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ZAPRASZAMY NA „IGNYSIOWY LAUR 2013”

Edward Ignyœ

W dniach 30 listopada i 1 grudnia
2013 roku w Niet¹¿kowie i Œmiglu

odbêd¹ siê III Wielkopolskie Konfronta-
cje M³odych Dudziarzy i Skrzyp-
ków Kapel Dudziarskich im.
Edwarda Ignysia - „IGNYSIOWY
LAUR”.
Konfrontacje maj¹ na celu wy³o-
nienie uzdolnionych m³odych
dudziarzy i skrzypków, populary-
zacjê folkloru muzycznego po-
wiatu koœciañskiego oraz upa-
miêtnienie dzia³alnoœci Edwarda
Ignysia - wybitnego dudziarza,
skrzypka, bandonisty i muzyka
ludowego, a tak¿e nauczyciela
wielu pokoleñ wielkopolskich
kapel dudziarskich.
Konfrontacje s¹ konkursem in-
strumentalnym dla pocz¹tkuj¹-
cych dudziarzy i skrzypków, któ-
rzy pobieraj¹ naukê nie d³u¿ej jak
4 lata. Podczas pierwszego dnia
odbêd¹ siê warsztaty pod kierun-
kiem mistrzów gry na dudach
i skrzypcach podwi¹zanych. Dru-
gi dzieñ rozpocznie siê od prze-
s³uchañ konkursowych. Uczest-
nicy musz¹ zaprezentowaæ dwa
wybrane przez siebie utwor y
i jeden zaproponowany przez or-
ganizatorów. W tym roku jest nim
walcerek z folkloru muzycznego

powiatu koœciañskiego. M³odych adep-
tów sztuki dudziarskiej bêdzie ocenia³o
jury w osobach: prof. Bogus³aw Linette,

Kazimierz Budzik i Janusz Jaskulski.
W dalszej czêœci dnia uczestnicy konkur-
su zagraj¹ przy grobach Edwarda Igny-

sia i Edmunda Wasielewskiego,
przejd¹ ulicami Œmigla, z³o¿¹
kwiaty pod tablic¹ upamiêtnia-
j¹c¹ Edwarda Ignysia oraz
wezm¹ udzia³ we mszy œw. Kon-
frontacje zakoñczy koncert lau-
reatów ok. godz. 1600 w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury
w Œmiglu. Wezm¹ w nim tak¿e
udzia³ zaproszone kapele du-
dziarskie i koŸlarskie oraz ze-
spo³y folklorystyczne.
Organizatorami konfrontacji
s¹: Urz¹d Miejski Œmigla, Sto-
warzyszenie Mi³oœników Folk-
loru „¯eñcy Wielkopolscy”, Ze-
spó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Kasprowicza
w Niet¹¿kowie oraz Centrum
Kultury w Œmiglu.
Zadanie jest wspó³finansowane
ze œrodków Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego.

Serdecznie wszystkich
zapraszamy!

Rafa³ Rosolski
Foto: Zygmunt Gajewski
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Podczas wrzeœniowej sesji œmigielscy
radni podjêli trzy uchwa³y, z czego

dwie dotyczy³y wysokoœci lokalnych
op³at na kolejny rok. Okreœlili wysokoœæ
rocznych stawek podatku od œrodków
transportowych oraz podatku od nieru-
chomoœci. Stawki obydwu podatków
w roku 2014 pozostan¹ na poziomie roku
bie¿¹cego, a wiêc nie ulegn¹ zmianie.
Radni ponadto wyrazili zgodê na sprze-
da¿ trzech lokali mieszkalnych znajduj¹-
cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ulicy Koœciuszki w Œmiglu.
Podczas sesji odby³o siê równie¿ wrêcze-
nie aktów nadania stypendium przyzna-
nych przez Stowarzyszenie Oœwiatowe im.
Dezyderego Ch³apowskiego uczniom,
a zarazem mieszkañcom œmigielskiej
gminy. Stypendium sta³e otrzymali: Do-
minika Piotrowska i Tomasz Piotrowski
- uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w Lesznie, zaœ roczne stypendium
przyznano: Natalii Skorackiej - uczenni-

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ

cy liceum w Koœcianie, Dariuszowi Pta-
szyñskiemu - uczniowi Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie oraz
Natalii J¹der - uczennicy III Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Lesznie. Wszyscy
uczniowie maj¹ wysok¹ œredni¹ z ocen
oraz osi¹gniêcia w konkursach, zarów-

no na szczeblu szkolnym, jak i wojewódz-
kim oraz ogólnopolskim. Stypendyœci
odebrali równie¿ gratulacje i nagrody
z r¹k burmistrza, Wiktora Sneli oraz prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej - Wies³a-
wa Kasperskiego.

AKA, fot. A. Wieczorek

Wrêczono akta nadania stypendium

Czêœæ VIII
Przedstawione w czêœci VII kontrakty
obejmuj¹ce budowê sieci kanalizacyjnej
w: Œmiglu, Nowej Wsi, Robaczynie i Sta-
rej Przysiece Drugiej by³y ostatnimi za-
daniami, jakie gmina Œmigiel mia³a wy-
konaæ zgodnie z pierwotnym za-
kresem projektu pt. „Komplek-
sowe zagospodarowanie œcie-
ków w zlewni rzeki Obry - Gmi-
na Œmigiel”. Jednak¿e w zwi¹z-
ku z zaoszczêdzeniem w lutym
2012 roku czêœci œrodków finan-
sowych w lutym gmina Œmigiel
zwróci³a siê z wnioskiem do
NFOŒiGW, jako Instytucji Wdra-
¿aj¹cej Program Operacyjny In-
frastruktura i Œrodowisko,
o mo¿liwoœæ rozszerzenia projek-
tu o dodatkowy zakres prac.
Oszczêdnoœci mia³yby byæ wyko-
rzystane przy realizacji nowych
zadañ obejmuj¹cych rozbudowê i moder-
nizacjê oczyszczalni œcieków oraz budo-
wê kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
œciach: Wonieœæ, Sp³awie i Karœnice.
Wniosek o wykorzystanie oszczêdnoœci
przeszed³ pomyœlnie weryfikacjê zarów-
no NFOŒiGW, jak i Ministerstwa Œrodo-
wiska.
31 stycznia 2013 r. zosta³ podpisany przez
Burmistrza Œmigla - Wiktora Snelê przy
kontrasygnacie skarbnika Œmigla - Da-
nuty Marciniak aneks z NFOŒiGW na

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL

zwiêkszenie zakresu realizowanego pro-
jektu i przed³u¿enie terminu jego reali-
zacji. Wed³ug podpisanego aneksu kwo-
ta wydatków kwalifikowalnych to 56,2
mln z³, z czego gmina Œmigiel otrzyma
dofinansowanie w wysokoœci 42,6 mln z³.

Dziewi¹ty kontrakt: Sp³awie.
Kontrakt dziewi¹ty jest pierwszym kon-
traktem zrealizowanym po rozszerzeniu
pierwotnego zakresu rzeczowego projek-
tu. Dotyczy³ on budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciœnieniowej
wraz z kana³ami bocznymi i przepom-
powniami œcieków na terenie miejscowo-
œci Sp³awie. Wykonawc¹ robót budowla-
nych by³a firma „ZINSTAL - IZOL - GAZ”
Rafa³ Kaczor z siedzib¹ w Ruchocicach.
Umowa z wykonawc¹ zosta³a podpisana

21 marca 2013 r. Wykonawca podpisuj¹c
j¹ zobowi¹za³ siê by wykonaæ zadanie do
21 wrzeœnia 2013 r. Roboty budowlane zo-
sta³y zakoñczone ju¿ na prze³omie czerw-
ca i lipca, jednak¿e w zwi¹zku z brakiem
pr¹du w przepompowniach, inwestycja

nie mog³a zostaæ wczeœniej odda-
na do u¿ytkowania. Protokó³
koñcowego odbioru i przekaza-
nia do u¿ytkowania inwestycji
zosta³ spisany 11 wrzeœnia
2013 r. W czasie realizacji prac
wykonano: ok. 1,9 km kanaliza-
cji grawitacyjnej, ok. 3,6 km ru-
roci¹gu t³ocznego, ok. 0,04 km
kanalizacji deszczowej, ok. 0,3
km (38 szt.) odcinków bocznych
zakoñczonych studzienkami
przy³¹czeniowymi o œrednicy
160 mm oraz 2 przepompownie.
Ca³kowity koszt realizacji dzie-
wi¹tego kontraktu wyniós³ 1 334

073,09 z³ brutto (1 084 612,27 z³ netto).
Gmina Œmigiel tytu³em z³o¿onych wnio-
sków o p³atnoœæ w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowi-
sko z Funduszu Spójnoœci otrzyma³a do-
tacjê w wysokoœci prawie 900 tys. z³.
Podatek VAT podobnie, jak w przypad-
ku poprzednich kontraktów zostanie od-
liczony w póŸniejszym terminie przez
gminê.

Wiktor Snela
foto archiwum

Budowa kanalizacji na terenie Sp³awia



listopad/2013 5

Kr¹g Starszych Harcerzy Seniorów
im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego

w Œmiglu 22 wrzeœnia br. obchodzi³ swo-
je dwudziestolecie. Z tej okazji w koœcie-
le farnym odby³a siê okolicznoœciowa
Msza Œwiêta za zmar³ych harcerzy krê-
gu z udzia³em pocztów sztandarowych
miejscowych organizacji. Po tej uroczy-
stoœci harcerze seniorzy i zaproszeni
goœcie udali siê do Restauracji „Wigwa-
my”, gdzie po wprowadzeniu
sztandaru krêgu zaœpiewano
Hymn Harcerski. Przewodnicz¹-
cy krêgu - harcmistrz Andrzej
Kluczyñski powita³ przyby³ych
na uroczystoœæ goœci, w tym w³a-
dze samorz¹dowe miasta i powia-
tu oraz harcerskie w³adze hufca
i chor¹gwi, a tak¿e harcmistrza
Ryszarda Wosiñskiego, by³ego
naczelnika Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego oraz Macieja Wiœniew-
skiego, radnego Sejmiku Woje-
wództwa W ielkopolskiego.
Wszystkich poczêstowano har-
cerskim obiadem, po którym
przewodnicz¹cy w krótkiej ga-
wêdzie przedstawi³ historiê
i osi¹gniêcia krêgu, a tak¿e zwy-
czaje i obyczaje wypracowane
w ci¹gu swej dwudziestoletniej
dzia³alnoœci. Wszystkim uczest-
nikom uroczystej zbiórki wrê-
czono okolicznoœciowe znaczki
oraz specjalnie przygotowany na
tê okolicznoœæ œpiewnik, a tak-
¿e wydan¹ przez Urz¹d Miejski
Œmigla ksi¹¿kê pt. „Kr¹g Star-
szych Harcerzy Seniorów im.

XX-LECIE KRÊGU
Ksiêcia Józefa Poniatowskiego w Œmiglu
w XX-lecie powstania”, której autorem
jest Konrad Nowak-Kluczyñski. Bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela w imieniu
wszystkich zaproszonych goœci z³o¿y³
cz³onkom krêgu ¿yczenia. Dyplom od
w³adz powiatu wrêczy³ wicestarosta
Edward Strzymiñski. Przewodnicz¹cy
Wielkopolskiej Rady Harcerskich Krê-
gów Seniorów - harcmistrz Pawe³ Napie-

ralski odczyta³ dyplom Komendanta Cho-
r¹gwi Wielkopolskiej harcmistrza Jaro-
s³awa Rury. Kr¹g otrzyma³ równie¿ dy-
plomy i listy gratulacyjne od w³adz samo-
rz¹dowych Œmigla, Komendy Hufca,
Centrum Kultury, Bractwa Kurkowego,
Chóru Harmonia, Zwi¹zku Kombatan-
tów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
oraz Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu. Okoliczno-

œciow¹ Statuetkê wraz z listem
przes³a³a tak¿e pos³anka na
Sejm RP - Ma³gorzata Adam-
czak. Przy kawie harcerze se-
niorzy œpiewali piosenki harcer-
skie i wspominali minione lata.
Harcerze i harcerki Hufca Œmi-
gielskiego z komendantk¹
harcmistrzyni¹ Magdalen¹
Drótkowsk¹ przy wigwamie
rozbili namiot wyposa¿ony
w sprzêt obozowy. Zuchy ze S³o-
necznej Gromady z ¯egrówka
pod przywództwem harcmi-
strzyni Barbar y £awniczak
œpiewali piosenki zuchowe i za-
demonstrowali kilka pl¹sów
zuchowych, do których w³¹-
czyli siê równie¿ seniorzy. By³a
równie¿ harcerska grochów-
ka, po której wszyscy zebrali
siê przy ognisku harcerskim.
Na zakoñczenie w krêgu har-
cerskim odœpiewano piosenkê
„P³onie ognisko i szumi¹ knie-
je” oraz Modlitwê Harcersk¹.

AKA
fot. El¿bieta KaŸmierczak
fot. S³awomir Grzesiewicz

W harcerskim krêgu spotkali siê seniorzy...

I

... i m³ode pokolenie

Pami¹tkowe zdjêcie z okazji XX lecia Krêgu
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JESIENNE  GRANIE POD RATUSZEM

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta jesieni¹
po raz kolejny zaprezentowa³a siê

na œmigielskim rynku. Plenerowe kon-
certy MOD o tej porze roku sta³y siê
w mieœcie wiatraków tradycj¹. Wypo-
sa¿eni w nowe instrumenty: 2 klarne-
ty, 2 tr¹bki, saksofon, tubê oraz sa-
xhorn, zakupione dziêki pozyskanej
przez Urz¹d Miejski Œmigla z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go dotacji, 6 paŸdziernika cz³onkowie

orkiestry zagrali dla zebranej publicz-
noœci. Koncer t poprowadzi³ kapel-
mistrz Piotr B³aszkowski, któr y po-
chwali³ siê nowym „nabytkiem” w or-
kiestrze, a tak¿e zachêca³ do wst¹pie-
nia w szeregi MOD utalentowanych
muzycznie mieszkañców gminy, zw³asz-
cza tych najm³odszych.
Wœród publicznoœci zasiedli: burmistrz
- Wiktor Snela, zastêpca burmistrza -
Wies³awa Poleszak-Kraczewska oraz

dyrektor Centrum Kultury - Eugeniusz
Kurasiñski.  Jesienny koncer t by³
okazj¹ do oficjalnego przekazania no-
wych instrumentów orkiestrze przez
burmistrza Œmigla. Dotacja z minister-
stwa na zakup instrumentów wartych
ponad 36 tysiêcy z³otych wynios³a 30
tysiêcy. Posta³a czêœæ zosta³a sfinanso-
wana z bud¿etu Gminy Œmigiel.

AKA
foto A. Kasperska

Wyj¹tkowa uroczystoœæ odby³a siê
       14 paŸdziernika w œmigielskim
przedszkolu. Tego dnia w budynku przy
ul. Leszczyñskiej mia³o bowiem miejsce
„Pasowanie na Przedszkolaka”, w któ-
rym udzia³ wziê³y dzieci z grup: „Pro-
myczki”, „Pszczó³ki” i „Skrzaty”. Donio-
s³oœæ tej uroczystoœci podkreœli³a obec-
noœæ burmistrza - Wiktora Sneli, pani dy-
rektor - Kamili Grockiej oraz przedsta-
wicieli Rady Rodziców w osobach: Anny
Józefiak, Danuty Starzonek, £ukasza
Szamborskiego i Ma³gorzaty Wawrzy-
niak. Dzieci z³o¿y³y œlubowanie sk³ada-
j¹c obietnicê bycia dobrymi przedszko-
lakami i zaœpiewa³y hymn swojej grupy.
Nastêpnie dyrektor przedszkola, przy

S¥ PRZEDSZKOLAKAMI
pomocy czarodziejskiego o³ówka, mia-
nowa³a ka¿de dziecko na przedszkola-
ka. Pasowane dzieci wykaza³y siê du¿¹
odwag¹ pij¹c sok
z cytryny i pokazuj¹c
uœmiech na twarzy.
Poza tym z³o¿y³y pod-
pis pod kodeksem
przedszkolaka odci-
skaj¹c na nim swój
palec pomalowany
farb¹. Na zakoñcze-
nie uroczystoœci za-
bra³ g³os burmistrz
i gratulowa³ nowo
przyjêtym dzieciom
dost¹pienia zaszczy-

tu przyjêcia do spo³ecznoœci przedszkol-
nej i z³o¿y³ najlepsze ¿yczenia wszystkim
pracownikom przedszkola z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.

E. Nowak
foto archiwum

Promyczki, Pszczó³ki i Skrzaty

Kapelmistrz z orkiestr¹ w tle Widzowie dopisali pomimo ch³odu

Klarnecistki Sakshorny barytonowe w akcji
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W  sobotê, 12 paŸdziernika br.,
            o godz. 1700 w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Œmiglu rozpoczê³o
siê uroczyste otwarcie wyj¹tkowej wysta-
wy. Jej nietypowoœæ polega nie tylko na
tym, ¿e by³a najwiêksz¹ wystaw¹ w histo-
rii Centrum - iloœæ zgromadzonych prac
to 79 dzie³, ale tak¿e ze wzglêdu na nie-
przeciêtnych artystów: Grzegorza Ga³¹z-
kê - fotografa akredytowanego w Waty-
kanie i Karolinê Szyman-Piórkowsk¹ -
malarkê i absolwentkê Wy¿szej Szko³y
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Nadzwy-
czajnoœæ tej ekspozycji wpisana jest rów-
nie¿ w wizerunek postaci przedstawionej
na portretach, szkicach i fotografiach. Ob-
razuj¹ one bowiem cz³owieka, w którym
wielu ludzi postrzega³o autorytet. Cz³owie-
ka, którego s³owa dociera³y do najbardziej
zatwardzia³ych serc. Postaci¹ t¹ jest nasz
wielki rodak - papie¿ Jan Pawe³ II.
Karolina Szyman-Piórkowska od wielu lat
mieszka w Dretyniu ko³o Miastka na Ka-
szubach. Jej pasj¹ jest malarstwo,
a w szczególnoœci: pejza¿, portret i malar-
stwo sakralne. Wykonuje ona tak¿e dosko-
na³e kopie mistrzów malarstwa europej-
skiego. W latach 1993-1995 powsta³y na-

malowane przez ni¹ portrety olejne ksi¹-
¿¹t zachodniopomorskich z dynastii Gry-
fitów, które dziœ zdobi¹ salê w zamku by-
towskim - salê, która dziêki tym dzie³om
nazwana zosta³a „portretow¹”. Wspo-
mniane wczeœniej portrety Jana Paw³a
II namalowane przez pani¹ Karolinê po
raz pierwszy zaprezentowane zosta³y
w dniach od 2 kwietnia do 25 lipca 2012
roku na wystawie w Muzeum Za-
chodnio-Kaszubskim w Bytowie.
Ta sama wystawa w Œmiglu zo-
sta³a zorganizowana w przed-
dzieñ XIII Dnia Papieskiego bie-
¿¹cego roku. Centrum Kultury
wspólnie z burmistrzem Œmigla
- Wiktorem Snel¹ pod³o siê orga-
nizacji tego wernisa¿u. Podczas
uroczystoœci mieli oni zaszczyt
goœciæ: Ma³gorzatê Adamczak -
pos³ankê na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Andrzeja Jêcza - starostê

Powiatu Koœciañskiego wraz
z ma³¿onk¹, Dorotê Lew-Pi-
larsk¹ - burmistrza Czempi-
nia, przedstawicieli Rady Po-
wiatu Koœciañskiego, przed-
stawicieli Rady Miejskiej
Œmigla, dyrektorów szkó³ i
przedszkoli z gminy Œmigiel,
kierowników oraz dyrekto-
rów gminnych
i powiatowych instytucji,
a tak¿e zak³adów, przedstawi-
cieli lokalnych mediów
i spor¹ liczbê mieszkañców
naszej gminy oraz powiatu. Wœród obec-
nych nie zabrak³o tak¿e nastêpuj¹cych go-
œci: Jerzego Œlebody - Œmigielanina z po-
chodzenia, a tak¿e jego ¿ony Joanny, któ-
rzy przyjechali do Œmi-
gla, a¿ z Dretynia znaj-
duj¹cego siê na Kaszu-
bach. To oni na tê uro-
czystoœæ przywieŸli au-
torkê niezwyk³ych por-
tretów. Szczególne wyra-
zy wdziêcznoœci nale¿¹
siê pani Joannie, która
w znacznym stopniu
przyczyni³a siê do zorga-
nizowania wystawy por-
tretów Jana Paw³a II w
Œmiglu.
Wernisa¿ wpisa³ siê
w pamiêæ jego uczestni-
ków jako jedyne w swoim rodzaju wyda-
rzenie. Portrety niezwyk³ego Polaka
by³y szczególne nie tylko ze wzglêdu
na nadzwyczajnoœæ tej postaci, ale rów-
nie¿ dlatego, ¿e przygl¹daj¹c siê tym
dzie³om dostrzec by³o mo¿na „serce”
w³o¿one w ich wykonanie przez malar-
kê. Sama artystka w trakcie swojego
przemówienia przyzna³a siê do mi³oœci
od „pierwszego us³yszenia” jak¹ obda-
rzy³a papie¿a. Wystawa wzbogacona
zosta³a poezj¹ i proz¹ napisan¹ przez
Jana Paw³a II, któr¹ w szczególny spo-
sób przedstawi³a Anna Kadecka-Nowic-

ka - aktorka z Poznania. Uczestnicy wer-
nisa¿u mogli równie¿ us³yszeæ, odtworzo-
ny z p³yty CD, fragment jednej z homilii
papieskich, w którym zawarte zosta³o

piêkne przes³aniem skierowane do pol-
skiego narodu. Wystawê uœwietni³o tak-
¿e wykonanie utworów religijnych
przez wokalistki Studia Piosenki „Mu-
zol”, dzia³aj¹cego przy Centrum Kul-
tury w Œmiglu pod kierunkiem Krzysz-
tofa Kubiaka. Wœród przepiêknie wy-
konanych pieœni nie pominiêto równie¿
ulubionej przez Jana Paw³a II „Barki”.
Po obejrzeniu por tretów, fotografii
i szkiców ulokowanych w sali kinowej
i kameralnej goœcie raczyli siê kremów-
kami i kaw¹. W ten sposób organizato-
rzy chcieli nawi¹zaæ do wypowiedzi pa-

pie¿a z Wadowic oraz jednego z ob-
razów zatytu³owanego „Kremów-
ki”.
Podczas imprezy zosta³a tak¿e
przeprowadzona zbiórka publiczna
pieniêdzy na rzecz Fundacji „Dzie-
³o Nowego Tysi¹clecia” w ramach
dzia³aj¹cego w Centrum Kultury
sztabu nr 189.
Wystawa bêdzie dostêpna do 6 li-
stopada bie¿¹cego roku.

E. Kurasiñski
foto. M. Dymarkowska

WYJ¥TKOWA WYSTAWA
Anna Kadecka-Nowicka

Wolontariusze œmigielskiego
sztabu

Wokalistki studia ”Muzol”

Wystawa w sali kinowej
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. N.M.P. WNIEBOWZIĘTEJ  W ŚMIGLU

Okaza³¹ budowl¹ sakraln¹ w Œmiglu
jest koœció³ p.w. N.M.P. Wniebo-

wziêtej. Wybudowany zosta³ po nowej
lokalizacji miasta oraz utracie praw para-
fialnych przez koœció³ œw. Wita, po³o¿o-
ny w ówczesnym Koszanowie. Zdaniem
uznanych historyków sztuki - Teresy
Rurzczyñskiej i Anieli S³awskiej pro-
boszcz nowej parafii by³ ju¿ wzmianko-
wany w roku 1408. Obecny koœció³ stan¹³
w wyniku starañ jednego ze wspó³w³aœci-
cieli Œmigla, bpa Andrzeja z Bnina oko³o
1443 roku. W latach 1556-1587 koœció³
znajdowa³ siê w rêkach innowierców
i w tym okresie, t.j. oko³o 1582 roku zo-
sta³ zniszczony przez po¿ar. Do odbudo-
wy zniszczeñ przyst¹piono po przejêciu
go z r¹k dotychczasowych u¿ytkowni-
ków. Odbudowê zakoñczono dopiero

w 1601 roku, a konsekracji dokona³
w 1630 roku bp Maciej £ubieñski.
Koœció³ gotycki jest budow¹ murowan¹
i nieotynkowan¹. Pokryty jest dwuspado-
wym dachem z dachówk¹. Z zewn¹trz
poparty jest dwuskokowymi podporami,
a teren koœcielny od strony ulicy Farnej
od 1909 roku otoczony jest murem. G³ów-
ne wejœcie na ten teren stanowi ¿elazna,
dwuskrzyd³owa brama. Na znajduj¹cych
siê tam filarach umieszczono figury œ.œ.
Jana z or³em i Mateusza z anio³em. Na
filarach znajduj¹cych siê przy projekto-
wanym wejœciu od ulicy Koœciuszki znaj-
duj¹ siê figury anio³ów. Oprócz groŸne-
go po¿aru z 1582 roku koœció³ dotknê³y
w nastêpnych latach kolejne kataklizmy:
w 1791 roku runê³a wie¿a, któr¹ odbu-
dowano dopiero w 1907 roku, dotkliwe

straty poniós³ koœció³ tak¿e w wyniku
po¿arów z 1807 i 1814 roku - odbudowy
dokonano w latach 1817-1818, natomiast
krzy¿owe sklepienie koœcio³a zosta³o zre-
konstruowane w 1923 roku. Halowy
i trzynawowy koœció³ posiada zamkniête
trójbocznie i jednonawowe prezbiterium
zwrócone ku pó³nocy i od tej strony przy-
lega do niego zakrystia. Nawa g³ówna
jest trzyprzês³owa, a prezbiterium dwu-
przês³owe. PóŸno klasycystyczny, stiuko-
wy o³tarz g³ówny i dwa boczne pochodz¹
z po³owy XIX wieku. W o³tarzu g³ównym
umieszczono rzeŸby œ.œ. Piotra i Paw³a
oraz Cyryla i Metodego. W centralnym
miejscu o³tarza znajduje siê obraz przed-
stawiaj¹cy Wniebowziêcie N.M.P., pocho-
dz¹cy z 1862 roku. W lewym o³tarzu bocz-
nym umieszczono obraz œw. Walentego,
a w prawym rzeŸbê Chrystusa Ukrzy¿o-
wanego. W zwieñczeniu tego o³tarza wid-
nieje obraz œw. Rocha. W koœciele, w na-
wach bocznych umieszczone s¹ tak¿e
dwa o³tarze. W lewej znajduje siê o³tarz
poœwiêcony Matce Bolesnej z predell¹ ze
scen¹ Bo¿ego Narodzenia. W drugiej
znajduje siê o³tarz œw. Jana, a w jego pre-
delli przedstawiona jest Ostatnia Wiecze-
rza. W lewej nawie bocznej zwraca uwa-
gê wczesnobarokowy nagrobek Urszuli
z Wielkiej Wsi BrzeŸnickiej, wykonany
z marmuru i piaskowca. Zmar³a jest tam
przedstawiona w habicie. Jest tam tak¿e
tarcza herbowa z herbami £opot i Leli-
wów, podtrzymywanymi przez geniusze.
W koœciele znajduj¹ siê tak¿e organy
pochodz¹ce z po³owy XIX wieku. Dzwo-
ny koœcielne natomiast by³y dwukrotnie
konfiskowane przez zaborcê i okupanta
podczas I i II wojny œwiatowej.

Jan Pawicki, foto M. Dymarkowska

Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza z Nowej
Wsi wyst¹pi w teledysku znanego

z przebojów disco polo zespo³u Bayerfull.
Nagranie odby³o siê 7 paŸdziernika przy
œmigielskich wiatrakach. Wyre¿yserowa-
na akcja gaszenia po¿aru wiatraka przez
kobiec¹ jednostkê z Nowej Wsi z udzia-
³em zabytkowej sikawki konnej bêdzie
t³em do nowego teledysku zespo³u,
a w efekcie równie¿ czêœci¹ spotu rekla-
muj¹cego Ochotnicze Stra¿e Po¿arne.

KRÊCILI TELEDYSK
Dziewczyny z Nowej Wsi sprawdzi³y siê
ju¿ w roli dru¿yny reprezentacyjnej u¿y-
czaj¹c swojego wizerunku do promocji Za-
wodów Sikawek Konnych, które odby³y
siê w tym roku po raz pierwszy w Œmiglu.
Zespó³ Bayerfull trafi³ do Œmigla za spraw¹
Zarz¹du G³ównego Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w Warszawie, którego w³adze
goœci³y na ziemi œmigielskiej podczas
wspomnianych zawodów.
Unosz¹cy siê nad wiatrakami podczas krê-

cenia ujêæ dym sprawi³, ¿e mieszkañcy
zaalarmowali stra¿ po¿arn¹, co œwiadczy
o ich czujnoœci i trosce o miejscowe wspól-
ne dobra kultury.

AKA, fot A. Kasperska

Na planie teledysku

Œw. Mateusz z anio³em

Koœció³ p.w. NMP Wniebowziêtej
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Witaj szko³o na weso³o - pod takim
has³em cz³onkowie Szkolnego

Klubu Wolontariusza z Gimnazjum im.
Konstytucji 3 Maja w Œmiglu zorgani-
zowali balik dla dzieci uczêszczaj¹cych
do oddzia³u „0” przy Szkole Podstawo-
wej w Œmiglu. Wydarzenie to odby³o
siê 7 paŸdziernika w godzinach od 1600

do 1800. Dla najm³odszych przygotowa-
no szereg atrakcji, m.in.: pasowanie na
ucznia, malowanie buziek, k¹cik spor-
towca, k¹cik ma³ego malarza, tañce
z balonikami, itd. W nagrodê za udzia³
w zabawach ka¿dy z uczestników otrzy-

WESO£E POWITANIE SZKO£Y
ma³ s³odkie „co
nieco”. W organi-
zacji przedsiêwziê-
cia pomogli: rodzice
wolontariuszy, opie-
kun klubu - Izabella
Szablewska, Iwona
Kamiñska oraz Jo-
anna Janowicz (ab-
solwentka gimna-
zjum).

Izabella Szablew-
ska, foto archi-

wum

Ostatniego dnia wrzeœnia: Misie, Za-
j¹czki i Kotki z Przedszkola Samo-

rz¹dowego w Œmiglu wybra³y siê na je-
sienn¹ wycieczkê do lasu w Wydorowie.
Na miejscu na dzieci czeka³ pan Bog-
dan Turliñski, który ciekawie opowia-
da³ o lesie i jego mieszkañcach. Przed-
szkolaki dowiedzia³y siê o tym, jakie
owady zajmuj¹ budkê na drzewie i jak
przygotowuj¹ siê do zimy. Z zaintere-
sowaniem s³ucha³y ciekawostek
o zwierzêtach ¿yj¹cych w tutejszym le-
sie, czym siê od¿ywiaj¹ i jakie maj¹
zwyczaje. Dzieci mog³y dotkn¹æ rów-
nie¿ poro¿a króla naszych lasów - jele-
nia. Dowiedzia³y siê, jak odró¿niæ

MISIE, KOTKI I ZAJ¥CZKI W LESIE
grzyb jadalny od tru-
j¹cego. Rozpoznawa-
³y drzewa liœciaste
i iglaste. Zbiera³y ko-
lorowe liœcie, kaszta-
ny, szyszki i ¿o³êdzie,
które wykorzystaj¹ na
zajêciach.
Zadowolone z wyciecz-
ki dzieci, z koszykiem
pe³nym jesiennych, le-
œnych skarbów wróci-
³y do przedszkola.

E. Lemañska
foto archiwum

W niedzielne popo³udnie, 6 paŸdzier-
nika br. w przedszkolu, w Starym

Bojanowie by³o niezwykle gwarno i we-
so³o. Nauczycielki w sk³adzie: Danuta Ta-
siemska, Ma³gorzata Wojtkowiak, Maria
£upicka wspólnymi si³ami z dyrektorem
zespo³u szkó³ - panem Tadeuszem Ilme-
rem, pracownikami przedszkola i rodzi-
cami zorganizowali festyn rodzinny pn.
„Œwiêto pieczonego ziemniaka”.
Na placu przedszkolnym, który ton¹³
w jesiennych dekoracjach, zjawili siê
przedszkolacy ze swoimi rodzicami oraz za-

ZIEMNIACZANIE W PRZEDSZKOLU
proszonymi goœæmi.
Dzieci zaœpiewa³y
„ziemniaczane” piosen-
ki, zatañczy³y „ziemnia-
czane” rytmy i wykaza-
³y siê dobr¹ znajomo-
œci¹ potraw z ziemnia-
ków. 3 i 4-latki w poma-
lowanych twarzach
z pomoc¹ rodziców
wyczarowa³y z ziem-
niaków najró¿niejsze
figurki.

Œmiech dzieci pod-
czas licznych ziemnia-
czanych konkursów
i zawodów by³o s³y-
chaæ w najbli¿szej oko-
licy, wokó³ której roz-
nosi³ siê zapach grillo-
wanych kie³basek
i pieczonych ziemnia-
ków. Uœmiechniête
i zadowolone twarze
u c z e s t n i k ó w ,

a zw³aszcza przedszkolaków œwiadczy³y
o udanej imprezie. Ka¿de dziecko na za-
koñczenie obdarowane zosta³o pami¹tko-
wym medalem i licznymi prezentami
ufundowanymi przez rodziców. „Œwiêto
pieczonego ziemniaka” by³o pierwsz¹
tego typu, jesienn¹ imprez¹. Mamy na-
dziejê, ¿e stanie siê ono tradycj¹ nasze-
go przedszkola.

Ma³gorzata Wojtkowiak
Danuta Tasiemska

foto archiwum

Balik dla zerówkowiczów

Przedszkolacy w lesie

Ziemniaczane tañce

„Œwiêto pieczonego
ziemniaka”
w Starym Bojanowie
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Gmina Œmigiel przyst¹pi³a do ogólno-
polskiego programu wyrównywania

szans edukacyjnych dla m³odzie¿y z te-
renów wiejskich poprzez naukê jêzyka
angielskiego „Youngster Plus”, realizo-
wanego przez Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej we wspó³pracy z wy-
dawnictwem „Macmillan”.
Z Gminy Œmigiel chêæ uczestnictwa zg³o-
si³y trzy gimnazja: w Czaczu, Starej Przy-
siece Drugiej oraz Œmiglu. Do programu
zakwalifikowano dwie pierwsze szko³y.
Z uwagi na du¿¹ liczbê zg³oszeñ organi-
zator wykluczy³ z uczestnictwa placówki
zlokalizowane w miejscowoœciach powy-
¿ej 5 tysiêcy mieszkañców, w tym rów-
nie¿ œmigielsk¹.
O zakwalifikowaniu uczniów do progra-
mu zdecydowa³y testy pisemne. Pierw-
szy odby³ siê ju¿ w czerwcu, zaœ drugi
w po³owie wrzeœnia br. Ostatecznie za-
kwalifikowano 56 gimnazjalistów z klas

BÊD¥ SZLIFOWAÆ ANGIELSKI
trzecich: 32 z Czacza
i 24 ze Starej Przysie-
ki Drugiej. W ramach
programu nauczyciele
przeszli szkolenia, zo-
sta³y zakupione pomo-
ce dydaktyczne oraz
podrêczniki dla uczniów,
którzy w roku szkol-
nym bêd¹ uczyæ siê
podczas 90 dodatko-
wych godzin lekcyj-
nych. Ka¿dy z uczest-
ników programu jest
zobowi¹zany wnieœæ
op³atê miesiêczn¹
w wysokoœci 5 z³ na potrzeby szko³y i pro-
wadzonych zajêæ. Wynagrodzenie na-
uczycieli w po³owie zostanie sfinansowa-
ne z programu przez Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej, pozosta³¹ czêœæ
pokryje œmigielski samorz¹d.

Program „Youngster Plus” og³aszany jest
ju¿ od kilku lat, jednak¿e Gmina Œmigiel
przyst¹pi³a do niego po raz pierwszy.

AKA
foto archiwum

Zespó³ Szkó³ w Czaczu przy³¹czy³ siê
do akcji zwi¹zanej z III Œwiatowym

Dniem Tabliczki Mno¿enia. Przez piêæ
dni, od 23 do 27 wrzeœnia, uczniowie po-
dejmowali dzia³ania maj¹ce na celu
utrwaliæ znajomoœæ tabliczki mno¿enia.
W szkole zawis³y plakaty informuj¹ce
o przedsiêwziêciu oraz tabliczki z przy-
k³adami dzia³añ matematycznych. Wpro-
wadzono tak¿e tematyczne has³o dnia,
które zastêpowa³o tradycyjne: „dzieñ
dobry” oraz by³o przepustk¹ do zrobie-
nia zakupów w szkolnym sklepiku. Punk-
tem kulminacyjnym akcji by³ sprawdzian
ze znajomoœci tabliczki mno¿enia prze-
prowadzony 27 wrzeœnia wœród pracowni-
ków Urzêdu Miejskiego Œmigla oraz

III ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
przez komisjê egzaminacyjn¹ z czackiej
szko³y w sk³adzie: Kamila Golec, Kasia
Fryder, Marianna Han, Miko³aj Bielaw-
ski i Norbert Kostrzewski
(uczniowie) oraz Natalia
Kozak (nauczycielka mate-
matyki). Cz³onkowie komi-
sji sprawdzili znajomoœæ ta-
bliczki mno¿enia tak¿e
wœród uczniów, nauczycie-
li i pracowników szko³y
w Czaczu. Wszyscy, którzy
wziêli udzia³ w zabawie
otrzymali cukierki.
Organizatorzy sk³adaj¹ po-
dziêkowania osobom, któ-

re przy³¹czy³y siê do akcji sprawdzania
znajomoœci tabliczki mno¿enia i zapra-
szaj¹ do zabawy w przysz³ym roku.

AKA, foto A. Kasperska

Z  okazji Œwiatowego Dnia Poczty
przedszkolacy i uczniowie Szko³y Fi-

lialnej w ̄ egrówku uczestniczyli w warsz-
tatach pocztowych zorganizowanych
przez Pocztê Harcersk¹ nr 161 Wielicho-
wo - Hufiec Œmigiel, które przeprowadzi³
w szkole druh Pawe³ Michalski, dru¿y-
nowy 9 GDH „Buki” im. Kazimierza Wiel-
kiego z Wielichowa.
W czasie spotkania dzieci pozna³y pocz¹t-
ki dzia³alnoœci poczty, a tak¿e dowiedzia-
³y siê, jak nale¿y prawid³owo adresowaæ
przesy³ki listowe. W oparciu o wzór w³a-
snorêcznie wykona³y koperty, naklei³y na
nie znaczki i zaadresowa³y do wybranej
osoby. Do koperty w³o¿y³y przygotowa-

ŒWIATOWY DZIEÑ POCZTY
ne wczeœniej przez goœcia
okolicznoœciowe kartki pocz-
towe z listonoszem i map¹
naszej okolicy. Przedszkolaki
napisa³y list jêzykiem obrazko-
wym. Wszystkie dzieci przy-
gotowane listy wrzuci³y do
specjalnej skrzynki z napisem
„Poczta Harcerska”. PóŸniej
mia³y okazjê zobaczyæ, co
znajduje siê w harcerskiej
skrzyni ze skarbami. Na koniec spotka-
nia wrêczyliœmy druhowi podziêkowanie
i okolicznoœciow¹ kartkê pocztow¹ zwi¹-
zan¹ z paŸdziernikiem - miesi¹cem pisa-
nia listów oraz zaprosiliœmy harcerzy

z Wielichowa na kolejne warsztaty, aby
poszerzyæ nasz¹ wiedzê zwi¹zan¹
z poczt¹.

B. £awniczak
foto archiwum

Uczniowie z Czacza

Pracownicy Urzêdu Miejskiego byli
poddani sprawdzianowi

Nie ³atwo jest napisaæ list
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Tego lata, na zaproszenie Zespo³u Pie-
œni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”

z Niet¹¿kowa, goœci³ w Œmiglu i Niet¹¿-
kowie w³oski zespó³ folklorystyczny
„Massaccio” z Cupramontany.
Goœcie z W³och przyjechali do Polski
z rewizyt¹, gdy¿ w 2012 roku „¯eñcy”
uczestniczyli w Miêdzynarodowym Festi-
walu Folklorystycznym w Cupramonta-
nie. Zespó³ zosta³ zakwaterowany w Ze-
spole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie i codziennie poznawa³ kulturê
i atrakcje turystyczne regionu. W Lubi-
niu goœcie zobaczyli klasztor
benedyktynów i mieli okazjê
skosztowaæ wytwarzanych tam
specyfików. W niedalekim Ci-
chowie zobaczyli pokaz so-
kolnictwa oraz w³asnorêcznie
wypuszczali i przyjmowali
ptaki na rêkawicê. Du¿e wra-
¿enie wywar³ na naszych go-
œciach Poznañ, gdzie zwiedzi-
li centrum miasta, Stary Ry-
nek i Browar. Byli nawet
œwiadkami niecodziennego
wydarzenia - zderzania siê
kozio³ków poznañskich.
Wziêli udzia³  w turnieju
strzeleckim zorganizowanym przez œmi-
gielskie Bractwo Kurkowe, obejrzeli œmi-
gielskie wiatraki, relaksowali siê na lesz-
czyñskiej P³ywalni „Akwawit” oraz za-
œpiewali podczas jednej z mszy w koœcie-
le œw. St. Kostki w Œmiglu. Cz³onkowie
zespo³ów rozegrali mecz pi³ki no¿nej
(ch³opcy) i siatkówki (dziewczyny).
Z rywalizacji tej zwyciêsko wysz³a m³o-

W£OSKIE WSPOMNIENIE LATA
dzie¿ z Niet¹¿kowa, ale warto zaznaczyæ,
¿e dla uczestników rozgrywek by³a to
g³ównie dobra zabawa
i mo¿liwoœæ dalszej integracji. Przedsta-
wicieli obu zespo³ów przyj¹³ burmistrz
Œmigla - Wiktor Snela wraz z Wies³aw¹
Poleszak-Kraczewsk¹ - zastêpc¹ burmi-
strza i Maciejem Wiœniewskim - sekreta-
rzem Urzêdu Miejskiego Œmigla. G³ów-
nym akcentem pobytu w naszym regio-
nie zespo³u z Cupramontany by³y koncer-
ty. W³oskimi melodiami i tañcami zespó³
uœwietni³ „Wybory Miss Europy Stra¿y

Po¿arnych” odbywaj¹ce siê w tym roku
w Œmiglu.  Koncer towa³  on tak¿e
w: Lesznie (Zaborowo), Górznie
i Krzycku Ma³ym. Goœcie z W³och pod-
kreœlali, ¿e bardzo dobrze czuj¹ siê
w Polsce i s¹ pod wra¿eniem zachodz¹-
cych zmian w naszym kraju.
Sprawna i dobra organizacja pobytu ze-
spo³u „Massaccio” nie by³aby mo¿liwa

bez zaanga¿owania siê cz³onków ze-
spo³u i stowarzyszenia oraz wielu in-
stytucji, organizacji, firm i osób pry-
watnych. Serdecznie dziêkujê w³a-
dzom samorz¹dowym miasta Œmigla,
Starostwu Powiatowemu w Koœcianie,
Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie, Centr um Kultur y
w Œmiglu, Œmigielskiemu Bractwu
Kurkowemu, Schronisku M³odzie¿o-
wemu w Œmiglu, Hufcowi ZHP w Œmi-
glu, Oœrodkowi Sportu i Rekreacji w Œmi-
glu, Restauracji „Kakadu” w Œmiglu. Dziê-

kujê sponsorom: Piekarni pana
Piotra Kaczmarka, P.U.H.P. „Bie-
lik” Zbigniew Kuciak i panu Le-
onardowi Stankowi z Bukówca
Górnego. Dziêkujê za pomoc i za-
anga¿owanie osobom prywat-
nym: Markowi Pinkowskiemu,
Anicie Kasperskiej, Karolinie Jó-
zefowskiej, Katarzynie Szady-Ma-
chowisak, Urszuli J¹der, Beacie
¯urek, Arturowi Lisowi, Angeli-
ce Rosolskiej, Ewie Ratajczak, Re-
nacie J¹der, Anecie Szczerbal, Ar-
lecie Miko³ajczak, El¿biecie Bu-
dziñskiej, Halinie Samol, Ewie
Guciñskiej, Jakubowi Majorkowi,

Micha³owi Skorupiñskiemu, Damianowi
Braszakowi, Damianowi £abêdzie, Joan-
nie Kozak, Joannie Stanek, Annie Lis, Pa-
trykowi Wieczorkowi, Piotrowi Majero-
wi, Alinie Strzelczyk, m³odzie¿y zespo³u
oraz pracownikom Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie.

Rafa³ Rosolski
foto M. Dymarkowska

Dzieci z grupy „Zaj¹czki”, z Przed-
szkola Samorz¹dowego w Œmiglu

zrealizowa³y blok tematyczny zwi¹zany
z warzywami. W zwi¹zku z tym ogl¹da³y
ksi¹¿eczki obrazkowe, rozpoznawa³y i na-
zywa³y popularne warzywa, a tak¿e okre-
œla³y ich kolory i kszta³ty. Doskonali³y
zmys³y dotyku i wêchu oraz zaprosi³y
rodziców, by wspólnie wykonaæ „Kukie³-
ki z warzyw”. Pomys³ów nie brakowa³o.
Widaæ by³o du¿e zaanga¿owanie zarów-
no dzieci, jak i ich rodziców. Do powsta-
nia warzywnych stworzeñ wykorzystano
ró¿ne warzywa i inne materia³y, takie jak:
druciki, oczka i plastelina.
Pojawi³a siê g¹sienica wykonana z bruk-
selki, pingwiny z cukinii i ogórka, bara-
nek z kalafiora i baletnica z pora. Niektó-
re „cudaczki” z selera, buraka i kapusty
mia³y w³osy, a nawet we³niane czapecz-

WARZYWNE CUDAKI
ki. Warzywne kukie³ki by³y przepiêkne,
a uœmiechniête twarze dzieci i rodziców
œwiadczy³y o celowoœci takich spotkañ.

Pomagaj¹ one w  integracji grupy i wy-
mianie doœwiadczeñ.

E. Lemañska, foto archiwum

Prezentacje warzywnych cudaków

Zespó³ folklorystyczny „Massaccio”
z Cupramontany
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Zakoñczony w czerwcu br. miêdzyna-
rodowy projekt „COMENIUS” zreali-

zowany przez œmigielskie gimnazjum to
ju¿ drugi tego typu projekt w ci¹gu ostat-
nich czterech lat. W pierwszym pn. „Pod-
ró¿e - drog¹ do Europy” uczniowie wraz
z opiekuj¹cymi siê nimi nauczycielami
nagrali film - „Przewodnik po Gminie
Œmigiel i najbli¿szym regionie”. Dzie³o
to obejrzeæ mo¿na w kilku wersjach jê-
zykowych na stronie Urzêdu Miejskiego
Œmigla. Drugi projekt pn. „Co czytaj¹
m³odzi Europejczycy?” by³ wspó³realizo-
wany z zaprzyjaŸnion¹ placówk¹ w Bawa-
rii, z gimnazjum im. Leonarda Wagnera
w Schwabmünchen. Myœlê,
¿e w³aœnie ten ostatni pro-
jekt, z uwagi na doœæ ma³o
popularn¹ ostatnio ideê czy-
tania ksi¹¿ek (zw³aszcza
wœród m³odych ludzi) stano-
wi³ istne wyzwanie dla na-
uczycieli i koordynatorów
obu szkó³. Mimo to, uda³o
siê zainteresowaæ i nak³oniæ
m³odzie¿ do czytania i w ogó-
le do wziêcia udzia³u
w projekcie, co uwa¿am za
du¿y sukces. Na czym pole-
ga³ ten projekt?
W ka¿dej szkole uczniowie
wybrali (poprzez ankiety)
5 najpopularniejszych ich zdaniem ksi¹¿-
kowych pozycji z kanonu lektur obowi¹z-
kowych oraz 5 tytu³ów ze wspó³czesnej
literatury m³odzie¿owej. Uczestnicy grup
projektowych w ka¿dej ze szkó³ przeczy-
tali wszystkie 20 ksi¹¿ek (10 wybranych
przez siebie i 10 wybranych przez szko-
³ê partnersk¹), a nastêpnie wspólnie,
przy wsparciu nauczycieli - opiekunów,
wybrali „Ma³ego ksiêcia” do nagrania
audiobooka w jêzykach: polskim, nie-
mieckim i angielskim. Uczniowie po-
szczególnych szkó³ nagrali go
w rodzimym jêzyku, a wersjê angielsk¹
nagrali wspólnie podczas wizyty uczniów
niemieckich w Polsce. Nastêpnie do wy-
branych fragmentów ksi¹¿ki zosta³ napi-
sany scenariusz do filmu, który zosta³
nagrany podczas wizyty uczniów pol-
skich w Niemczech. Poszczególne sce-
ny filmu zosta³y wykonane po: niemiec-
ku, angielsku lub polsku. Przy jego pro-
dukcji zgodnie wspó³pracowa³a grupa
uczniów polskich i niemieckich bior¹-
cych udzia³ w wymianie uczniowskiej.
Byli oni zarówno aktorami, jak i kame-
rzystami. W czasie realizacji tego projek-
tu uczniowie poznawali historiê pisma
i piœmiennictwa: brali udzia³ w licznych

MOJE WSPOMNIENIA Z „COMENIUSA”
lekcjach muzealnych, przygotowali wy-
stawê oraz nagrali film edukacyjny na ten
temat. G³ównym celami projektu by³o:
popularyzowanie idei czytania ksi¹¿ek
wœród m³odzie¿y, porównanie zaintere-
sowañ m³odzie¿y polskiej i niemieckiej,
poznanie literatury i kultury kraju part-
nerskiego, rozwijanie wspó³pracy miêdzy
szko³ami, nawi¹zanie osobistych kontak-
tów miêdzy uczniami, doskonalenie
umiejêtnoœci jêzykowych (z j. niemieckie-
go i angielskiego), rozwijanie umiejêtno-
œci korzystania z technologii komunika-
cyjnych, informatycznych i multimedial-
nych. Podejmowane przez uczniów dzia-

³ania mia³y te¿ na celu sk³oniæ m³odzie¿
obu szkó³ do refleksji na temat roli ksi¹¿-
ki w ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka.
Podczas trwania dwóch projektów „CO-
MENIUS” w œmigielskim gimnazjum,
a by³o to w latach 2009-2013, przeprowa-
dzono w sumie cztery wymiany m³odzie-
¿owe ze szko³ami w Schwabmünchen
i Stralsundzie. Uczniowie z obu szkó³ bar-
dzo chêtnie nawi¹zali ju¿ na samym po-
cz¹tku ze sob¹ kontakt poprzez e-maile.
Potrafili go utrzymaæ przez czas trwania
projektu, a wielu z nich do tej pory pisze
do siebie i nawet planuj¹ wzajemne od-
wiedziny. S¹ to rzeczy nie do przecenie-
nia, m³odzie¿ bowiem w ten sposób æwi-
czy praktyczne umiejêtnoœci jêzyków
obcych, a przede wszystkim otrzymuje
praktyczn¹ mo¿liwoœæ skonfrontowania
swej wiedzy. Sama g³ówna idea projektu
sprowadzaj¹ca siê do czytania ksi¹¿ek
tak¿e sprawdzi³a siê w praktyce, gdy¿
uczniowie bardzo chêtnie i z nieukry-
wan¹ ciekawoœci¹ przyst¹pili do czytania
ksi¹¿ek, zw³aszcza lektur rówieœników
z Niemiec. W ten sposób sami obalili mit
i stereotyp funkcjonuj¹cy w œwiadomo-
œci wielu nastolatków, ¿e ksi¹¿ka „musi
byæ nudna, a czytanie to strata czasu”.

Wizyty w krajach partnerskich na zasa-
dzie wymiany m³odzie¿owej z formu³¹
noclegów w rodzinach tak¿e przyczyni³y
siê do poszerzenia horyzontów i wiedzy
m³odzie¿y o kraju swego partnera. Pod-
czas wymiany w Œmiglu m³odzie¿ z obu
szkó³ pozna³a „nasz¹ ma³¹ ojczyznê”, ale
nie tylko - uczniowie odbyli te¿ wiele
wspólnych wycieczek: do Krakowa i do
by³ego obozu koncentracyjnego
w Oœwiêcimiu, do Poznania i Wroc³awia.
Natomiast podczas wymiany w Niem-
czech m³odzie¿ zwiedzi³a Augsburg, Mo-
nachium oraz zamek Neuschwanstein
i by³y obóz koncentracyjny Dachau. Tak-

¿e dla nauczycieli z obu
szkó³ projekt by³ okazj¹ do
konfrontacji i wielu porów-
nañ ze szko³¹ partnera.
Szczególnie spotkania ko-
ordynatorów stanowi³y
cenn¹ okazjê do wymiany
doœwiadczeñ, a tak¿e by³y
wa¿nym impulsem do po-
g³êbienia swej wiedzy
o systemie oœwiaty
w Niemczech i w Polsce.
Pozytywny wp³yw projek-
tów na umiejêtnoœci jêzy-
kowe uczniów jest faktem
bezspornym i jest to naj-
wa¿niejsza zaleta projek-

tów „COMENIUS”. Uczniowie mieli mo¿-
liwoœæ obcowania z tzw. „¿ywym jêzy-
kiem”, a to g³ównie dziêki wspomnianej
ju¿ wymianie m³odzie¿owej z formu³¹
noclegów u rodzin miast partnerskich.
Jest to sprawdzony sposób na podnosze-
nie umiejêtnoœci jêzykowych. Dziêki tym
spotkaniom uczniowie mogli sami stwier-
dziæ, ¿e jêzyki obce „naprawdê funkcjo-
nuj¹” i to nie tylko podczas lekcji szkol-
nych, ale przede wszystkim podczas co-
dziennego obcowania ze swym partne-
rem. Dla wielu z nich by³ to te¿ bardzo
wa¿ny moment zwrotny w samym podej-
œciu do nauki jêzyka obcego. Wielu
z uczniów polskich zosta³o „pozytywnie
zawstydzonych” przez swych rówieœni-
ków z Niemiec (lepiej i sprawniej pos³u-
giwali siê jêzykiem angielskim), to jed-
nak wyzwoli³o w nich rodzaj „sportowej
z³oœci” i dziêki temu potrafili siê zmobili-
zowaæ do bardziej intensywnej nauki jê-
zyków obcych. By³o to szczególnie wi-
doczne podczas drugiej wymiany, gdzie
uczniowie operowali ju¿ ze znacznie
wiêksz¹ swobod¹ jêzykiem angielskim
i niemieckim. Nabrali te¿ wiêkszej pew-
noœci siebie, potrafili przystosowaæ siê do
warunków panuj¹cych w kraju, szkole,

Uczestnicy projektu „Comenius”
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domu i rodzinie swego partnera. Dziêki
bardzo dobrze zorganizowanym wymia-
nom m³odzie¿owym uczniowie poznali:
kraj, ludzi, obyczaje i g³ówne zabytki
miast po³o¿onych w regionie szkó³ part-
nerskich. Szczególnie cenn¹ inicjatyw¹
ze strony niemieckiej okaza³a siê wy-
cieczka do Krakowa i obozu - muzeum
Oœwiêcim, a z drugiej strony obozu -
muzeum Dachau. By³o to ciekawe przed-
siêwziêcie, które pozwoli³o m³odzie¿y
znacznie bardziej zrozumieæ skompliko-
wane i obarczone ponur¹ histori¹ II Woj-
ny Œwiatowej stosunki polsko-niemiec-
kie. Jednoczeœnie wymiany przeprowa-
dzone podczas projektu znacznie posze-
rzy³y wiedzê i znajomoœæ wœród uczniów
o Polsce i o Niemczech jako krajach
cz³onkowskich UE.
Sam projekt by³ znacz¹cy dla œrodowiska

lokalnego i kszta³towania wizerunku gim-
nazjum w Œmiglu w oczach uczniów, ro-
dziców i mieszkañców oraz lokalnych
w³adz samorz¹dowych. Obalono stereo-
typ szko³y „zamkniêtej w sobie” i skupia-
j¹cej siê tylko na wynikach nauczania.
Nauczyciele potrafili przedstawiæ na tyle
skuteczny pomys³, który po pierwsze
uzyska³ akceptacje Agencji Narodowej
w Warszawie, a nastêpnie uzyska³ popar-
cie wœród samych uczniów i nauczycieli
innych specjalnoœci. Gimnazjum w Œmi-
glu dziêki temu, ju¿ po raz drugi z rzêdu
w ostatnich czerech latach, pozyska³o
pokaŸn¹ kwotê unijnych pieniêdzy, któr¹
przeznaczono na wyjazdy zagraniczne
uczniów i nauczycieli, a tak¿e na zakup
materia³ów i pomocy naukowych dla sa-
mej szko³y. Wszystko to uatrakcyjni³o
ofertê nauczania szko³y, podnios³o jej

rangê i presti¿ w œrodowisku lokalnym.
Sama realizacja projektu okaza³a siê te¿
wa¿nym elementem integruj¹cym szko-
³ê z wieloma innymi podmiotami, które
z racji swych ustawowych funkcji powin-
ny zawsze œciœle wspó³pracowaæ ze
szko³¹ i ze sob¹ wzajemnie.
Dla mnie zaœ projekty i przede wszyst-
kim wymiany m³odzie¿owe by³y zrealizo-
waniem najpierw wieloletnich marzeñ,
a póŸniej wielu, czêsto nieudanych wy-
si³ków w celu pozyskania par tnera
w Niemczech. Na koñcu dopiero do-
œwiadczenie to sta³o siê dla mnie ciekaw¹
wspó³prac¹ miêdzynarodow¹, jaka istnie-
je w obecnym kszta³cie miêdzy szko³a-
mi, uczniami i nauczycielami gimnazjum
w Œmiglu i Schwabmünchen.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie uroczyœcie

obchodzony by³ Dzieñ Edukacji Narodo-
wej oraz Dzieñ Patrona Szko³y, które po-
³¹czone zosta³y wraz z podpisaniem umo-
wy o partnerstwie z Akademi¹ Obrony
Narodowej. Na uroczystoœæ przybyli: dy-
rekcja, zaproszeni goœcie - m.in.: p³k prof.
dr hab. in¿. Jaros³aw Wo³ejszo - dziekan
Wydzia³u Zarz¹dzania i Dowodzenia Aka-
demii Obrony Narodowej, dr hab. To-
masz Majewski - prodziekan ds. studenc-
kich Akademii Obrony Narodowej,
Edward Strzymiñski - wicestarosta ko-
œciañski, p³k dypl. Miros³aw Szwed - do-
wódca 4 Zielonogórskiego Pu³ku Prze-
ciwlotniczego, p³k mgr in¿. Zbigniew
Nowak - dowódca 19 Samodzielnego
Oddzia³u Geograficznego, Wies³aw Ka-
sperski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla, Ma³gorzata Adamczak - pose³ na
sejm RP, Wojciech Ziemniak - pose³ na
sejm RP, Leszek Majchrzak - komendant
Powiatowej Policji w Koœcianie, Tomasz
Toporek - I Zastêpca Komendanta Powia-
towego Policji w Koœcianie, pp³k dypl.
Zbigniew Pruski - Wojskowy Komendant

NIE TYLKO AKADEMIA
Uzupe³nieñ, mgr in¿. Jaros³aw Tomaszew-
ski - Komendant Powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie, ks. Tade-
usz Fo³czyñski - proboszcz parafii p.w. œw.
Stanis³awa Kostki w Œmiglu, Artur Bru-
d³o - so³tys wsi Niet¹¿kowo, Jan Józefczak
- prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie, Teodozja Ratajczak - wiceprezes
Stowarzyszenia Przyjació³ Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie,
Bogdan Kostyk - przewodnicz¹cy Ko-
œciañskiej HDK, kpt. Rafa³ Felcenloben -
przedstawiciel 31 Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego Poznañ - Krzesiny, Zygmunt
Konieczny - przedstawiciel I Izby Rolniczej,
Jaros³aw Przybylak - przewodnicz¹cy Rady
Rodziców oraz grono pedagogiczne
i uczniowie.
Akademiê rozpoczê³a swym uroczystym
przemówieniem pani dyrektor, Arleta
Adamczak-Puk, która krótko przybli¿y³a
zebranym goœciom zadania szko³y, cel
podpisania porozumienia z Akademi¹
Obrony Narodowej oraz z³o¿y³a wszystkim
nauczycielom, pracownikom administracji
i obs³ugi serdeczne ¿yczenia. G³os zabrali

tak¿e zaproszeni goœcie.
W trakcie uroczystoœci
pani dyrektor wyró¿ni³a
za pracê nagrod¹ dyrek-
tora nauczycieli oraz pra-
cowników szko³y, którzy wy-
kazali siê szczególnymi osi¹-
gniêciami oraz zaanga¿owa-
niem w minionym roku
szkolnym.
Bardzo wa¿nym punktem
ca³ej uroczystoœci by³o
podpisanie umowy o part-
nerstwie z Akademi¹ Obro-

ny Narodowej - uczelni¹ wojskow¹, zlo-
kalizowan¹ w Warszawie. Uczelnia bê-
dzie wspiera³a kszta³cenie m³odzie¿y
z klas mundurowych naszej szko³y. Do-
kument zosta³ podpisany przez p³k prof.
dr hab. in¿. Jaros³awa Wo³ejszo oraz
pani¹ dyrektor Arletê Adamczak-Puk. Na
mocy porozumienia szko³y bêd¹ wspól-
nie dzia³a³y na rzecz promocji nauki,
kszta³cenia m³odzie¿y oraz realizowa³y
przedsiêwziêcia pozwalaj¹ce na zdobywa-
nie umiejêtnoœci, kompetencji i wiedzy
przydatnej na rynku pracy. Dziêki nawi¹-
zanej wspó³pracy uczniowie bêd¹ mogli
uczestniczyæ w wyk³adach, seminariach
i warsztatach, a tak¿e korzystaæ z zaso-
bów materialnych i intelektualnych Aka-
demii Obrony Narodowej. Podejmowa-
ne przez szko³ê inicjatywy wspó³pracy
z ró¿nymi instytucjami maj¹ zapewniæ
uczniom jak najwy¿sz¹ jakoœæ kszta³ce-
nia i przygotowaæ m³odzie¿ do zdobycia
odpowiednich kwalifikacji.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej po-
³¹czone zosta³y ze œlubowaniem uczniów
klas pier wszych oraz pasowaniem
uczniów z klas mundurowych, którzy zo-
stali przyjêci w poczet spo³ecznoœci
uczniowskiej. Po pasowaniu m³odzie¿
odda³a czeœæ Janowi Kasprowiczowi sk³a-
daj¹c wi¹zankê kwiatów pod pomnikiem
patrona naszej szko³y. Ca³¹ akademiê
zwieñczy³o widowisko s³owno-muzyczne
zatytu³owane „W najg³êbszej serca g³ê-
binie” przygotowane przez pani¹ Kingê
KaŸmierczak i pana Grzegorza G³owac-
kiego, a wykonane przez uczniów naszej
szko³y. Scenografiê przygotowa³y nauczy-
cielki jêzyka polskiego: Danuta Krzysto-
fik i Alicja Zarzycka.

Alicja Zarzycka, foto archiwum

Pasowanie
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29 wrzeœnia - obwodnica Œmigla
Ok. godz. 124 dosz³o do tragicznego wy-
padku drogowego, w którym kieruj¹cy
samochodem m-ki Rover, 63-letni miesz-
kaniec z pow. koœciañskiego jad¹c z Lesz-
na w kierunku Koœciana potr¹ci³ piesze-
go 43-latka czasowo zamieszka³ego
w pow. koœciañskim, który nagle wtargn¹³
mu na drogê. W wyniku potr¹cenia pie-
szy poniós³ na miejscu œmieræ.

30 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 858 kieruj¹cy samochodem
marki Iveco Cargo 22-letni mieszkaniec
pow. koœciañskiego w³¹czaj¹c siê do ru-
chu podczas wyjazdu z posesji, oœlepio-
ny s³oñcem, nie zauwa¿y³ prawid³owo ja-
d¹cego rowerzysty, który chc¹c unikn¹æ
zderzenia z pojazdem straci³ panowanie
nad kierowanym przez siebie rowerem
i przewróci³ siê na jezdni. Kieruj¹cy ro-
werem 75-letni mieszkaniec pow. ko-
œciañskiego dozna³ st³uczeñ ogólnych.
Sprawca kolizji zosta³ ukarany MKK.
Uczestnicy byli trzeŸwi.

8 paŸdziernika - Stary Bia³cz
Ok. godz. 740 zatrzymano do kontroli
drogowej kieruj¹cego ci¹gnikiem rolni-
czym, 55-letniego mieszkañca powiatu
koœciañskiego. Przeprowadzone badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,7 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.

10 paŸdziernika -  Œmigiel
Policjanci z Posterunku Policji Œmiglu
otrzymali zg³oszenie, ¿e nieznany spraw-
ca w dniach od 29 wrzeœnia 2013 roku
do 10 paŸdziernika 2013 roku pod nie-
obecnoœæ w³aœciciela w³ama³ siê do ga-
ra¿u na terenie miasta Œmigla, gdzie
³upem sprawcy pad³y ró¿nego rodzaju

elektronarzêdzia w postaci m.in.: lutow-
nicy, wier tarki, spawarki - tj. mienia
o ³¹cznej wartoœci ok. 1 600 z³. Podjête
niezw³ocznie czynnoœci dochodzeniowo-
œledcze przez policjantów pomog³y w kil-
ka godzin od zg³oszenia doprowadziæ do
ustalenia, a nastêpnie do zatrzymania
sprawcy tego w³amania.
Zatrzymanym okaza³ siê 27-letni miesza-
niec pow. koœciañskiego w przesz³oœci
notowany za podobne przestêpstwa.
Dalsze dzia³ania œledcze naszych poli-
cjantów doprowadzi³y do ustalenia pase-
ra, który czêœæ skradzionego mienia
o wartoœci 1 000 z³ zakupi³ od w³amywa-
cza za kwotê 300 z³. Paserem okaza³ siê
34-letni mieszkaniec pow. wolsztyñskie-
go w przesz³oœci nienotowany przez po-
licjê.
Obaj podejrzani przyznali siê do winy.
Ca³oœæ skradzionego mienia odzyskano.
Teraz za przestêpstwa te grozi im kara
w przypadku w³amywacza do 10 lat wiê-
zienia, a paserowi do lat 2.

12 paŸdziernika - Wydorowo
Ok. godz.1350 na drodze K-5 dosz³o do
kolizji drogowej, w której kieruj¹cy po-
jazdem Renault Megane, 39-letni miesz-
kaniec pow. koœciañskiego nie zachowa³
bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹ce-
go go pojazdu, w wyniku czego najecha³
na ty³ prawid³owo jad¹cego vw transpor-
tera kierowanego przez 33-letniego
mieszkañca pow. leszczyñskiego. Spraw-
ca kolizji zosta³ ukarany MKK.

16 paŸdziernika - Bruszczewo
Ok. godz. 800 dosz³o do wypadku drogo-
wego, w którym kieruj¹ca samochodem
vw Golf, 55-letnia mieszkanka pow. ko-
œciañskiego podczas manewru wy-
przedzania doprowadzi³a do czo³owego
zderzenia z jad¹c¹ motorowerem w prze-
ciwnym kierunku 23-letni¹ mieszkank¹
pow. koœciañskiego. Uczestnicy tego zda-

rzenia drogowego byli trzeŸwi. W zdarze-
niu ucierpia³a kieruj¹ca motorowerem,
która zosta³a przewieziona do szpitala.

16 paŸdziernika - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1110 dosz³o do kolizji drogo-
wej, w której kieruj¹ca samochodem Seat
Leon, 46-letnia mieszkanka pow. koœciañ-
skiego w trakcie wykonywania skrêtu
w lewo zajecha³a drogê prawid³owo jad¹-
cej samochodem Daewoo Matiz kierowa-
nym przez 56-letni¹ mieszkankê pow.
koœciañskiego doprowadzaj¹c do zderze-
nia pojazdów. W wyniku tego zdarzenia
obra¿eñ cia³a w postaci ogólnych pot³u-
czeñ dozna³a kieruj¹ca samochodem
Seat Leon. Sprawczyni kolizji zosta³a uka-
rana MMK.

17 paŸdziernika -  Œmigiel
Ok. godz. 1400 na ul. Reymonta kieruj¹-
cy samochodem Opel Astra, 20-letni
mieszkaniec pow. koœciañskiego nie za-
chowa³ nale¿ytej odleg³oœci od poprze-
dzaj¹cego go pojazdu, w wyniku czego
doprowadzi³ do zderzenia z pojazdem
Opel Corsa kierowanym przez 42-letnie-
go mieszkañca pow. koœciañskiego.
Sprawca kolizji zosta³ ukarany MKK.

19 paŸdziernika -  Œmigiel
Ok. godz. 1730 w Œmiglu policjanci wy-
dzia³u kryminalnego zatrzymali 35-letnie-
go mieszkañca pow. koœciañskiego po-
szukiwanego trzema listami goñczymi.

20 paŸdziernika - Œmigiel
Ok. godz. 1944 w Œmiglu kieruj¹cy sa-
mochodem Opel Astra 20-letni miesz-
kaniec pow. koœciañskiego najecha³ na
ty³ poprzedzaj¹cego go motoroweru
kierowanego przez 17-letniego miesz-
kañca pow. koœciañskiego. Uczestnicy
byli trzeŸwi. Sprawca kolizji zosta³ uka-
rany MKK.

�ród³o - www.koscian.policja.gov.pl

W dniach od 19 do 20 paŸdziernika
2013 r. cz³onkowie chóru „Harmo-

nia” uczestniczyli w I Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. ks. dr. Józefa Surzyñskie-
go w Koœcianie. Zosta³ on zorganizowa-
ny przez ogólnopolskie stowarzyszenie
„Z muzyk¹ do ludzi” w ramach projektu
„Zakochani w Surzyñskim”, którego ko-
ordynatorem by³a Katarzyna Swinarska.
Chórzyœci wziêli udzia³ w warsztatach po-
prowadzonych przez dyrygenta Leszka
Górkê, wyk³adach i spacerze po Koœcia-
nie œladami ks. Józefa Surzyñskiego. Kul-
minacyjnym punktem projektu by³ kon-

cert fina³owy w koœciañskiej farze, pod-
czas którego zaœpiewa³o wspólnie dzie-
wiêæ chórów wielkopolskich, w tym chó-
rzyœci „Harmonii”. W pierwszej czêœci
koncertu zaœpiewa³ chór im. ks. Surzyñ-
skiego oraz zespó³ kameralny Amici Can-
ti, a nastêpnie wspólnie te chóry wyko-
na³y trzy utwory: „Wszystkie trony nie-
bieskie”, „Dobranoc g³owo œwiêta”
i „Missa Dominicalis-Gloria in exelcis
Deo”.
Towarzystwo Œpiewu „Harmonia” ju¿ od
wielu lat ma w swoim repertuarze utwo-
ry ks. Józefa Surzyñskiego i czêsto wy-

konuje je podczas ró¿nych uroczystoœci.
Takimi utworami miêdzy innymi s¹:
„Wszystkie trony niebieskie”, czy „Veni
Creator”. Uczestnictwo w tym projekcie
pozwoli³o chórzystkom: Janinie Majer,
Krystynie Schulz, Ma³gorzacie Maæko-
wiak, Urszuli Balcer, Annie Jakubiak
i Barbarze £awniczak poznaæ lepiej po-
staæ ks. dr. Józefa Surzyñskiego, wybit-
nego kompozytora, dyrygenta, reforma-
tora muzyki koœcielnej, proboszcza fary
koœciañskiej w latach 1894 do 1919 r.
i poszerzyæ znajomoœæ jego twórczoœci.

B. £awniczak

„HARMONIA” ZAKOCHANA W SURZYÑSKIM
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 10/13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9/13
brzmia³o: „PIZZA W KAKADU”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Gra¿yna Marciniak  ze Œmigla.

Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).

Pionowo
1. islamski uczony
2. wspieranie potrzebuj¹cych
3. czêœæ zwrotki
4. dŸwiêk wybijanej szyby
5. zak³adane przez k³usownika
9. ¿artobliwie o piêknisiu
10. pozycja spo³eczna
11. p³ynny miód
12. proces rozwoju
13. w rêku policjanta
15. pracuje przy krosnach
18. antenat Krasuli
19. wnêka w pok³adzie
21. sukcesja
22. jej nie wypada
26. zwód boksera
27. np. solny
29. produkcyjny w fabryce

Poziomo
2. kusz¹ca powierzchownoœæ
6. lisie - rude
7. biegnie wzd³u¿ okapu
8. wojskowa melodia
11. chytre podejœcie
13. nicpoñ, ga³gan
14. kuzyn jaskra
16. ³¹cznik blach
17. leczone u laryngologa
20. sejmowy akt prawny
23. pochy³oœæ
24. zgromadzenie wielu osób
25. np. ba¿ant
28. Indianin z westernu
30. uzasadnienie
31. ch³osta
32. bywa piorunuj¹cy
33. do siekania

Og³oszenia drobne

Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów.
tel. 721 062 230

Posadzki maszynowe.
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane.
tel. 607 568 298

Doradztwo Rolnicze.
£ukasz Grzeœkowiak.
Ksiêgi zwierz¹t, ewidencja zabie-
gów ochrony, próby glebowe, biz-
nesplany, rachunkowowoœæ.
tel. 607-303-067

Oprawa muzyczna imprez.
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych.
tel. 603 915 695

Wielka wyprzeda¿ towarów.
15 listopada br.
Kwiaciarnia „Alicja”, ul. Po³u-
dniowa 1(niedaleko marketu
„Biedronka”).

Przyjmê do pracy przy kompute-
rze, bran¿a odzie¿owa, Œmigiel.
CV na e-mail: 7mex@wp.pl.
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SMAKI JESIENI
W ci¹gu ca³ego roku na domowych sto-
³ach najczêœciej króluj¹ dania tradycyjne.
Nierzadko przygotowuje siê pieczonego
kurczaka, rosó³, schabowego i surówkê
z kiszonej kapusty, a do prawie ka¿dego
zestawu dok³adane s¹ gotowane ziem-
niaczki. Bardzo lubiê tradycjê, bo to, co
sprawdzone smakuje najlepiej. Kiedy
podaje siê jeden z klasycznych zestawów
obiadowych widaæ, jak wszystko szybko
znika z talerzy. Czasami bywa tak, ¿e szu-
ka siê czegoœ, co zaspokoi nasze podnie-
bienie. Ja czêsto lubiê eksperymentowaæ,
poznawaæ nowe potrawy, ³¹czyæ ró¿ne
smaki, szukaæ inspiracji w magazynach
i Internecie. Obecna pora roku - jesieñ
to czysta nostalgia. Zawsze bêdzie mi siê
kojarzyæ z: grzybami, powrotami do szko-
³y, ziemniakami, 1 i 11 listopada. W tym
numerze chcia³bym zaproponowaæ je-
sienne potrawy, które ³¹cz¹ tradycjê
z nowymi inspiracjami.

Penne z prawdziwkami
Sk³adniki (na 4 porcje):
- 300 g œwie¿ych lub mro¿onych praw-

dziwków (lub 20 g suszonych),
- 100 ml wina bia³ego wytrawnego,
- 100 ml bulionu,
- 300 g makaronu razowego penne,
- 60 g orzechów w³oskich,
- 2 ³y¿ki oliwy z oliwek,

- 2 ³y¿ki œwie¿ych listków tymianku,
- 1 cebula,
- 4 ³y¿ki startego sera parmezan (do po-

sypania),
- sól,
- pieprz.

Sposób przygotowania:
Makaron ugotuj w osolonej wodzie, tak
by sta³ siê al dente (czyli lekko twardy).
Na suchej, mocno rozgrzanej patelni
upra¿ posiekane orzechy, a nastêpnie je
wystudŸ. Kolejnie na patelni rozgrzej oli-
wê, dodaj drobno posiekan¹ cebulê
i sma¿ j¹ tak d³ugo, a¿ bêdzie szklista,
ale niezarumieniona. Dodaj grzyby, wino
i podgrzewaj ca³oœæ minutê. Nastêpnie
dolej bulion i gotuj, a¿ grzyby bêd¹ miêk-
kie. Dodaj orzechy i tymianek, dopraw
sol¹, pieprzem i na koniec wszystko wy-
mieszaj. Przed podaniem dania polej so-
sem makaron i posyp go parmezanem.

Zupa Tajska
(z kurczakiem i mlekiem kokosowym)
Sk³adniki (na 4 porcje):
- 800 ml bulionu warzywnego,
- 400 ml mleczka kokosowego,
- 1 szalotka obrana i posiekana w kostkê,
- 3 z¹bki czosnku, obrane i drobno po-

siekane,
- 1 posiekana papryczka chili,
- 3-centymetrowy kawa³ek imbiru, obra-

ny i starty,
- 1 ³odyga trawy cytrynowej,
- 1 ³y¿eczka kurkumy,
- 1 ³y¿eczka kminu rzymskiego,
- pó³ ³y¿eczki mielonej kolendry,
- 2 ³y¿ki sosu rybnego,
- sok z po³owy limonki,
- 1 ³y¿eczka br¹zowego cukru,
- 300 g piersi z kurczaka, pokrojonej

w pod³u¿ne paski,
- 160 g makaronu do dañ azjatyckich lub

fasoli mung.

Sposób przygotowania:
W rondlu rozgrzewamy oliwê, wrzucamy
szalotkê, imbir, czosnek i chili. Nastêp-
nie wszystko sma¿ymy przez 3 minuty.
Wsypujemy kmin, kolendrê oraz kurku-
mê i dalej podsma¿amy. Wlewamy mlecz-
ko kokosowe, bulion, dodajemy kurcza-
ka, sos rybny, sok z limonki, cukier
i posiekan¹ trawê cytrynow¹. Doprowa-
dzamy do wrzenia, zmniejszamy ogieñ
i gotujemy przez 10 minut. Makaron roz-
k³adamy na 4 talerze i zalewamy go go-
r¹c¹ zup¹.

S³awomir Grzesiewicz

4 paŸdziernika br. uczniowie ze Szkol-
nego Klubu Wolontariusza dzia³aj¹ce-

go w Zespole Szkó³ w Bronikowie po raz
kolejny udali siê wraz z Wojciechem Cie-
sielskim do Domu Pomocy Spo³ecznej
w Wielkiej Wsi ko³o Wolsztyna. Oœrodek
prowadzony jest przez Siostry Opatrzno-
œci Bo¿ej. Celem wyjazdu by³o udziele-
nie pomocy siostrom w pracach porz¹d-

POJECHALI Z WIZYT¥ I POMOC¥
kowych w parku
i ogrodzie.
Wizyta rozpoczê-
³a siê wspólnym
œniadaniem, po
którym pe³ni we-
rwy i chêci m³o-
dzi ludzie ruszyli
do pracy. Jedna

grupa wolontariu-
szy zajmowa³a siê
obcinaniem natki
pietruszki, marchwi,
buraków, itp., nato-
miast druga by³a od-
powiedzialna za
sk³adowanie zebra-
nych warzyw.

Po skoñczonej pracy siostry zakonne
przygotowa³y dla wolontariuszy prze-
pyszny obiad i deser. Przebywaj¹c
w Wielkiej Wsi m³odzi ludzie spotkali siê
tak¿e z podopiecznymi przebywaj¹cymi
w tamtejszym Domu Pomocy. By³o to dla
nich du¿e prze¿ycie.

Karolina Fr¹k
foto archiwum

Pami¹tkowe zdjêcie z Siostrami Opacznoœci Bo¿ej

W czasie prac w ogrodzie



listopad/2013 17

Od oœmiu lat OKFiR w Œmiglu zapra-
sza mi³oœników rowerowych wêdró-

wek na imprezê pn. „Œmigielska Jesieñ
Turystyczna”. Tym razem spotkaliœmy
siê 5 paŸdziernika br. w Nowej Wsi. To
tu, w maleñkiej kuchni i sali wiejskiej
przygotowaliœmy ciep³y posi³ek oczeku-
j¹c na uczestników rajdu organizowane-
go przez OKFiR oraz Danutê Strzelczyk
- nauczycielkê ze Szko³y Podstawowej
w Œmiglu.
Pierwsi dotarli kolarze z grupy starszej -

JESIENNE SPOTKANIE W NOWEJ WSI
doros³ej, a zaraz za nimi grupa ze SP
w Czaczu. Poniewa¿ pogoda by³a napraw-
dê jesienna, gor¹ca herbata i kie³baska
cieszy³y siê du¿ym powodzeniem.
Dodatkow¹ rozgrzewk¹ by³y konkuren-
cje sportowe. W ka¿dej z nich, z podzia-
³em na kategorie: dzieci - m³odzie¿ oraz
doroœli, trzej najlepsi uczestnicy otrzyma-
li nagrody rzeczowe. Zawodnicy zmierzy-
li siê w: rzutach ringiem, toczeniu pi³k¹
po lince, rzutach podkowami do celu,
rzutach lotk¹ do tarczy oraz „¿ó³wiej jeŸ-

dzie” rowerami. W zabawie bra³a udzia³
równie¿ goœcinna pani so³tys, Anna Wie-
czorek.
No có¿, ¿egnaliœmy siê s³owami: „Byle
do wiosny” z nadziej¹, ¿e spotkamy siê
na wiosennym rajdzie.
Do goœcinnej Nowej Wsi dotar³y grupy
m³odzie¿y i doros³ych ze: Œmigla, Broni-
kowa, Czacza, Miejskiej Górki, Leszna,
Brenna, Wijewa i Skar¿ynia.

OKFiR
foto OKFiR

So³tysi: Stanis³aw Szefner (Bielawy),
Mieczys³aw Tomowiak (¯egrowo)

i Henryk Skorupiñski (¯egrówko) wraz
z Oœrodkiem Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu 15 wrzeœnia br. zaprosili
mieszkañców do wspólnego pieczenia
ziemniaków przy ognisku. Po raz kolej-
ny Festyn Pieczonego Ziemniaka odby³
siê w ¯egrówku.
To tradycyjne, jesienne spotkanie pozwa-

ZIEMNIAK MIA£ SWÓJ FESTYN
la wszystkim przywo-
³aæ smak pieczonych
ziemniaków. Zanim
nadszed³ czas „pyr-
kowej” degustacji
najm³odsi mieszkañ-
cy brali udzia³ w kon-
kursach sportowych
p r z y g o t o w a n y c h
przez OKFiR. Rów-
nolegle odbywa³ siê
tak¿e turniej siatków-
ki, w którym matki
walczy³y z córkami,
a ojcowie z synami.
W obu rozgrywkach zwyciê¿y³a m³o-
doœæ. Mecze sêdziowa³ kierownik Oœrod-
ka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu - Zygmunt Ratajczak, natomiast pu-
chary zwyciêzcom i zwyciê¿onym wrê-
czy³ burmistrz Œmigla - Wiktor Snela.

Jak na œwiêto ziemniaka przysta³o
odby³ siê równoczeœnie konkurs obie-
rania pyry, w którym udzia³ brali so³-
tysi.

OKFiR
foto OKFiR

Nadesz³a z³ota, polska jesieñ. W ciep³e
dni chêtnie odwiedzamy las w poszu-

kiwaniu grzybów i piêknych okazów przy-
rodniczych. Dzieci z oddzia³ów przed-
szkolnych grup A i B przy Szkole Podsta-
wowej w Œmiglu wybra³y siê wraz z opie-
kunami do lasu w ̄ egrowie. Po swoim kró-
lestwie oprowadza³ je leœniczy - Maciej Au-

DZIECI KOCHAJ¥ LAS
gustyniak. Dzieci zobaczy³y ambonê,
z której obserwuje siê zwierzêta, rozpozna-
wa³y tropy saren, a tak¿e w paœniku zosta-
wi³y przywiezione warzywa. Choæ grzybów
by³o, „jak na lekarstwo” przyjemnie odpo-
czywa³o siê w lesie.

Iwona Kamiñska
foto Ilona Mueller

Żółwia jazda na rowerze Toczenie pi³ki po lince

Obieranie „pyrek”

Dzieci w lesie
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W niedziele, 6 paŸdziernika br. na bo-
isku sportowym „Orlik 2012” spo-

tka³o siê szeœæ dru¿yn pi³karskich wal-
cz¹cych w II Jesiennym Turnieju Pi³kar-
skim Mê¿czyzn Niezrzeszonych o pu-
char burmistrza Œmigla. Fundator pucha-
ru - burmistrz, Wiktor Snela otworzy³
turniej ¿ycz¹c wszystkim dobrej gry.
Pogoda nas nie rozpieszcza³a, gdy¿ od-
czuwalny by³ ju¿ jesienny ch³ód. Pewnie
dlatego pi³karze pomiêdzy meczami za-
mieniali siê w siatkarzy i grali na drugim,
orlikowym boisku.
Rozgrywki tradycyjnie odbywa³y siê
w dwóch grupach eliminacyjnych. Na-

JESIENNY TURNIEJ ROZEGRANY

stêpnie rozegrane zosta³y mecze fina³o-
we o miejsca V-VI, III-IV oraz II-I.

Z ka¿dym meczem wzrasta³y emocje,
a do œcis³ego fina³u wesz³y dru¿yny DH
TRANS oraz DRAGON.
Mecze o dalsze miejsca tak¿e nie obesz³y
siê bez ogromnych emocji. W trakcie
turnieju nie zabrak³o równie¿ kibiców
dopinguj¹cych pi³karzy do walki.
Ostatecznie I miejsce i puchar zdoby³a
dru¿yna DH-TRANS, II m DRAGON, III
m MAKINTOSH, IV m ASTRA-2, V m
PICASO, a VI m TELKOM TEAM.
Sêdziowie wybrali najlepszego pi³karza
turnieju - zosta³ nim Adam Szklarski.

OKFiR
foto OKFiR

Udany Start Kuby
W dniach od 27 do 29 wrzeœnia 2013 r.
w Bilczy (województwo œwiêtokrzyskie)
odby³ siê I Grand Prix Polski M³odziczek
i M³odzików w tenisie sto³owym. Prawo
startu w tych zawodach uzyska³ zawod-
nik z KS Polonia Œmigiel - Jakub Jankow-
ski, jako jeden z dwóch reprezentantów
wielkopolski.
Start w zawodach Jakub mo¿e uznaæ za
udany, gdy¿ na 99 zawodników startuj¹-
cych zaj¹³ wysokie - 26 miejsce w Polsce.
W zawodach udzia³ wziêli najlepsi za-

WYSOKIE NOTY TENISISTÓW
wodnicy z ca³ego kraju. Jakub jest
o rok m³odszy od wiêkszoœci zawodni-
ków startuj¹cych w tej kategorii, dla-
tego bêdzie mia³ szansê rywalizowaæ
w tej samej kategorii jeszcze w przy-
sz³ym sezonie rozgrywkowym. Na za-
wody pojecha³ ze swoj¹ trenerk¹ Da-
nut¹ Strzelczyk oraz tat¹.

Tenisistki Orl¹t w Drzonkowie
Tydzieñ wczeœniej, w dniach od 20 do
21 wrzeœnia w Drzonkowie z udzia³em
ponad dwustu zawodników i zawodni-

czek rozegrano Mini CUP w kategorii:
¿aków, m³odzików i kadetów. Miêdzy-
narodowy turniej tenisa odby³ siê na
wysokim poziomie. Klub Orl¹t z Cza-
cza reprezentowa³y trzy zawodniczki:
Joanna Maœlak, która startowa³a w ka-
tegorii kadetek i po dwudniowych, wy-
równanych pojedynkach zajê³a 6 miej-
sce, Natalia Czeka³a wystêpuj¹ca rów-
nie¿ w kategorii kadetek, zajê³a miej-
sce 12 i startuj¹ca w kategorii m³odzi-
czek Alicja Maœlak, zajê³a miejsce 18.

AKA

BYCZKI GNIEWOWO W JERCE I KOŒCIANIE

DH-TRANS - zdobywcy pucharu

Byczki Gniewowo - dru¿yna ch³opców

Dziewczêta z Gniewowa

W ramach rewan¿u dru¿yna pi³ki
no¿nej z £uszkowa zaprosi³a Bycz-

ki Gniewowo na turniej towarzyski, który
zosta³ rozegrany na Orliku w Koœcianie.
Rozgrywki odbywaj¹ce siê 28 wrzeœnia br.
by³y niezwykle szczêœliwe dla dru¿yny
z Gniewowa. Dziewczêta pokona³y £uszko-
wo 3:2, natomiast ch³opcy zremisowali
2:2, a z koœciañsk¹ dru¿yn¹ wygrali 11:0.
Dziewczêta wyst¹pi³y w sk³adzie: Karoli-
na Kamiñska, Patrycja Szczerbal, We-

ronika Szczerbal, Weronika
Buchert oraz Klaudia Bu-
chert. Za zdobyte zwyciê-
stwo otrzyma³y puchar i s³o-
dycze.
Ch³opcy zaprezentowali siê
w tego dnia w sk³adzie: B³a-
¿ej Walachowski, Marcin
Grzeœkowiak, Bartosz Szczer-
bal, Jakub Bia³y, Pawe³ Sta-
chowiak i Wojciech Tomczyk.

Oni tak¿e otrzyma-
li statuetkê oraz
s³odycze.
20 paŸdziernika po raz pierw-
szy dziewczêta z dru¿yny Bycz-
ki Gniewowo zosta³y zaproszo-
ne na Turniej Pi³ki Siatkowej
Kobiet i Dziewcz¹t o puchar
KAZ-MAR Gier³achowo, który
odby³ siê w hali sportowej,
w Jerce. Dziewczêta mia³y
ogromn¹ tremê. W turnieju
uczestniczy³y dru¿yny z: Dona-
towa, Krzywinia i Jerki. Dziew-
czêta z Gniewowa zajê³y osta-

tecznie IV miejsce i otrzyma³y statuetkê.
Tego dnia wyst¹pi³y w sk³adzie: Patrycja
Bia³a, Klaudia Buchert, Weronika Bu-
chert, Weronika Szczerbal, Karolina Ka-
miñska, Daria Œlota³a, Monika Olejnik,
Kinga Pawlikowska oraz Paulina Bia³a.
Dziewczêta dziêkuj¹ Oœrodkowi Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu za ufundo-
wanie pi³ki siatkowej.
Byczki otrzyma³y ju¿ kolejne zaproszenie
na turniej do Krzywinia.

Krzysztof Pawlak, foto archiwum






