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W grudniu odby³y siê dwie sesje
 Rady Miejskiej Œmigla. Pierwsze

posiedzenie, w terminie 15 grudnia, obej-
mowa³o podjecie siedmiu uchwa³, na dru-
gim, 29 grudnia, radni skupili siê na przy-
sz³orocznym bud¿ecie Gminy.
Zgodnie z przewidywanymi przychoda-
mi w wysokoœci 65 876 226,74 z³ i zapla-
nowanymi wydatkami w kwocie 74 622
844,74 z³ deficyt samorz¹dowej kasy
w 2012 r. wyniesie 8 746 618 z³ i zostanie
sfinansowany z po¿yczek oraz kredytów,
a tak¿e zmniejsz¹ go ewentualne wolne
œrodki po zamkniêciu ubieg³orocznego
bud¿etu. Po raz kolejny znaczn¹ czêœæ
wydatków, ponad 44%, bêd¹ stanowiæ
wydatki maj¹tkowe. Oznacza to, ¿e œmi-
gielski samorz¹d stawia na inwestycje.
Wiêkszoœæ z podjêtych w grudniu uchwa³
dotyczy³a spraw porz¹dkowych. Radni
wprowadzili zmiany w Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej Gminy na lata 2011-
2023, uchwalili zmiany do uchwa³y
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej na dofinanso-
wanie Kompleksowego zagospodarowa-
nia œcieków w zlewni rzeki Obry oraz
wprowadzili ostatnie korekty do bud¿e-
tu mijaj¹cego roku.
Ponadto rada uchwali³a Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzenne-
go dla obszaru przeznaczonego na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z us³ugami turystyczno-rekreacyjnymi
i agroturystyk¹, po³o¿onego w obrêbie
Nowej Wsi, a tak¿e wyznaczy³a mak-
symaln¹ kwotê - 2 102 685 z³, do której
w 2012 roku samorz¹d bêdzie móg³
zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie finansowe
z przeznaczeniem na realizacjê projek-
tu budowy sieci kanalizacyjnej.

Dwie z uchwa³ by³y nastêpstwem skarg
z³o¿onych przez dwóch mieszkañców
gminy na dzia³alnoœæ burmistrza. Pierw-
sza zosta³a przekazana do rozpatrzenia
burmistrzowi wed³ug w³aœciwoœci, na-
stêpstwem by³o zlecenie Komisji Rewi-
zyjnej Rady przeprowadzenia kontroli
w zakresie zgodnoœci z prawem wyzna-
czonych miejsc parkingowych w Œmiglu.

AKA
foto A. Kasperska

XV i XVI sesja

Sesja Rady Miejskiej Œmigla
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Min¹³ XX Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Niestety,

w œmigielskim sztabie nie okaza³ siê on
rekordowy, ale wynik, z jakim zakoñ-
czyliœmy kwestê, i tak by³ imponuj¹cy
- 15.442,68 z³. „Zdrowa mama, zdrowy
wczeœniak, zdrowe dziecko” - taki by³
cel tegorocznej zbiórki, w któr¹ w³¹czy-
³o siê w tym roku 52 wolontariuszy.
Wielu z nich zg³osi³o siê indywidual-
nie, tak jak grupa m³odzie¿y ze œmigiel-
skiego gimnazjum czy nasza „etatowa”
wolontariuszka - Ania Pohl. Innych
skupili wokó³ siebie opiekunowie
w szko³ach. W Czaczu Piotr Koniecz-
ny i Danuta Drótkowska objêli opiek¹
dziewiêtnastu wolontariuszy oraz zor-
ganizowali koncert pe³en œpiewu i tañ-
ca. Wyst¹pili w nim m.in. tancerze z Ze-
spo³u Pieœni i tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy”, zespó³ pod kierunkiem Piotra An-
drynowskiego z wokalistkami, Prze-
mek Han ze swoj¹ gitar¹ oraz m³odzie¿

Jubileuszowa Orkiestra w Œmiglu

i dzieci z tutejszej szko³y. W ̄ egrówku
tradycyjnie organizacj¹ fina³u zajê³y siê
nauczycielki szko³y filialnej wraz har-
cerzami 2. ŒDH „S³oneczna Gromada”.
O godz. 1400 w sali wiejskiej rozpocz¹³
siê koncert. By³y piosenki harcerskie,
tañce dyskotekowe w wykonaniu
Szkolnego Kó³ka Tanecznego, taniec
„œnie¿ynek” i „krasnoludków” w wyko-

naniu przedszkolaków,
uczniowskie przedsta-
wienie „Kolêdnicy”, nie
zabrak³o „¯eñców”
i Piotra Andrynowskie-
go z zespo³em, a dodat-
kowo harcerze prze-
prowadzili kurs pomo-
cy przedmedycznej.
£¹cznie czterej wolon-
tariusze w ¯egrówku
zebrali 612,55 z³.
Kolejn¹ siln¹, dziesiê-
cioosobow¹ grupê two-
rzyli wolontariusze ze
Starego Bojanowa pod
opiek¹ Justyny Maj-
chrzak-Glapiak.
W Œmiglu fina³owy
koncert rozpocz¹³ siê
o 1630 przedstawieniem
pt. „Opowieœæ wigilijna”
w wykonaniu uczniów
G i m n a z j u m
w Œmiglu przygotowa-
nym przez J. Doma-
galsk¹. Godna podziwu
jest obecnoœæ i na tym
koncercie zespo³u pod
kierunkiem Piotra Andrynowskiego.
Na œmigielskim koncercie nie mog³o za-
brakn¹æ wokalistek ze Studia Piosenki
„Muzol” - Anny Tomaszewskiej, Darii Ka-
czór i Ma³gorzaty Kozak, zespo³u tañca

wspó³czesnego „Pryzmat-Bis”, czy M³o-
dzie¿owej Orkiestry Dêtej. Wyst¹pi³ rów-
nie¿ zespó³ wokalny „Fant” z Leszna oraz
zespo³y rockowe „Metafizyczni” i „50
Degrees”.
O godzinie 1800 nast¹pi³a przer wa
w koncercie, w czasie której zosta³a prze-
prowadzona licytacja gad¿etów WOŒP
oraz licznych darów. Pod m³otek posz³y
czapki, ksi¹¿ki i kalendarz Jaros³awa
Hampela, gad¿ety przekazane przez
Urz¹d Miejski Œmigla, prace plastyczne
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej w Koœcianie, zdjêcia ¿u¿lowe prze-
kazane przez Micha³a Majera, obraz

Wolontariusze „S³onecznej Gromady”

Najm³odsza grupa Pryzmat-Bis

Pryzmat-Bis

Opowieœæ wigilijna w wykonaniu
gimnazjalistów

Wolontariusze z Czacza Mali artyœci z Czacza
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i puchar Micha³a Szkudlarka - najstarsze-
go biegacza z naszej gminy. Bar „Agora”
przekaza³ na licytacjê zaproszenie na
kolacjê dla dwóch osób, a Restauracja -
Pizzeria „Kakadu” takie samo zaprosze-
nie na obiad. By³ te¿ opryskiwacz ogro-
dowy ufundowany przez Sklep Ogrodni-
czy M. Jankowskiego. £¹cznie z licytacji
uda³o nam siê zebraæ kwotê 2.385 z³.
Ok. godziny 2000, jak w ca³ej Polsce, roz-
b³ysnê³o symboliczne „œwiate³ko do nie-
ba” - znak jednoœci i ¿yczliwoœci.
Koncert zakoñczy³ siê po godzinie 2200.
Prawie jednoczeœnie swoj¹ pracê zakoñ-
czy³ sztab.  Tylko 420 z³ zabrak³o, by po-
biæ ubieg³oroczny rekord. Mo¿e uda siê
za rok.
Sztab w Œmiglu z ca³ego serca dziêkuje
mieszkañcom gminy za ¿yczliwoœæ oka-
zan¹ kwestuj¹cym, a tak¿e w³aœcicielce

piekarni Danucie Grygier, w³aœcicielom
restauracji „Marta” pañstwu Jankowskim
i Paw³owi Smelkowskiemu - w³aœcicielo-
wi restauracji „Poemat” za dba³oœæ o wy-
¿ywienie wolontariuszy i wykonawców.

M.D.
foto M. Dymarkowska, P. Konieczny,

archiwum

Wolontariuszki ze Œmigla„50 Degrees”

Pe³na nazwa szko³y part-
nerskiej œmigielskiego

gimnazjum w projekcie
„Comenius” brzmi: Leon-
hard-Wagner-Gimnasium.
Schwabmünchen, miasto
licz¹ce oko³o 13 tysiêcy
mieszkañców, le¿y niedale-
ko Augsburga. Znajduj¹cy
siê w nim kompleks trzech
szkó³ (Hauptschule, Real-
schule i Gimnasium) ma
ponad 3 tysi¹ce uczniów
i prawie 250 nauczycieli -
efekt  dowo¿enia dzieci
i m³odzie¿y z obszaru licz¹cego prawie
30 km d³ugoœci i szerokoœci. Samo gim-
nazjum liczy 1350 uczniów i oko³o 90
nauczycieli. Niemieckie gimnazjum to
coœ zupe³nie innego ni¿ polskie.
W Niemczech trafiaj¹ do niego dzieci
tu¿ po szkole podstawowej, w wieku 10
lat, i ucz¹ siê tu a¿ do matury, czyli
w Bawarii do 18 roku ¿ycia. Jest wiêc
to po³¹czenie polskiej podstawówki,
gimnazjum i liceum. Nie wszystkie
dzieci mog¹ i chc¹ trafiæ do gimna-
zjum, tylko te, które maj¹ dobre wyni-
ki w nauce po szkole podstawowej. Na
pozosta³ych uczniów czekaj¹ Haupt-
schule (odpowiednik naszego techni-
kum) i Realschule (polska szko³a za-
wodowa).
Gimnazjum im. Leonharda Wagnera
w Schwabmünchen jest szko³¹ œwiet-
nie zorganizowan¹ i doskonale zarz¹-
dzan¹. Od lat kieruje ni¹ Germana
Winkelbauer, która wspiera³a moje
wysi³ki zmierzaj¹ce do udzia³u
w pierwszym projekcie „Comenius”.

Gimnazjum w Schwabmünchen

Nadal jest zaanga¿owana we wspó³pra-
cê ze œmigielskim gimnazjum. Podczas
pierwszej wymiany w Œmiglu, w maju
2010 roku, na w³asn¹ rêkê przyjecha-
³a, aby zobaczyæ nasz¹ szko³ê i miasto.
Jak mi póŸniej powiedzia³a, bardzo
zale¿a³o jej na sukcesie tej wymiany.
Gimnazjum w Schwabmünchen do tej
pory nie mia³o partnera z tej czêœci Eu-
ropy, ale kontakty zagraniczne s¹ jego
mocn¹ stron¹, co wynika z odpowied-
niej polityki nauczania jêzyków ob-
cych. K³adzie siê tu du¿y nacisk na
praktyczne umiejêtnoœci. Nasz nie-
miecki partner prowadzi obecnie wy-
miany m³odzie¿owe z Francj¹, W³ocha-
mi, Hiszpani¹, a nawet USA i Argen-
tyn¹. Ma wiêc ogromne doœwiadczenie
na tym polu i wiele mo¿emy siê z pew-
noœci¹ od niego nauczyæ.  Warta pod-
kreœlenia jest ofer ta jêzykowa szko³y.
Podobnie jak u nas obowi¹zkowe s¹
dwa jêzyki obce. „Numer jeden” to an-
gielski, ale dalszy wybór jest imponu-
j¹cy - niemieccy gimnazjaliœci mog¹

wybraæ francuski, hiszpañski,
w³oski i ³acinê.
Gimnazjum w Schwabmünchen
szczyci siê wysoko wykwalifiko-
wan¹ kadr¹ nauczycielsk¹. Ka¿-
dy nauczyciel ma ukoñczone
studia wy¿sze i co najmniej dwie
specjalnoœci nauczania, ale czê-
sto tak¿e trzy. Ciekawe s¹ nie-
które po³¹czenia, np. wychowa-
nie fizyczne i matematyka lub
jêzyki obce. Jest te¿ kilku na-
uczycieli z tytu³ami doktorów.
Nasz partner w Niemczech po-
siada œwietn¹ bazê lokalow¹. Bu-

dynek szko³y jest nowoczesny, podziw
budz¹ pracownie chemii i fizyki, a ich
zaplecza przypominaj¹ ma³e laborato-
ria naukowe. Obok szko³y wybudowa-
no halê widowisko-sportow¹, która na
co dzieñ s³u¿y uczniom do prób i przed-
stawieñ szkolnych oraz wyst¹pieñ
przed mieszkañcami miasta i okolic.
Szko³a posiada bogate zaplecze spor-
towe - dwa pe³nowymiarowe boiska do
pi³ki no¿nej, siatkówki i koszykówki
oraz jeszcze jedn¹ du¿¹ halê sportow¹.
Szeroka jest tak¿e oferta zajêæ pozalek-
cyjnych. S¹ tu zespo³y zainteresowañ ze
wszystkich przedmiotów, dodatkowo
kó³ko teatralne, literackie i jêzyka rosyj-
skiego, a ostatnio nawet jêzyka polskie-
go. Planuje siê tak¿e wprowadzenie kó³-
ka jêzyka chiñskiego. Podsumowuj¹c,
gimnazjum w Schwabmünchen to szko-
³a na wysokim poziomie, otwarta na kon-
takty zagraniczne, a dla nas solidny part-
ner, mam nadziejê - na lata.

Wojciech
Adamczewski

Leonhard-Wagner-Gimnasium
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Jak ka¿dego roku, 11 stycznia na œmi-
gielskim rynku przed obeliskiem Po-

wstañców Wielkopolskich harcerze,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
oraz miejscowych organizacji oddali
czeœæ mieszkañcom Ziemi Œmigielskiej,
uczestnikom walk Powstania Wielkopol-
skiego.
W 93. rocznicê wymarszu œmigielskiej
kompanii powstañczej poleg³ych w wal-
ce do apelu wezwa³ hm. Ryszard Duda,
a rys historyczny niepodleg³oœciowego
zrywu przedstawi³a hm. Barbara £awni-
czak. Uroczystoœæ poprowadzi³a Magda-

Pamiêci powstañców
lena Drótkowska - ko-
mendantka Hufca Œmi-
giel.
Przed obeliskiem oko-
licznoœciowe wi¹zanki
z³o¿yli sekretarz Œmigla
Maciej Wiœniewski, prze-
wodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Wies³aw Kasperski,
kombatanci, dyrektor
i pracownicy Centrum
Kultury.

AKA
foto A. Kasperska

Magdalena Drótkowska - komendantka Hufca ZHP Œmigiel

Zwyczajowo ka¿dego roku w styczniu
burmistrz Œmigla organizuje nowo-

roczne spotkanie z so³tysami oraz prze-

Noworoczne spotkanie so³tysów
wodnicz¹cymi œmigielskich zarz¹dów
osiedli. Poza przedstawicielami jedno-
stek pomocniczych gminy, w spotkaniu

uczestniczy³ równie¿
przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Wie-
s³aw Kasperski oraz
Wies³awa Poleszak-
Kraczewska - zastêp-
ca burmistrza, Danu-
ta Marciniak - skarb-
nik Œmigla, Blandyna
Pella - kierownik Wy-
dzia³u Inwestycji
i Ochrony Œrodowi-
ska, Maciej Wiœniew-
ski - sekretarz Œmi-
gla.

Cz³onkowie Krêgu Starszych Harce-
rzy Seniorów 12 stycznia zebrali siê

na tradycyjnym spotkaniu noworocznym.
Wziêli w nim udzia³ równie¿ goœcie: bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela, zastêpca
burmistrza Wies³awa Poleszak-Kraczew-
ska, wicewprzewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla Roman Schiller oraz harc-
mistrz Smól-Bor - komendantka Wielko-
polskiej Rady Harcerskich Krêgów Se-
niorów. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wpro-
wadzeniem sztandaru i odœpiewaniem
hymnu harcerskiego. Nastêpnie zebra-
nych powita³ przewodnicz¹cy Krêgu
harcmistrz Andrzej Kluczyñski, a bur-
mistrz Œmigla z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia
noworoczne.
Mi³ym akcentem spotkania by³y wystê-
py zuchów z 2. ŒDH „S³oneczna Groma-
da” w ¯egrówku. W czasie spotkania
dwoje cz³onków Krêgu otrzyma³o stop-
nie podharcmistrza, a troje przewodnika.

Spotkanie noworoczne Krêgu
Druh Wojciech Ciesielski przypomnia³
dzieje Powstania Wielkopolskiego,
a zw³aszcza udzia³ mieszkañców Œmigla
i okolic. Podkreœli³, ¿e ludŸmi, którzy
w nim uczestniczyli, kierowa³ patriotyzm

oraz ho³dowanie najwa¿niejszym warto-
œciom - rodzinie, ojczyŸnie i wierze. Na
zakoñczenie odœpiewano modlitwê har-
cersk¹.

Aleksandra Marciniak
foto FOTO-ELF

Burmistrz przedstawi³ zebranym m.in.
bud¿et gminy na 2012 rok, poinformowa³
o zaplanowanych inwestycjach, m.in. re-
montu œwietlic wiejskich, poruszy³ tak-
¿e kwestie organizacyjne dotycz¹ce co-
dziennej wspó³pracy so³tysów i przewod-
nicz¹cych zarz¹dów z urzêdnikami. No-
woroczne spotkanie by³o równie¿ okazj¹
do dyskusji na nurtuj¹ce przedstawicieli
wsi oraz osiedli problemy.

AKA
foto A. Kasperska

Noworoczne spotkanie soltysów
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Skowronki w Œmiglu

Prawdziw¹ ucztê muzyczn¹ przygo-
towa³ dla œmigielskiej publicznoœci

dziewczêcy chór „Skowronki”, który
wyst¹pi³ 22 stycznia podczas koncertu
noworocznego w Centrum Kultur y.
„Skowronki” pod dyrekcj¹ Alicji Sze-
lugi to czo³owy europejski i jeden z naj-
wa¿niejszych chórów dziewczêcych
w Polsce. Powsta³ w 1950 roku w Cen-
tr um Kultur y Zamek w Poznaniu.
W jego sk³ad wchodz¹ uczennice po-
znañskich szkó³ podstawowych i œred-
nich. W pracy z m³odymi œpiewaczka-
mi szczególn¹ uwagê zwraca siê na
œwiadomoœæ dŸwiêku oraz poprawn¹
i piêkn¹ emisjê g³osu, o któr¹ w chó-
rze dba Benigna Jaskulska. Drugim
dyrygentem zespo³u jest Julia £ynsza,
prowadz¹ca m³odsze grupy chóralne:
„Ma³e Skowronki” (dzieci w wieku 6-9
lat) oraz „Skowroneczki” (9-12 lat).
Z chórem wspó³pracuje pianista Cze-
s³aw £ynsza oraz choreograf Teresa
Nowak.

Chór regularnie odbywa podró¿e kon-
certowe, staj¹c siê ambasadorem pol-
skiej kultury. Wiêkszoœæ z nich zwi¹-
zana jest z udzia³em w konkursach
chóralnych, z których przywozi presti-
¿owe nagrody oraz znakomite opinie
jurorów i publicznoœci. Jest laureatem
konkursów w Legnicy (Grand Prix --
Z³ota Lutnia w 2007 r.), Bydgoszczy,
Miêdzyzdrojach, Llangollen (Wielka
Brytania), Veldhoven (Holandia), Cel-
je (S³owenia), Randers (Dania), Daut-
phetal (Niemcy), Pradze, Arezzo (W³o-
chy), Neerpelt (Belgia), Cantonigros

(Hiszpania). Jedn¹ z wa¿niejszych na-
gród chór u otrzymanych ostatnio
(2011r.) jest Grand Prix Miêdzynaro-
dowego Konkursu Chóralnego
w Ohrid (Macedonia). Chór bierze
udzia³ w festiwalach i warsztatach we
Wroc³awiu (Wratislavia Cantans), na

£otwie (Ryga), w Niemczech (Wol-
fenbüttel, Usedom), we W³oszech (Tu-
ryn), w Jerozolimie (Izrael).
Program koncertowy zespo³u obejmu-
je utwory a capella z ró¿nych epok, od
chora³ów, poprzez madryga³y, motety,
pieœni romantyczne, a¿ po muzykê
wspó³czesn¹ XX i XXI wieku. Chór nie
stroni równie¿ od repertuaru l¿ejsze-
go, wykonuj¹c opracowania muzyki
rozrywkowej polskiej i obcej. Na œmi-
gielskiej scenie dziewczêta pod dy-
rekcj¹ Alicji Szelugi zaprezentowa³y
najpierw utwory œwi¹teczne. Nastêp-
nie rozbrzmia³a pieœñ „Gaudete”, nie-
znanego XVI - wiecznego autora ze

Skandynawii. Kolejne dwa utwory to
„Nowy rok bie¿y” i „P³acze Jezus”
w oprac. Micha³a Zieliñskiego. Pierwsz¹
czêœæ zakoñczy³y kompozycje „Hej,
w dzieñ narodzenia” w opr. Marka Ra-
czyñskiego i „Witaj gwiazdko z³ota”
Zygmunta Noskowskiego. Tê ostatni¹
pieœñ solo wykona³a Anna Maria No-
wak. Na l¿ejszy repertuar z³o¿y³y siê
takie kompozycje jak: „Lauliku Lapse-
poli” Veljo Tormisa, „Szto mi emilo” -
trad. pieœñ z Macedonii, „Sunrise, sun-
set” Jerrego Boocka z misicalu „Skrzy-
pek na dachu”, „Funiculi, funicula”
Peppino Turco, „I' ve got rhytm” Geo-
rga Gershwina, „Opowieœci Hoffman-
na” Jacquesa Of fenbacha, „Mister
Sandman” Pata Ballarda, „Lollipop” Be-

verly Rossa, Juliusa
Dixona i na koniec
„Chattanooga choo
choo” Harry Ware-
na. Niektóre z tych
utworów opatrzone
by³y rewelacyjnym
wystêpem m³odych
solistek: Agaty Gro-
bel, Ani Graczyk,
Kasi Ró¿añskiej, Do-
miniki Jachnik, Tosi
Busse i Anny Marii
Nowak. Pe³ne uroku
osobistego o wyj¹t-

kowo wypracowanych g³osach „Skow-
ronki” tak zachwyci³y œmigielsk¹ publicz-
noœæ, ¿e musia³y bisowaæ.

Barbara Mencel
foto M. Dymarkowska

Alicja Szeluga i Czes³aw £ynsza

Dziewczêcy chór „Skowronki”



luty/20128

Dzieci w Przedszkolu Samorz¹do-
wym w Œmiglu odwiedzi³a pani

policjant  z Komendy Powiatowej
w Koœcianie w towarzystwie sympa-
tycznego „sier¿anta Pyrka” - maskotki

Pyrek w przedszkolu
wielkopolskiej policji. Przedszkolacy
bardzo ucieszyli siê z kolejnego spo-
tkania z Pyrkiem, który przypomnia³
im, jak powinny bezpiecznie poruszaæ
siê w mieœcie i bezpiecznie bawiæ zim¹.

Po wspólnej fotografii dzieci zaœpiewa-
³y goœciom piosenkê o przepisach ru-
chu drogowego.

E. Nowak
foto archiwum

Żabki z sier¿antem Pyrkiem Biedronki

Dinozaury Zas³uchani przedszkolacy

Uczniowie Szko³y Filialnej w ̄ egrów-
ku pamiêtaj¹ o swoich babciach

i dziadkach, dlatego zaprosili ich na uro-
czystoœæ, która odby³a siê w sali wiejskiej.
Kierownik szko³y Barbara £awniczak
serdecznie powita³a babcie, dziadków
oraz zastêpcê burmistrza Œmigla Wies³a-
wê Poleszak-Kraczewsk¹, radnych Œmi-
gla Romana Schillera i Zenona Skorac-
kiego, przewodnicz¹c¹ Ko³a Gospodyñ
Wiejskich Mariê Kupkê, ks. Marka Smól-
skiego proboszcza parafii w Wilkowie
Polskim oraz so³tysów Henryka Skoru-
piñskiego, Stanis³awa Szefnera i Mieczy-
s³awa Tomowiaka. Spotkanie rozpoczêli
uczniowie klasy I i II inscenizacj¹ „Gdzie
jest babcia, gdzie jest dziadek?”. W przed-
stawieniu pojawi³ siê wilk, Baba Jaga oraz

Gdzie jest babcia, gdzie jest dziadek?
ufoludki, które chcia³y zabraæ do siebie
babciê i dziadka. Dzieci z oddzia³u przed-
szkolnego przygotowa³y piosenki, wier-
szyki i tañce. Klasa III, jako babcie i dziad-
kowie, wyst¹pi³a w humorystycznej „Fa-
miliadzie”. Dzieci z kó³ka
tanecznego wykona³y tañce
wspó³czesne. Czêœæ ar ty-
styczn¹ zakoñczy³ pokaz
mody ekologicznej, po któ-
rym dzieci, dziêkuj¹c bab-
ciom i dziadkom za ich z³o-
te serca, wrêczy³y w³asno-
rêcznie wykonane upomin-
ki: kolorowe choinki, kwia-
ty, laurki i obrazki. Balik
karnawa³owy rozpoczêto
polonezem, do którego

wnuki zaprosi³y babcie i dziadków. By³
te¿ wspólny walczyk i polka. Dla dzieci
przygotowano wiele zabaw przy muzyce
- taniec z balonami, na gazetach, z miot³¹.

E. Lemañska, foto archiwum

Przedszkolaki dla Babæ i Dziadków
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 Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie

Koœció³ w Bronikowie jest jednym
       z najciekawszych przyk³adów piêk-
nej, drewnianej sztuki sakralnej w okoli-
cach Œmigla. Warto wiêc przytoczyæ jego
dzieje zamieszczone w wydanym w 2003
roku opracowaniu „Koœcio³y Ziemi Ko-
œciañskiej”. „Bronikowo - wieœ stanowi³a
w XIV wieku w³asnoœæ rycerstwa ³u¿yc-
kiego z Opalenia. Przyjmuje siê, ¿e koœció³
p.w. œw. Franciszka z Asy¿u istnia³ ju¿
w XIV wieku. Pierwszy pleban Wac³aw
wzmiankowany jest w 1423 roku. W okre-
sie reformacji, t.j. w latach 1550-1599 roku
koœció³ ponownie znalaz³ siê w rêkach ka-
tolików. W drugiej po³owie XVIII wieku
Franciszek Zbyszewski zbudowa³ nowy
drewniany koœció³ (jego widok znajduje
siê na tabliczce wotywnej), który w 1738
r. zosta³ zniszczony przez po¿ar. Stara-
niem Apolonii z Raczyñskich Jaraczew-
skiej oraz Ignacego KoŸmiñskiego z Ra-
domicka odbudowê koœcio³a rozpoczêto
jeszcze w tym samym roku, a zakoñczo-
no w 1739. Z inicjatywy ks. Jana Jazdoñ-
czyka w 1936 roku dobudowano dwie
boczne kaplice, nadaj¹ce budynkowi

kszta³t krzy¿a. Koœció³ jest orientowany,
konstrukcji zrêbowej z unikalnymi w na-
szym rejonie ostatkami, zbudowany na
podmurówce z kamienia polnego. Nawa
wzmocniona jest konstrukcj¹ szkiele-
tow¹, podobnie jak kaplice i wie¿a, które
s¹ te¿ oszalowane. Koœció³ jest jednona-

wowy z trójbocznym prezbiterium, wê¿-
szym i ni¿szym od nawy. Dach jest dwu-
spadowy, a nad kaplicami trójspadowy”.
Wewn¹trz koœcio³a znajduje siê o³tarz
g³ówny pochodz¹cy z oko³o 1700 roku,
ujêty dwoma kolumnami z rzeŸbami œw.
œw. Akwiliniusza, Piotra z Werony, Nor-
berta, Placyda oraz anio³ków. W polu

g³ównym znajduje siê obraz w typie Mat-
ki Boskiej Œnie¿nej z 2. po³owy XVII wie-
ku. Na zasuwie znajduje siê obraz Trój-
cy Œw. Przy o³tarzu na konsolach umiesz-
czone s¹ rzeŸby œ.œ. Kazimierza i Jana
Ewangelisty. Po bokach koœcio³a usta-
wiono dwa o³tarze barokowe. Prawy
pochodzi z 1698 roku, z obrazem
œw. Franciszka w polu g³ównym i œw.
Antoniego z dzieci¹tkiem w zwieñcze-
niu. Przy kolumnach s¹ rzeŸby œ.œ.
£ucji i Jadwigi. W lewym o³tarzu jest
obraz Adoracji ran Chrystusa przez œ.œ.
Franciszka i Katarzynê Sieneñsk¹,
a w jego zwieñczeniu obraz Matki Bo-
skiej Bolesnej. Srebrny p³aszcz Chry-
stusa pochodzi z lat 1720-30, natomiast
barokowa ambona z I po³owy XVII wie-
ku. Równie¿ barokowa chrzcielnica
oraz chór muzyczny i prospekt po-
chodz¹ z oko³o 1700 roku. Na pokrywie
chrzcielnicy znajduje siê grupa Chrztu
Chrystusa. Na zewnêtrznej œcianie ko-
œcio³a umieszczony jest krzy¿ z oko³o
1700 roku.

Jan Pawicki

Koœció³ w Bronikowie

W  po³owie s tycznia  odby³  siê
          w œmigielskim gimnazjum etap
okrêgowy Konkursu Przyrodniczego
organizowanego przez Polskie Towa-
rzystwo Ochrony Przyrody „Salaman-
dra”. Do zmagañ, któr ych tematem
przewodnim by³y gatunki krêgowców
dziko ¿yj¹cych na terenie Polski, wpi-
sane do „Polskiej Czer wonej Ksiêgi

Zwierz¹t - Krêgowce”, przyst¹pi³o
45 uczniów z powiatów koœciañskie-
go i leszczyñskiego. Nasz¹ szko³ê re-
prezentowali Magdalena Sikora, Na-
talia Skoracka, Kamil Wieczorek,
Mateusz Kozak oraz Patr yk Kani-
kowski. Pytania konkursowe by³y
podchwytliwe i bardzo szczegó³owe.
Po sprawdzeniu prac okaza³o siê, ¿e

wœród osób, które zakwalifikowa³y
siê do kolejnego etapu, znalaz³o siê
dwóch gimnazjalistów ze Œmigla:
Mateusz Kozak i Kamil Wieczorek.
Ch³opcom oraz p. Dêbniak gratulu-
jemy i ¿yczymy powodzenia podczas
zmagañ na szczeblu wojewódzkim!

M.S. N.S.

O gatunkach zagro¿onych

Autork¹ wystawy fotograficznej pod
wy¿ej wymienionym tytu³em jest

Dorota Kurasiñska, która pochodzi
z Gostynia. Wernisa¿ odby³ siê 13 stycz-
nia o godz. 1800 w sali kameralnej. Otwar-
cia dokona³ dyrektor Centrum Kultury
w Œmiglu Eugeniusz Kurasiñski,
O podró¿y do Birmy Dorota Kurasiñska
opowiada³a razem z towarzyszkami wy-
prawy Wies³aw¹ ¯uszm¹ i Dorot¹ Szy-
d³owsk¹. Podró¿ tê odby³y w 2011 roku.

Birma - magiczny powrót do przesz³oœci
Jak siê okaza³o, kraj ten jest pod wielo-
ma wzglêdami piêkny i ciekawy - ludzie,
architektura, krajobraz! Po wernisa¿u
odby³ siê pokaz przeŸroczy i krótki film
o Birmie stanowi¹cy dope³nienie tego, co
zobaczyliœmy na wystawie.
Wystawê Doroty Kurasiñskiej mo¿na
ogl¹daæ w Centrum Kultury do 13 lute-
go.

A. Sz.
foto A. SzulcDorota Kurasiñska
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O pracy na rzecz zwierz¹t i nie tylko
Gimnazjaliœci z klas pierwszych i drugich
uczestniczyli w spotkaniu z wolontariusz-
kami ze schroniska dla zwierz¹t w Hen-
rykowie ko³o Leszna, paniami Marcelin¹
i Ann¹. W czasie, kiedy jedna z nich zaj-
mowa³a siê suczk¹ Frajerk¹, druga opo-
wiedzia³a uczniom, na czym polega pra-
ca wolontariuszy w schronisku. Mówi³a
o odbudowywaniu zaufania do ludzi
u skrzywdzonych psów, wyprowadzaniu
ich na spacery, pielêgnacji oraz zabawach
z podopiecznymi. Ponadto poruszy³a te-
mat ³amania praw zwierz¹t przez ludzi,
popieraj¹c swoje wnioski konkretnymi
przyk³adami, które przedstawia³y zapre-
zentowane przez ni¹ slajdy. Spotkanie
zaaran¿owa³y nauczycielki Maria Dep-
czyñska oraz Violetta Dêbniak.

Opowiadali, jak dzia³aj¹
W zwi¹zku z obchodami Œwiatowego
Dnia Wolontariusza cz³onkowie Szkolne-
go Klubu Wolontariusza w Œmiglu, dzia-
³aj¹cego pod kierunkiem Izabelli Sza-
blewskiej, zorganizowali spotkanie, na

To ju¿ kolejny rok, kiedy w Œwiêto
Trzech Króli Ko³o Gospodyñ Wiej-

skich w ̄ egrówku zorganizowa³o spotka-
nie op³atkowe dla mieszkañców Bielaw,
¯egrówka, ¯egrowa i Nowego Œwiata.

Op³atek trzech wsi
Mieszkañcy mieli okazjê do mi³ego spê-
dzenia czasu przy kawie i cieœcie, wspól-
nego œpiewania kolêd i obejrzenia przed-
stawienia jase³kowego, wykonanego
przez dzieci ze szko³y i przedszkola

w ¯egrówku. Dziel¹c siê op³atkiem,
mieszkañcy sk³adali sobie ¿yczenia, aby
kolejny rok prze¿yæ w zdrowiu i spoko-
ju.

I. Kamiñska, foto archiwum

Wieœci z Gimnazjum w Œmiglu
którym przedstawili swoim kolegom
i kole¿ankom dzia³alnoœæ, opowiedzieli
o podejmowanych, a tak¿e planowanych
w przysz³oœci akcjach. Prezentacji towa-
rzyszy³y plakaty oraz pokaz zdjêæ z orga-
nizowanych przedsiêwziêæ. W przerwach
miêdzy wyst¹pieniami m³odych wolonta-
riuszy spo³ecznoœæ gimnazjum wys³ucha-
³a piosenek w wykonaniu zespo³u Piotra
Andrynowskiego.

Z kolêd¹ w szpitalu
Oœmioro cz³onków Szkolnego Klubu
Wolontariusza z opiekunem Izabell¹ Sza-
blewsk¹ 22 grudnia odwiedzi³o pacjen-

tów oddzia³u rehabilitacyjnego szpitala
w Koœcianie. Inicjatorem spotkania by³a
pielêgniarka oddzia³owa. Wolontariusze
œpiewali kolêdy oraz wrêczyli pacjentom
w³asnorêcznie wykonane upominki. Spo-
tkaniu towarzyszy³y równie¿ bo¿onaro-
dzeniowe oraz noworoczne ¿yczenia,

podczas których pacjenci nie kryli wzru-
szenia.

A przed œwiêtami...
Jak co roku przed œwiêtami w œmigiel-
skim gimnazjum by³o uroczyœcie. Tu¿ po
godzinie ósmej uczniowie wraz z nauczy-
cielami spotkali siê w klasach, by zasi¹œæ
do wspólnego posi³ku. Nie zabrak³o
¿yczeñ, dzielenia siê op³atkiem i wigilij-
nych potraw. Nastêpnie wszyscy zgroma-
dzili siê w auli, by obejrzeæ monta¿ po-
etycko-muzyczny przygotowany przez
uczniów klasy III d pod kierunkiem Ja-
niny Domagalskiej. Wyst¹pi³ równie¿

zespó³ Piotra Andrynowskiego. Przedsta-
wienie „O Bogu przechodz¹cym” sk³ania-
³o do zadumy na tym, jakimi jesteœmy
ludŸmi w czasie œwi¹t i na co dzieñ, a wier-
sze Romana Brandstaettera oraz kolêdy
i pastora³ki podkreœli³y œwi¹teczny na-
strój. Na zakoñczenie dyrektor Wanda
Judek z³o¿y³a zgromadzonym bo¿onaro-
dzeniowe ¿yczenia.

Gimnazjum w Œmiglu
Foto archiwum szko³y

Zespó³ Piotra Andrynowskiego

Wizyta w szpotalu
Œwiatowy Dzieñ Wolnontariatu
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Ka¿de miasto ma lub przynajmniej
pragnê³oby mieæ swoj¹ metrykê.

Rzym na przyk³ad za³o¿ono podobno
w 753 r. p.n.e. (i historycy gotowi s¹ ostat-
nio znów broniæ tej przekazanej przez
du¿o póŸniejsz¹ tradycjê daty), Gdyniê -
w 1926 r., choæ w tym przypadku chodzi-
³o tylko o nadanie praw miejskich, a sama
osada istnia³a przecie¿ ca³e wieki wcze-
œniej. Podobnie jest zreszt¹ z wiêkszoœci¹
innych polskich miast i miasteczek. Ich
w³aœciwe pocz¹tki gin¹ w niepamiêci
dziejów, ale uchwytny jest moment uzy-
skania praw miejskich („lokacji”), ozna-
czaj¹cych nowy pocz¹tek. Poznañ czy
Kraków œwiêtowa³y niedawno 750. jubi-
leusze swych lokacji miejskich (dokona-
nych odpowiednio w latach 1253 i 1257),
choæ nikt przecie¿ nie w¹tpi, ¿e obronne
grody istnia³y tam du¿o wczeœniej.
Jak rzecz przedstawia siê w przypadku
Œmigla? Ju¿ pisz¹cy w 1741 r. historiê
miejscowego koœcio³a pastor Martin
Adelt wyrachowa³, ¿e miasto powsta³o
„przed co najmniej 340 laty” - czyli naj-
póŸniej w 1400 r. Opiera³ siê zaœ na pew-
no na znajomoœci dokumentów z miej-
skiego archiwum (w którym, jak zoba-
czymy za chwilê, najstarszy dokument
rzeczywiœcie pochodzi³ z 1400 r.). Odt¹d
podana przez Adelta data wesz³a do obie-
gu, powtarzana i potwierdzana do dziœ
w kolejnych opracowaniach. Powa¿ne
prace naukowe datuj¹ wiêc przewa¿nie
powstanie naszego miasta na czas „oko-
³o 1400” albo „przed 1400 r.” Wiedzê tê
doœæ chaotycznie przekazuj¹ dalej rozma-
ite popularne kompendia. Obecna wci¹¿
w wielu polskich domach trzynastotomo-
wa Wielka encyklopedia powszechna
PWN podaje rok „ok. 1400” (t. XI, s. 316),
ale najnowsza, trzydziestotomowa Wiel-
ka encyklopedia PWN (t. XXVII, s. 18)
ju¿ rok 1415, co powtarza potem Wikipe-
dia, natomiast internetowy s³ownik miast
polskich ma z kolei rok 1400 (bez „oko-
³o”). Zas³u¿ony regionalista wielkopolski,
ks. Stanis³aw Kozierowski, podawa³
w swych przedwojennych, ale wci¹¿ czy-
tanych, pracach rok 1405 (czy¿by za
spraw¹ b³êdu drukarskiego?). Najciem-
niej staje siê pod sam¹ latarni¹. Na œmi-
gielskim ratuszu tablica upamiêtnia po-
wstanie miasta w 1458 r. Pobrzmiewa tu
dalekie echo lektury dzie³ ma³o ju¿ dziœ
miarodajnego, dziewiêtnastowiecznego
autora, Heinricha Wuttkego, który napi-
sa³ niezbyt zrêcznie, ¿e Œmigiel sta³ siê
miastem „zapewne ok. 1400, a ju¿ w ka¿-
dym razie przed 1458 r.” (bo z tego roku
pochodzi znane zestawienie miast wiel-

Metryka miasta Œmigla cz. 1

kopolskich, wymieniaj¹ce oczywiœcie tak-
¿e Œmigiel). Natomiast na œmigielskiej
stronie internetowej o lokacji nie ma ni
s³owa, wiêc historia miasta zaczyna siê
dopiero w XVI w.! W ró¿nych przestrze-
niach kr¹¿¹ wiêc ró¿ne daty, a im bli¿ej
zwyk³ego odbiorcy, nie bêd¹cego zawo-
dowym historykiem, tym wiêkszy zamêt
i niejasnoœæ.
Z pozoru sprawa ustalenia daty pocz¹t-
ku nie powinna nastrêczaæ k³opotów.
Nadanie praw miejskich jest wszak kon-
kretnym aktem prawnym, który w dodat-
ku z zasady potwierdzany by³ na piœmie
stosownym dokumentem. O ile tylko
dokument taki siê zachowa³, nic prost-
szego, jak wyczytaæ z nim datê narodzin
miasta. W istocie sprawa nie przedstawia
siê nigdy a¿ tak prosto. Lokacja miasta
by³a procesem skomplikowanym. Ozna-
cza³a nie tylko przemiany w organizacji
prawnej osady, ale przewa¿nie tak¿e
w jej stosunkach przestrzennych i demo-
graficznych. Nadanie praw miejskich do-
tyka³o kompetencji w³adzy pañstwowej
i w dawnej Polsce wymaga³o ka¿dorazo-
wo zgody monarszej. W przypadku miast
powstaj¹cych (tak, jak w przypadku Œmi-
gla) w dobrach prywatnych w³aœcicieli,
konieczne by³o wiêc najpierw uzyskanie
odpowiedniego przywileju królewskiego,
po czym dopiero nastêpowa³ w³aœciwy
dokument lokacyjny samego dziedzica
w³oœci. Daty obydwóch dokumentów
z zasady siê ró¿ni¹, przewa¿nie nawet
o kilka lat. Przywilej królewski by³ tylko

ogólnym zezwoleniem (porównaæ go
mo¿na do dzisiejszego zezwolenia na
budowê, o jakie musi zabiegaæ ka¿dy in-
westor, ale którego data nie wyznacza
oczywiœcie czasu powstania budynku).
Bywa³y przywileje na lokacje miast, któ-
rych w ogóle nie uda³o siê nigdy zreali-
zowaæ. Widaæ ju¿ w ka¿dym razie, ¿e lo-
kacja miasta by³a nie jednorazowym wy-
darzeniem, ale procesem i to przewa¿nie
procesem d³ugotrwa³ym. Samo wydanie
dokumentu te¿ nie oznacza³o automa-
tycznie powstanie miasta. Trzeba by³o
dopiero wytyczyæ rynek i ulice (pamiê-
tajmy, ¿e wiêkszoœæ naszych miast ma
charakterystyczny, regularny uk³ad prze-
strzenny), zbudowaæ domy, a przewa¿nie
tak¿e sprowadziæ osadników i zorganizo-
waæ im ¿ycie w nowym miejscu. Wszyst-
ko to musia³o trwaæ. Istniej¹ce dokumen-
ty wyznaczaj¹ wiêc tylko orientacyjne
daty takiego wieloletniego w istocie pro-
cesu. Na ogó³ w dodatku nie mamy pew-
noœci, w którym momencie zosta³y spi-
sane - przywilej monarszy powinien
otwieraæ ca³¹ procedurê, ale kancelaria
królewska, jak ka¿da biurokracja przy-
zwyczajona do operowania utar tymi
schematami, stosowa³a identyczny for-
mularz zarówno w przypadku nadawania,
jak i w przypadku potwierdzania czy od-
nawiania praw miejskich oœrodkom ju¿
istniej¹cym. Z kolei dokument dziedzica
móg³ równie dobrze byæ wystawiony na
pocz¹tku procesu lokacyjnego, jak i osta-
tecznie go zamykaæ.
Wiele mniejszych miast wielkopolskich
potraci³o w ci¹gu dziejów swe dokumen-
ty lokacyjne. S¹ dziœ jak ludzie bez me-
tryki urodzenia. Œmigiel jest w tej szczê-
œliwej sytuacji, ¿e stosowne dokumenty
posiada. Nie s¹ to co prawda przemawia-
j¹ce do wyobraŸni orygina³y, spisane na
po¿ó³k³ym pergaminie, opatrzone zawie-
szonymi na barwnych sznurach wosko-
wymi pieczêciami. Bogate archiwum
miejskie Œmigla sp³onê³o podczas wiel-
kiego po¿aru miasta w 1814 r. Znamy dziœ
jednak odpisy zatraconych wtedy doku-
mentów. W 1580 r. burmistrz Stanis³aw
Moczygroch „w imieniu swoim i ca³ej
wspólnoty miasta Œmigla” przed³o¿y³
mianowicie do urzêdu grodzkiego we
Wschowie podstawowe dokumenty miej-
skie, by wpisaæ je do stosownych ksi¹g
urzêdowych i tym samym uchowaæ przed
zapomnieniem w razie zniszczenia. By³a
to powszechna praktyka, dziêki której
zreszt¹ znamy dzisiaj brzmienie setek
dokumentów wystawionych w œrednio-
wieczu, a potem zaginionych. Œmigielski
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burmistrz przyniós³ w 1580 r. cztery do-
kumenty. Jeden z nich stanowi³a stosun-
kowo œwie¿ej daty ordynacja dziedziców
w sprawie wodoci¹gów z 1576 r., pozo-
sta³e trzy by³y natomiast piêtnastowiecz-
ne. Znajdowa³ siê wœród nich tak¿e przy-
wilej królewski. Wystawi³ go Kazimierz
Jagielloñczyk podczas pobytu w Pozna-
niu 21 lipca 1460 r. Król zbiera³ w³aœnie
pieni¹dze na kontynuowanie wojny trzy-
nastoletniej z Krzy¿akami. Na proœbê -
byæ mo¿e popart¹ jakimœ brzêcz¹cym
argumentem - biskupa poznañskiego
Andrzeja Bniñskiego (który by³ rodzo-
nym bratem zmar³ego krótko przedtem
dziedzica Œmigla, Wojciecha, i opieku-
nem jego dzieci) monarcha nada³ Œmi-
glowi w³aœciwe dla miast „niemieckie pra-
wo magdeburskie”, przenosz¹c na nie
miasto i jego mieszkañców „z prawa pol-
skiego, ruskiego lub jakiekolwiek inne-
go”. Ju¿ wzmianka o prawie ruskim - któ-
re nigdy przecie¿ nie by³o u¿ywane
w Wielkopolsce - pokazuje, ¿e kancela-
ria królewska pos³u¿y³a siê tu zupe³nie
mechanicznie i bezmyœlnie utartym wzo-
rem formularzowym, nie zastanawiaj¹c
siê nad jego zgodnoœci¹ z rzeczywisto-
œci¹. Nie trzeba zatem przywi¹zywaæ
wagi tak¿e do faktu, ¿e w dokumencie
mowa jest o nadaniu praw miejskich
w czasie teraŸniejszym. W istocie jest to
tylko potwierdzenie przez monarchê lo-
kacji dokonanej ju¿ wczeœniej. Nie jest to
zatem w³aœciwy przywilej lokacyjny,
a tylko jego odnowienie. Wynika to
zreszt¹ wyraŸnie z pozosta³ych dokumen-
tów przedstawionych w grodzie wschow-
skim - s¹ one po prostu starsze (bo dato-
wane s¹ na rok 1400 i 1415), a mówi¹
równie¿ o mieœcie. Miasto to nie jest tam
co prawda nigdzie nazywane Œmiglem.
Zawsze mowa jest o Koszanowie. Jest
jednak oczywiste, ¿e to tylko kwestia
nazwy, a chodzi w istocie o jedno i to
samo miasto. Dowodzi tego przede
wszystkim fakt, ¿e w 1580 r. wszystkie
trzy akty przedstawiono jako dokumen-
ty œmigielskie. Istnienie zreszt¹ w tak
bliskim s¹siedztwie dwóch ró¿nych miast
by³oby zupe³nym niepodobieñstwem.
Poniewa¿ istnienie wsi Koszanowo
mamy poœwiadczone du¿o wczeœniej
(najstarsza wzmianka o niej pochodzi
z 1301 r.), przyj¹æ trzeba, ¿e to na jej grun-
tach za³o¿ono miasto, które z czasem
dopiero przyjê³a nazwê Œmigla - jest ona
poœwiadczona po raz pierwszy w 1408 r.
WyraŸny dowód s³usznoœci takiego rozu-
mowania przynosz¹ przekazy o œrednio-
wiecznych sporach granicznych:
w 1400 r. rozgraniczano Koszanowo
i Poladowo, a w latach 1403-1412 toczo-

no d³ugi proces o granice Koszanowa
i Nowej Wsi. Dziœ Koszanowo nie grani-
czy z tymi miejscowoœciami, bo miêdzy
nimi le¿y Œmigiel. Do sprawy zwi¹zanych
z nasz¹ lokacj¹ przekszta³ceñ przestrzen-
nych wrócimy jeszcze za chwilê.
Przedstawione w grodzie wschowskim
dokumenty z lat 1400 i 1415 wystawione
by³y przez miejscowych dziedziców. Nie
by³y to ju¿ jednak chyba orygina³y. O ile
bowiem przy pozosta³ych pozycjach pi-
sarz urzêdowy zaznaczy³, ¿e s¹ spisane
na pergaminie i opieczêtowane odpo-
wiednimi pieczêciami, o tyle w przypad-
ku tych dwóch dokumentów stwierdzi³
tylko ogólnikowo, ¿e przedstawiono mu
nie budz¹ce w¹tpliwoœci pisma. By³y to
wiêc raczej jakieœ kopie. Obydwa doku-
menty spisane zosta³y w jêzyku niemiec-
kim. Zacznijmy od drugiego, który jest
du¿o obszerniejszy. Po ozdobnych for-
mu³ach wstêpnych (wezwaniu imienia
Bo¿ego i preambu³y uzasadniaj¹cej ko-
niecznoœæ utrwalania spraw ludzkich na
piœmie) nastêpuje prezentacja wystawcy:
„Ja Ramsz z Oppeln, dziedzic w Kosza-
nowie” (Ich Ramschel von Oppeln, er-
bherre zu Coschnaw). Oœwiadcza on, ¿e
za zgod¹ króla W³adys³awa dokona³ lo-
kacji „miasta Koszanowa” na prawie mag-
deburskim, po czym nastêpuje ca³y sze-
reg szczegó³owych regulacji. Dokument
jest obszerny i nie zawsze ca³kowicie zro-
zumia³y. Nowym prawem objêta ma zo-
staæ tak¿e Nowa Wieœ, mieszkañcy otrzy-
muj¹ prawo wygonu byd³a i hodowli
owiec. Dziedzic nadaje miastu (przewa¿-
nie za odpowiednimi op³atami) szereg
ogrodów i kawa³ków gruntu, przy czym
wymienia siê interesuj¹ce nazwy tereno-
we. Czytamy o £ ysej Górze (Kalen-
bergk), Dzikiej Górze (Wildenberg),
o „placu ¿ydowskim” (Judenplatz), o Ÿró-
d³ach Bukowym i Œwiêtym (Buchen
born, Heiliger born), o drodze na Wscho-
wê, o stawach, grobli, wiatrakach. To nie-
s³ychanie ciekawy materia³, potwierdza-
j¹cy istnienie ju¿ wtedy s³ynnych potem
œmigielskich wód Ÿródlanych, a tak¿e
wiatraków - od których œmigie³ miasto
prawdopodobnie wziê³o sw¹ now¹ nazwê.
Potem nastêpuje nadanie praw handlo-
wych: prawa handlu sol¹, prawa posiada-
nia wagi i postrzygalni sukna oraz prawo
posiadania ³aw (po dwóch rzeŸniczych,
piekarskich i szewskich). Dalej doku-
ment nasz mówi jeszcze o posiadaniu
w mieœcie „wolnej ³aŸni”, z zastrze¿eniem
darmowej k¹pieli i strzy¿enia w³osów dla
dziedzica oraz jego czeladzi dworskiej,
a tak¿e dla biednych w ka¿d¹ sobotê. Po-
tem jeszcze jest ustêp o prawie obnosze-
nia po mieœcie chor¹gwi miejskiej (co

wydaje siê ciekawym, ale bli¿ej niezro-
zumia³ym, obyczajem). Dokument koñ-
czy siê zapowiedzi¹ przywieszenia pieczê-
ci oraz dat¹ - na œw. Marcina (11 listopa-
da) 1415 r.
Drugi dokument jest du¿o krótszy, za-
równo w sensie treœci, jak i stylistyki.
Brak mu wszelkich ozdobnych formu³.
Zaczyna siê po prostu od imienia wystaw-
cy: „Ja Henryk z Oppeln pan na Kosza-
nowie”. Oœwiadcza on, ¿e nada³ swemu
miastu Koszanowo prawo handlu sol¹, do
tego zaœ wagê, postrzygalniê sukna oraz
po dwie ³awy rzeŸnicze, piekarskie i szew-
skie, nadto „wysokie kramy” oraz le¿¹ce
wokó³ „rowu miejskiego” stawy. Na koñ-
cu znów zapowiedziano pieczêæ oraz po-
stawiono datê: na œw. Jana Chrzciciela (24
czerwca) 1400 r.
Uderza tu, ¿e treœciowo postanowienia
starszego dokumentu zawieraj¹ siê
w dokumencie póŸniejszym, gdzie zosta-
³y niemal w ca³oœci powtórzone - z wyj¹t-
kiem wzmianki o „wysokich kramach”
i stawach - i poszerzone tylko o dodatko-
we zastrze¿enia i rozwi¹zania szczegó³o-
we. Prawa handlowe mia³y dla miasta
zasadnicze znaczenie. Szczególnie po-
traktowanie soli by³o zrozumia³e, jako ¿e
chodzi³o o towar prawdziwie strategicz-
ny, bez którego nikt nie móg³ siê obyæ,
a wiêc sprzedawany by³ zawsze i maso-
wo. Nader istotne by³o te¿ wy³¹czne po-
siadanie postrzygalni i wagi, co pozwala-
³o miastu zmonopolizowaæ kontrolê nad
ca³ym handlem detalicznym (jedynie
dziedzicowi wolno by³o samemu krajaæ
sukno i rozwa¿aæ towary). W miastecz-
ku tej skali nikt nie sprzedawa³ bowiem
sukna na bele, ani innych towarów w ilo-
œciach hurtowych. Zrozumia³e jest wiêc,
¿e w³adze miejskie szczególnie zabiega-
³y o te w³aœnie przywileje i ¿e dziedzic
wystawi³ najpierw dokument tylko w tej
sprawie. Pokazuje to nam te¿ we w³aœci-
wym œwietle stosunek obydwóch doku-
mentów. Dokument z 1415 r. zbiera³, po-
wtarza³, rozwija³ i uzupe³nia³ ró¿ne wcze-
œniej ju¿ nadane prawa i koncesje. Nie
jest to wiêc na pewno dokument otwie-
raj¹cy lokacjê. Wrêcz odwrotnie - mamy
tu do czynienia z aktem podsumowuj¹-
cym d³ugotrwa³y proces lokacyjny. Od-
powiada³a temu tak¿e uroczysta szata
s³owna. c.d.n.

Tomasz Jurek
Tomasz Jurek - Urodzi³ siê w 1962 r. Jest
poznaniakiem z urodzenia i jak mówi
o sobie z przekonania. Pracuje w Instytucie
Historii PAN w Poznaniu, gdzie kieruje S³ow-
nikiem Historyczno-Geograficznym Wielko-
polski. Zajmuje siê histori¹ œredniowieczn¹,
g³ównieWielkopolski i Œl¹ska.
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BALIKI KARNAWA£OWE - fotogaleria
Sierpowo Sierpowo

Wonieœæ Wonieœæ

50 lat na dobre i z³e

Jedenaœcie ma³¿eñskich par, które pó³
wieku temu w œmigielskim Urzêdzie

Stanu Cywilnego wypowiedzia³y sakra-
mentalne „tak”, zosta³o odznaczonych
medalami prezydenta RP za „D³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie”. Uroczystego
wrêczenia odznaczeñ dokona³ 19 stycz-
nia w restauracji „Marta” burmistrz
Wiktor Snela. ¯yczenia jubilatom z³o-
¿yli równie¿ Wies³aw Kasperski - prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej, wicebur-
mistrz Wies³awa Poleszak-Kraczewska
oraz Danuta Marciniak - skarbnik Œmi-
gla.
Tak jak piêædziesi¹t lat temu, zabrzmia-
³y dŸwiêki weselnego Marsza Mendel-
sona i s³owa ma³¿eñskiej przysiêgi, od-
czytane przez Tadeusza Marciniaka -
kierownika USC. Wzniesiono tak¿e
toast za pomyœlnoœæ jubilatów.
Z³ote gody obchodzili: Gertruda i Sta-
nis³aw Adamczakowie, Janina i Kazi-
mierz Józefczakowie, Bo¿ena i Adam
Kreuschner, Bo¿ena i Stanis³aw Mada-
liñscy ze Œmigla, Krystyna i Czes³aw
Han, El¿bieta i Ryszard Pawlak z Cza-
cza, Janina i Leon Rydlichowscy, Wa-
lentyna i Tadeusz Stró¿yñscy z Przy-

sieki Polskiej, Marianna i Czes³aw Sko-
raccy z Bielaw, Helena i Zbigniew
Klem z Koszanowa oraz Miros³awa
i Zbigniew Walkiewicz z Robaczyna.

AKA
foto A. Kasperska

Odznaczeni jubilaci
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Og³oszenia drobne

Sprzedam rozsadê pomidora
tel. 601 88 14 77

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Cyklinowanie pod³óg
tel. 721 062 230

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

W roku 2012 œmigielski samorz¹d
bêdzie kontynuowa³ budowê ka-

nalizacji, wyremontuje piêæ wiejskich
œwietlic,  a tak¿e wybuduje drogê
gminn¹ prowadz¹c¹ z kopalni gliny w
Przysiece Polskiej do fabryki dachó-
wek w Widziszewie.
Projekt „Kompleksowe zagospodaro-
wanie œcieków w zlewni rzeki Obry -
Gmina Œmigiel” w tym roku bêdzie
kontynuowany w trzech etapach.
Pierwszy obejmie budowê sieci kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjno-ciœnie-
niowej wraz z kana³ami bocznymi
i przepompowniami w Nowej Wsi i Œmi-
glu. W tym etapie przewiduje siê wy-
konanie ok. 5,7 km sieci grawitacyjnej,
ok. 1,2 km ruroci¹gu t³ocznego, 191
pod³¹czeñ zakoñczonych przed gra-
nic¹ posesji studzienk¹ oraz 3 prze-
pompownie œcieków. Kanalizacja zosta-
nie po³o¿ona w Œmiglu w ulicach: Ki-
liñskiego, Wyspiañskiego, Wiatrako-
wej, Skar¿yñskiego, Sikorskiego, Pa-
derewskiego, Koœciuszki (odcinek po-
miêdzy ul. Pó³nocn¹ a Skar¿yñskiego
oraz odcinek pomiêdzy ul. Orzeszko-

Gminne inwestycje w 2012
wej, a Witaszka), Koœciañskiej, Konop-
nickiej, Dzia³kowej, Broniewskiego,
a w Nowej Wsi w ulicy Œmigielskiej. Etap
drugi bêdzie obejmowa³ budowê sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci-
œnieniowej wraz kana³ami bocznymi
i przepompowniami w miejscowoœci Sta-
ra Przysieka Druga. Zostanie tam u³o¿o-
ny ponad kilometr kanalizacji grawitacyj-
nej, ok. 355 m ruroci¹gu t³ocznego,
30 pod³¹czeñ zakoñczonych przed gra-
nic¹ posesji studzienk¹ oraz jedna prze-
pompownia œcieków. Trzeci etap bêdzie
realizowany w Robaczynie. Zostanie tam
wykonana sieæ kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjno-ciœnieniowej wraz z kana³ami
bocznymi i przepompowniami œcieków,
tj.: 1,8 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,
977 m ruroci¹gu t³ocznego, 59 pod³¹czeñ
zakoñczonych przed granic¹ posesji stu-
dzienk¹ oraz 3 przepompownie œcieków.
Remont œwietlic zaplanowano w Wonie-
œciu, Karœnicach, Bronikowie, Robaczy-
nie i Starej Przysiece Pierwszej. Wszyst-
kie obiekty zostan¹ odnowione w ramach
programu „Leader +”. Prace rozpoczn¹
siê wiosn¹ i potrwaj¹ do jesieni.

W przypadku budowy drogi gminnej pro-
wadz¹cej z kopalni gliny w Przysiece Pol-
skiej do fabryki dachówek w Widzisze-
wie œmigielski samorz¹d bêdzie jedynie
realizatorem inwestycji, któr¹ w ca³o-
œci sfinansuje jej inwestor - Firma
„ETEX”.

AKA

Wojewoda wielkopolski zawiada-
mia o wszczêciu postêpowania

w sprawie wydania decyzji o ustale-
niu lokalizacji linii kolejowej dla in-
westycji: „Modernizacja linii kolejo-
wej E-59 Wroc³aw-Poznañ na odcin-

Modernizacja linii kolejowej E-59
ku Koœcian-Czempiñ od km 111,250 do
km 131,080”.
Inwestycja wymaga przejêcia nieru-
chomoœci lub ich czêœci, w zwi¹zku
z czym sporz¹dzono mapy z projek-
tami podzia³u nieruchomoœci prze-

znaczonych na ten cel. Wykaz nieru-
chomoœci objêtych liniami rozgrani-
czaj¹cymi oraz ich podzia³ jest do-
stêpny w Internecie - http://www.smi-
giel.pl/files/upload/file/2012/kole-
je59.pdf

21 grudnia - Gliñsko
Na K-5 w Gliñsku zatrzymano j¹d¹ce-
go rowerem 47-latka z Œmigla, badanie
wykaza³o 0,9 promila alkoholu w orga-
nizmie kontrolowanego.

29 grudnia - Œmigiel
Przy piwie spêdza³o œwi¹teczn¹ prze-
rwê od nauki piêciu 16-latków z gm.

Œmigiel i 14-latek z Koœciana. Informa-
cjê o dewastacji ³awki przez nieletnich
na placu zabaw w St. Bojanowie poli-
cja otrzyma³a ok. 2115. Policjanci nie
potwierdzili jednak wandalizmu, nielet-
ni przestawili tylko jedn¹ z ³awek, aby
w bardziej kameralnych warunkach
zaj¹æ siê trzema puszkami piwa.
O sprawie zosta³ poinformowany s¹d
rodzinny, trwaj¹ tak¿e ustalenia, jak
nieletni weszli w posiadanie alkoholu.

30 grudnia - Bronikowo

Ok. godz. 1405 przewróci³ siê jad¹cy
quadem 36-latek z gm. Œmigiel. Bada-
nie wykaza³o, ¿e  ma on ponad 3 pro-
mile alkoholu w organizmie. Mê¿czy-
zna z ogólnymi pot³uczeniami trafi³ do
szpitala.

2 stycznia - Olszewo
Ok. godz. 1535 zatrzymano jad¹cego
rowerem 58-latka z gm. Œmigiel, bada-
nie wykaza³o 2,3 promila alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego.
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 02/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

------------------------------------

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 1/12
brzmia³o: „ZAPRASZAMY NA KONCERT
NOWOROCZNY”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Katarzyna Œliwiñska w Bronikowa.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600)

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

Pionowo
1. du¿a miska
2. w³osy nad oczodo³em
3. opieka, troskliwoœæ
4. na kuchennym stole
5. cz³onek taboru
6. oko posp.
7. mu³, szlam
9. daszek kuchenny
10. dawny statek z wios³ami
11. naprawa budynku
12. robocze zebranie
18. popularne imiê psa
21. sk³adnik benzyny
22. dokumenty w s¹dzie
24. dwanaœcie tuzinów
26. sprzêt do siedzenia
28. s³usznoœæ pogl¹du
29. wojskowy kolor ochronny
31. heca, komedia posp.
32. lêk
34. jadalnia na statku
35. czêœæ gry tenisowej
37. têtnica g³ówna
39. atak
40. Krystyna, aktorka
43. marionetka

45. autor „Nory”
49. taœma filmowa
51. uliczna reklama œwietlna
53. zwój, rulon
55. dzia³ podleg³y ministrowi
56. bohater „Ch³opów”
57. pisklê krzy¿ówki
58. jamka
60. wolnomularz
61. rejon ³owiecki
63. zwój, rulon
65. krzew kokainowy
69. basen portowy

Poziomo
7. wybuchowy ester
13. zespó³ uli
14. mebel biblioteczny
15. w rodzinie waleni
16. dawne okrycie wierzchnie pra³ata
17. pospolity chwast
19. dziesiêæ kwintali
20. figiel
23. prezydent i aktor
25. zmierzwiony w³os
27. pi³a do kamieni
30.  sedno sprawy

33. mg³a ze spalinami
36. impreza taneczna
38. silny napar herbaciany
41. polska królowa
42. materia³ opa³owy
44. z³uda, urojenie
45. stary ¿o³nierz
47. kobieta
48. bogacz, krezus
50. zespó³ komórek
52. furia
54. dryblas
57. metalowe naczynie na wodê
59. rzymski Eros
62. nieznany autor
64. dodatek do umowy
66. dawny w³adca Rosji
67. górna czêœæ tu³owia
68. imiê Allena
70. czerwony dar ¿ycia
71. grecka litera
72. koñczyna górna
73. brat Abla
74. paznokieæ sarny
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Na walentynkow¹ kolacjê na stole sta-
wiamy dwa nakrycia i wyj¹tkowe

dania - lekkie i pobudzaj¹ce zmys³y. Jeœli
s¹ one przyrz¹dzone z uczuciem, na pew-
no trafi¹ do serca i jest szansa, ¿e kolacja
przeci¹gnie siê do œniadania.
Co nale¿y zrobiæ, aby wieczór siê uda³?
Przede wszystkim licz¹ siê chêci i na
pewno to doceni¹ nasi partnerzy. Liczy
siê to, ¿e zaskoczymy partnera/kê, zara-
zem pokazuj¹c, jak bardzo kochamy.
Jest wiele produktów uwa¿anych za afro-
dyzjaki, jednak nie ka¿dy nadaje siê na
romantyczn¹ kolacjê. Na przyk³ad czosn-
ku nie bra³bym pod uwagê ze wzglêdu
na zapach. Polecam szparagi, seler na-
ciow¹ (choæ dla mê¿czyzn niekoniecz-
nie), karczochy, owoce morza, natkê pie-
truszki, trufle, orzechy, arbuz, czekola-
dê, truskawki oraz gruszki. Warto przy-
prawiaæ dania papryk¹, ga³k¹ muszkato-
³ow¹, curry, imbirem, gorczyc¹, kur-
kum¹. Przyprawy te zawieraj¹ substan-
cje delikatnie dra¿ni¹ce, które zwiêkszaj¹
ukrwienie, co sprawia, ¿e stajemy siê
bardziej wra¿liwi na dotyk. Ponadto po-
lecam szampan lub czerwone wino. Ser-
wuj¹c kolacjê, pamiêtajmy, ¿eby zadbaæ
o nastrój: bia³y obrus, œwieczki, czerwo-
ne ró¿e, muzyka. Potrawy powinny byæ
lekkostrawne. Pamiêtajmy, aby siê nimi
nie przejadaæ, bo staniemy siê leniwi
i ospali.

Przez ¿o³¹dek do serca

Sa³atka z grillowanym kurczakiem
0,5 ma³ej sa³aty lodowej
1 czerwony pomidor
0,5 ogórka
1 czerwona cebula
50g ma³ych grzanek
1 pierœ z kurczaka (300g)
50 g parmezanu (mo¿na u¿yæ ¿ó³tego
sera)
1 ³y¿ka posiekanej natki pietruszki
Przyprawy: curry, kurkuma, sól, pieprz,
s³odka papryka w proszku.
Sos:
5 ³y¿ki musztardy francuskiej (gorczyca
w ca³oœci)
4 ³y¿ki majonezu
1 ³y¿eczka p³ynnego miodu
0,5 ³y¿eczki octu winnego
1 ³y¿eczka oliwy z oliwek

Umyte i osuszone miêso kurczaka pokro-
iæ na ma³e kawa³ki, oko³o 3x6 cm. Posy-
paæ szczypt¹ soli, pieprzu, odrobin¹ cur-
ry, kurkumy. Na patelni rozgrzaæ 4 ³y¿ki
oliwy i usma¿yæ miêso ze wszystkich
stron, pod koniec sma¿enia posypaæ pa-
pryk¹ ( nie nale¿y poddawaæ d³ugiej ob-
róbce sproszkowanej papryki poniewa¿
nadaje potrawie gorzki smak). Kurcza-
ka wy³o¿yæ z patelni, wymieszaæ z natk¹
pietruszki, zostawiæ do ostudzenia. Sa³a-
tê oczyœciæ i porwaæ na ma³e kawa³ki.
Pomidor i ogórek pokroiæ w kostkê, ce-
bulê w kr¹¿ki. Do sa³atki dodaæ ostudzo-
ne miêso z kurczaka, warzywa i grzanki.
Sk³adniki wymieszaæ.
Sos: ubiæ trzepaczk¹ musztardê, majo-
nez, mód, ocet i oliwê. Tak przygotowa-
ny sos wlaæ na sa³atkê i delikatnie wy-

mieszaæ. Ca³oœæ posypaæ wiórkami par-
mezanu. Do sa³atki œwietnie pasuje ba-
gietka z œwie¿ym mase³kiem.

Deser: krem gruszkowo-jogurtowy
(porcja dla 4 osób)
1,5 opakowania ¿elatyny (15g)
1 puszka gruszek w syropie (460g gru-
szek)
1/3 szklanki wody
10 dag cukru pudru
1 szklanka œmietany kremówki
1 szklanka jogurtu naturalnego
Do skropienia deseru:
Polewa czekoladowa lub balsam mio-
dowy przyrz¹dzony z miodu i octu bal-
samicznego w proporcji 1:1.

¯elatynê namaczamy w zimnej wodzie.
Gruszki ods¹czamy i miksujemy. Po³owê
œmietany ubijamy na sztywno z cukrem
pudrem. Wstawiamy do lodówki. Resztê
œmietany podgrzewamy w rondelku, nie
doprowadzaj¹c do wrzenia. Zdejmujemy
z ognia, w gor¹cej œmietanie rozpuszcza-
my ¿elatynê. Studzimy, ³¹czymy z grusz-
kowym puree oraz jogurtem. Na koniec
dodajemy ubit¹ kremówkê. Wnêtrze
4 miseczek smarujemy delikatnie olejem.
Wlewamy masê gruszkowo-jogutrow¹,
wstawiamy na minimum 4 godziny do lo-
dówki. Przed podaniem wk³adamy mi-
seczki z deserem na kilka sekund do
gor¹cej wody. Miseczki przykrywamy
talerzykiem i odwracamy do góry dnem.
Zdejmujemy. Mo¿na udekorowaæ owoca-
mi. Podajemy z polew¹ czekoladow¹ lub
balsamem miodowym.

S³awomir Grzesiewicz

Co czytaæ w lutym?

Walentynki - obchodzone 14 lutego
œwiêto zakochanych wywodzi siê

z kultury anglosaskiej, a œwiêty Walen-
ty patronuje mu od oko³o XV wieku.
Ten popularny dziœ œwiêty, biskup Ter-
ni, który zgin¹³ mêczeñsk¹ œmierci¹,
nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e zrobi ka-
rierê wœród zakochanych i ma³¿eñstw,
przez d³ugi czas by³ bowiem patronem
chorych na epilepsjê i choroby umy-
s³owe. Dlaczego zosta³ patronem zako-
chanych? Nie wiem - byæ mo¿e, dlate-
go, ¿e stan uczuciowy zakochanych
niezale¿nie od p³ci, wieku i wykszta³-
cenia przypomina chwilami umys³ow¹
chorobê?
Do Polski obchody walentynkowe tra-
fi ³y w latach 90. ubieg³ego wieku
i budz¹ wœród nas wiele skrajnych
emocji. Dla niektórych to œwiêto kiczu,
dla innych okazja do spêdzenia mi³e-

go dnia w towa-
rzystwie kocha-
nych osób. Nie-
mniej, uwa¿am,
¿e idea jest sym-
patyczna, ale za-
miast tandetnej
kartki i SMS-a o
pr ymitywnych
treœciach pole-
cam ksi¹¿kê -
o mi³oœci oczy-
wiœcie!
„Jeden dzieñ” Dawida Nichollsa - zachê-
cam do przeczytania tej ksi¹¿ki wszyst-
kich bez wzglêdu na to, czy obchodz¹
„walentynki”, czy te¿ nie. „Jeden dzieñ”
to niezwyk³a opowieœæ o przyjaŸni, mi³o-
œci, marzeniach, nienawiœci a tak¿e
o ludzkich s³aboœciach i triumfach.
Dwoje m³odych ludzi, Emma i Dexter,

spotykaj¹ siê w noc po zakoñczeniu
studiów, 15 lipca. Jutro ka¿de pójdzie
w³asn¹ drog¹. Gdzie bêd¹ za rok, dwa,
dwadzieœcia lat? Jak ten dzieñ wp³ynie
na losy Emmy - ambitnej, bystrej, nie-
œwiadomej w³asnej urody i zakomplek-
sionej dziewczyny, która do wszystkie-
go, co posiada, musi dojœæ w³asn¹
prac¹? Czy ten dzieñ zmieni coœ
w ¿yciu Dextera - przystojniaka, który
ma wszystko, o czym pomyœli? Ona
szuka mi³oœci, on seksu i rozrywki.
Zapewniam, ¿e nie jest to cukierkowa
opowieœæ o mi³oœci. Na podstawie
ksi¹¿ki powsta³ film z Anne Hathaway
i Jimem Sturgessem w rolach g³ów-
nych. Niestety brak polskiego dubbin-
gu skutecznie uniemo¿liwia skupienie
siê na treœci filmu i zwi¹zanych z nim
emocjach. Tak, wiêc w pierwszej ko-
lejnoœci ksi¹¿ka, póŸniej film.

Aldona Micha³owska
Ksi¹¿kê mo¿na wypo¿yczyæ w Miej-
skiej Bibliotece w Œmiglu.
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Uczestnicy wyprawy: Bartosz Czar-
necki, 23 lata. Mieszka w Œmiglu.

Student V roku doradztwa zawodowego,
pracownik firmy Doradztwo BHP IM-
PREG. Zami³owania: wszystko, co zwi¹-
zane z rowerami (turystyka rowerowa,
sporty wyczynowe, maratony).
Krzysztof Czeszak, 21 lat. Mieszka w Ko-
korzynie k. Koœciana. Student trzeciego
roku resocjalizacji i drugiego roku psy-
chologii. Zainteresowania - kryminolo-
gia, turystyka rowerowa.
Na rowerach do tej pory zwiedzili po³u-
dniow¹ Europê - Praga, Brno, Wiedeñ
(2008, 2010r.) a w 2011 r. Pary¿. Trasa
do Pary¿a liczy³a 1539 km. Przejechali
tê drogê w 11 dni.

Fragment I:
Pobudka jak zwykle o 530. Zjedliœmy œnia-
danie, po¿egnaliœmy gospodarza, po czym
ruszyliœmy niemieckimi drogami w stronê
Fuldy. RzeŸba terenu nas nie rozpieszcza-
³a. Po przejechaniu oko³o 30 km czeka³ nas
siedmiokilometrowy podjazd. Wspinaliœmy
siê na niego z prêdkoœci¹ nie przekracza-
j¹c¹ 8km/h. Na duchu podtrzymywa³a nas
jedynie wizja krajobrazu rozci¹gaj¹cego
siê ze szczytu góry, sk¹d - jak siê okaza³o -
nie by³o poza drzewami nic widaæ. Trud
w³o¿ony w dotarcie na górê wynagrodzi³
nam jednak blisko dziesiêciokilometrowy
zjazd, na którym rozwijane by³y prêdkoœci

„Do Pary¿a na dwóch
kó³kach”

Bartosz Czarnecki
Krzysztof Czeszak

2 marca br., godz. 1900
sala kameralna

Centrum Kultury w Œmiglu

wstêp wolny

rzêdu 55km/h.

Fragment II:
Od stolicy Francji dzieli³o nas jeszcze 300
km. Pierwsze kilometry pokonaliœmy bocz-
nymi drogami. Po dotarciu do miasta Vi-
try Le Francois, sk¹d resztê trasy przezna-
czonej na ten dzieñ mieliœmy pokonaæ
drog¹ krajow¹, stwierdziliœmy, ¿e lepiej
nad³o¿yæ kilkanaœcie kilometrów i jechaæ
drogami mniej uczêszczanymi przez samo-
chody. PóŸniej tego wcale nie ¿a³owaliœmy,
gdy¿ decyzja ta pozwoli³a nam zbli¿yæ siê
nieco do natury… Jechaliœmy drog¹, na
której przez 10 km nie widzieliœmy ¿adne-
go samochodu. Wzd³u¿ niej przez ca³y czas
rozci¹gniêty by³ pastuch (ogrodzenie pod
pr¹dem, zapobiegaj¹ce rozchodzeniu siê
zwierz¹t). W pewnym momencie jednak
nawigacja kaza³a skrêciæ w lewo, przeci-
naj¹c ogrodzenie. Zatrzymaliœmy siê, po
chwili zastanowienia - lepiej nad³o¿yæ 15
km i jechaæ prosto czy skrêciæ za ogrodze-
nie i dotrzeæ szybciej na nocleg (zw³aszcza,
¿e mieliœmy za sob¹ ponad 140 km) -
stwierdziliœmy, ¿e jednak skrêcimy w lewo.
Opuœciliœmy drut w ogrodzeniu, przenie-
œliœmy rowery i ruszyliœmy. Trochê w stra-
chu, gdy¿ robi³o siê ju¿ szaro, do tego to
dziwne ogrodzenie i tablica z napisem:
Zone dangereuse, acces interdit, pendant
les tirs. Nie wiedzieliœmy, co to oznacza,
ale jechaliœmy dalej. W pewnym momen-

cie zza krzaków wybieg³o stadko m³odych
dzików, a za nimi dwa du¿e. Adrenalina
sprawi³a, ¿e jak najszybciej opuœciliœmy ten
teren. Takich stad dzików by³o kilka. Jak
siê póŸniej okaza³o, by³ to teren ich hodow-
li. Po kilku kilometrach dotarliœmy do
miejscowoœci Maille Le Camp.

Fragment III:
Z uwagi na to, ¿e wczoraj nie by³o mo¿li-
woœci kupienia ¿adnych produktów
w sklepach, wszystko, co mieliœmy, zjedli-
œmy na niedzieln¹ kolacjê. Œniadanko wiêc
przewidzieliœmy w najbli¿szej miejscowo-
œci, czyli oko³o 10 km od miejsca noclegu.
By³ to trudny odcinek, gdy¿ górki by³y nad-
zwyczaj wysokie i strome. Na parkingu
przed ALDI zrobiliœmy sobie piknik. Tego
dnia nasze liczniki rowerowe wskaza³y, ¿e
znajdujemy siê 1000 km od domu. Oko³o
godz. 1300 przekroczyliœmy granicê nie-
miecko - francusk¹. Oczywiœcie nie mog³o
zabrakn¹æ zdjêcia przy tablicy informuj¹-
cej o wkroczeniu do Francji. Przy doje¿d¿a-
niu do miejscowoœci Morhange wyprzedzi³
nas bus na francuskich numerach rejestra-
cyjnych, kawa³ek przed nami zatrzyma³
siê, po czym wysiad³o z niego dwóch mê¿-
czyzn. Okaza³o siê, ¿e to Polacy pracuj¹cy
we Francji. Widzieli flagi zawieszone na
rowerach, wiêc siê zatrzymali.
Zapraszamy na pokaz zdjêæ z wyprawy.

Tomasz Stankowiak

Ma³y wielki œwiat zaprasza

W œrodê, 28 grudnia Zarz¹d Osiedla
 nr II w Œmiglu zorganizowa³ wyjazd

do kina w Poznaniu dla dzieci mieszkaj¹cych
na terenie osiedla. Z oferty skorzysta³o pra-
wie 50 dzieci w wieku od 10 do 16 lat oraz
kilkoro rodziców w roli opiekunów. Przed
seansem w technice 3D pt. „Mali agenci.
Wyœcig z czasem” uczestnicy wycieczki mo-
gli zapoznaæ siê z wnêtrzem olbrzymiego

Dzieci Osiedla nr II w Cinema City
gmachu poznañskiego
Cinema City. Wyjazd
by³ nie tylko atrakcj¹, ale
równie¿ okazj¹ do inte-
gracji m³odych miesz-
kañców osiedla.

Wojciech
Adamczewski

foto W. Adamczewski Przed Cinema City
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³ 21 stycz-

nia uczniów klas I-IV szkó³ podsta-
wowych do wspólnego spêdzenia so-
botniego przedpo³udnia. W salce
spor towej przy basenie k¹pielowym
dzieci  wziê³y udzia³  w zabawach
sportowo-rekreacyjnych przygotowa-
nych przez pracowników OKFiR-u.
Ka¿de dziecko otrzyma³o imienn¹
kar tê, na której „zalicza³o” konkur-
sy. Wœród zabaw by³y rzuty karne

Zimowy Festyn
na ma³¹ bramkê,
slalom z przeszko-
dami, rzuty ringo
na planszê z kó³-
kami, lotkami do
tarczy, skakanie
na skakance. Na
zakoñczenie od-
by³o siê losowa-
nie nagród.

OKFiR
foto OKFiR Uczniowie klas I-IV na Festynie Sportowym

Podczas uroczystego spotkania w Pa-
³acu Dzia³yñskich w Poznaniu,

20 grudnia 2011 r., Marek WoŸniak - mar-
sza³ek województwa wielkopolskiego
wrêczy³ jednorazowe stypendia naukowe
uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
studentom szkó³ wy¿szych.
W tym roku decyzj¹ Zarz¹du Wojewódz-
twa Wielkopolskiego stypendium otrzy-
ma³o 26 osób (16 uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych i 10 studentów). Na reali-
zacjê jednorazowego stypendium nauko-
wego w roku 2011 Samorz¹d Wojewódz-

Patryk stypendyst¹
twa Wielkopolskiego przeznaczy³ kwotê
57 000 z³, a ³¹cznie od roku 2007 - 276
000 z³.
Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
otrzymali w tym roku stypendia w wyso-
koœci 2500 z³, 2000 z³ oraz 1500 z³, a stu-
denci - 3500 z³ oraz 2500 z³.
Nagrodzeni s¹ laureatami i finalistami
olimpiad oraz konkursów o zasiêgu ogól-
nopolskim i miêdzynarodowym. Stypen-
dyœci brali udzia³ w wielu projektach ba-
dawczych, seminariach i konferencjach,
s¹ tak¿e autorami prac naukowych i ar-

tyku³ów.
Wielki sukces odniós³ Zespó³ Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie, ponie-
wa¿ wœród wyró¿nionych uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych znalaz³ siê Patryk
Franek, uczeñ IV klasy technikum kszta³-
c¹cego w zawodzie technik ekonomista.
By³ jedynym reprezentantem naszego
regionu w gronie nagrodzonych, gdzie
przewa¿ali uczniowie szkó³ wielkomiej-
skich.

M.D.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra
Grosza jest najwiêksza na œwiecie.

Takie has³o przyœwieca akcji, do której
na prze³omie listopada i grudnia przy³¹-
czy³y siê Szko³a Podstawowa oraz Gim-
nazjum w Œmiglu. Towarzystwo „Nasz

Dom” (organizator akcji) pragnie uœwia-
domiæ dzieciom i m³odzie¿y, i¿ ka¿da drob-
na moneta mo¿e pomóc. Zebrane fundu-
sze przekazywane s¹ najbardziej potrzebu-
j¹cym Domom dla Dzieci, rodzinnym do-
mom dziecka i zawodowym rodzinom za-

stêpczym. Po przeliczeniu przez uczniów
zebranych pieniêdzy, na pocz¹tku stycz-
nia (zgodnie z ¿yczeniem organizatora)
paczki z monetami zosta³y przekazane to-
warzystwu. W szkole podstawowej zebra-
no 323,28 z³ (12317 monet) a w gimnazjum
2349 monet, tj. 217,60 z³.

M.D.

Góra Grosza

Zaproszenie na Wiosenny Turniej Warcabowy
4 marca 2012 r.

4 marca w Domu Wiejskim w Starym Bojanowie odbêdzie siê II Wiosenny Turniej Warcabowy
o Puchar Burmistrza Œmigla, w warcabach 64-polowych, pod patronatem Gminnej Komisji Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ pod nr. tel. 607 982 873, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca.

Warunki uczestnictwa:
Turniej jest otwarty dla wszystkich amatorów gry w warcaby z wy³¹czeniem osób uprawiaj¹cych t¹ dyscyplinê sportu
(tj. systematycznie uczestnicz¹cych w zawodach ogólnopolskich, europejskich i œwiatowych).

Kategorie wiekowe:
Dzieci do lat 13 (uczniowie szkó³ podstawowych i m³odsze)
Doroœli (gimnazjum i starsi)

Nagrody:
Puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe za miejsca I-III (w kat. doros³ych I-VI), dyplomy za miejsca I-III
(w kat. dzieci I-X), medale dla dzieci za miejsca I-III.
Upominki dla: najstarszego zawodnika, najlepszego gimnazjalisty, najlepszej kobiety.



Jubileuszowa Orkiestra w Œmiglu

MetafizyczniZespó³ wokalny „Fant”

Pryzmat-BisZespó³ pod kierunkiem Piotra Andrynowskiego




