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Nominowany do nagrody Rolnika Roku 2009
Znacz¹c¹ nominacjê otrzyma³ rolnik
z Olszewa Marek Kamieniarz, gospodaruj¹cy na 75 ha ziemi. Mieszkaniec gminy Œmigiel zakwalifikowa³ siê do grona
piêtnastu gospodarzy z ca³ej Wielkopolski, pretenduj¹cych do uzyskania nagrody Wielkopolskiego Rolnika Roku 2009,
przyznawanej przez marsza³ka województwa.
Ostatecznie kapitu³a konkursowa nada³a osiem najwy¿szych wyró¿nieñ – statuetek „Siewcy”.
Marek Kamieniarz nie znalaz³ siê wœród
laureatów, jednak sama nominacja do
tytu³u jest znacz¹cym wyró¿nieniem, tym
bardziej ¿e by³ to jedyny gospodarz z powiatu koœciañskiego, który osi¹gn¹³ tak
wysokie noty.
Pierwszego kwietnia w Starostwie Powiatowym w Koœcianie Marek Kamieniarz
wraz z ¿on¹ odebra³ gratulacje z r¹k Andrzeja Jêcza – starosty koœciañskiego
oraz Wiktora Sneli – burmistrza Œmigla.
Uroczysta gala podsumowuj¹ca konkurs
odby³a siê 21 marca 2010 roku w Poznaniu.

AKA, fot. bj
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XLVI sesja Rady Miejskiej
Na marcowej sesji Rady Miejskiej radni w kompletnym sk³adzie podjêli dziesiêæ uchwa³. Trzy z nich dotyczy³y zatwierdzenia planów odnowy miejscowoœci Gliñsko, Broñsko oraz Sierpowo. Na
realizacjê projektów obejmuj¹cych remont œwietlic w tych miejscowoœciach
gmina Œmigiel zamierza ubiegaæ siê
o œrodki finansowe w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Konkurs na dzia³anie „Odnowa i rozwój wsi” w drugim kwartale br.
przeprowadzi Lokalna Grupa Dzia³ania
(LGD) „Kraina Lasów i Jezior”. Powy¿sze zadania radni wprowadzili tak¿e do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Kolejna z uchwa³ w sprawie wyra¿enia
zgody na ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u dotyczy³a wype³nienia warunków
umów zawartych (w 2006 i 2007 r.) pomiêdzy gmin¹ a Polskim Górnictwem
Naftowym i Gazownictwem S.A. w sprawie udostêpnienia gruntów pod budowê
kablowego, napowietrznego przy³¹cza
elektroenergetycznego zasilaj¹cego Zespó³ Zaporowo-Upustowy na gazoci¹gu
wysokiego ciœnienia relacji KGZ Koœcian
– KGHM ¯ukowice-Polkowice oraz pod
budowê gazoci¹gu wysokiego ciœnienia
tej samej relacji. W umowach okreœlono,
i¿ po zakoñczeniu realizacji inwestycji
gmina z³o¿y oœwiadczenie w formie aktu
notarialnego o ustanowieniu, bez wynagrodzenia na rzecz inwestora, s³u¿ebnoœci przesy³u. Tak wiêc uchwa³a jest wype³nieniem zapisów zawartych w umowach. Koszty przygotowania dokumentów formalno-prawnych oraz koszty podpisania umowy notarialnej poniesie
PGNiG-e.

Radni wyrazili tak¿e zgodê na nieodp³atne nabycie prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci od PKP,
które w przesz³oœci
by³y u¿ytkowane
przez œmigielsk¹
kolejkê. Maj¹tek,
któr y stanowi¹
dzia³ki wraz z urz¹dzeniami oko³otorowymi po³o¿one
na nieczynnej ju¿
trasie kursowania w¹skotorówki od Starego Bojanowa w kierunku Krzywinia
(do granicy gminy), zosta³ oszacowany
na kwotê ponad 62 tysiêcy z³otych. W zamian za przekazanie maj¹tku œmigielski
samorz¹d umorzy PKP zobowi¹zania
podatkowe z tytu³u podatku od nieruchomoœci dla przedmiotowych dzia³ek na
kwotê 18.094,00 z³.
Na sesji zapad³a tak¿e decyzja o ustaleniu górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych. Stawki te dotyczyæ bêd¹
w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy uchylaj¹ siê od podpisania umowy na odbiór
odpadów. Odpowiednio wynosiæ one
bêd¹: za odbiór odpadów komunalnych
w budynkach mieszkalnych 30,00 z³ netto od jednej osoby zamieszkuj¹cej nieruchomoœæ za miesi¹c, a w pozosta³ych
obiektach: 250,00 z³ netto za jedn¹ tonê
odpadów za miesi¹c. W przypadku op³at
za opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych

Nagroda za projekt
W marcu nagrodê za projekt kartki
bo¿onarodzeniowej odebra³a Dobrochna

Szulc ze Œmigla.
Po raz drugi o tym, jak wygl¹da³a bo¿onarodzeniowa
kartka z ¿yczeniami z Ziemi Œmigielskiej zadecydowa³a
dzieciêca wyobraŸnia. T ym razem
burmistrz Œmigla
og³osi³ konkurs na
najlepszy projekt
wœród dzieci
uczêszczaj¹cych
na warsztaty plastyczne prowadzone przy Centrum
Kultury.

stawka bêdzie wynosiæ 30,00 z³ netto za
jeden m3 nieczystoœci ciek³ych.
Ponadto rada po raz drugi postanowi³a
nie wyodrêbniaæ w bud¿ecie gminy œrodków na fundusz so³ecki. Tak¹ decyzjê
radni podjêli w 2009 roku na rok bie¿¹cy, a na marcowej sesji na rok 2011.
Radni wprowadzili tak¿e zmiany do bie¿¹cego bud¿etu oraz podjêli uchwa³ê
w sprawie wymagañ, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na œwiadczenie us³ug
w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzêtami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierz¹t, a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich
czêœci.
Kolejna sesja, kwietniowa, bêdzie poœwiêcona uchwaleniu dorocznych, honorowych odznaczeñ, a tak¿e podjêciu decyzji w sprawie udzielenia burmistrzowi
absolutorium za wykonanie ubieg³orocznego bud¿etu.
AKA
fot. A. Kasperska
Tym sposobem szata graficzna œwi¹tecznej kartki zosta³a wykonana wed³ug projektu Dobrochny. Kartki tradycyjnie powêdrowa³y do wielu instytucji i osobistoœci z regionu, województwa, kraju, a nawet poza granice Polski.
Nagrod¹ dla Dobrochny, poza opublikowaniem jej projektu, by³ zestaw akcesoriów do malowania.
Dla wszystkich pozosta³ych uczestników
konkursu nagrod¹ by³y cukierki.
Corocznie samorz¹d œmigielski wysy³a
oko³o trzystu kartek z ¿yczeniami bo¿onarodzeniowymi i noworocznymi.
AKA
fot. A. Kasperska
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Kolejne sukcesy naszych wokalistów
20 marca w Koœciañskim Oœrodku
Kultury po raz dziesi¹ty odby³ siê Konkurs Piosenki Dzieci i M³odzie¿y, w którym udzia³ wziê³o 53 solistów i 13 zespo³ów wokalnych. Jury w sk³adzie Tomasz
Boguœ i Marcin Ruszkiewicz przyzna³o
nagrody w kategoriach 7-9 lat, 10-12 lat,
13-15 lat oraz w kategorii zespo³y wokalne. Wyró¿nione osoby zaœpiewa³y na

koncercie laureatów 21 marca w sali widowiskowej KOK. Jak co roku, na konkursie pojawili siê wokaliœci Studia Piosenki Muzol dzia³aj¹cego przy Centrum
Kultury w Œmiglu, przygotowani przez
Marzenê Osiewicz. Emilia Ziegler w kategorii 13-15 lat zdoby³a drug¹ nagrodê,
œpiewaj¹c piosenkê „Samba przed rozstaniem”, a w duecie z Ma³gorzat¹ Kozak,

prezentuj¹c utwór „Ach, có¿ to za romans
by³” zajê³y III miejsce. Maciej Mucherski, do niedawana cz³onek Studia Piosenki Muzol, wyœpiewa³ w przedziale wiekowym 13-15 lat pierwsz¹ lokatê. Uzdolnion¹ m³odzie¿ ze œmigielskiego Muzola us³yszeæ mo¿na na koncertach tematycznych organizowanych w Centrum
Kultury.
E.Z.

Koncert m³odych artystów z Federacji Rosyjskiej
Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu i Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie mieli okazjê w dniu 8 kwietnia w sali widowiskowej Centrum Kultur y podziwiaæ
kunszt muzyczny i taneczny m³odych
artystów z Federacji Rosyjskiej. W drodze powrotnej po pobycie we Francji,
Belgi i Niemczech trafi³y do Œmigla dwie
grupy m³odych artystów, a mianowicie
uczniowie i uczennice Pañstwowego Instytutu Muzyczno-Pedagogicznego im.
Gniesinych w Moskwie i zespó³ taneczny „IR” z Republiki Pó³nocnoosetyjskiej.
Pod kierunkiem Tatiany Borisowej – nauczycielki gry na harfie uczniowie grali
nie tylko na tym unikatowym instrumencie, ale i na puzonie, saksofonie i kilku
jeszcze inny instrumentach dêtych oraz
na cymba³kach. Wœród muzyków byli ich

starsi koledzy, laureaci miêdzynarodowych konkursów muzycznych.
Ci ostatni grali
prawdziwie po mistrzowsku utwory
muzyki klasycznej
i jazzowej. Najbardziej m³odym widzom podoba³y siê
jednak wystêpy ich
rówieœników z zespo³u tanecznego
„IR”, prowadzonego przez Rus³ana Kumsiewa. Zespó³
przedstawi³ kulturê taneczn¹ swej republiki i kilku oœciennych. Koncert
w Œmiglu by³ tylko jednym z dwóch, jakie te zespo³y da³y w Polsce. Mo¿emy

W Bronikowie o Katyniu
9 kwietnia w Zespole Szkó³ w Bronikowie odby³a siê uroczystoœæ upamiêtnia-

j¹ca ofiary zbrodni katyñskiej.
Goœæmi honorowymi byli córka zamordowanego w Charkowie por. Stefana
Rysmanna z mê¿em. Na pocz¹tku
zosta³ przedstawiony rys historyczny
ukazuj¹cy przebieg wydarzeñ
zwi¹zanych
z aresztowaniem
i wymordowaniem
polskich jeñców
wojennych.
Uczniowie klasy II

siê wiêc cieszyæ, ¿e by³o nam dane goœciæ tak znakomitych m³odych artystów.
E. Kurasiñski

i III gimnazjum przygotowali apel poœwiêcony zbrodni sprzed siedemdziesiêciu
lat. Zaprezentowane zosta³y wspomnienia Józefa Czapskiego oraz noty historyczne przedstawiaj¹ce tamte wydarzenia. Uczestnicy spotkania mogli us³yszeæ
wiersze poœwiêcone wydarzeniom z 1940
roku. Uczniowie wykonali równie¿ „Modlitwê obozow¹” oraz utwory Chopina
i Haendla. Œpiewano pieœni patriotyczne
i wojskowe. Na zakoñczenie spotkania
przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego z³o¿yli kwiaty przy obelisku upamiêtniaj¹cym postaæ por. S. Rysmanna.
Nauczyciele Zespo³u Szkó³
w Bronikowie

Podziêkowanie
Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do
przygotowania œniadania wielkanocnego dla osób samotnych i starszych, a w szczególnoœci hojnym sponsorom. Dziêki
uprzejmoœci w³aœcicieli piekarni Beacie i Piotrowi Kaczmarkom ze Œmigla oraz pañstwu Lipowiczom z Wonieœcia na sto³ach pojawi³y siê wyroby cukiernicze. Jajka by³y podarunkiem Alicji i Witolda Dorynków ze Œmigla, w³aœcicieli kurzej
fermy.
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Pod has³em „Wiatr, wypadek, ogieñ, woda…”
Dzieci oraz m³odzie¿ z gminy Œmigiel
przyst¹pi³y do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego corocznie przez Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W tym
roku konkurs przebiega pod has³em
„Wiatr, wypadek, ogieñ, woda – stra¿ak
zawsze rêkê poda”.
Na eliminacje na szczeblu gminnym
wp³ynê³y 44 prace. Wykonali je uczniowie szkó³ w Starym Bojanowie, Starej
Przysiece Drugiej, Bronikowie, szko³y
filialnej w Wonieœciu, a tak¿e podopiecz-

ni œwietlicy socjoterapeutycznej w Œmiglu oraz Starym Bojanowie.
Komisja w sk³adzie Wies³awa PoleszakKraczewska – zastêpca burmistrza Œmigla, Maciej Wiœniewski – sekretarz Œmigla, pracownicy Urzêdu Wojciech Olejnik i Ma³gorzata Majorczyk oraz Antoni Szulc – plastyk 16 marca wy³oni³a najlepsze prace w trzech grupach wiekowych, które wezm¹ udzia³ w eliminacjach
powiatowych.
W I grupie (dzieci w wieku od 6 do 8 lat)
zdaniem komisji naj³adniejsz¹ pracê wykona³ Piotr Duda –
podopieczny œwietlicy w Starym Bojanowie.
W grupie dzieci od
9 do 12 lat zwyciê¿y³a Julia Apolinarska ze Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
W najstarszej kategorii wiekowej (13
do 16 lat) wygra³a
praca Tomka Piotrowskiego – gimnazjalisty ze szko³y

w Starej Przysiece Drugiej.
Z laureatami konkursu oraz ich opiekunami spotka³ siê burmistrz Wiktor Snela
oraz Wies³awa Poleszak-Kraczewska.
Autorzy zwyciêskich prac odebrali gratulacje oraz nagrody – stra¿ackie maskotki „¯arki”.
AKA, fot. A. Kasperska

Przedszkolny projekt „Ksi¹¿ka i ja”
Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego w Œmiglu w marcu realizowa³y projekt edukacyjny pt. „Ksi¹¿ka i ja” przygotowany przez przedszkolanki Ewê
Nowak i El¿bietê Wasielewsk¹.
Dziêki temu przedsiêwziêciu maluchy
dowiedzia³y siê wielu interesuj¹cych faktów o ksi¹¿kach i ich powstawaniu.
W ramach projektu przedszkolacy
uczestniczyli w zajêciach bibliotecznych,
które prowadzi³a Barbara Mencel. Dzieci zapozna³y siê z regulaminem biblioteki, wys³ucha³y legendy o smoku wawelskim, a tak¿e zosta³y pasowane na czytelników biblioteki, uzyskuj¹c w ten sposób mo¿liwoœæ wypo¿yczenia bajki z ulubionym bohaterem.
Przedszkolanki zorganizowa³y szeœciolatkom wycieczkê do drukarni w Koœcianie
oraz spotkanie z ilustratorem ksi¹¿ek
Dominikiem Samolem oraz pisark¹ Arlet¹ Fr¹ckowiak.
Ponadto przedszkolacy nauczyli siê œpiewaæ piosenkê „Czytaj wiele” i „Bajeczki,
ksi¹¿eczki”, wykonali plakaty zachêcaj¹ce do czytania ksi¹¿ek, ksi¹¿eczkê z w³asnymi ilustracjami oraz w³asnym tekstem, zak³adkê do ksi¹¿ki, a tak¿e ksi¹¿kê z plasteliny. Nauczyli siê równie¿ nazywaæ czêœci sk³adowe ksi¹¿ki i uk³ada-

³y historyjkê obrazkow¹ „Jak powstaje ksi¹¿ka”. Dzieci
chêtnie te¿ rozwi¹zywa³y zagadki
i rebusy o bohaterach bajek.
W projekt wpisa³
siê tak¿e konkurs
plastyczny pt. „Kukie³ka z ulubionej
bajki” oraz „Album
moich zainteresowañ”. Dzieci razem
z rodzicami wykona³y pacynki i kukie³ki przedstawiaj¹ce postacie z ulubionych bajek oraz wykona³y albumy, w których zobrazowa³y
swoje zainteresowania i hobby. Jur y
w sk³adzie: Antoni Szulc, Kamila Grocka oraz Justyna Ziegler spoœród wszystkich prac wyró¿ni³o trzy kukie³ki: Fryderyka Sadowskiego, Mai Wieliñskiej
oraz Jakuba Chrzanowskiego. Przyzna³o tak¿e trzy pierwsze miejsca za wykonanie albumu. Laureatami w tej konkurencji zostali: B³a¿ej Stachowiak, Klaudia
Mielcarek oraz Jakub Ratajski.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe

ufundowane przez œmigielskie ksiêgarnie.
Projekt zosta³ podsumowany quizem,
który potwierdzi³ szerok¹ wiedzê o ksi¹¿ce wœród przedszkolaków.
Piêknym gestem ze strony œmigielskich
szeœciolatków by³o oddanie swoich ksi¹¿ek z bajkami na rzecz Oœrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Koœcianie.
Przedszkole w Œmiglu
fot. archiwum przedszkola
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Œwi¹teczne spotkanie w szkole w ¯egrówku
30 marca dzieci ze szko³y w ¯egrówku pozna³y inny wymiar przygotowañ do
Œwi¹t Wielkanocnych. Odby³o siê bowiem spotkanie z grup¹ m³odzie¿y z LO
w Œmiglu i Gimnazjum w Bronikowie,
którzy s¹ wolontariuszami oraz ich opiekunem Wojciechem Ciesielskim.
Celem tego spotkania by³o zrozumienie
potrzeby niesienia pomocy s³abszym
i doznanie radoœci, jaka mo¿e jej towarzyszyæ. Dzieci ofiarowa³y dary dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców gminy Œmigiel, w zamian otrzyma³y prawdziw¹ „duchow¹ ucztê”. Obejrza³y staro-

polski taniec „polonez” wykonany w przepiêknych strojach, s³ucha³y muzyki granej na ró¿nych instrumentach, œpiewa³y
wraz z m³odzie¿¹ piosenki harcerskie
i religijne. Pozna³y równie¿ goœcia szczególnego, Tadeusza Bia³ego, który w mistrzowski sposób zagra³ na pile oraz akordeonie.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym odœpiewaniem piosenki „Przeka¿cie sobie
znak pokoju” i z³o¿eniem ¿yczeñ na Œwiêta Wielkanocne, zarówno ustnie, jak i poprzez w³asnorêcznie zrobione kartki
œwi¹teczne.

Wystawa Wielkanocna w Starym Bojanowie
Zgodnie z tradycj¹ Zespo³u Szkó³
w Starym Bojanowie w Niedzielê Palmow¹ oraz nastêpuj¹cy po niej poniedzia³ek w sali wiejskiej czynna by³a Wystawa Wielkanocna. Swoje prace prezentowali uczniowie klas OA, OB, I, II, IIIa,
IIIb oraz grupa 3 i 4-latków. Dzieci przygotowa³y kolorowanki, witra¿e, stroiki,
pisanki, koszyczki, zaj¹czki, czyli propozycje œwi¹tecznych ozdób sto³ów i okien.
Cz³onkowie Samorz¹du Szkolnego pe³ni-

Agnieszka £ochowicz
Foto: Archiwum Szko³y Filialnej
w ¯egrówku
li honory gospodarzy wystawy. Zwiedzaj¹c wystawê, mo¿na by³o nabyæ wielkanocne kartki i deseczki przygotowane
przez cz³onków ko³a plastycznego
„Kleks”. Wystawa cieszy³a siê sporym
zainteresowaniem. Organizatorzy maj¹
nadziejê, ¿e wprowadzili zwiedzaj¹cych
w nastrój œwi¹t i zainspirowali do wykonywania w³asnych ozdób.
Violetta Borkowska-Wojtkowiak
Foto: Archiwum Zespo³u Szkó³
w Starym Bojanowie

Wspominali Ojca Œwiêtego
W dniu pi¹tej rocznicy œmierci Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II zuchy i harcerze
z 2. Œrodowiskowej Dru¿yny Harcerskiej
„S³oneczna Gromada” im. Janka Bytnara „Rudego” w ¯egrówku zorganizowali
spotkanie modlitewne, na które zaprosili mieszkañców okolicznych miejscowoœci. W ten sposób „S³oneczna Gromada”
w³¹czy³a siê do harcerskiej ogólnopolskiej akcji „¯ó³te tulipany”.

Podczas spotkania zuchy i harcerze
wspominali WIELKIEGO Papie¿a. Dzieci prowadzi³y drogê krzy¿ow¹ napisan¹
przez swoich rówieœników, nawi¹zuj¹c¹
do ¿ycia Ojca Œwiêtego, a harcerze czytali cytaty z Jego ksi¹¿ek, przeplataj¹c je
piosenkami. Zgromadzeni wspólnie pomodlili siê o szybk¹ beatyfikacjê Papie¿a Polaka. Spotkanie zakoñczy³o siê zapaleniem zniczy i zaœpiewaniem ,,Barki”.

Powitanie wiosny w rytmie disco polo
W Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja
w Œmiglu 23 marca œwiêtowano nadejœcie
d³ugo wyczekiwanej wiosny. Za spraw¹
przebierañców na szkolnych korytarzach
zrobi³o siê barwnie i weso³o. Oko³o godziny dziesi¹tej spo³ecznoœæ szkolna zebra³a
siê w auli, by uczestniczyæ w niecodzien-

nym przegl¹dzie piosenki disco polo. Na
scenie przedstawiciele kolejnych klas wykonali m.in.: utwory „Bia³y miœ”, „Monika,
dziewczyna ratownika”, „Gaz, gaz”, „Ch³op
z Mazur”, „Pszczó³ka Maja”, „Jesteœ szalona”, „Myde³ko Fa”. Ich popisy oceniali:
dyrektor Wanda Judek, wicedyrektor Jo-

pwd. Anna £awniczak, foto archiwum
anna Pawlicka, nauczyciel Rafa³ Klem oraz
uczennica Ewa KaŸmierczak.
Po obejrzeniu prezentacji jury zdecydowa³o siê przyznaæ pierwsze miejsce klasie III a za brawurowe wykonanie piosenki „Moja ma³a blondyneczko”, a drugie
klasie III d. Na trzecim stopniu podium
znalaz³y siê klasy III b i II b.
Gimnazjum w Œmiglu

Szkolenia Gminnej Komisji
Od 15 do 30 marca uczniowie z wszystkich gimnazjów znajduj¹cych siê w gminie Œmigiel brali udzia³ w trzygodzinnym
cyklu spotkañ poœwiêconym problemom
narkomanii i uzale¿nieniom alkoholowym.
W tym samym terminie w gimnazjach prowadzone by³y tak¿ewyk³ady dla rad pedagogicznych i rodziców obejmuj¹ce tematykê u¿ywania œrodków psychoaktywnych

przez dzieci i m³odzie¿. Zajêcia prowadzi³a Ma³gorzata Biskup – ekspert w dziedzinie zjawisk patologii spo³ecznych.
Zgodnie z Ustaw¹ o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
ka¿dy podmiot handluj¹cy napojami alkoholowymi powinien zostaæ przeszkolony,
dlatego 16 marca br. komisja zorganizowa³a jeszcze jedno szkolenie, tym razem
skierowane do sprzedawców napojów al-

koholowych. Prowadz¹c¹ by³a B. Moksiewicz wspó³pracuj¹ca z Pañstwow¹
Agencj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Wyk³ady oraz spotkania z m³odzie¿¹ zosta³y sfinansowane ze œrodków Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przeznaczonych na profilaktykê.
AKA
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Puchar dla œmigielskiej dru¿yny
Zwyciêzcy gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”
19 marca reprezentowali Ziemiê Œmigielsk¹ podczas konkursu na szczeblu
powiatowym, który tego roku odby³ siê
w Krzywiniu. Do zmagañ przyst¹pi³o 37
uczestników w trzech grupach: szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Dru¿ynowo reprezentanci gminy Œmigiel
– podobnie jak w roku ubieg³ym – okazali siê najlepsi, zdobywaj¹c ³¹cznie 220
punktów. O szeœæ punktów mniej i drugie miejsce zajê³a gmina Koœcian. Miejsce trzecie i 203 punkty uzyskali reprezentanci miasta Koœciana.
Indywidualnie do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowa³a siê Joanna Kurzyñska
(Gimnazjum w Czaczu), która uzyska³a
najwiêksz¹ liczbê punktów (63) i tym
samym zajê³a I miejsce. Prawo startu
w zawodach na szczeblu wojewódzkim
uzyskali wy³¹cznie zdobywcy pierwszych
miejsc. Drugie miejsce, w tej samej kategorii zajê³a równie¿ reprezentantka

gminy Œmigiel, Milena
Stryjakowska, uczennica Gimnazjum w Czaczu. W kategorii szkó³
podstawowych ze œmigielskiej ekipy najlepiej
zaprezentowa³a siê
Marcelina Gindera
z Bronikowa. Zdoby³a
35 punktów, plasuj¹c siê
na miejscu trzecim.
Tego roku w zawodach
nie wziêli udzia³u
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu
gminy Œmigiel.
Ostatecznie w eliminacjach wojewódzkich powiat koœciañski reprezentowaæ
bêd¹: w najm³odszej grupie – Kamil Kasztelan, w kategorii gimnazjum Joanna
Kurzyñska oraz Patrycja Œlota³a w grupie szkó³ ponadgimnazjalnych.
Uczestnikom stra¿ackiego turnieju kibicowali ich opiekunowie oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Œmigielskiej
ekipie towarzyszy³a Wies³awa Poleszak-

Targi edukacyjne w Œmiglu
16 marca w murach Gimnazjum im.
Konstytucji 3 Maja w Œmiglu ju¿ po raz
pi¹ty odby³y siê Targi Edukacyjne zorganizowane przez doradcê zawodowego

Szkolnego Oœrodka Kariery – Izabellê
Szablewsk¹. Do udzia³u w targach zaproszone zosta³y wszystkie szko³y ponadgimnazjalne z Koœciana, Leszna, Œmigla
i Niet¹¿kowa, jak równie¿ Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP w Lesznie
oraz pracodawcy z terenu gminy Œmigiel.
Ostatecznie do szko³y przybyli reprezentanci Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu, IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie, Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Lesznie, Zespo³u Szkó³ Ochrony Œrodowiska w Lesznie, Zespo³u Szkó³ Elektroniczno-Teleko-

Kraczewska oraz wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Stanis³aw Pawlak.
Organizatorem turnieju na szczeblu powiatowym by³ Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Koœcianie, przy wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Koœcianie
oraz samorz¹dów gmin powiatu koœciañskiego.
AKA
fot. W. Olejnik
munikacyjnych w Lesznie oraz Centrum
Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP w Lesznie. Targi otworzy³a Wanda Judek – dyrektor œmigielskiego gimnazjum, po
czym szko³y zaprezentowa³y swoj¹ aktualn¹ ofertê edukacyjn¹. By³ równie¿ czas
na konsultacje indywidualne, rozmowy
z nauczycielami i uczniami.
Na targi przyjechali tak¿e uczniowie gimnazjów w Starej Przysiece Drugiej i Bronikowie.
Trzecioklasiœci ¿a³owali, ¿e na targach
nie pojawili siê zaproszeni pracodawcy
oraz reprezentanci liceum z Koœciana
oraz trzech liceów z Leszna.
Gimnazjum w Œmiglu
Foto arch. szko³y

Wiosenny dzieñ w Bronikowie
Ka¿dego roku uczniowie Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej
w Bronikowie kultywuj¹ tradycje zwi¹zane z po¿egnaniem zimy i powitaniem wiosny.
W tym roku powitanie wiosny zorganizowano w szkole 19 marca. Rozpoczêto
je od rozstrzygniêcia konkursu na najciekawsz¹ marzannê. Zwyciêzcami zostali
uczniowie klasy V szko³y podstawowej.
Nastêpnie uczniowie przeszli przez wioskê w barwnym korowodzie, nios¹c ze
sob¹ marzanny – symbol zimy oraz kolorowe gaiki – symbol wiosny. Tego dnia

odby³y siê tak¿e zawody klasowe w siatkówce dla gimnazjalistów oraz w unihokeju dla uczniów szko³y podstawowej.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
indywidualne konkursy zrêcznoœciowe –
¿onglerka pi³k¹ no¿n¹, rzuty karne w unihokeju, rzuty lotek do tarczy, rzuty ringiem na krzy¿ak. Najm³odsi uczniowie
klas 0-III nauczania zintegrowanego
zgromadzili siê w œwietlicy szkolnej,
gdzie przy pomocy nauczycieli wykonali
prace plastyczne pt.: „Wiosna w przyrodzie”.
Podsumowaniem dnia by³o spalenie ma-

rzann w ognisku.
Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
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Œmigielskie ofiary zbrodni katyñskiej
Niewyobra¿alna tragedia, jaka dotknê³a ca³y naród polski w dniu 10 kwietnia, splot³a siê w przejmuj¹cy sposób
z wydarzeniami, których 70. rocznicê
w tym roku obchodzimy. Katyñ i Smoleñsk, to miejsca gdzie wówczas zginê³a
intelektualna elita naszego narodu. W innych ju¿ okolicznoœciach zginê³a w kwietniowy poranek 2010 roku w pobli¿u tych
miejsc tak¿e patriotyczna, wspó³czesna
elita z prezydentem Lechem Kaczyñskim
na czele. Ta refleksja przychodzi w momencie odtwarzania – dzisiaj jeszcze niepe³nych – faktów zwi¹zanych z fizyczn¹
eliminacj¹ tysiêcy ¿o³nierzy, policjantów,
urzêdników i naukowców polskich. Bezpoœredni œwiadek tych wydarzeñ prof.
Stanis³aw Swieniewicz pisa³: „Z drogi
wyjecha³ na plac zwyk³y pasa¿erski autobus, raczej ma³ych rozmiarów. Mog³o
siê w nim pomieœciæ ok. 30 osób. Jego
okna by³y zasmarowane wapnem, a wejœcie dla pasa¿erów znajdowa³o siê z ty³u.
Powstawa³o pytanie – w jakim celu zasmarowano okna? (...) Autobus podjecha³
ty³em do s¹siedniego wagonu, tak ¿e jeñcy mogli wchodziæ bezpoœrednio ze stopni wagonu, nie staj¹c na ziemi. Z obydwu
stron wejœcia stali ¿o³nierze wojsk
NKWD z bagnetem na broni. By³ to dodatek do gêstego kordonu wojsk NKWD
otaczaj¹cego plac. Po pó³godzinie autobus wraca³, aby zabraæ nastêpn¹ partiê”.
Wspomniane wy¿ej wydarzenia poprzedza³y lata skrywanej wspó³pracy Rosji
Sowieckiej i Rzeszy Niemieckiej, której
szczytowym momentem by³o podpisanie
23 sierpnia 1939 roku tajnego porozumienia miêdzy tymi pañstwami. Porozumienie to zwane paktem Ribbentrop-Mo³otow, doprowadzi³o do tego, ¿e 17 wrzeœnia 1939 roku dosz³o do zbrojnej interwencji sowieckiej, której wojska bez wypowiedzenia wojny wkroczy³y na teren
Polski Wschodniej, ³ami¹c postanowienia

traktatu z Rygi zawartego w 1921 roku,
a który gwarantowa³ nienaruszalnoœæ
wspólnych granic. Do niewoli sowieckiej
dosta³o siê oko³o 240 tysiêcy naszych oficerów i ¿o³nierzy, z których czêœæ zosta³a zwolniona, a czêœæ skierowana do prac
przymusowych. Wziêtych do niewoli oficerów i policjantów zgrupowano w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. W tym ostatnim, najwiêkszym
przebywa³o oko³o 6,3 tysi¹ca policjantów.
Na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) z 5 marca 1940 roku o tzw.
roz³adowaniu obozów postanowiono jeñców zlikwidowaæ. Jeñców ze Starobielska
(ok. 4 tysi¹ce) likwidowano w wiêzieniu
w Charkowie, a grzebano w pobli¿u
w tzw. strefie parkowej. Jeñców z Ostaszkowa mordowano w Kalininie (Twer)
i chowano w pobli¿u wsi Miednoje. Jeñcy z Kozielska byli zabijani w lesie katyñskim. Brak dotychczas danych dot.
oko³o 7 tysiêcy osób, które byæ mo¿e
zosta³y pochowane w Kuropatach na Bia³orusi, a tak¿e Bykowni na Ukrainie.
Wœród tej wybitej elity narodu polskiego
znalaz³o siê tak¿e wielu mieszkañców
Œmigla i okolic. Warto przypomnieæ te
nazwiska.
Lista ta jest oczywiœcie niepe³na i byæ
mo¿e bêdzie j¹ mo¿na uzupe³niæ po ewentualnym upublicznieniu listy bia³oruskiej.
Wœród zamordowanych znaleŸli siê zabici w Charkowie:
ppor. pilot Zygmunt Kurnatowski, ziemianin, ur. 18.7.1909 roku w Przysiece Polskiej,
ppor. Boles³aw Budzyñski, nauczyciel
(rodzina Barchlin, Œmigiel),
ppor Stefan Rysmann, nauczyciel z Bronikowa,
por. Aleksander Zap³ata, ur. 6.3.1891 roku
w Darnowie, sêdzia grodzki w Œmiglu,
w Kozielsku

asp. Micha³ Szczerbal z-ca komendanta
w Kamieñcu k. Koœciana

ppor. rez. pil. Zygmunt Miel¿ynski-Kurnatowski w³. maj¹tku Dêbno

ppor Franciszek Ga³ka, nauczyciel z Czacza,
por Alfons Konapiñski, urzêdnik z Wonieœcia,
ppor. Marian Pruski, sêdzia grodzki
w Œmiglu,
por. Boles³aw Zygmunt Siciñski, ur.
25.7.1899, ¿onaty z Janin¹ £ukomsk¹ ze
Œmigla,
(FOTO)
por. Jerzy Schoen-Wroñski ze Œmigla.
W Ostaszkowie policjanci:
Stanis³aw Fechner z Kluczewa, policjant
w Œmiglu, Roman Krzyœlak z Czaczyka,
Wojciech Malak ur. 17.4.1889r. w Karminie, Antoni Nowaczyk z Olszewa, Tomasz
Nowak z Olszewa, Leon Ostrowski ur.
13.4.1995 r., policjant w Œmiglu, Stanis³aw
Pauch z S¹czkowa, Leon Pawlak, policjat
w Œmiglu, Boles³aw Piec z S¹czkowa, Stanis³aw Piotrowski z Koszanowa, Józef
Smelkowski ur. 10.3.1903 roku w Rogaczewie Ma³ym, policjant w Œmiglu, Andrzej Stachowski z Morownicy, Micha³
Szczerbal ur. 14.9.1892 r. w Przysiece
Starej, Wojciech Szymkowiak ur.
13.4.1890 r., policjant w Œmiglu, Marcin
Walkowiak ur. w 1890 roku w Broñsku.
Warto przybli¿yæ sylwetkê jednej z ofiar
– Boles³awa Zygmunta Siciñskiego, który urodzi³ siê w Bednarach pow. Poznañ.
Z zawodu by³ agronomem w Oporowie
pow. Leszno. Œlub cywilny z Janin¹
£ukomsk¹ zawar³ 29.8.1934 roku w Œmiglu, a koœcielny w £om¿y. W 1939 roku
zosta³ zmobilizowany do Oœrodka Zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraœniku. ¯ona Janina otrzyma³a
od mê¿a dwie kartki z Kozielska wys³ane 24 listopada 1939 roku i 22 lutego 1940
roku.
Niech to wspomnienie bêdzie cegie³k¹
s³u¿¹c¹ utrwaleniu pamiêci dramatu, jaki
mia³ miejsce 70 lat temu.
Jan Pawicki

Symboliczny grób Zygmunta Siciñskiego
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Podziwiali talent Fryderyka
Dla uczczenia dwusetnej rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina Parlament
Europejski i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej og³osi³y rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Muzyka Chopina jest znana
i podziwiana od prawie dwustu lat, a og³oszenie Roku Chopinowskiego jest kolejnym ho³dem oddanym genialnemu, polskiemu ar tyœcie. Jest te¿ wspania³¹
okazj¹ do promowania naszej kultury
w Polsce, Europie i na œwiecie. Ró¿ne
i liczne dzia³ania wielu instytucji oraz
osób prywatnych w kraju i poza jego granicami przybli¿¹ osobê i dzie³o Fryderyka Chopina.
Nieprzeciêtna wra¿liwoœæ i talent muzyczny Fryderyka Chopina ujawni³ siê
ju¿ w wieku dzieciêcym. Jego nadzwyczajne zdolnoœci pierwsi zauwa¿yli rodzice: ojciec Miko³aj – nauczyciel jêzyka
francuskiego w Liceum Warszawskim
i matka Justyna z Krzy¿anowskich.

Rodzice Chopina

Matka Fryderyka czêsto gra³a na fortepianie dla domowników, goœci i uczniów
mê¿a. W czasie tych matczynych koncertów czteroletni ch³opiec p³aka³, t³umacz¹c siê „..to by³o tak piêkne, ¿e a¿ boli”.1)
Malec potrafi³ bezb³êdnie zagraæ melodie, które us³ysza³ przed chwil¹. „Pani
Justyna wierzyæ swoim uszom nie mog³a.
Znane walce i kadryle brzmia³y teraz zupe³nie inaczej. Pod palcami Frycka nabiera³y czaru i lekkoœci – muzyka niby
ta sama, a jakaœ zupe³nie inna, o wiele
³adniejsza, chwytaj¹ca za serce.”2) Zachwycona matka udziela³a synkowi
pierwszych lekcji gry na fortepianie.
Gdy Fryderyk mia³ szeœæ lat, rozpocz¹³ systematyczn¹ naukê gry u Wojciecha ¯ywnego, jednego z najlepszych
wówczas nauczycieli muzyki. Pod okiem
¯ywnego wrodzony talent ch³opca szybko siê rozwija³. Wieœæ o zdolnoœciach
Fryderyka rozesz³a siê po Warszawie.
Uwa¿ano go za cudowne dziecko, wiele
sobie po nim obiecuj¹c. Arystokracja
warszawska zabiega³a, by cudowny ch³opiec koncertowa³ w ich salonach, które
wówczas pe³ni³y funkcjê oœrodków kulturalnych i opiniotwórczych.
Jako szeœciolatek Chopin pierwszy
raz koncertowa³ poza domem w salonie
hrabiny ordynatowej senatorowej Stanis³awowej Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej. Elitarne towarzystwo zachwyci³o
siê wirtuozowsk¹ gr¹ ma³ego artysty,
a on odt¹d zyskiwa³ coraz wiêksz¹ s³awê. Los instrumentu, na którym gra³ Fryderyk, by³ tragiczny. W 1863 roku ¿o³nierze carscy, w odwecie za atak bombowy
na namiestnika carskiego genera³a Berga, wyrzucili ten fortepian przez okno
pa³acu Zamoyskich. Instrument uleg³ ca³kowitemu zniszczeniu.
S³awê kompozytorsk¹ Fryderyk zyska³ ju¿ w wieku siedmiu lat. W 1818 roku
opublikowano w Warszawie jego pierwsze kompozycje zapisane przez ojca.
Z inicjatywy Zofii Zamoyskiej – dzia³aczki Towarzystwa Dobroczynnoœci, za
namow¹ Juliana Ursyna Niemcewicza,
24 lutego 1818 roku oœmioletni Frycek
da³ pierwszy publiczny koncert w pa³acu Radziwi³³ów. Jego gra zachwyci³a licznych s³uchaczy, zw³aszcza ksiêcia Antoniego Radziwi³³a. (U niego, póŸniej, w latach 1823-1826 w pa³acu myœliwskim
w Antoninie w Wielkopolsce koncertowa³ nastoletni Chopin.) Odt¹d niemal codziennie m³ody geniusz by³ zapraszany
przez arystokratyczne domy Warszawy,
by tam koncertowaæ, wykonywaæ swoje

s³ynne improwizacje. Te wystêpy i kolejne kompozycje da³y Chopinowi opiniê
prawdziwego geniusza muzycznego.
Cudownym ch³opcem zainteresowa³
siê równie¿ Wielki Ksi¹¿ê Konstanty, brat
Aleksandra I – cara Rosji i króla polskiego.

Wielki Ksi¹¿ê Konstanty)
Oœmioletni Fryderyk zadedykowa³ ksiêciu swego „Marsza wojskowego”. Melodia tak zachwyci³a Konstantego, ¿e kaza³
marsza rozpisaæ na orkiestrê dêt¹ i graæ
go podczas parad wojskowych na Placu
Saskim. Utwór ten nie zachowa³ siê.
W 1818 roku carowej Marii Teodorównie ch³opiec dedykowa³ dwa walce na fortepian.
Wielki Ksi¹¿ê Konstanty Romanow
uwielbia³ Polki, muzykê i wojsko polskie,
którego by³ naczelnym wodzem. W osobie swej skupia³ jakby dwie natury: gwa³townika, raptusa, rozpustnika i wra¿liwego, czu³ego, dobrego cz³owieka, ¿¹dnego mi³oœci. Wed³ug historyka Joachima
Lelewela, Konstanty by³ wysokim, „pleczystym” mê¿czyzn¹, g³os mia³ chrapliwy, brwi i rzêsy bia³e, naje¿one, a nos
zadarty jak u mopsa.3) By³ cz³owiekiem
bardzo wybuchowym. W czasie napadu
z³oœci by³ nieobliczalny, okrutny i budzi³
grozê w otoczeniu, wœród podw³adnych.
¯o³nierzy zamêcza³ musztr¹, paradami
i czêstymi manewrami.
Po nieudanym ma³¿eñstwie z ksiê¿niczk¹ niemieck¹, licznych przygodach
mi³osnych, fiaskiem zakoñczonych staraniach matrymonialnych o Polki ze znakomitych rodów, Wielki Ksi¹¿ê Konstanty zainteresowa³ siê hrabiank¹ Joann¹
Grudziñsk¹. W tym czasie trwa³ jeszcze
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Ê
jego romans z konkubin¹ baronow¹ francusk¹, matk¹ jego jedynego syna Paw³a
Aleksandra.

Joanna Grudziñska
Joanna by³a Wielkopolank¹, niezamo¿n¹
szlachciank¹, córk¹ Antoniego Karola
Grudziñskiego i Marianny z domu Drapowskiej. Hrabiowski tytu³ król pruski
nada³ dziadkowi Joanny. Antoni Grudziñski by³ w³aœcicielem niewielkiej majêtnoœci Popowo w okolicy Murowanej Goœliny. Niedaleko Popowa znajdowa³a siê
wieœ £opuchowo, której dziedziczk¹ by³a
Barbara Ch³apowska z koszanowskiego
dworku. Rodziny Grudziñskich i Ch³apowskich zna³y siê i spotyka³y. Ma³¿eñstwo rodziców Joanny rozpad³o siê. Zawarli oni nowe zwi¹zki ma³¿eñskie. Wiedzê i og³adê córki Grudziñskich zdoby³y
u babci Drapowskiej w Poznaniu, na pensji w Warszawie i u pani Collins w Pary¿u. Joanna z siostrami, matk¹ i ojczymem
Adamem Broñcem – marsza³kiem dworu królewskiego – zamieszka³a na Zamku w Warszawie. Salony Broñców by³y
znanym oœrodkiem swobodnego i hulaszczego ¿ycia wy¿szych sfer.
Konstanty pozna³ Joannê Grudziñsk¹ na
balu zainicjowanym przez ordynatow¹
Zamoysk¹, której ulubienic¹ Joanna by³a
od dawna. Hrabianka Grudziñska mia³a
wtedy dwadzieœcia trzy lata. Prze¿y³a
mi³osny zawód. Jej narzeczony pu³kownik Wac³aw Gutakowski o¿eni³ siê z jej
bardzo piêkn¹ siostr¹ Józefin¹. Joanna
zwana ¯anet¹ równie¿ by³a urodziw¹
pann¹ o d³ugich blond w³osach i chabrowych oczach. Odznacza³a siê wdziêkiem,
eleganckimi manierami, mia³a drobn¹,

zgrabn¹ postaæ. Gra³a na fortepianie,
piêknie tañczy³a, czym urzek³a Wielkiego Ksiêcia. By uzyskaæ zgodê cara Aleksandra I i swej matki na œlub z Polk¹,
Konstanty zrzek³ siê praw do tronu polskiego. Po œlubie katolickim i prawos³awnym w maju 1820 roku ma³¿onkowie
mieszkali w pa³acu Bruhla i w Belwederze, Za zgod¹ cara Konstanty obdarowa³
Joannê Belwederem i £azienkami.
Piêknem zewnêtrznym i ³agodnym
charakterem wtedy dwudziestodziewiêcioletnia Joanna potrafi³a utemperowaæ
nieobliczalnego Konstantego, mocno
w sobie rozkochaæ i zdobyæ przychylnoœæ
carskiej rodziny. Ze wzglêdów presti¿owych car nada³ Joannie tytu³ ksiê¿nej
³owickiej i przekaza³ dobra skierniewickie. Car Aleksander lubi³ towarzystwo
bratowej, a zw³aszcza jej grê na fortepianie. Dla niej w Wiedniu kupi³ i sprowadzi³ do Belwederu fortepian najnowszej
generacji. Najprawdopodobniej na tym
instrumencie, w salonie belwederskim
dla ksi¹¿êcej pary i jej goœci grywa³ czêsto zapraszany, wielce utalentowany ch³opiec Fr yder yk Chopin. Sw¹ wir tuozowsk¹ gr¹ potrafi³ on uspokoiæ rozz³oszczonego Wielkiego Ksiêcia..
„…Czêsto bywa³y takie dni, ¿e Wielki
Ksi¹¿ê pieni³ siê z wœciek³oœci z powodu
lada bagatelki. Nawet ukochana ma³¿onka ba³a siê wówczas przemówiæ do niego, by impertynencji nie us³yszeæ… lecz
oto muzyka ch³opczyny …goi³a denerwacjê ksi¹¿êc¹. Stawa³ zazwyczaj w progu,
by skrzypieniem butów ma³ego wirtuozka nie speszyæ, i s³ucha³ zadumany, s³ucha³…”4) Podczas wizyt w Belwederze
Fryderyk mia³ te¿ chwile rozrywki i przyjemnoœci. Czêstowano go czekolad¹
z piank¹, ptysiami. Zabawia³ siê te¿ z Paw³em Aleksandrem – ukochanym synem
ksiêcia i jego dawnej konkubiny.
Mile widzianymi goœæmi ksiê¿nej
³owickiej byli familianci z Wielkopolski,
szczególnie ukochana, najm³odsza siostra Antonina – ¿ona genera³a Dezyderego Ch³apowskiego z Turwi. Podobnie
do kuzyna z Turwi, Barbara z Ch³apowskich D¹browska – wdowa po generale
Henryku D¹browskim, mimo zaproszeñ
rzadko goœci³a w Belwederze. Przyczyn¹
niechêci by³y wzglêdy patriotyczne. Jest
wielce prawdopodobne, ¿e D¹browska
w Belwederze i innych salonach warszawskich s³ucha³a gry m³odego Chopina. Trudno przyj¹æ, aby druga dama Królestwa Polskiego nie uczestniczy³a w ¿yciu kulturalnym Warszawy i nie zachwyca³a siê talentem Fryderyka.
Mija³ czas. Ma³y „Chopinek”, atrak-
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cja Warszawy, bawi³ siê, uczy³, komponowa³, koncertowa³ i dorasta³. Ci¹gle podziwiany, otrzymywa³ dowody uznania dla
swego talentu. Pierwszy nauczyciel Chopina wyrazi³ siê o sobie i uczniu: „Trudno, ¿eby kaczor uczy³ lotów or³a.” Uczeñ
przerós³ mistrza. Zachwycona gr¹ dziesiêcioletniego Frycka s³ynna œpiewaczka w³oska Catalani ofiarowa³a mu z³oty
zegarek. Nastoletni wirtuoz przez cara
Aleksandra I zosta³ obdarowany pierœcieniem z brylantem. Józef Elsner, nauczyciel Szko³y G³ównej Muzyki w Warszawie, po trzech latach studiów tak oceni³
Chopina: „Szczególna zdolnoœæ, geniusz
muzyczny.”

Eliza Radziwi³³, wizerunek Chopina
z 1829 r.

Najwczeœniejszy portret olejny Chopina

Ä
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Wielkim aplauzem widownia Teatru Narodowego w Warszawie przyjê³a skomponowan¹ przez Fr yder yka pieœñ
„¯yczenie” do s³ów Stefana Witwickiego.
Zaœpiewa³a j¹ m³odziutka Konstancja
G³adkowska – uczennica konserwatorium, pierwsza m³odzieñcza mi³oœæ kom-

skiego, równie¿ prowadzi³ orkiestrê
w czasie ostatniego wystêpu Chopina
w kraju w dniu 11 paŸdziernika 1830
roku. Józef Elsner po¿egna³ swego
ucznia kantat¹ specjalnie dla niego skomponowan¹. Stwierdzi³, ¿e w kraju Fryderyk wiêcej nauczyæ siê nie mo¿e.
Jeszcze przed ukoñczeniem Szko³y
G³ównej Muzyki przez syna, Miko³aj
Chopin wystosowa³ do Ministerstwa
Oœwiaty proœbê o przyznanie stypendium
na zagraniczne kszta³cenie Fryderyka.
Podanie zosta³o negatywnie zaopiniowane przez ministra spraw wewnêtrznych
i policji. Stypendium nie przyznano. Nie
pomog³a interwencja Miko³aja u Jego Cesarzowiczowskiej Moœci Naczelnego
Wodza. Puste okaza³y siê po latach s³owa ksiêcia, którymi kiedyœ ocenia³ ma³ego Frycka „Tobie starzy wirtuozi kalosze czyœciæ winni. Kiedy twoje walce i mazurki s³yszê, zaraz mi coœ takiego pod
serce pod³azi.”5) Konstanty i Joanna –
wielcy mi³oœnicy talentu Fryderyka – nic
nie uczynili, by pomóc mu w dalszym
kszta³ceniu.
Chopin wyjecha³ z kraju 2 listopada
1830 roku. Jak siê póŸniej okaza³o, na
zawsze. O wybuchu powstania listopadowego dowiedzia³ siê w grudniu, w Wiedniu, a o jego upadku 8 wrzeœnia 1831 roku
w Stuttgarcie.

siê nie interesowa³a. Nigdy nic nie uczyni³a, by pomóc represjonowanym Polakom. W czasie ucieczki Konstanty zarazi³ siê choler¹ i zmar³ 27 czerwca 1831
roku ko³o Witebska. Zawsze w¹t³ego
zdrowia, Joanna Ÿle znosi³a trudy wygnania. Wdow¹ po Wielkim Ksiêciu troskliwie zaopiekowa³a siê carska rodzina. Do
jej dyspozycji oddano pa³ac w Carskim
Siole. Belweder, £azienki i dobra skierniewickie w testamencie zapisa³a królom
polskim: „Zapisujê wiêc wszystk¹ w³asnoœæ moj¹ królowi polskiemu, ktokolwiek nim bêdzie,”6) W ostatnich chwilach
¿ycia Joanna poczu³a siê Polk¹. Egzekutorem ostatniej woli uczyni³a swego szwagra cara Miko³aja I. Zmar³a w pierwsz¹
rocznicê powstania listopadowego w Carskim Siole. Po prawie stu latach w 1929
roku jej prochy sprowadzono do kraju
i obok grobów jej sióstr, pochowano
w nekropolii rodziny Ch³apowskich przy
koœciele w R¹biniu w powiecie koœciañskim.
Chopin, który wyjecha³ z kraju, boleœnie prze¿ywa³ upadek powstania.
Œwiadcz¹ o tym zapiski w dzienniku stuttgarckim: „A ja tu bezczynny, a ja tu z go³ymi rêkami”.7) Wed³ug tradycji, wtedy
powsta³ pomys³ skomponowania etiudy
zwanej Rewolucyjn¹. Ju¿ pod koniec 1831
roku najznakomitsze osobistoœci kultury i œwiata paryskiego zachwyca³y siê geniuszem m³odego muzyka. O rozpoczêtym podboju Europy przez utalentowanego Fryderyka dobitnie mówi¹ s³owa
z recenzji kompozytora Roberta Schumanna napisanej w Lipsku 7 grudnia
1831 roku: „Kapelusze z g³ów, panowie,
oto geniusz.”
Mimo up³ywu dwóch wieków od urodzin
Fr yderyka Chopina, jego oryginalna,
pe³na polskoœci muzyka wci¹¿ swym
piêknem wzrusza ludzi na ca³ym œwiecie
i wzbudza ich podziw.
Leokadia Szymanowska
Przypisy:
1)
Maria Horodyska: Œladami Chopina. Warszawa
1960, s. 8

Konstancja G³adkowska
pozytora.
Twórcê pieœni i jej wykonawczyniê podziwia³y te¿ obecne na widowni siostry:
ksiê¿na ³owicka i Antonina Ch³apowska
z Turwi. Koncert z orkiestr¹ pod dyrekcj¹ Karola Kurpiñskiego w dniu
17 marca 1830 roku w Teatrze Narodowym by³ zaszczytem dla dwudziestoletniego artysty. Zagra³ on wtedy Koncert
f-moll i Fantazje A-dur na tematy polskie.
Karol Kurpiñski, urodzony we W³oszakowicach syn organisty Marcina Kurpiñ-

tam¿e, s.9
Aleksander Piwoñ: U gr obu Jaœnie Oœwieconej.
[w]: Przyjaciel Ludu. Zeszyt I- II Leszno 1997, s. 17
4)
Hanna Muszyñska – Hof fmannowa: Joanna moja
2)

Fryderyk Chopin miniatura wykonana
w Wiedniu w 1830 r.
Zdarzenia powstañcze zmusi³y znienawidzonego przez Polaków naczelnego
wodza i ksiê¿nê ³owick¹ do ucieczki z Belwederu i kraju. Zryw narodowy Joanna
uwa¿a³a za rebeliê przeciw carskiej rodzinie. Splendory dworu Romanowów
by³y jej bli¿sze ni¿ los rodaków. Polityk¹

3)

œwiat³oœæ. £ódŸ 1973 , s.189
tam¿e, s. 191
5)
jak wy¿ej, s. 233
6)
Tygodnik Powszechny. Kwar talnik Chopinowski
z 28 lutego 2010
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Z „Comeniusem” po Europie
Przystanek drugi – hiszpañska Galicja
Po pierwszym spotkaniu w Niemczech w paŸdzierniku ubieg³ego roku
drogi zawiod³y nas do kolejnego partnera – uczestnika miêdzynarodowego projektu „ Podró¿e – drog¹ do Europy”. Przypomnijmy szybko – istot¹ przedsiêwziêcia jest napisanie przez uczniów i nauczycieli ka¿dej ze szkó³ uczestnicz¹cych
w projekcie przewodnika turystycznego
po swym regionie. A poniewa¿ nie mniej
wa¿ne jest tu tak¿e poznanie systemów
oœwiaty w ka¿dym kraju –uczestniku projektu, wiêc nasze drogi zaprowadzi³y nas
tym razem do Hiszpanii. W ma³ej prowincji tego kraju, le¿¹cej na pó³nocno – zachodnim krañcu Europy, w 90 – tysiêcznym mieœcie Lugo znajduje siê Instytuto
Politechnico – szko³a partnerska naszego projektu.
W pierwszym dniu pobytu zwiedzaliœmy
w³aœnie tê szko³ê, która sw¹ wielkoœci¹
przewy¿sza nasz dawny œmigielski zespó³
szkó³. Jest to coœ w rodzaju po³¹czenia
szko³y podstawowej, gimnazjum i czêœciowo tak¿e szkó³ zawodowych. Ciekawe, ¿e w ca³ej Europie jest tendencja dok³adnie odwrotna ni¿ ta, która zaczê³a
funkcjonowaæ w Œmiglu od wrzeœnia tego
roku szkolnego. W Europie ³¹czy siê nieustannie placówki oœwiatowe w coraz
wiêksze zespo³y szkó³, oczywiœcie g³ównie z przyczyn ekonomicznych. Szko³a
w Lugo liczy prawie 1 500 uczniów,
w Schwabmünchen w Niemczech zespó³
szkó³ liczy³ nawet 3000 uczniów! I to
wszystko musi widocznie funkcjonowaæ!
Tam tak¿e mieszaj¹ siê nieustannie
uczniowie w bardzo ró¿nym wieku i jakoœ
to nikomu nie przeszkadza... Z wypowiedzi dyrektorów wynika, ¿e szko³y maj¹

stosunkowo ma³o przypadków agresji
miêdzy uczniami. Zwiedzaj¹c dalej szko³ê w Lugo, zauwa¿y³em bardzo dobre
wyposa¿enie sal specjalistycznych, no
mo¿e nie a¿ takie jak w Niemczech, ale
na dobrym poziomie. Nasi nauczyciele
wychowania fizycznego pozazdroœciliby
jeszcze do niedawna szko³om w Hiszpanii i w Niemczech obiektów sportowych.
Ale w tej chwili, po oddaniu do u¿ytku
szko³y obiektów sportowych „ORLIK”
nie mamy siê czego wstydziæ. Natomiast
w salach informatyki w Lugo wszêdzie
s¹ u¿ywane jeszcze stare komputery
z du¿ymi monitorami. Jako ciekawostka
– w hiszpañskiej szkole nie w ka¿dej sali
mo¿na spotkaæ krzy¿ chrzeœcijañski, za
to wizerunek pary królewskiej jest wszêdzie! Tak wiêc Hiszpanie bardzo szanuj¹
swego króla, bo przecie¿ Juan Carlos
przed laty uratowa³ m³od¹ hiszpañsk¹
demokracjê przed dyktatorskimi zapêdami ró¿nych skrajnych partii nacjonalistycznych!
Drugi dzieñ naszego pobytu w Hiszpanii to wycieczka autokarowa do po³o¿onego o 90 km na zachód (prawie nad
Atlantykiem!) Santiago de Compostela.
W mieœcie znajduje siê s³ynne sanktuarium – katedra œw. Jakuba (po hiszpañsku Jakub to w³aœnie Santiago) ze szcz¹tkami tego aposto³a – patrona Hiszpanii.
Jest to trzecie co do wa¿noœci (po Rzymie i Jerozolimie) – œwiête miejsce chrzeœcijan. Santiago de Compostela jest wiêc
celem podró¿y dla pielgrzymów z ca³ego œwiata. Wed³ug tradycji – nasza wizyta tam siê „nie liczy, gdy¿ tylko pieszo lub
dotarcie na rowerze uprawnia do zaliczenia tej wyprawy. Zreszt¹ do Santiago prowadz¹ niezliczone szlaki z ca³ej Europy.
Œw. Jakub naucza³ na Pó³wyspie Iberyjskim, a po powrocie do Jerozolimy zo-

sta³ zg³adzony na rozkaz Heroda. Jego
uczniowie wykradli cia³o i przewieŸli do
Europy, tam gdzie by³ on najbardziej aktywny w swej dzia³alnoœci apostolskiej.
Wed³ug legendy uczniowie œw. Jakuba,
wêdruj¹c po terenach obecnej Hiszpanii,
zauwa¿yli pewnej nocy jasn¹ gwiazdê na
niebie. Postanowili wówczas w tym miejscu z³o¿yæ cia³o swego mistrza i wybudowaæ œwi¹tyniê, która – stopniowo rozbudowywana na przestrzeni wieków, sta³a siê jednym z najbardziej znanych sanktuariów na œwiecie.
Trzeci dzieñ naszego pobytu w Lugo to
rozmowy œciœle dotycz¹ce projektu, a tak¿e ustalenia programu trzeciego spotkania, które wypadnie w Œmiglu. Tak wiêc
i my w paŸdzierniku tego roku bêdziemy goœciæ „miêdzynarodowe towarzystwo” z kilku krajów Europy!
Wojciech Adamczewski
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18 marca – Bronikowo
Ok. godz. 1300 zatrzymano jad¹cego rowerem 48-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 0,8 promila alkoholu w organizmie kontrolowanego.
19 marca – Koœcian
Ok. godz. 1025 dosz³o do wypadku drogowego na krajowej „pi¹tce”. Jak wstêpnie ustalono, jad¹cy rowerem od strony
Pelikana 87-latek z gm. Œmigiel, wjecha³
na K5, gdzie uderzy³ w naczepê jad¹cego od strony Poznania „tira”. Mê¿czyzna
trafi³ do szpitala ze z³aman¹ rêk¹, kieruj¹cy byli trzeŸwi.
24 marca – Koœcian
Ok. godz. 1420 zatrzymano kieruj¹cego
Oplem Cors¹ 52-letniego mieszkañca

Drogowe zmagania
Uczniowie szkó³ podstawowych w 14
dru¿ynach uczestniczyli w powiatowym
finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego.
Turniejowe konkurencje sk³ada³y siê
w dwóch zadañ. Najpierw uczestnicy musieli uporaæ siê z testem wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym. Druga konkurencja polega³a na jak najsprawniejszym pokonaniu rowerem specjalnego
toru przeszkód.
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gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 1,2 promila alkoholu w organizmie kontrolowanego.
28 marca – Œmigiel
Ok. godz. 1105 na pl. Koœciuszki zatrzymano jad¹cego rowerem 51-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Badanie wykaza³o 1,2 promila alkoholu w organizmie,
dodatkowo rowerzysta z³ama³ s¹dowy
zakaz prowadzenia pojazdów.
2 kwietnia – Œmigiel
Nieznany sprawca za poœrednictwem
komunikatora internetowego przekona³
mieszkankê Œmigla do przes³ania kilkunastu sms na rzekomo bezp³atny nr tel.,
okaza³o siê, ¿e faktycznie stanowi³o to
do³adowanie konta gry internetowej,
pokrzywdzona straci³a pond 800 z³.
3 kwietnia – Œmigiel
Policja przyjê³a zawiadomienie o kradzie-

¿y tony cementu o wartoœci ok. 450 z³,
towar skradziono, w³amuj¹c siê do gara¿u w Œmiglu.
12 kwietnia – Stare Bojanowo
Ok. godz. 755 policja zatrzyma³a kieruj¹cego VW Golfem 37-letniego mieszkañca gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 1,2
promila alkoholu w organizmie kontrolowanego.
18 kwietnia – Koœcian
Ok. godz. 1700 w Koœcianie na skrzy¿owaniu ul. Sk³odowskiej i Sierakowskiego dosz³o do zderzenia Forda Escorta,
któr ym kierowa³ 34-letni mieszkaniec
gm. Koœcian i Fiata Bravo prowadzonego przez 29-latka z gm. Œmigiel, pasa¿er
Forda dozna³ z³amania koœci œródrêcza,
policja wyjaœnia okolicznoœci wypadku.

Puchar zwyciêzcom wrêczy³ wiceprezes
Stowarzyszenia „STOP ŒMIERCI” w Koœcianie Tomasz D¹browski. Laureatów
konkursu nagradzali tak¿e przedstawiciele wspó³organizatorów turnieju - dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, przedstawiciel Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego
w Lesznie, komendant powiatowy Policji w Koœcianie.
I miejsce zaj¹³ Zespó³ Szkó³ w Lubiniu:
Krystian Kuczyñski, Miko³aj Klupœ, Jakub Sikora. II miejsce – Szko³a Podsta-

wowa w Czempiniu: Karolina Grzybowska, Barbara Szczepaniak, Krzysztof
Kuczmerowicz, III miejsce – Szko³a Podstawowa w Œmiglu: Micha³ Brud³o, Gustaw Tañski, Marcin Kaczmarek. Czterej uczestnicy otrzymali tak¿e specjalne
wyró¿nienia od naczelnika koœciañskiej
drogówki: Karolina Grzybowska, Barbara Szczepaniak, Krystian Kuczyñski – za
bezb³êdne rozwi¹zanie testu, oraz Patryk
Paw³owski – najlepszy w rowerowej próbie sprawnoœciowej.
Mateusz Marszewski

Niekonwencjonalne formy nauki
matematyki
Od lutego 65 uczniów z klas licealnych i techników w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie uczestniczy w projekcie finansowanym ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego "Z matematyk¹ na Ty". Jednym z zadañ projektowych by³ wyjazd m³odzie¿y na uczelniê prowadz¹c¹ kszta³cenie w kierunkach technicznych. 12 kwietnia
grupa 63 osób uczestniczy³a w zajêciach przygotowanych
przez Wy¿sz¹ Szko³ê Bankow¹ w Poznaniu. M³odzie¿y zosta³a zaprezentowana oferta edukacyjna szko³y, ze szczególnym uwzglêdnieniem kierunku informatycznego. Beneficjenci projektu uczestniczyli równie¿ w zajêciach na temat
efektywnych technik nauki matematyki. 15 kwietnia m³odzie¿ bra³a udzia³ w wyk³adach matematyka Krzysztofa Ko³acza na temat zastosowania programu Cabri w tworzeniu
siatek figur przestrzennych. Szczególne zainteresowanie
wzbudzi³y przygotowane przez prowadz¹cego modele figur
przestrzennych.
Monika Ka³ek
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K r zy¿ówka

Pionowo
1. produkt pszczeli
2. zimowe wakacje
3. cia³o lotne
4. nauczyciel algebry
5. orli pazur
6. targ
7. naczynie z gazem
8. ciamajda
9. nieuk
10. bokserska odpowiedŸ na atak
12. dzielny ¿o³nierz z „Trylogii”
13. wschodnia sztuka walki

15. sid³o na ptaki
20. dokumenty w s¹dzie
23. potomek dwóch ras
26. weso³a zabawa
28. ogó³ czasopism
29. ewolucja
31. plakat filmowy
32. stolica Ghany
33. samica psa
35. wa³ek, szpula
37. brzeg kapelusza
39.wirnik
40. pojazd na p³ozach

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 4/10
brzmia³o: „Zapraszamy na imprezy majowe”.
Nagrodê – KUBEK SUPERKRZY¯ÓWKOWICZA ufundowany przez firmê PoliColor w Œmiglu oraz brelok do kluczy z
herbem Œmigla i kalendarzyk promocyjny ufundowane przez Urz¹d Miejski

Œmigla otrzymuje Joanna Maækowiak ze
Œmigla.
Brelok do odbioru w Centrum Kultury
w Œmiglu, kubek (po uprzednim dostarczeniu fotografii) w zak³adzie fotograficznym „Poli-Color”.
Taki sam zestaw nagród otrzyma zwyciêzca majowej krzy¿ówki.

45. opieka nad byd³em
47. uwolniony siarczan metanu
49. lek od bólu
51. jajka ryb
53. nieproszony goœæ
54. podstawa ideologii hitleryzmu
56. oficjalne odwiedziny
57. wytwórca przetaków
58. domowy pantofel
59.lico
60. kompres
63. parametr dŸwigu
64. mê¿czyzna z raju
65. pies myœliwski
Poziomo
7. smakosz ¿abek
11. chustka na szyi
14. sk¹piec
16. kamieñ szlachetny
17. wybór w³ókienniczy
18. reprymenda
19. Maria Konopnicka
21. organizacja Marka Kotañskiego
22. metal l.a. 62
24. strzêp we³ny
25. pi³ka poza boiskiem
27. kinowy pianista
30. regulator chodu zegarka
34. silne ramiona
36. rodzaj rachunku
38. omasta
41. jednostka objêtoœci
42. pracownik kuŸni
43. fusy
44. waszmoœæ pan
46.szabla samuraja
48. kropla z oka
50. armata
52. stalówka z obsadki
55. psotnik
58. t³o, podstawa powieœci
59. fotel królewski
61. dawne porwanie kobiety
62. zamek b³yskawiczny
64. sk³adnik powietrza
66. krach maj¹tkowy
67. g³ówny organ kwiatu
68. jad³ospis
69. tañcz¹cy Grek z ekranu
70. olejek ró¿any
71. skóra na rêkawiczki
72. robotnik przy dymarkach

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 5/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
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................................................................
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VII Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla
W niedzielê, 28 marca, siatkarze spotkali siê w sali sportowej Szko³y Podstawowej w Œmiglu, aby walczyæ o puchar
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla. W imprezie udzia³ wziê³o piêæ dru¿yn: Czempiñ, LUKS Stare Bojanowo,
OKFiR I, Sami Swoi i WC – NET.
Dru¿yny gra³y w dwóch grupach, nastêpnie rozgrywano mecze pó³fina³owe i fina³y. Za ka¿dy wygrany mecz do zdobycia by³y dwa punkty.
I miejsce zdoby³a dru¿yna OKFiR I, która odebra³a puchar z r¹k zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Stanis³awa
Pawlaka, II m WC – NET, III m Sami
Swoi, IV m Czempiñ, V m LUKS Stare

Bojanowo. Sêdzia
turnieju Tomasz
Fr¹ckowiak wybra³
najlepszego zawodnika – tytu³ i statuetkê otrzyma³ Andrzej Filipowicz
z d r u ¿ y n y
OKFiR I.
Organizatorem
turnieju by³ Oœrodek Kultur y Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu.
OKFiR
foto. ¯.K.

Byli nie do pokonania
6 kwietnia w Ostrorogu odby³ siê fina³
Ligi Juniorów. Zawodnicy œmigielskiej
„Polonii” po œwietnej grze zwyciê¿yli
i tym samym zapewnili sobie miano najlepszej dru¿yny w Wielkopolskiej Lidze
Juniorów. Pierwszy (pó³fina³owy) mecz
poloniœci, zgodnie z planem, wygrali 6:3
z dru¿yn¹ gospodarzy UKS Na³êcz Ostroróg. Ka¿dy z zawodników zdoby³ po dwa
punkty. Gra fina³owa by³a ju¿ bardziej

emocjonuj¹ca, poniewa¿ nasi zawodnicy
byli nie do zatrzymania – po bardzo dobrej grze zwyciê¿yli równie¿ 6:3 z dru¿yn¹ z Obornik. Ka¿dy z zawodników
zdoby³ równie¿ po 2 punkty, co œwiadczy
o bardzo wyrównanej i zgranej dru¿ynie.
Gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów.
P.M.

Marcowe pó³maratony
21marca w oœrodku Piaski-Szczygliczka, przy prawdziwie wiosennej, zmiennej
pogodzie, odby³ siê V Wiosenny Pó³maraton Ostrowski. Trasa biegu, nie doœæ,
¿e b³otnista, to jeszcze okaza³a siê pe³na
przeszkód. Zawody ukoñczy³a rekordowa liczba 145 osób, a wœród nich zawodnicy OKFIR –Ireneusz Koller, który w

biegu open zaj¹³ 82. miejsce, Marian
Skrzypczak – 85 m. i Micha³ Szkudlarek
– 102 m. Szkudlarek osi¹gn¹³ tym samym
czwart¹ pozycjê w kategorii pow. 65 lat.
28 marca zawodnicy OKFiR Œmigiel pojawili siê na stracie kolejnego biegu. Tym
razem by³ to III Poznañ Pó³maraton. Bieg
ten zyskuje coraz wiêcej zwolenników.

Mistrzowie szachownicy
W tegorocznych szachowych rozgrywkach ligowych „Wie¿ê” Œmigiel reprezentowa³y dwie dru¿yny: juniorów
i seniorów.
IV liga juniorów odby³a siê w dniach 2728 lutego. Rozegrano 7 rund systemem
szwajcarskim, podczas których 17 szeœcioosobowych dru¿yn (4 juniorów i 2
juniorki) z ca³ej Wielkopolski walczy³o
o czo³owe miejsca daj¹ce awans do III
ligi. Zwyciêsko z tych pojedynków wysz³y
dru¿yny LKS Piast Œrem (12 pkt.) oraz
UKS Smecz Konin (11 pkt.). Dru¿yna
„Wie¿y” Œmigiel uplasowa³a siê na 12.
pozycji, zdobywaj¹c 6 punktów meczowych. Równolegle do dru¿ynowej prowadzona by³a klasyfikacja na poszczególnych szachownicach. Czo³owe miejsca

nagradzane s¹ indywidualnymi medalami, z którymi do Œmigla wrócili nasi szachiœci. Niepokonanym mistrzem drugiej
szachownicy zosta³ Mateusz Górny. Br¹zowe medale po zaciêtych ostatnich pojedynkach wywalczy³ Bartosz Ja³kiewicz
na szachownicy pierwszej oraz Krystian
Miko³ajczak na szachownicy trzeciej.
Juniorom gratulujemy i wierzymy, ¿e za
rok zbuduj¹ bardziej wyrównan¹ dru¿ynê, która powalczy równie¿ o dru¿ynowe sukcesy!
Dru¿yna seniorów w piêcioosobowym
sk³adzie walczy³a ju¿ od grudnia 2009 r.,
by ostatni¹, dziewi¹t¹ rundê rozegraæ
w marcu. Rozgrywki w IV lidze seniorów
w gr. A (czyli dru¿yny z zachodnio-centralnej Wielkopolski) rozgr ywaj¹ bo-

Tym razem ulicami miasta przebieg³o
2.472 zawodników. Ireneusz Koller zakoñczy³ bieg na 1.092 m., Marian Skrzypczak na 1.096 m., Jakub Wojciechowski
na 1.098 m., a Micha³ Szkudlarek na
1781, co da³o mu I miejsce w kat. wiekowej pow. 75 lat.
M.D.
wiem partie rundowym systemem dojazdowym, co oznacza, ¿e ka¿da dru¿yna
rozgrywa miêdzy sob¹ pojedynek w wybrane niedzielne przedpo³udnia. Walka
toczy siê o awans do III ligi, jak równie¿
o miêdzynarodowe punkty rankingowe,
gdy¿ turniej zg³oszony jest do FIDE.
Nasza dru¿yna œrednim rankingiem odstawa³a od najlepszych. Mimo to dzielnie walczy³a w ka¿dym pojedynku i nie
raz uda³o nam siê sprawiæ niespodziankê, wygrywaj¹c z wy¿ej notowanym przeciwnikiem. Zdobywaj¹c 10 punktów,
„Wie¿a” uplasowa³a siê na 6. miejscu.
Niekwestionowan¹ liderk¹ œmigielskiej
dru¿yny zosta³a Alicja Nadobnik, która
jako niepokonana zawodniczka zwyciê¿y³a na szachownicy kobiecej. Gratulacje!
/M. J./
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Blubry i obrz¹dki
Rozpoczynaj¹ce drugi rok swojej dzia³alnoœci Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie zrealizowa³o pierwszy projekt, na
który pozyska³o dotacjê. Grant w wysokoœci 5 tysiêcy z³otych organizacja otrzyma³a z Fundacji „Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej”.
Projekt zatytu³owany „Nasze blubry i obrz¹dki – ocaliæ od zapomnienia” mia³ na
celu zachêcenie m³odzie¿y oraz lokalnej
spo³ecznoœci do bli¿szego poznania gwary wielkopolskiej. Zak³ada³ przygotowanie, z udzia³em m³odzie¿y, przedstawienia z dialogami w gwarze, a tak¿e wyda-

nie gwarowego minis³ownika. Realizacja przedsiêwziêcia tr wa³a szeœæ
miesiêcy: od paŸdziernika ubieg³ego roku do marca.
Koordynatore m
projektu by³a emerytowana nauczycielka niet¹¿kowskiej szko³y Teodozja Ratajczak – wiceprezes stowarzyszenia.
W warsztatach wziê³a udzia³ m³odzie¿ ze
szko³y w Niet¹¿kowie, jej absolwent,
a tak¿e uczennica
œmigielskiego gimnazjum. Scenariusze przygotowa³y
wspólnie Teodozja
Ratajczak oraz Jolanta Sobecka –
emerytowana dyrektorka Zespo³u
Szkó³ w Œmiglu,
która prowadzi³a
równie¿ zajêcia
z gr up¹ kabare-

tow¹. Opraw¹ muzyczn¹ zaj¹³ siê Grzegorz G³owacki, którego zadaniem by³
równie¿ dobór gwarowych tekstów piosenek.
Premierowy wystêp przed publicznoœci¹
odby³ siê 24 marca na Wielkopolskim
Forum Rolniczym w Niet¹¿kowie. Kabaret zaprezentowa³ siê tak¿e przed spo³ecznoœci¹ Zespo³u Szkó³ w Niet¹¿kowie
oraz w Centrum Kultury w Œmiglu.
Gwarowy minis³ownik, tak¿e opracowany przez obie panie, ukaza³ siê w nak³adzie 400 egzemplarzy. Publikacja trafi³a
do r¹k m³odzie¿y oraz widzów, którzy
mieli okazjê obejrzeæ kabaret.
AKA
fot. M.D.

Czeœæ ich pamiêci
13 kwietnia w Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Œmiglu odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca Polaków zamordowanych 70 lat temu na rozkaz Stalina.
W ramach programu edukacyjnego Stowarzyszenia Parafiada „Katyñ... Ocaliæ od
zapomnienia”, który honorowym patronatem obj¹³ tragicznie zmar³y prezydent
RP Lech Kaczyñski, zasadzono D¹b Pamiêci podpu³kownika Tadeusza Daszkiewicza, ur. 17 grudnia 1893, w Drohobyczu, syna Leona i Julii, doktora nauk
medycznych, naczelnego lekarza 16.
Pu³ku Piechoty, zastrzelonego w 1940 r.
w Twerze. Uroczystoœæ odby³a siê
w Dniu Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej. Goœcie, wœród których byli m.in:
Leszek Szczepaniak – dyrektor Wydzia³u Nadzoru Pedagogicznego KO w Lesz-

nie, Wies³awa Poleszak-Kraczewska – wiceburmistrz Œmigla, Jan Józefczak – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, ks. kan. Zygmunt Bartkowiak, Witold Kulus – kierownik Zarz¹du Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Œmiglu, Robert Plewka i Agata Kulus – dyrektor i wicedyrektor Szko³y Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja
w Œmiglu, przedstawiciele Rady Rodziców oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie zebrali siê w auli szkolnej, gdzie wys³uchali przemówienia dyrektor Wandy
Judek oraz wyk³adu nauczyciela historii
Krzysztofa Chudaka. Dalsz¹ czêœæ akademii wype³ni³ monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu m³odzie¿y. By³ on poœwiêcony historii zbrodni z 1940 roku.
Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci udali
siê przed budynek szko³y, na miejsce
zasadzenia Dêbu Pamiêci, gdzie ks. kanonik Zygmunt Bartkowiak dokona³ poœwiêcenia drzewka oraz tablicy pami¹tkowej. D¹b posadzili wspólnie Leszek
Szczepaniak, Wies³awa Poleszak-Kraczewska, Jan Józefczak, Wanda Judek,
Marzena Apolinarska – przewodnicz¹ca
Rady Rodziców oraz Aleksander Ja³kiewicz – przewodnicz¹cy Samorz¹du
Uczniowskiego. Przedstawiciele gimna-

zjalistów z³o¿yli pod tablic¹ pami¹tkow¹
wi¹zankê kwiatów i zapalili znicz. Na zakoñczenie uroczystoœci minut¹ ciszy
uczczono ofiary zbrodni sprzed 70 lat
i ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem.
Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja
w Œmiglu
fot. archiwum szko³y
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Piêkne konie, piêkne kuce, piêkne zaprzêgi
Ju¿ po raz siódmy, w pierwszy dzieñ
maja na hipodromie w Œmiglu odby³y siê
W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu Zaprzêgami - Memoria³ Ireneusza Maœliñskiego.
Organizatorem imprezy by³o Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz", a wspó³organizatorami Oœrodek Kultury Fizycznej i
Rekreacji w Œmiglu, Centrum Kultury
i OSP w Œmiglu, przy udziale Urzêdu
Miejskiego Œmigla, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego
oraz Starostwa Powiatowego w Koœcianie.
Ju¿ od godziny 1130 zawodnicy zg³aszali
zaprzêgi w biurze organizacyjnym.
Uczestników rejestrowano w czterech
konkursach zrêcznoœci powo¿enia: konie
w zaprzêgach parokonnych (22 zg³oszenia), konie w zaprzêgach pojedynczych
(12), kuce w zaprzêgach parokonnych
(12) i kuce w zaprzêgach pojedynczych
(8).
O 1230 malowniczy korowód zaprzêgów
ruszy³ ulicami miasta. Po powrocie na
hipodrom zawody otworzy³ burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, który powita³ zaproszonych goœci - Irenê Maœliñsk¹ z rodzin¹, Mariusza Kubiaka - przedstawiciela Urzêdu Marsza³kowskiego, Zbigniewa
Haupta - przedstawiciela Sejmiku Wielkopolskiego, starostê koœciañskiego Andrzeja Jêcza, m³. inspektora Leszka Majchrzaka - komendanta powiatowego policji w Koœcianie, Macieja Kasprzaka zastêpcê burmistrza Koœciana, Wies³awê
Poleszak-Kraczewsk¹ - zastêpcê burmistrza Œmigla.
Powo¿¹cy spotkali siê jeszcze z sêdziami zawodów i ju¿ o godz. 1400 pierwszy
uczestnik stan¹³ na starcie. Do pokona-

nia by³o 17 przeszkód, z których najwiêksze trudnoœci sprawia³ rów z wod¹, powoduj¹c nawet wyeliminowanie zawodników. Sêdziowie doliczali punkty karne
za zrzut pi³eczki z kegla (3 pkt), za wy³amanie koni (pierwszy raz 3 pkt, drugi raz
5 pkt, trzeci raz eliminacja) oraz za przekroczenie normy czasu.
Na hipodromie ca³y czas dy¿urowali
przedstawiciele organizatorów oraz stra¿acy z OSP, którzy natychmiast korygowali poruszone przeszkody.
Podczas przejazdów podziwialiœmy nie
tylko kunszt powo¿¹cych, ale równie¿
przepiêkne zaprzêgi. Jeden z zawodników - Poprawski z Bukówca Górnego
wystartowa³ w bryczce wyprodukowanej
w 1939 roku w Œmiglu.
Po zakoñczeniu czterech konkursów
odby³ siê piaty - memoria³owy im. Ireneusza Maœliñskiego. Prawo do startu
w nim uzyska³y trzy najlepsze zaprzêgi
z konkursu koni w zaprzêgach parokonnych. Puchar przechodni ufundowany
przez burmistrza Œmigla, kwiaty oraz
nagrodê rzeczow¹ z r¹k Ireny Maœliñskiej i Wiktora Sneli odebra³ Wies³aw
Górski z Mas³owa.
W pozosta³ych konkursach puchary
ufundowali: w konkursie nr 1 - burmistrz
Œmigla, w konkursie nr 2 - starosta koœciañski Andrzej Jêcz, w konkursie nr 3 marsza³ek województwa wielkopolskiego
Marek WoŸniak, w konkursie nr 4 - radio ELKA.
Wyniki VII W³oœciañskich Zawodów
w Powo¿eniu Zaprzêgami - Memoria³ Ireneusza Maœliñskiego:
- konie w zaprzêgach parokonnych: I m
Marcin Jêœkowiak (Brenno), II m Artur
Derenda (Dêbowo), III m Wies³aw Gór-

ski (Mas³owo),
- konie w zaprzêgach pojedynczych: I m
Krzysztof Wiœniewski (Kowalewo), II m
Emil Frankowski (W³oszakowice), III m
Piotr Jañczak (Rokosowo),
- kuce w zaprzêgach parokonnych: I m
Micha³ Nowaczyk (Dopiewo), II m W³odzimierz NiedŸwiecki (Kêpno), III m Dominika Rimke (Brenno),
- kuce w zaprzêgach pojedynczych: I m
Piotr NiedŸwiecki (Szymanowo), II m
Micha³ Gruchot (Rokosowo), III m Andrzej Kempa (Rokosowo).
Zawodnicy, którzy zajêli miejsca I-III,
otrzymali puchary i nagrody rzeczowe,
wszyscy uczestnicy pami¹tkowe statuetki.
W konkursie memoria³owym I m zaj¹³
Wies³aw Górski, II m Artur Derenda, III
m Marcin Jêœkowiak.
Przyznano równie¿ nagrodê za najpiêkniejszy zaprzêg. Pomimo wielu piêknych
zaprzêgów, które pojawi³y siê tego dnia
w Œmiglu, wybór najpiêkniejszego nie
stanowi³ problemu - by³ to zaprzêg Ferdynanda Kurpisza z Leszna.
Organizatorzy postanowili te¿ przyznaæ
nagrodê pocieszenia dla najwiêkszego
pechowca zawodów, którym zosta³ Jerzy
K³onica z Ketli. Pan Jerzy musia³ przerwaæ bieg na przedostatniej przeszkodzie
- mostku, gdy¿ przestraszony koñ utkn¹³
pomiêdzy przeszkod¹ a snopem s³omy.
G³ównym sponsorem zawodów by³o PZU
SA, lider w zakresie ubezpieczeñ rolnych, a tak¿e jedna z trzech firm w Polsce oferuj¹ca dotowane obowi¹zkowe
ubezpieczenie rolnicze.
OKFiR
foto. JCM

Program Dni Œmigla na stronie www.ck-smigiel.pl

W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu Zaprzêgami Memoria³ Irenausza Maœliñskiego

