a I miejsce w gru-
dniowej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Pol-
skiego Portalu Eduka-
cyjnego Interkl@sa na
Szkoln¹ Witrynê Inter-
netow¹. W grudniu szko-
³a by³a najlepsza w Polsce
w kategorii stron inter-
netowych gimnazjów.
W nagrodê otrzyma³a
program antywirusowy
ArcaVir oraz program Cenzor filtruj¹cy
zasoby Internetu.
W konkursie szko³a bra³a udzia³ od wrze-
œnia 2009. Odbywa siê on w comiesiêcz-
nych edycjach i co miesi¹c bierze w nim
udzia³ kilkaset szkó³ z ca³ej Polski. Kon-
kurs przebiega³ dwuetapowo. O przejœciu
do pierwszego etapu decydowa³a liczba
g³osów oddanych na stronê przez inter-
nautów, zaœ w drugim etapie grupa eks-
pertów wybiera³a najlepsz¹ szkoln¹ stro-
nê, bior¹c pod uwagê jej wygl¹d, zawar-

toœæ merytoryczn¹, aktualnoœæ i przydat-
noœæ informacji.
Informacje do internetowego portalu
pisz¹ uczniowie, nauczyciele i rodzice.
W bie¿¹cym roku szkolnym artyku³y re-
daguj¹: Magdalena Adamczak, Weroni-
ka Bia³a III bg, Alicja Bartkowiak, Anna
B³a¿eczek II bg, Jolanta Domaga³a,
K. Domaga³a-Szpilakowska, Ma³gorzata
Grzelczyk, Agnieszka Janicka III ag, Ja-
kub Jankowski, Rozalia Klecha, Ilona Ko-
nieczna, Piotr Konieczny, Barbara Kowal-

ska, Jolanta Krysman, Anna
Krysman III ag, El¿bieta Ku-
charska, Mateusz Kuœnier-
czak, Anna Lester II bg, Ja-
goda Maækowiak I  bg,
Agnieszka Mocek, Gra¿yna
Olejnik, Ewa Pelec, Sandra
Ratajczak III bg, Magdalena
Sowa, Renata Stachowska,
Martyna Stró¿yñska II ag,
Maria Szudra, Beata W¹sik
i Miros³awa Wolsztyñska.
Fotografowaniem zajmuj¹
siê: Anna B³a¿eczek II bg,

Patrycja Drzyma³a V bsp, Karolina Fr¹c-
kowiak I ag, Bartosz Górecki III ag, Mar-
ta Kalitka VI sp, Joanna Kurzyñska I ag
oraz Jagoda Maækowiak I bg. Administra-
torem strony jest Beata W¹sik.
Twórcy strony www.czacz.pl zapraszaj¹
do jej odwiedzenia.
Wyniki konkursu mo¿na odnaleŸæ na
portalu http://eduseek.interklasa.pl/
urn/konkurs/wyniki_stare.php 

Zespó³ Szkó³ w Czaczu

Z sesji Rady Miejskiej Œmigla

Sukces strony internetowej Zespo³u Szkó³ w Czaczu

ne zmiany do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego.
Radni przekazali tak¿e burmistrzowi do
rozpatrzenia skargê z³o¿on¹ przez Piotra
Borowskiego oraz dokonali sprostowania
b³êdów pisarskich w dwóch uchwa³ach
podjêtych w grudniu ubieg³ego roku
zgodnie ze wskazaniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Kolejna sesja Rady
Miejskiej zosta³a zaplanowana na 25 lu-
tego br.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

w w w . c z a c z . p l
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Taki tytu³ nosi³ koncert walentynko-
wy, przygotowany przez wokalistów Stu-
dia Piosenki „Muzol” w Œmiglu pod kie-
rownictwem Marzeny Osiewicz. Efekty
wielogodzinnych przygotowañ mogli
us³yszeæ widzowie w terminie jak najbar-
dziej odpowiednim, czyli 14 lutego –
w œwiêto zakochanych. Koncert roz-
pocz¹³ siê wspólnie zaœpiewan¹ piosenk¹
„Kochaæ”, po czym na scenie pojawiali siê
kolejni wokaliœci w ró¿nych konfigura-
cjach. „Zanim zrozumiesz” zaœpiewa³a
w towarzystwie chórku Daria Kaczór. Pa-
mela Munyama zachêca³a – „Z³ap mnie
bejbe”, a Emilia Ziegler zaœpiewa³a „Sam-
bê przed rozstaniem”. Na scenie pojawi-
li siê równie¿ wokaliœci: Wojtek Leciej

Po raz drugi w tym roku szkolnym
soliœci Teatru Muzycznego w Poznaniu
wyst¹pili w sali widowiskowej Centrum
Kultury w Œmiglu. Pierwszy koncert
odby³ siê w paŸdzierniku ubieg³ego roku.
24 stycznia, mimo siarczystego mrozu,
mi³oœnicy operetki i musicalu mogli po-
dziwiaæ g³osy Karoliny Garliñskiej, Mi-
ros³awa Kina i W³odzimierza Kalemby.
Artyœci wykonali miêdzy innymi utwory:
„Kto me usta ca³uje” z operetki „Giudit-

Do zakochania jeden krok

Koncert artystów Teatru Muzycznego z Poznania w Œmiglu

zaœpiewa³ „Ko³ysankê dla nieznajomej”,
Maciej Mucherski „Intymnie”, a Patryk
Kozak przypomnia³ wszystkim stary
przebój „Anna Maria”. Nie zabrak³o na
scenie kolejnej œmigielanki – Ma³gorza-
ty Kozak, w której wykonaniu mogliœmy
us³yszeæ „Gin z tonikiem” i „Je¿eli
chcesz”. Ma³gosia, wspierana przez fa-
nów, którzy zasiedli na widowni z trans-
parentem „Gocha, naprzód” zaœpiewa³a
równie¿ w duecie z Emili¹ piosenkê
„Ach, có¿ to za romans by³”, a wspólnie
z Emili¹ i Dari¹ „Nikt na œwiecie nie wie”.
Jako, ¿e mi³oœæ niejedno ma imiê, reper-
tuar koncertu by³ niezmiernie zró¿nico-
wany. Byli „Brzydcy”, „Zakochani s¹
wœród nas”, „Œwiat siê pomyli³” „Nie

wiem, czy wytrzymasz ze mn¹” oraz fi-
na³owy „Do zakochania jeden krok”,
a wszystko to przeplatane wierszami
i tekstami o mi³oœci.
W podziêkowaniu za piêkny œpiew i moc
wra¿eñ dyrektor Centrum Kultur y
w Œmiglu Eugeniusz Kurasiñski wrêczy³
Marzenie Osiewicz bukiet kwiatów,
a ka¿dy z wokalistów otrzyma³ ró¿yczkê.
Swojej nauczycielce podziêkowali rów-
nie¿ wokaliœci, a Maciej Mucherski bu-
kietem kwiatów z³o¿onym na jej rêce
po¿egna³ siê ze studiem, gdy¿ zamierza
podj¹æ naukê w Liceum Muzycznym
w Poznaniu.

M.D.
foto CK

ta” – F.Lehara, „Granada” – A. Lara, „Jak
mam ci wyt³umaczyæ”, „Co siê dzieje,
oszalejê” z operetki „Ksiê¿niczka Czar-
dasza” E. Kalmana, „Gdybym by³ boga-
czem” z musicalu „Skrzypek na dachu”,
„Lat 20 mia³ mój dziad” z operetki „Ptasz-
nik z Tyrolu” K. Zellera, „Lu lu” z operet-
ki „Dama od Maxima” R. Sielickiego,
„Graj, Cyganie” z operetki „Hrabina Ma-
rica” E. Kalmana”, „Twoim jest serce me”
z operetki „Kraina uœmiechu” F. Lehara,

„Ach, kobietki” z „Weso³ej wdówki” F.
Lehara, „O sole mio” pieœñ neapolitañsk¹
E. Di Capula, „Przetañczyæ ca³¹ noc”
z musicalu „My Fair Lady” F. Loeve i in-
ne. Kolejny koncert z tego cyklu odbê-
dzie siê w Centrum Kultury 14 marca
o godz. 1800. Bilety do nabycia w admini-
stracji Centrum oraz w kasie bezpoœred-
nio przed koncertem. Organizatorzy ser-
decznie zapraszaj¹ do skorzystania z tej
wyj¹tkowej okazji. E.K., foto CK
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3 lutego w Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej w Broniko-
wie odby³y siê obchody rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego. Uczniowie klasy II
gimnazjum recytowali wiersze, a zorga-
nizowana pod kierunkiem Wojciecha
Ciesielskiego wystawa przedstawia³a syl-
wetki powstañców z okolicznych miejsco-
woœci. Uczeñ klasy II gimnazjum Piotr
Majorek opowiedzia³ o swoim pradziad-

W mroŸny lutowy  poranek w sali
wiejskiej w Bronikowie  odby³o siê spo-
tkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Od nowego roku targowisko w Œmi-
glu ma dodatkowe przeznaczenie. W so-
boty (od 9 stycznia) odbywa siê tam au-
togie³da. Du¿a, utwardzona powierzchnia
z powodzeniem mo¿e s³u¿yæ do handlo-
wania samochodami, dwuœladami lub
czêœciami samochodowymi.
Zachêt¹ dla tych, którzy s¹ zainteresowa-
ni sprzeda¿¹ pojazdów lub ich czêœci, jest
decyzja samorz¹du o niepobieraniu op³a-
ty targowej do czasu, gdy pomys³ siê
sprawdzi i zyska dostateczne zaintereso-

Dzieci w Koszanowie nie pró¿nowa³y
w czasie ferii. Pod okiem Agnieszki Ma-
œlanki – cz³onkini Rady So³eckiej przygo-
towa³y niespodziankê dla seniorów.
28 stycznia babcie i dziadkowie licznie za-

Ku czci Powstañców

Dzieñ Seniora w Bronikowie

Autogie³da w Œmiglu

Nie ma nudy w Koszanowie

Jak co roku Gimnazjum w Œmiglu or-
ganizuje Targi Edukacyjne dla uczniów
III klas gimnazjum ze szkó³ gminy Œmi-
giel oraz ich rodziców. Tegoroczne targi
odbêd¹ siê 16 marca o godz. 1030. Do
udzia³u zaproszone zosta³y szko³y ponad-
gimnazjalne z Koœciana, Leszna, Œmigla
oraz Centrum Edukacji i Pracy M³odzie-
¿y OHP Leszno, Gminne Centrum Infor-
macji i pracodawcy z terenu Œmigla.

ku, który bra³ udzia³ w Powstaniu Wiel-
kopolskim, przedstawi³ równie¿ pami¹t-
ki rodzinne. Monika Konieczna zaœpie-
wa³a pieœñ „Harcerz wielkopolski”, œpie-
wano te¿ pieœni patriotyczne przy akom-
paniamencie Piotra Filipowicza. Uroczy-
stoœæ zakoñczono odœpiewaniem „Roty”.

Nauczyciele Zespo³u Szkó³
w Bronikowie

foto archiwum szko³y

W charakterze honorowych goœci wyst¹-
pili oczywiœcie babcie i dziadkowie oraz
inni zaproszeni goœcie. Czêœæ artystyczn¹
przygotowali najm³odsi uczniowie tutej-
szej szko³y pod kierunkiem swoich wy-
chowawczyñ. By³y wiersze, piosenki,
pokaz mody w wykonaniu uczniów z kla-
sy I. Cz³onkowie kó³ka teatralnego wy-
st¹pili w przedstawieniu „Królowa Œnie-
gu” na podstawie baœni H.Ch. Anderse-
na oraz w tañcu „krakowiak”. Swoimi
umiejêtnoœciami tanecznymi popisali siê
te¿ starsi uczniowie, którzy s¹ cz³onka-
mi kó³ka tanecznego. Pokaza³y siê te¿

siedli przy zastawionych s³odkoœciami
sto³ach, by zobaczyæ efekt tych wielogo-
dzinnych przygotowañ. Dzieci przedsta-
wi³y zwyczaje œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
– kolêdy i wiersze oraz obdarowa³y dziad-
ków w³asnorêcznie wykonanymi laurka-
mi.
Tu¿ przed walentynkami – 12 lutego za
spraw¹ kilku zaanga¿owanych w ¿ycie
wsi pañ sala wiejska znów têtni³a ¿yciem.
Na œcianach pojawi³y siê barwne deko-
racje, a na salê wkroczy³a ksiê¿niczka
w towarzystwie anio³a, lew z biedronk¹
i Czerwony Kapturek. Rozpocz¹³ siê
prawdziwy bal karnawa³owy. Nie zabra-
k³o konkursów i s³odyczy, a na koniec za-

transparenty z dobrymi radami dla babæ
i dziadków. Szkolny zespó³ muzyczny
zaprezentowa³ siê podczas wykonania
dwóch utworów. Po zakoñczeniu czêœci
artystycznej na sali rozleg³o siê gromkie
„Sto lat” dla wszystkich seniorów. Dzieci
ze swobod¹ i entuzjazmem zaprezento-
wa³y siê przed babciami i dziadkami, któ-
rzy nie kryli wzruszenia, ogl¹daj¹c swo-
je wnuki na scenie. Podczas uroczysto-
œci nie zabrak³o oczywiœcie pysznego cia-
sta, które upiekli rodzice, oraz kawy. Bab-
cie i dziadkowie mieli okazjê powspomi-
naæ dawne czasy.

Nauczyciele szko³y z  Bronikowa

bawy ka¿dy otrzyma³ walentynkowe ser-
duszko.
Wszystkim zaanga¿owanym w organiza-
cjê imprez mieszkankom oraz dzieciom
nale¿¹ siê wyrazy uznania i szczere po-
dziêkowania.

M.D.,  foto arch.

wanie handluj¹cych. Wstêpnie zwolnie-
nie z op³aty ma obowi¹zywaæ do koñca
lutego.

AKA

Zapraszamy na Targi
Edukacyjne

foto arch.
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Podjêta kilka lat temu przez Centrum
Kultury w Œmiglu wspó³praca z wroc³aw-
skim oddzia³em Polskiego Stowarzysze-
nia Pedagogów i Animatorów KLANZA
okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê. Orga-
nizowane w œmigielskiej placówce kultu-
ry dwa razy w roku warsztaty adresowa-
ne do nauczycieli wychowania przed-
szkolnego, nauczania zintegrowanego
i animatorów kultury ciesz¹ siê nie-
zmiennym powodzeniem. Nie inaczej
by³o podczas ostatnich warsztatów, któ-
re odby³y siê 19 i 20 lutego. W drugich
ju¿ „Tanecznych spotkaniach a Klanz¹”
wziê³o udzia³ 34 nauczycieli z Czempinia,
Koœciana, Lipna, Przemêtu, Moch, Klu-
czewa, Oborzysk Starych i Œmigla. Pod

T a ñ c z y l i  z  K l a n z ¹
okiem trenera Miros³awa Bzowskiego
uczestnicy uczyli siê tañców integracyj-
nych, opartych na tradycyjnych tañcach
z ró¿nych stron œwiata i melodiach ludo-
wych, miêdzy innymi: taniec powitalny
„Promoroaga” z Rumunii, „Crazy Daisy
Mixer” z USA, „Weso³y Szkot” z Irlandii,
„Wielkopolskie zaœlubiny”, „Czas powro-
tu” – Grecja, „Katia” – do melodii rosyj-
skiej „Katiusza”.
Jak mówi¹ fachowcy, tañce integracyjne
nie wymagaj¹ wczeœniejszego przygoto-
wania, wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu
muzyki i tañca. Po prostu siê je tañczy.
Proste i zarazem ciekawe rozwi¹zania
choreograficzne pozwalaj¹ na naukê tych
tañców w ka¿dej grupie wiekowej. Pomi-

mo z góry okreœlonych kroków i figur
tanecznych, zró¿nicowane i ciekawe
melodie, ró¿ne rytmy, tempo i dynami-
ka pozwalaj¹ uczestnikom na ekspresjê
i relaks. Tak te¿ by³o podczas warsztatów.
Bawili siê razem, klaszcz¹c, tañcz¹c, ro-
bi¹c „haczyki” i inne skomplikowane fi-
gury. I nie wa¿ne by³o, ¿e pocz¹tkowo
nogi siê myli³y, liczy³o siê to, by jak naj-
wiêcej samemu siê nauczyæ, ¿eby póŸniej
wykorzystaæ poznane formy taneczne,
muzyczne i plastyczne w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej. Atmosferê warsz-
tatów niew¹tpliwie oddaj¹ poni¿sze zdjê-
cia.

BM, foto CK

18 lutego do szko³y w ¯egrówku za-
wita³ leœniczy Maciej Augustyniak, któ-
ry opowiedzia³ dzieciom, jak zwierzêta
leœne radz¹ sobie zim¹ i zachêci³ do po-
magania im w tych trudnych warunkach.
Uczniowie podarowali goœciowi wcze-
œniej zgromadzone warzywa i siano, któ-

Pan leœniczy w ¯egrówku
re zostan¹ wy³o¿one dla zwierz¹t w pa-
œnikach znajduj¹cych siê w lesie w ̄ egro-
wie. Pokazali równie¿ karmniki znajdu-
j¹ce siê w ogródku szkolnym, do których
regularnie wsypuj¹ ziarno oraz zawie-
szon¹ s³oninkê i kuleczki z przysmaka-
mi dla ptaków. Na koniec spotkania le-

œniczy przekaza³ dzieciom seriê koloro-
wych zeszytów „M³ody obserwator przy-
rody”, które powsta³y, by u³atwiæ pozna-
nie i pokochanie polskiej przyrody

B. £awniczak
foto arch.

Pi ln ie  poszuku jê  fo togra f i i  p r zeds taw ia j ¹ce j  Edwarda  Po lca .

Hubert Zbierski, 64-030 Œmigiel, ul. T. Koœciuszki 41/4, tel. 5 180 260
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Cz. I
Istniej¹cy do 1932 roku powiat œmi-

gielski u swych pó³nocnych granic siê-
ga³ prawie do rogatek Grodziska Wlkp.
Jedn¹ z najbardziej odleg³ych od Œmigla
miejscowoœci, a jednoczeœnie o bardzo
ciekawej historii, by³o Prarzêczewo
(1412). Parzinczewo (1580), spotykana
by³a tak¿e nazwa Parzenczew. Nazwa
miejscowoœci wywodzi siê od imienia
osadnika Parzeniec. Nazwa wsi pojawia
siê w dokumentach oko³o 1391 roku.
Parzêczewo nale¿a³o wówczas do rodu
Lelewitów, tj. braci Wojciecha i Wyszoty.
Ich ojcem by³ Wincenty z Granowa. Przez
wiele lat by³y tam dwa dzia³y. Pierwszy
dzia³ po Wyszocie obj¹³ syn Micha³, któ-
ry przekaza³ je Hinczce z Ujazdu, a ten
sprzeda³ tê czêœæ Abrahamowi Zb¹skie-
mu. Spadkobiercami Abrahama zostali
jego synowie Piotr i Marcin. Piotr o¿eni³
siê oko³o 1490 roku z Zofi¹ Opaliñsk¹,
która po zgonie swego mê¿a wysz³a po-
nownie za m¹¿ za Jana £¹ckiego z £êk
Ma³ych. Po pewnym czasie ten dzia³ Pa-
rzêczewa przeszed³ ponownie w rêce
Zb¹skich, którzy oko³o 1518 roku sprze-
dali go Janowi Opaliñskiemu. Po nim w³a-
œcicielem zosta³ brat Maciej, a dalej jego
syn Andrzej, starosta œremski, i kolejno
wnuk Piotr, starosta gnieŸnieñski. Kolej-
nym w³aœcicielem oko³o 1583 roku zosta³

Jan Ostoja Gajewski. Drugi dzia³ Parzê-
czewa, który pocz¹tkowo znajdowa³ siê
we w³adaniu Wojciech Lelewity, prze-
szed³ po nim w drodze spadku oko³o 1413
roku w rêce syna Miko³aja, który prze-
kaza³ ten dzia³ Janowi i Miko³ajowi Gra-
nowskim. Po pewnym czasie Jan zosta³
wy³¹cznym w³aœcicielem tego dzia³u. Po
nim spadek przej¹³ syn Jan, zwany Zie-
miñskim lub W¹biewskim. W wyniku
kolejnych wydarzeñ i dzia³añ prawnych
omawiana czêœæ Parzêczewa dosta³a siê
w rêce Ujejskich i Czackich. Barbara
Czacka wysz³a w 1583 roku za m¹¿ za
Jana Ostojê Gajewskiego, który wykupi³
wspomnian¹, pierwsz¹ czêœæ Parzêcze-
wa. Od tego momentu ca³e Parzêczewo
znajdowa³o siê w rêkach jednego w³aœci-
ciela. Syn Jana Gajewskiego sprzeda³
wieœ Stanis³awowi Wysogocie Zakrzew-
skiemu, w³aœcicielowi Rogalina. Jego
spadkobiercami zostali syn Maciej, a na-
stêpnie wnuk Marcin. Po zmar³ym
w 1676 roku bezpotomnie Marcinie no-
wym w³aœcicielem Parzêczewa by³ Ma-
ciej Kotwicz Radomicki, wojewoda ino-
wroc³awski. W 1781 roku Parzêczewo
kupi³ Nikodem Wysogota Zakrzewski,
³owczy poznañski i kasztelan santocki,
a po nim syn Faustyn. Zakrzewscy sprze-
dali wkrótce Parzêczewo Wiktorowi
£odzi Szo³drskiemu, który zmar³ w 1830

roku. Wystawiona na sprzeda¿ majêtnoœæ
zosta³a kupiona przez Jana Potworow-
skiego. Od tego momentu, a¿ do II woj-
ny œwiatowej, wieœ znajdowa³a siê we w³a-
daniu wspomnianej rodziny, a konkret-
nie Adolfa, Aleksandra i prawnuków
Jana, od 1920 roku Maksymiliana. Ostat-
nim w³aœcicielem Parzêczewa od 1932
roku by³ Jan Potworowski.
Parzêczewo sk³ada³o siê z wioski i obsza-
ru dworskiego. W 1873 roku we wsi by³o
25 domów, w których mieszka³o 220
osób, a w obszarze dworskim by³o 10
domów i 275 mieszkañców. Ogólna po-
wierzchnia dóbr rycerskich w 1881 roku
³¹cznie z folwarkiem W¹biewo wynosi³a
1062 ha. Znajdowa³a siê tam gorzelnia.
W 1913 roku hodowano 98 koni, 286
sztuk byd³a i 86 œwiñ. W 1926 roku ogól-
na powierzchnia dóbr razem z folwar-
kiem w W¹biewie i Kotuszu wynosi³a
1915 ha. Spis powszechny przeprowadzo-
ny 3 wrzeœnia 1921 roku wykaza³, ¿e we
wsi by³o 48 domów i 320 mieszkañców
a kolejny – z 9 grudnia 1931 roku stwier-
dzi³, ¿e liczba domów wzros³a do 50,
a mieszkañców do 324. W odniesieniu do
obszaru dworskiego wiadomo, ¿e w 1921
roku w Parzêczewie by³o 19 domów i 451
mieszkañców, a 10 lat póŸniej 22 domy
i 409 mieszkañców.

c.d.n.
Jan Pawicki

Coraz czêœciej mo¿na spotkaæ siê
z opini¹, ¿e bez znajomoœci jêzyka angiel-
skiego przynajmniej w stopniu œrednio
zaawansowanym nie ma co szukaæ pra-
cy. I ma³o kto pamiêta, ¿e jeszcze nie tak
dawno w szko³ach uczono siê obowi¹z-
kowo jêzyka rosyjskiego! Jak zmienia³y
siê zatem mody w nauce jêzyków obcych
i których jêzyków faktycznie warto siê
uczyæ?

Lingua franca
Mianem lingua franca okreœla siê znany
ludziom z ró¿nych regionów œwiata jêzyk,
który umo¿liwia im porozumiewanie siê.
Nie oznacza jednak, ¿e jest on ich jêzy-
kiem ojczystym, wrêcz przeciwnie – naj-
czêœciej dla obu stron dialogu jest to jê-
zyk obcy. Zarazem jednak ucz¹ siê go
du¿e grupy, by móc nawi¹zaæ kontakt
tak¿e z ludŸmi z odmiennych krêgów
kulturowych.
W œredniowieczu jêzykiem osób wy-
kszta³conych i bywa³ych w œwiecie by³a
³acina. To z niej pochodzi okreœlenie lin-

Z dziejów Parzêczewa

M o d n e  j ê z y k i .
gua franca. Tym mianem okreœlali Ara-
bowie jêzyki podobne do ³aciny. W œre-
dniowieczu jej znajomoœæ oznacza³a przy-
nale¿noœæ do wy¿szej klasy spo³eczeñ-
stwa. W tym jêzyku odbywa³y siê np. na-
bo¿eñstwa w koœcio³ach. Równie¿ w ³aci-
nie powstawa³a poezja oraz spisywane
by³y wa¿ne dokumenty. Dopiero z cza-
sem zaczê³a powstawaæ literatura naro-
dowa.
Jednak jeszcze przed œredniowieczem
i ukuciem pojêcia lingua franca wiele
osób pos³ugiwa³o siê wspólnym jêzy-
kiem. By³a to greka koine powszechnie
u¿ywana przez Greków z obszaru Morza
Œródziemnomorskiego. W tym jêzyku po-
wsta³y m.in. „Nowy Testament” i „Sep-
tuaginata” – pierwsze t³umaczenie Biblii
z hebrajskiego na grekê.

Makaronizmy Ÿle widziane
Z czasem ³acina zaczê³a byæ stopniowo
wypierana przez jêzyki narodowe. Jej
funkcjê czêœciowo przej¹³ jêzyk francu-
ski, powszechnie u¿ywany w krêgach

Ä

dyplomatycznych. Znajomoœæ jêzyka
francuskiego na pewien czas sta³a siê
œwiadectwem obycia. Chêæ popisania siê
ni¹ u niektórych osób by³a tak wielka,
¿e nierzadko na si³ê wtr¹cali w swoje
wypowiedzi tzw. makaronizmy, czyli sfor-
mu³owania z jêzyka obcego. Makaroni-
zmy w najwiêkszym stopniu by³y obec-
ne w jêzyku polskim w XVII i XVIII wie-
ku, z czasem zaczê³y byæ dosyæ mocno
piêtnowane przez literatów, m. in. przez
Adama Mickiewicza, który w „Pani Twar-
dowskiej” pisa³:

Twardowski ku drzwiom siê kwapi³
Nie takie „dictum acerbum”,
Diabe³ za kontusz u³api³:
A gdzie jest „nobile verbum”?

Wtr¹canie obcych zwrotów do wypowie-
dzi sta³o siê obiektem ¿artów i wywiera-
³o skutek odwrotny od zamierzonego.
Zamiast wra¿enia osoby œwiatowej, oso-
ba stosuj¹ca makaronizmy wykazywa³a
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siê zaœciankowoœci¹ i prowincjonalno-
œci¹. Cenione zaczê³o byæ (wreszcie!)
dbanie o czystoœæ jêzyka narodowego,
niezale¿nie od nauki jêzyków obcych.

Jêzyk rosyjski – niechciane dziedzic-
two komunizmu
Mody jêzykowe powi¹zane by³y te¿ bez-
poœrednio z czasami historycznymi. Ko-
lejni w³adcy polscy pochodz¹cy z innych
krajów wprowadzali nie tylko nowinki
kulinarne czy obyczajowe, ale równie¿
jêzyki.
Przez wiele lat Polacy przebywaj¹cy pod
zaborem rosyjskim, a nastêpnie podlega-
j¹cy wp³ywom Zwi¹zku Radzieckiego,
musieli siê obowi¹zkowo uczyæ jêzyka
tego kraju.
Podobnie by³o w pozosta³ych krajach
satelickich Zwi¹zku Radzieckiego, cz³on-
kach Uk³adu Warszawskiego. W wiêk-
szoœci da³o siê zauwa¿yæ znacz¹cy spa-
dek zainteresowania tym jêzykiem po
upadku komunizmu. Chciano odci¹æ siê
od historii i zatrzeæ z³e wspomnienia.
W Polsce po 1989 roku jêzyk rosyjski
zosta³ nieomal w ca³oœci wyparty przez
angielski. W niewielu szko³ach zachowa-
no naukê jêzyka rosyjskiego, a nauczy-
ciele musieli siê przekwalifikowaæ – na-
uczyæ siê innego jêzyka lub zdobyæ
uprawnienia do nauczania innych przed-
miotów. Przez kilkanaœcie lat jêzyk rosyj-
ski postrzegany by³ jako niechciane dzie-
dzictwo historyczne.
Dziœ jednak sytuacja ta siê zmieni³a. Jê-
zyk rosyjski powoli wraca do ³ask –s taje
siê coraz wa¿niejszy w czasach wzrasta-
j¹cej wymiany gospodarczej Polski
z Rosj¹. Pojawia siê te¿ moda na je¿d¿e-
nie na Wschód, odkrywanie bogactwa jê-
zyka rosyjskiego i czytania literatury
w oryginale.

Angielski – jêzyk wspó³czesnego œwia-
ta?
Obecnie w krêgu kultury euroatlantyc-
kiej niegdysiejsz¹ rolê ³aciny przejmuje
jêzyk angielski. W wiêkszoœci szkó³ jest
jednym z obowi¹zkowych jêzyków ob-
cych. To nim pos³uguj¹ siê bohaterowie
masowej wyobraŸni – aktorzy i piosen-
karze. Równie¿ w jêzyku codziennym
wykorzystujemy coraz wiêcej s³ów za-
czerpniêtych z jêzyka angielskiego. Wy-
nika to z faktu, ¿e pojawiaj¹ siê nowe za-
wody czy przedmioty, które pocz¹tkowo
nie maj¹ swego odpowiednika w jêzyku
ojczystym. Z czasem czêœæ z nich zostaje
spolszczona – co reguluje zreszt¹ usta-
wa o ochronie jêzyka polskiego. Nie da
siê jednak ukryæ, ¿e w wielu bran¿ach,

zw³aszcza tych m³odych, wplatanie w co-
dzienny jêzyk zwrotów zaczerpniêtych
z angielskiego jest na porz¹dku dzien-
nym. Widaæ to np. w pracy programistów
czy w agencjach reklamowych, gdzie
okreœlenie czynnoœci nie ju¿ w ogóle t³u-
maczone na jêzyk polski!
Dla wielu osób, zw³aszcza starszych tak
powszechne stosowanie jêzyka angiel-
skiego jest nie do przyjêcia. Szczególny
niepokój budzi m³ode pokolenie, które
mo¿e zatraciæ z czasem umiejêtnoœæ po-
s³ugiwania siê poprawn¹ polszczyzn¹,
i które zapomina czêsto, ¿e mody jêzy-
kowe pojawiaj¹ siê i znikaj¹, odciskaj¹c
co prawda œlad na jêzyku ojczystym, ni-
gdy go jednak w pe³ni nie zastêpuj¹c.
O czystoœæ jêzyka bardzo mocno walcz¹
ostatnio Francuzi, niechêtni angielskie-
mu z powodów historycznych. Podkre-
œlaj¹ piêkno swego jêzyka i dbaj¹ o to,
aby pojawia³o siê w nim jak najmniej s³ów
zaczerpniêtych z innych jêzyków. Nie
przeszkadza im tak¿e opinia narodu, któ-
ry jest raczej nieprzyjazny turystom.

Œwiat nie koñczy siê na angielskim!
Pisz¹c o popularnoœci jêzyka angielskie-
go i jego niemal powszechnym zastoso-
waniu, czêsto zapominamy o istnieniu
wielu czêœci œwiata, w których zupe³nie
inne jêzyki pe³ni¹ rolê lingua franca. I ¿e-
by nie szukaæ daleko – znacz¹ca czêœæ
ludnoœci œwiata pos³uguje siê jêzykiem
hiszpañskim. Znajduje siê on na trzecim
miejscu pod wzglêdem popularnoœci za
jêzykiem angielskim. Jednak najwiêcej
osób na œwiecie pos³uguje siê jêzykiem
chiñskim. Dosyæ popularny jest te¿ jêzyk
hindi, powszechnie u¿ywane przez
mieszkañców Indii.
Jêzykoznawcy zwracaj¹ równie¿ uwagê
na fakt, ¿e wspó³czesny angielski, którym
pos³uguj¹ siê obywatele œwiata, coraz

mniej ma wspólnego z klasycznym. Sta-
nowi najczêœciej mieszankê amerykañ-
skiego z jêzykiem danej grupy etnicznej.
I tak mówi siê np. o spangielskim stano-
wi¹cym wariacjê angielskiego wœród La-
tynosów.
Wraz z wst¹pieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej Polacy zaczêli masowo emigro-
waæ przede wszystkim do Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii. Doœæ wczeœnie powsta³o
okreœlenie „ponglish”, odnosz¹ce siê do
jêzyka, którym pos³uguje siê ta fala emi-
gracji. Slang ten w g³ównej mierze opar-
ty jest na jêzyku polskim, jednak pojawia
siê w nim wiele zwrotów i wtr¹ceñ za-
czerpniêtych z angielskiego. Równie gra-
matyka jest wypadkow¹ obu jêzyków.
„Ponglish” wykorzystywany jest przede
wszystkim przez osoby, które raczej s³a-
bo znaj¹ angielski, wy³¹cznie na pozio-
mie prostych zwrotów i okreœleñ.

Jêzyk wyznacza granice poznania
Znajomoœæ œwiata wyznaczana jest dziœ
przez znajomoœæ jêzyka obcego. Bez
wzglêdu wiêc na to, która czêœæ œwiata
by nas interesowa³a, warto zainwestowaæ
nieco czasu, by nauczyæ siê jêzyka jej
mieszkañców i faktycznie móc poznaæ
ich codzienne ¿ycie. Pos³ugiwanie siê
jêzykiem, który jest obcy dla obu stron,
nigdy takiej mo¿liwoœci nie stworzy!

Wojciech Adamczewski
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Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Œmiglu po raz
kolejny by³a organizatorem zimowego
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y, pod-
opiecznych œwietlic socjoterapeutycz-
nych z obszaru gminy.
W ramach akcji „Zima 2010” odby³y siê
dwa jednodniowe wyjazdy do Leszna. Ich
program obejmowa³ pobyt na krêgielni,
gry i zabawy na basenie, prowadzone

W ramach realizacji projektu
„Wiedza kluczem do skutecznej pomo-
cy” 4 lutego w Gimnazjum w Œmiglu,
w którym dziêki uprzejmoœci dyrekcji
Stowarzyszenie INGA ma swoj¹ siedzi-
bê, odby³o siê spotkanie organizacyjne
uczestników projektu (m³odzie¿y, peda-
gogów oraz pracownika socjalnego).
W spotkaniu oprócz uczestników wziê³a
udzia³ kierownik Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej Barbara Kuderska, reprezentuj¹-
ca naszego partnera w projekcie, oraz
dyrektor szko³y Wanda Judek. Benefi-

12 lutego w Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej w Broniko-
wie z okazji walentynek odby³ siê mini-
playback show w trzech kategoriach:
klas „0”-III i IV-VI szko³y podstawowej
oraz gimnazjum.
Uczniowie naœladowali wykonawców pol-

P i e r w s z e  s p o t k a n i e

Akcja zima

Walentynkowo w Bronikowie

cjenci zapoznani zostali ze Ÿród³em dofi-
nansowania, wytycznymi dotycz¹cymi
udzia³u w projekcie. Na spotkaniu omó-
wione zosta³y g³ówne cele projektu,
przedstawiono szczegó³owy harmono-
gram pracy i szkoleñ. Omówiono tak¿e
dok³adnie zasady uczestnictwa i nie-
zbêdn¹ dokumentacjê. W najbli¿szym
czasie odbêd¹ siê szkolenia, których cykl
przedstawia siê nastêpuj¹co:
19-21 lutego –szkolenia dla pedagogów
w Oœrodku Konferencyjno-Wypoczynko-
wym „Su³kowski” w Boszkowie. Tematy

szkoleñ: „Jak zdobyæ i zatrzymaæ wolon-
tariusza” oraz „Specyfika organizacji
wolontariatu w szkole”.
06-07 marca – szkolenie dla m³odzie¿y
uczestnicz¹cej w projekcie w Oœrodku
Konferencyjno-Wypoczynkowym „Su³-
kowski” w Boszkowie. Szkolenia obejm¹
nastêpuj¹ce tematy: „Dlaczego warto byæ
wolontariuszem” oraz „Liderowanie w or-
ganizacji wolontariatu w szkole”

I.S., foto arch.

przez trenerów p³ywania, seans w kinie,
a tak¿e posi³ek. £¹cznie z takiej formy
wypoczynku skorzysta³o 130 dzieci ze
œwietlic socjoterapeutycznych w Mach-
cinie, Bronikowie, Sp³awiu, Œmiglu, Cza-
czu, ¯egrówku i Starym Bojanowie.
Akcja „Zima 2010” zosta³a w ca³oœci sfi-
nansowana ze œrodków Gminnej Komi-
sji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych.

A. Kasperska

skich i zagranicznych. Pierwsze miejsca
w zajêli: klasa I szko³y podstawowej w pio-
sence zespo³u Kombi „Pokolenie”, klasa
VI szko³y podstawowej w piosence Han-
nah Montana „Let’s get crazy”, klasa I
gimnazjum w piosence Kelly Clarkson
„My life would suck without you”.

Z tej odby³ siê równie¿ konkurs na wa-
lentynkê w jêzyku angielskim. Zwyciê¿y-
³y ex aequo Natalia J¹der i Marcelina Gin-
dera z klasy VI i Dobrochna Pawlak z kla-
sy III gimnazjum.

P. Jurga

fot. archiwum GKRPA
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Na pokaz slajdów podró¿niczych pt.
„Ma³y wielki œwiat” afisze zaprasza³y
5 stycznia do Centrum Kultury w Œmi-
glu. Pierwszy z piêciu comiesiêcznych
przegl¹dów nosi³ tytu³ „Republika
Shqipëria – w kraju 800 000 bunkrów.”
Œmigielanin Tomasz Stankowiak, student
III roku Politechniki Poznañskiej, przedsta-
wi³ swój wyjazd do Albanii i przebieg wê-
drówki do wyznaczonego celu, czyli doj-
œcie do szczytu Jezercis (2 692 m n.p.m.).
Czwórka przyjació³ powa¿nie podesz³a do
tematu. Na forach internetowych zorien-
towali siê, jak dotrzeæ do Albanii. By³o
wiele propozycji: stopem, poci¹giem,
autobusem. Okaza³o siê, ¿e s¹ te¿ zorga-
nizowane wycieczki na Riwierê Albañsk¹
nad Adriatyk. Wykupili dojazd do grani-
cz¹cego z Czarnogór¹ miasta Shkoder
(Shkodra). Do miejscowoœci Boga, sk¹d
zamierzali wyruszyæ na szczyt, mieli jesz-
cze 20 km drog¹, tzn. nie górsk¹ œcie¿k¹,
co nie jest ciekawe dla turysty, wiêc szu-
kali okazji „podrzucenia” do celu. Ale
przeciêtny Albañczyk nie zna ¿adnego
jêzyka obcego, natomiast albañski jest
dla nas niezrozumia³y, st¹d trudnoœci
w dogadaniu siê.
Slajdy pokazuj¹ przebieg eskapady.
Uczestnicy poruszaj¹ siê po terenie gór-
skim bez oznakowanych szlaków, z pe³-
nym wyposa¿eniem: plecak o wadze
25 kg, 2 namioty, butla gazowa, zapasy
¿ywnoœci na ok 14 dni, do tego sprzêt fo-
tograficzny, czyli plus 5 kg dla Tomka.
W dojœciu do celu kierowali siê map¹
(wyd. niem.) w skali 1: 50 000 i kompa-
sem. Wybierali œcie¿ki wydeptane przez
pasterzy i... przemytników. Problemem
okaza³ siê brak wody, wiêc widok jezior-
ka ich ucieszy³, a woda, na szczêœcie, nie
by³a s³ona! Po 6 dniach intensywnego
marszu zrobili pami¹tkowe zdjêcie z polsk¹
flag¹ na tle sto¿kowatego szczytu Jezer-
ca. Zadziwia roztropnoœæ m³odych tury-
stów. Nie zdobyli samego wierzcho³ka,
a przymierzali siê do tego trzykrotnie, bo
przedsiêwziêcie okaza³o siê zbyt ryzykow-
ne: osuwaj¹ce siê piargi (piarg – rodzaj
rumowiska skalnego – przyp. red), nastêp-
nego dnia odg³osy burzy, a trzeciego –
zbli¿aj¹cy siê wieczór. Zdrowy rozs¹dek
kaza³ „podarowaæ sobie” te ok. 100 m nie-
bezpiecznej wspinaczki.
M³odych wêdrowców jeszcze niejeden
raz zadziwi³ ten niewielki obszarowo kraj,
o 1 000 km2 mniejszy od Wielkopolski,
Kraj ubogi, ale „mercedesy” oraz liczne
myjnie, choæ spory deficyt wody – 75%
powierzchni kraju to góry. Ludnoœæ – 3,6
mln, z tego 1 mln na emigracji we W³o-

szech, Niemczech, Austrii, ale 800 000
bunkrów (!), pozosta³oœæ po „komunie”
(?), czyli ka¿da rodzina ma swój bunkier!
Tirana – ok. 180 tys. mieszkañców, za-
budowa stolicy bez planu, domy nie wy-
koñczone. Ulice „bez ³adu i sk³adu”, nie
dzia³a sygnalizacja, ka¿dy jeŸdzi wg swe-
go uznania. Kolejny slajd – orszak wesel-
ny o 700 rano. Nastêpny obraz – stolik
obficie zastawiony po³udniowymi owoca-
mi. Nasi turyœci mieli doœæ monotonii,
przez tyle dni kuskus z sosem bologne-
se... Jeszcze krótki pobyt na Riwierze
i egzotyczna wyprawa siê koñczy. Od-
je¿d¿aj¹ z Durres z tym samym przewoŸ-
nikiem przez Czarnogórê, Serbiê, Wê-
gry, Czechy do Leszna. Siedemnaœcie
dni, koszt ok. 850 z³, z tego 450 z³ prze-
jazd w obie strony. Czy to du¿o?
Drugi pokaz, 5 lutego, nosi³ tytu³ „Kar-
paty Wschodnie”, a relacjonowa³ go Piotr
Dzieszko. Celem tego wypadu by³y wê-
drówki po wschodniej czêœci Karpat i do-
tarcie do Bukowiny w Rumunii, gdzie
mieszkaj¹ Polacy.
Tym razem dwóch ciekawych nowych
doznañ wêdrowców wyruszy³o ok. po³o-
wy sierpnia poci¹giem z Poznania przez
Medykê do Lwowa. Na Ukrainie nie by³o
trudnoœci z porozumiewaniem siê, bo
jêzyk naszych wschodnich s¹siadów nie-
wiele ró¿ni siê od polskiego. Z Lwowa
przemieszczali siê na po³udnie, ró¿nymi
publicznymi œrodkami transportu, do
miasta Czerniowce. Potem wêdrówka
œcie¿kami górskimi i wspinanie siê na
kolejne szczyty, m.in. na Howerlê (2 058
m n.p.m.). Krajobraz polskich Bieszczad,
tzn. d³ugie podejœcia, po³oniny, kopula-
ste szczyty. S¹ tu i ówdzie tabliczki infor-
macyjne, ale lepiej im nie ufaæ a zdaæ siê
na przewodnik. S¹ zdjêcia ukazuj¹ce su-
rowoœæ gór oraz ich piêkno, np. ogniste
niebo podczas zachodu s³oñca, czy te¿
wy³aniaj¹ce siê spod ob³oków zaœcielaj¹-
cych doliny okr¹g³e szczyty. O kolejnym
zdobytym wierzcho³ku utwierdzaj¹ usta-
wione drewniane krzy¿e, nieco ju¿ zmur-
sza³e. Woda szemrz¹ca w strumyku
och³adza zmêczone stopy – to kolejne
ujêcie z wyprawy.
Przez cztery dni nasza dwójka wêdrowa-
³a z Czechami rodem z Opawy, miejsco-
woœci przygranicznej niedaleko Racibo-
rza. W tej weso³ej kompanii nie by³o k³o-
potów z dogadaniem siê, w³aœciwie wszy-
scy mówili po polsku Ale nasi po³udnio-
wi s¹siedzi dŸwigali o wiele ciê¿sze ple-
caki, po ok. 35 kg. Nie rozeznali siê co
do cen na Ukrainie, a tu ¿ywnoœæ tania,
wiêc konserwy to zbyteczny balast.

Kolejne slajdy to relacje z Rumunii, z Bu-
kowiny. Trzy wioski zamieszka³e przez
Polaków od ponad 200 lat. Zajmuj¹ siê
rolnictwem. Drogi przez wieœ gruntowe.
W jednej z p³yt betonowych, pami¹tka
daru po wizycie b. prezydenta A. Kwa-
œniewskiego. Wêdrowcy trafili na miej-
scowe œwiêto – do¿ynki. W sklepiku tu-
rysta nie zaopatrzy siê w nabia³, jajka.
Trzeba kupiæ bezpoœrednio u gospoda-
rza. W oknach karteczki: noclegi.
Trasa powrotna wiod³a przez m.in. Iwa-
no-Frankowsk, czyli Stanis³awów do Lwo-
wa, a stamt¹d do Poznania. Koszt trzyty-
godniowego pobytu – 200 USD na osobê.
Dziêki m³odym obie¿yœwiatom uczestni-
cy przegl¹du mogli poznaæ Albaniê, kraj
nieznany, chocia¿ w krêgu naszej euro-
pejskiej cywilizacji. Wêdrowaæ bez t³oku
(w przeciwieñstwie do Sudetów czy Tatr)
po œcie¿kach Karpat Wschodnich i przy-
pomnieæ sobie, ¿e w Rumunii na Buko-
winie mieszkaj¹ Polacy.
Warte podkreœlenia jest to, ¿e turyœci
potrafi¹ przybli¿yæ ogl¹dane na slajdach
obrazy w sposób rzeczowy i wyczerpuj¹-
cy, pos³uguj¹c siê poprawnym jêzykiem.
Widzowie mieli okazjê zobaczyæ nie tyl-
ko ciekawe krajobrazy, obiekty, ale po-
znaæ tak¿e inn¹ kulturê, obyczaje i uczyæ
siê tolerancji wobec drugiego cz³owieka.
Turysta to pasjonat o „g³êbokim wnê-
trzu”, czyli umiejêtnoœci patrzenia na oto-
czenie. Do tego potrzebna jest te¿ rozle-
g³a wiedza, uzupe³niana przez przewod-
niki, umiejêtnoœæ czytania mapy tury-
stycznej. Z czasem m³ody wêdrowiec
wyrobi w sobie umiejêtnoœæ pokonywa-
nia trudnoœci i poczuje radoœæ i zadowo-
lenie z realizacji planu. Prawdziwy tury-
sta nie zna, co to nuda. Optymistycznie
patrzy na œwiat.
Nastêpne spotkanie, 5 marca, poprowa-
dzi³ wychowawca organizatorów, nauczy-
ciel I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Lesznie Grzegorz Lorek, a „zaci¹gn¹³”
nas a¿ na Grenlandiê. Szczegó³y dot. tego
spotkania ju¿ wkrótce.

T.A.

„ M a ³ y  w i e l k i  œ w i a t ”
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Zwi¹zek Banków Polskich przy
wsparciu policji rozpocz¹³ kampaniê in-
formacyjn¹ dotycz¹c¹ mo¿liwoœci za-
strzegania utraconych dokumentów to¿-
samoœci w bankach. Dziœ ka¿dy mo¿e po-
informowaæ o zagubionych b¹dŸ skra-
dzionych dokumentach ju¿ nie tylko bê-
d¹c klientem konkretnego banku. Coraz
wiêcej banków umo¿liwia zastrzeganie
dokumentów tak¿e tym, którzy na co
dzieñ nie korzystaj¹ z ich us³ug.

Dlaczego nale¿y zastrzegaæ utracone
dokumenty?

Ka¿dego dnia dokonuje siê milionów
operacji polegaj¹cych m.in. na wp³atach
i wyp³atach pieniêdzy z kont bankowych,
dokonywaniu przelewów, zak³adaniu ra-
chunków, zawieraniu umów o kredyt czy
po¿yczkê. Niemal w ka¿dym przypadku
wymagane jest potwierdzenie to¿samo-

œci osoby zlecaj¹cej wykonanie takiej
operacji. Zagubienie lub utrata którego-
kolwiek z dokumentów to¿samoœci mo¿e
mieæ przykre konsekwencje dla prawo-
witego w³aœciciela zw³aszcza, ¿e sposo-
bów na wykorzystanie cudzej to¿samo-
œci jest wiele i wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe.
Dokumenty wykorzystywane s¹ m.in. do
wy³udzenia po¿yczki, wynajêcia mieszka-
nia lub pokoju hotelowego w celu kra-
dzie¿y wyposa¿enia czy unikania op³at,
kradzie¿y wypo¿yczonego samochodu
i innych przedmiotów, zak³adania fikcyj-
nych firm do wy³udzania kredytów, zwro-
tu podatków.
Wszystko w imieniu osoby, której doku-
mentem siê pos³u¿ono!

Co robiæ w przypadku utraty doku-
mentów?

Natychmiast zastrzec je w Systemie

Utraci³eœ dokumenty – zastrze¿ je! DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE, powia-
domiæ policjê (gdy utracono je w wyniku
kradzie¿y), wyrobiæ nowy dokument.
Gdzie i jak zastrzegaæ? W ka¿dej placów-
ce swojego banku. Je¿eli ktoœ nie posia-
da rachunku bankowego, powinien udaæ
siê do banku przyjmuj¹cego zastrze¿enia
tak¿e od osób nie bêd¹cych klientami –
aktualna lista na stronie www.dokumen-
tyzastrzezone.pl

Jakie rodzaje dokumentów nale¿y za-
strzegaæ?

Wszystkie dokumenty potwierdzaj¹-
ce to¿samoœæ. Najwa¿niejsze z nich to
dowód osobisty (równie¿ tymczasowy),
paszport, prawo jazdy, ksi¹¿eczka woj-
skowa, ksi¹¿eczka marynarska, dowód
rejestracyjny, karta sta³ego pobytu, kar-
ty p³atnicze.
Szczegó³owe informacje na internetowej
stronie www.dokumentyzastrzezone.pl  

Czy wiecie, ¿e pierwsi chrzeœcijanie
po Wielkanocy œwiêtowali a¿ trzy dni?
Takich niespodzianek historia Ko-
œcio³a kryje ca³e mnóstwo. Wiele
obrzêdów i zwyczajów Triduum Pas-
chalnego i okresu Wielkiejnocy przez
wieki zmienia³o siê, a oto kilka cie-
kawostek sprzed kilkuset lat:

W œredniowieczu komuniê œw.
w Wielki Pi¹tek przyjmowa³ tylko kap³an.
Wynika³o to z bardzo ma³ego uczestnic-
twa wiernych w sakramencie pokuty (po-
kuta by³a wtedy na ogó³ bardzo ciê¿ka;
czêsto nie tylko modlitwa, ale równie¿
praca fizyczna na rzecz Koœcio³a).
W efekcie nawet w Mszale z 1570 r. zapi-
sano wy³¹cznoœæ komunii dla kap³ana
jako formalne zalecenie. Stan ten utrzy-
ma³ siê a¿ do 1956 r.

Obrzêd œwiat³a rozpoczynaj¹cy siê od
palenia wielkanocnego ogniska nie by³
praktykowany od pocz¹tku istnienia Ko-
œcio³a.Wzi¹³ siê w Rzymie najprawdopo-
dobniej pod wp³ywem pogañskich ogni
wiosennych, obchodzonych na celtyckiej
pó³nocy - w Galii i Irlandii. Praktykê w³¹-
czania pogañskich zwyczajów do liturgii
Koœcio³a praktykowano niemal¿e od za-

W i e l k a n o c n e  c i e k a w o s t k i
rania chrzeœcijañstwa. Pod stare zwycza-
je podk³adano nowe chrzeœcijañskie zna-
czenia, co pomaga³o nawróconym poga-
nom lepiej zrozumieæ now¹ wiarê.

Okres œwi¹teczny wolny od pracy by³
w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa
bardzo d³ugi. Wolne by³y trzy dni obec-
nego Triduum Paschalnego; Wielki
Czwartek, Wielkim Pi¹tek i Wielka So-
bota, a poza tym œwiêtowano ju¿ w spo-
sób radosny kolejne trzy dni po Wielka-
nocy, przez co powstawa³o kolejne Tri-
duum. £¹cznie pierwsi chrzeœcijanie
Wielkanoc œwiêtowali a¿ cztery dni.
Z biegiem lat iloœæ dni œwi¹tecznych po-
woli topnia³a a¿ do stanu obecnego.

Wed³ug jednego z podañ greckich z X
wieku zwyczaj malowania jejek na Wiel-
kanoc zapocz¹tkowa³a Maria Magdalena.
Polska legenda mówi, ¿e kamienie, któ-
rymi ukamienowano œwiêtego Szczepa-
na, zamieni³y siê w czerwone jajka. Za-
równo w greckiej klechdzie, jak i w na-
szych legendach wystêpuj¹ jajka czerwo-
ne. Stanowi¹ one zacz¹tek ¿ycia. W po-
daniu o Marii Magdalenie jajko symboli-
zuje zmartwychwsta³ego Jezusa. Legen-
da mówi, ¿e uradowana zmartwychwsta-
niem Magdalena pobieg³a do domu i zo-
baczy³a, i¿ wszystkie jajka, jakie mia³a
w misce, zmieni³y swój kolor na czerwo-
ny. Kiedy obdarowywa³a nimi aposto³ów,
jajka zamieni³y siê w ptaki. Odczytano to
w³aœnie jako znak, ¿e po œmierci istnieje
nowe ¿ycie.

Ludom po³udniowo-zachodniej Azji
malowanie jaj znane by³o ju¿ w III wieku

p.n.e. S³owianie, u których jajko odgry-
wa³o wa¿n¹ rolê w czczeniu zmar³ych,
robili  kraszanki mniej wiêcej od IX wie-
ku. W Polsce natomiast pisanki pojawi³y
siê w X wieku. Z tego bowiem okresu
pochodz¹ najstarsze kraszanki polskie,
odkryte na OpolszczyŸnie. Jednak nie od
razu po przyjêciu chrzeœcijañstwa jajka
pojawi³y siê na wielkanocnym stole. Du-
chowieñstwo widzia³o bowiem w jajku
powa¿ny problem magii pogañskiej. Za-
broni³o wiêc wszelkich zabaw jajami,
szczególnie podczas œwi¹t, a nawet jada-
nia ich w dni œwi¹teczne. Dopiero w dwie-
œcie lat po wprowadzeniu wiary chrzeœci-
jañskiej Koœció³ zezwoli³ Polakom na je-
dzenie jaj w okresie Wielkanocy. By³ jed-
nak jeden warunek: musia³y byæ one
wczeœniej poœwiêcone w koœciele, czyli
„odka¿one” od ewentualnych demonicz-
nych w³aœciwoœci. Z czasem jajka uzna-
no oficjalnie za symbol Zmartwychwsta-
nia,  a barwienie ich, œwiêcenie i obdaro-
wywanie nimi sta³o siê jednym ze zwy-
czajów wielkanocnych.

http://www.ppr.pl
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25 stycznia – Œmigiel
Oko³o 1420 na ul. Morownickiej seat cor-
doba uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Si³a
uderzenia by³a potê¿na, o czym mo¿e
œwiadczyæ obraz zniszczeñ pojazdu oraz
fakt, ¿e zosta³ on odrzucony na przeciw-
leg³e pobocze. Stra¿acy OSP Œmigiel we
wraku zastali 30-letni¹ kobietê kieruj¹c¹
samochodem. Stra¿acy ewakuowali po-
szkodowan¹ z pojazdu po przybyciu na
miejsce karetki Pogotowia Ratunkowe-
go. Skutki wypadku usuwa³y dwa zastê-
py z KP PSP w Koœcianie oraz jeden za-
stêp OSP Œmigiel. Szczegó³owym wyja-
œnianiem przyczyn wypadku zajmuje siê
koœciañska policja.

2 luty – Œmigiel
Zarzut kradzie¿y przedstawiono 21-let-
niemu mieszkañcowi gm. Œmigiel. Dzieñ
wczeœniej mê¿czyzna zatrzymany zosta³
w jednej z firm pod Œmiglem przez jej
personel. Jak ustalono, 21-latek zaintere-
sowany by³ zakupem opon. Kiedy w trak-
cie rozmowy handlowej pracownik firmy
opuœci³ na chwilê biuro, „klient” z jego
biurka wyci¹gn¹³ 450 z³. Nie zd¹¿y³ jed-
nak schowaæ ³upu – zosta³ ujêty na gor¹-

cym uczynku. Wobec mê¿czyzny policja
prowadzi ju¿ postêpowania dot. kradzie-
¿y na œmigielskim targowisku. Za kra-
dzie¿ grozi do 5 lat pozbawienia wolno-
œci.

11 luty –Œmigiel
Oko³o godz. 1650 zatrzymano kieruj¹ce-
go vw polo 43-letniego mieszkañca Œmi-
gla, badanie wykaza³o 1,7 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

15 luty – Œmigiel
Oko³o godz. 650 w Œmiglu zatrzymano
kieruj¹cego vw golfem 25-latka ze Œmi-
gla, badanie wykaza³o 1,3 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

18 luty
Przed godzin¹ 900 policja otrzyma³a
zg³oszenie o wypadku drogowym pomiê-
dzy Przysiek¹ Star¹ – Pierwsz¹ i Drug¹.
Podczas wymijania zderzy³y siê dwie ciê-
¿arówki. Kierowca jednej z nich zosta³
zabrany do poznañskiego szpitala przez
œmig³owiec z Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego.
Z wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e do zde-
rzenia pojazdów dosz³o podczas ich wy-
mijania. Na w¹skim, ograniczonym po
bokach œnie¿nymi zaspami odcinku dro-

gi, daf z naczep¹ prowadzony przez 53-
latka z powiatu gostyñskiego zderzy³ siê
z ciê¿arowym manem, który prowadzi³
46-latek z Koœciana. Ciê¿arówki zderzy-
³y siê kabinami. Ze wstêpnej diagnozy
lekarskiej wynika, ¿e kierowca mana
dozna³ otwartego z³amania podudzia pra-
wego. Pokrzywdzony zosta³ zabrany do
szpitala przez œmig³owiec. Obaj kieruj¹-
cy byli trzeŸwi. W czasie kiedy dosz³o do
wypadku, w jego miejscu panowa³y ogra-
niczona przejrzystoœæ powietrza – lokal-
ne zamglenie. Jest prowadzone postêpo-
wanie, które ma wyjaœniæ przyczyny wy-
padku.

19 luty – Czacz
Ok. godz. 800 policja zatrzyma³a kieruj¹-
cego oplem astra 24-letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 0,8
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

#------------------------------------Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 2/10 brzmia³o: "Podaruj serce w Walentynki".
Nagrodê - KUBEK SUPERKRZY¯ÓWKOWICZA ufundowany przez firmê Poli-Co-
lor w Œmiglu oraz ksi¹¿kê Huberta Zbierskiego "Sylwetki Rozstrzelanych Miesz-
kañców Ziemi Œmigielskiej w 1939 roku" i kalendarzyk promocyjny Œmigla ufundo-
wane przez Urz¹d Miejski Œmigla otrzymuje Kazimiera Czerwiñska ze Œmigla.
Taki sam zestaw nagród otrzyma zwyciêzca marcowej krzy¿ówki.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu

Pionowo
1. basen w porcie
2. ca³okszta³t ¿ycia
3. szajka bandytów
4. s¹siad Szweda
5. czêœæ garderoby kobiet w Indiach
6. jamnik
8. partnerka mê¿a

9. brat matki
10. najszybszy styl p³ywacki
11. spoina metaliczna
12. ozdoba jelenia
13. piêkny koñ
14. optyczny skalpel
18. wrz¹tek
21. podstawowy element konstrukcji

dachowej
22. produkt nabia³owy
24. surowy befsztyk
26. trafi³a na kamieñ
28. osada górska na Kaukazie
29. grymas, kaprys
32. jezioro parkowe
34. dryf statku
36. dziesiêæ kwintali
37. okrêt Jazona
39. roztarty minera³
40. wielka iloœæ
42. niezbite zdarzenie

45. dolna czêœæ brzucha
46. azjatycki napój alkoholowy
48. dostojnik su³tañski
49. ciek³y metal
51. pochodna alkoholu
53. gruba laska
54. komentarz w ksi¹¿ce
56. porwanie bia³og³owy
58. rodzaj k³adki
60. popularny rozpuszczalnik
61. pe³za z muszl¹
63. 1/6 drachmy
64. radiolokator
66. gra losowa
69. filigran
72. areszt potocznie
73. jarmu³ka

Poziomo:
7. œrodek pokarmowy w hodowli

11. linia tworz¹ca zwoje
15. gruba podeszwa w damskim obuwiu
16. posêpny cz³owiek
17. kuzyn lamparta
20. pruski lub chlebowy
23. suma pieniêdzy
25. zamek b³yskawiczny
27. wzorzysty materia³
30. czêœæ atomu
31. pospolity chwast polny
33. cicha mowa
35. jedwabna tkanina
38. stolica Jordanii
41. rodzaj fryzury
43. pieœñ operowa
44. lewy dop³yw Odry
47. dawny Murzyn
50. urzêdnik s¹dowy
52. grat, rupieæ
54. kawa³ materia³u
55. deska zjazdowa
57. okres dziejów
59. z³o¿ona d³oñ
62. filmowy jeŸdziec w masce
65. teren pod zabudowê
67. sum lub pi³a
68. bicie, lanie
71. kolega liryka
74. podk³ad, umocnienie
75. japoñska mata pod³ogowa
76. kula na zielonym stoliku
77. w³asny koszt
78. daszek kuchenny
79. dawny styl
80. symptom
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„Elite” Czempiñ, Kalos Kaghatos,
LUKS Stare Bojanowo, OKFiR, OKFiR
„No Name” „Sami Swoi” – to nazwy dru-
¿yn, które spotka³y siê 7 lutego w sali
sportowej szko³y w Œmiglu, by po raz
kolejny rozegraæ turniej o puchar burmi-
strza.
Dru¿yny zosta³y losowo podzielone na
dwie grupy, w których rozgrywki odby-
wa³y siê systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Po
dwa zespo³y z ka¿dej grupy, maj¹ce naj-
lepsze wyniki, przechodzi³y do pó³fina³u.
W meczu fina³owym spotka³y siê dru¿y-
ny Kalos Kaghatos z Koœciana i OKFiR

6 lutego w Ostrorogu odby³y siê ko-
lejne zmagania Wielkopolskiej Ligi Junio-
rów z udzia³em œmigielskich tenisistów
sto³owych, którzy wyst¹pili w sk³adzie:
Wojciech Przybylski, Przemys³aw Grze-
siewicz i Andrzej Juszczak, zastêpuj¹cy
Kacpra Raksimowicza.
W pierwszym meczu Polonia zagra³a

Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu zaprosi³
dzieci z klas I-IV szkó³
podstawowych do
wspólnych zabaw
na œniegu w VIII Zi-
m o w y m  F e s t y n i e
„Ba³wan 2010”. 6 lute-
go ponad 60 dzieci,
w tym du¿a grupa
uczn iów Zespo ³u
Szkó³ w Czaczu, ze-
bra³o siê, by rywalizo-
w a æ ,  a l e  p r z e d e

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu przygotowa³ dla dzieci
z gminy Œmigiel zajêcia sportowo rekre-
acyjne i wyjazdy. W pierwszym tygodniu
ferii, w poniedzia³ek i œrodê dzieci z klas
IV-VI szkó³ podstawowych wyje¿d¿a³y na
p³ywalniê do Koœciana – chêtnych by³o
wiêcej ni¿ miejsc w autokarze (koszty wy-
jazdów ponosi³ OKFiR). Z wyjazdów na
lodowisko, w drugim tygodniu ferii, nie-
stety musieliœmy zrezygnowaæ ze wzglê-
du na nisk¹ temperaturê. Codziennie,
poza dniami wyjazdów, w salce sporto-
wej przy basenie na chêtnych do zabaw

Liga Juniorów pnie siê w górê

Elita walczy³a, zwyciê¿y³ najlepszy

Ósmy „Ba³wan”

Ferie z okfirem

z UKS AG K¹kolewo i wygra³a 7-2. Prze-
mek Grzesiewicz zdoby³ 3 pkt, Wojtek
Przybylski i Andrzej Juszczak po 2 pkt.
W drugim, znacznie trudniejszym me-
czu, Poloniœci zmierzyli siê z gospodarza-
mi Na³êcz Ostroróg i po emocjonuj¹cym
pojedynku zwyciê¿yli 5-4.Wojtek Przybyl-
ski i Przemek Grzesiewicz osi¹gnêli po

2 pkt., Andrzej Juszczak 1 pkt.
Gratulacje za udane wystêpy w Lidze Ju-
niorów oraz ¿yczenia powodzenia w fina-
³ach, które odbêd¹ siê w Œmiglu ze wzglê-
du na to, i¿ œmigielanie maj¹ najwiêksz¹
liczbê zdobytych punktów. Du¿e brawa
tak¿e dla Andrzeja Juszczaka, który za-
inaugurowa³ wystêp w Lidze Juniorów
z bardzo ³adn¹ zdobycz¹ punktow¹.

Piotr Mulczyñski

czekali instruktorzy To-
masz Fr¹ckowiak i Mar-
cin £¹czny. We wtorek,
19 stycznia, odby³ siê
turniej unihokeja, w któ-
rym wziê³o udzia³ piêæ
dru¿yn, a 22 stycznia
rozgrywki w tenisie sto-
³owym. Poza tym in-
struktorzy prowadzili
gry i zabawy sportowe.
Wszystkie dzieci bior¹-
ce udzia³ w zajêciach otrzymywa³y s³ody-
cze.

„No Name” ze Œmigla. Po zaciê-
tej walce ostatecznie puchar
z r¹k burmistrza Wiktora Sneli
odebra³a dru¿yna Kalos Kagha-
tos, statuetki za kolejne miejsca
otrzymali OKFiR „No Name,
OKFiR, LUKS St. Bojanowo,
„Sami Swoi” i „Elite” Czempiñ.
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju zosta³ Mateusz Skorupiñ-
ski (OKFiR „No Name”).
Organizatorem imprezy by³
Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu.

wszystkim bawiæ siê na œniegu. Tym ra-
zem aura wyj¹tkowo dopisa³a, a program
przygotowany przez pracowników
OKFiR sprawi³, ¿e nie by³o czasu na
nudê.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ kartê z kon-
kurencjami, które powinien zaliczyæ.
By³y to: marsz na azymut, (który pole-
ga³ na dojœciu do oddalonego o kilka
metrów s³upka z zakrytymi oczami), ho-
kejowe rzuty karne, popychanie sanek do
celu, wyœcigi parami na sankach, rzuty
œnie¿kami do stoj¹cej obrêczy, rzuty
œnie¿kami do piramidy z puszek.

M.D.
foto OKFiR

M.D., foto OKFiR

OKFiR, foto OKFIR
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W Szkole Podstawowej w Œmiglu
13 lutego zosta³y rozegrane Mistrzostwa
Szko³y Gier i Zabaw Ruchowych. W tur-
nieju wziê³y udzia³ ¿eñsko-mêskie repre-
zentacje klas IV.
Organizatorami imprezy byli nauczycie-

21 lutego w PrzeŸmierowie rozegra-
no pó³fina³y IV Zimowej Wielkopolskiej
Spartakiady LZS. W trzech dyscyplinach
– halowej pi³ce no¿nej, pi³ce siatkowej
kobiet oraz w pi³ce siatkowej mê¿czyzn
zwyciê¿y³y reprezentacje naszego powia-
tu. Dru¿yn¹, która rozgromi³a reprezen-
tacje powiatu Poznañ, Wolsztyn, Nowy
Tomyœl, Œrem, Œroda, Leszno i Grodzisk
w halowej pi³ce no¿nej by³ zespó³ Firma

Tenisiœci Klubu Sportowego Orlêta
Czacz, 13 lutego wziêli udzia³ w II Okrê-
gowym Turnieju Tenisa Sto³owego
¯aków i M³odzików, który zosta³ rozegra-
ny w Jerce. Do rywalizacji przyst¹pi³o 76
m³odych zawodników i zawodniczek.
Najlepsze wyniki uzyskali tenisiœci Orl¹t.
W kategorii ¯aczka zwyciê¿a Joanna
Maœlak. Równie¿ w kategorii wy¿szej,

Mistrzostwa w grach i zabawach

M e d a l o w e  m i e j s c a  d l a  O r l ¹ t

Kowalski triumfuje

le wychowania fizycznego Danuta Strzel-
czyk oraz Albert Pelec. Po wyrównanej
walce, w jedenastu konkurencjach, miej-
sce czwarte zajê³a klasa IV B, trzecie
miejsce wywalczy³a IV A, a drugie IV C.
Zwyciêzc¹ mistrzostw zosta³a klasa IV D.

Kapitanowie zespo³ów otrzymali pami¹t-
kowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy
imprezy napoje.

Albert Pelec
fot. archiwum SP Œmigiel

M³odziczek by³a najlepsza.
W kategorii ¯ak zwyciê¿y³ Rafa³ Pelec.
Ten sam zawodnik w kategorii M³odzi-
ków zaj¹³ miejsce trzecie.
Wysokie noty zdoby³ tak¿e Szymon Pe-
lec. W kategorii ¯ak zaj¹³ trzecie miej-
sce. W M³odzikach Szymon by³ czwarty
.
Z Orl¹t, ³¹cznie w Okrêgowym Turnieju

wystartowa³o czterech zawodników
i dwie zawodniczki. Pozostali tenisiœci
zdobyli nastêpuj¹ce miejsca: w kategorii
¯ak Damian Wajman zaj¹³ miejsce siód-
me, w kategorii M³odzik na miejscu dzie-
si¹tym uplasowa³ siê Micha³ ¯ak, zaœ
miejsce siedemnaste, jako M³odziczka
zajê³a Sandra Banaszak.

tekst ifoto GLKS Orlêta Czacz

Kowalski Niet¹¿kowo w sk³adzie: K. Pe-
szel, A. Nowicki, M. Sarbinowski, R. Zan-
dek, R. KaŸmierczak, D. Walkowiak,
S. Kowalski, P. Maækowiak, M. Grzelak
i £. Bia³y.
Zwyciêzcy pó³fina³u reprezentuj¹ nasz
region w finale, który odbêdzie siê 7 mar-
ca w Chodzie¿y.
Gratulujemy!

M.D., foto arch.
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Do tegorocznej VI Edycji Amatorskiej
Ligi Pi³ki No¿nej Halowej zg³osi³o siê
trzynaœcie zespo³ów. Rozgrywki ostatecz-
nie ukoñczy³o dwanaœcie zespo³ów, jeden
zosta³ zdyskwalifikowany za niezgodny
z regulaminem sk³ad (gra zawodników
zrzeszonych). Organizatorami rozgry-
wek byli Marcin Grzesiak, £ukasz Z³ot-
kowski oraz Jaros³aw Pietrowski. Patro-
nat objêli Starosta Powiatu Edward Strzy-
miñski, Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Œmiglu oraz
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie.

Rozgrywki rozpoczê³y siê 15 listopa-
da 2009 roku, a ostatnie mecze rozegra-
no 21 lutego 2010 roku. Oprócz wy³onie-
nia najlepszych zespo³ów prowadzono
statystyki celem wy³onienia zespo³u Fair
Play, najskuteczniejszego zawodnika
oraz najlepszego bramkarza. Aby pod-
nieœæ poziom rozgrywek i po³o¿yæ nacisk
na sportowy charakter rywalizacji mecze
rozgrywane by³y w niedziele a spotkania
prowadzi³a para sêdziowska z licencj¹.

Organizatorzy dziêkuj¹ za œwietn¹ pracê
pary sêdziowskiej:
Paw³owi Cichoñskiemu
Tomaszowi Grzelczakowi,
dziêki którym gra by³a czysta a walka
sportowa.

Warto równie¿ podkreœliæ œwietn¹,
wrêcz wzorow¹ postawê kibiców do za-
chowania których nie mo¿na mieæ naj-
mniejszych zastrze¿eñ.

W tym roku ciekawie by³o do same-
go koñca. Przed trzynast¹ kolejk¹ szan-
se na tytu³ mistrza mia³o a¿ szeœæ zespo-
³ów .

Ostatecznie zwyciêzc¹ ligi zosta³ Mal
Pol K¹kolewo, wicemistrzem Kozatko
a br¹zowy medal zdoby³a Astra 2 Kosza-
nowo. Klasyfikacjê strzelców wygra³o
dwóch zawodników, którzy zdobyli po 10
bramek. S¹ to: D³u¿yk £ukasz z Makin-
tosch&Porabiantus oraz D¹browski Hu-
bert z Siewruku Leszno. Klasyfikacjê na
najlepszego bramkarza zdecydowanie
wygra³ Fr¹ckowiak £ukasz z Kozatko,
którego niew¹tpliwie œwietna postawa

VI Edycja Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej
- Niet¹¿kowo 2009/2010

walnie przyczyni³a siê do zdobycia me-
dalu przez jego zespó³. Klasyfikacjê Fair
Play wgra³ zespó³ Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
ze Œmigla, której œrednia fauli na mecz
wynios³a zaledwie 1,80.

Tegoroczne rozgrywki dobieg³y do
koñca. Organizatorzy dziêkuj¹ wszyst-
kim uczestnikom oraz kibicom, którzy
przyczynili siê do stworzenia wspania³ej
sportowej atmosfery.

Równie¿ ogromne wyrazy podziêko-
wania nale¿¹ siê panu Jackowi Nieniew-
skiemu, który by³ uprzejmy prowadziæ
aktualnoœci zwi¹zane z lig¹ na szkolnej
stronie internetowej.

Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich
chêtnych za rok. Je¿eli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, rozgrywki ligowe zo-
stan¹ rozszerzone o potyczki pucharowe.

Marcin Grzesiak
£ukasz Z³otkowski

Jaros³aw Pietrowski

Tabela końcowa

1. Mal Pol Kąkolewo 12 27 28 - 8

2. Kozatko 12 25 28 - 10

3. Astra 2 Koszanowo 12 23 31 - 23

4. Eda Trans 12 22 26 - 14

5. Marta 12 22 24 - 16

6. Vito Leszno 12 22 24 - 18

7. ZŁOMIX 12 18 21 - 23

8. GKRPA Śmigiel 12 15 21 - 26

9. Siewruk  Leszno 12 14 28 - 21

10. DH Trans 12 12 24 32

11. Makintosch & 
Porabiantus

12 11 26 - 32

12. Elewen Team Morownica 12 8 12 - 39

13. DAN – MIR 12 0 0 - 36

1
Dąbrowski 
Hubert

Siewruk  Leszno 10

Dłużyk Łukasz Makintosch & Porabiantus 10

2 Ruta Dominik Kozatko 9

3 Pelec Krzysztof Astra 2 Koszanowo 8

Rau Krzysztof Vito Leszno 8

Najlepsi strzelcy






