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Wieczecza wlgilijna jest posiłkiem,'..'. ,_'łŁ: " .postnym. 0o tradycji należy podawanie dwunastu dań, które symboli-,'r^ |\.. ., ! .zują obfitośC i są wróżbą na r' _) ., . : przysżłoŚE. lłśród nich nle może zabraknąć karpla lub szczupaki a do

tradycyjnych zup rozpoczynających : i zupa grzybowa. Rola3e się
też groch z kapustą symbol zdrowia i siły, potrawy z grzybdw suro}łych, łamańce, kluski z makiem\i
symbol urodzaju oraz kuti; '-:'Ż i, ąstarą potrawę pochodzącą z czasów pogańskich. Był zwyczaj,

I
czasie spożywania kutii rzucano - .,:-..:'na sufit łyżkę lub garś8 tego przysp,Bku. Urodzaj jak mdw

'ba, zależał od tego, LL" .:'.'y'
Podaje się też inne potra-

\'
2 pietruszki, po kilka ziaren ziela angietskiego i . .'

N )

pieprzu, 2 listki laurowe, Ły.żeczka żelatyny w pro

szku, sól.- l'
. f,..,.

Rybę oczyścić, podziellE na dzwonl
, .. rF.. : ..

iU n. O.ronł, r pósorrć .' #'
;:'; ;-::i\- Pokrojoną w talarkl cebulę, włoszczyznę,przy:

l::i,.'prn*v','głowę i ewentualnie lkrę, mleczko oraz wątrdbkęi.,F..rF., I.'. karpia zalać zinną wodą (około 1,9 ],) l gotorłać około

1. .. .-'_20 minut na wolnym ogniu. 0o H§zącego wywaru rło-1
.)'.zyć dzwonka ryby l gotować na malutkim ognlu

.. śmieiany',

.'.J orzez 10-12 mlnut. t{yjąć ostrożnle rybę i u .

1łozyC na głębszym pbłmlsku, staraJąc się . .

_ łu. JeZeli wywaru jest wlęcej niż p6ł lltra to odparo- '\-"'
1.'rlać 9o gotując przez chwilę bez przykrycia. Żelaty . .

-'nę rozpuścić w małej llości wyrłaru, wstaxić $ ..
..do rondelka z gotującą się rodą, aż stę .' .

całkorłicie rozpuści wtedy dodać ?,;' łyż

'Jć

lanki mąki, l/2 opakovlania masła roślinnego, 1 jaja,

\
a:r- :.,.jv{ĄĘżi
:pia (ok. 1,2 kg),

':r1" " 
' l|v oc.zv7zlzo:"i,.}.?tr9j.a 31?nr9w1 oi.etnikol:J., !/2.' i.t'.'.'- l łyżeczka sody oczyszczonej, ! porcja przyprawy pi.ernikowt

' 
szłtanxa u.x"tii.'..'. :.'.'.: ri..'....._...::.'.:;:. .:: . .

. P o l ",ł'. czexolaoowa : 1/2 opakowania masła roślinnego, z łyz:ul'ć"ki;;Ź ivi'..i r.rx""; i'j":nr='iZz oi.n"r;"i.,r;.i.'.olrin"
- ,. nego, 2 łyżkl cukru, 2 łyżki kakao rozpuŚciĆ w rondelku nie doprowadzając do zagotowania, odstawlC, wbiĆ całe Jajko i mieszać ,.
.'_ . intensywnie aż masło stanie slę połyskllwe i nle będzle przylegaĆ do śclanek naczynla. Cukler, midd rozpuśclĆ w rondelku nle' '

., doprowadzając do wrzenla. Masło utrzed w mokturze, zalaĆ gorącą mieszaniną cukru i mlodu, dodać przeslaną mąkę z sodą i przy ; .

,'. prawy, Śmietanę i jaja, wszystko razem wymicszaĆ (można mlkserem), doclać opruszone mąką bal(alie i wlaC ciasto do forrny.Clasto
.,., ma konsystencję dośĆ luźną. Piec rł nlezbyt gorącyrł piekarniku (olqoło L godzlny). Po upieczeniu.i wystudzeniu można piernik '

' . . pczeŁożyC powidłami a wlerzch posmarować polewą czekoladową. !'1.\
*!lt ) ,i, /,.r,;lt

\s§ł,
\'\t,

Olqa ltowicka '
Ą,
l^I

j:lI
ł{.

._].kutil przyl.clnie do powały : lm więcej tym lepieJ. .,

\'' wy, kt6re stały się tradycją danego domu" ; .'
. wśc6d ciast gócują

'.:

wy'inieszać. Z marchewki wyciąć gwiazdki, ozdobić nimi ...'..,
{ '.'.'xarnia l ostrożnie zalać cybę wywarem z żelaty-' ' '.

0 D n Lc§żno nr |2/ 1992.
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" Nie Jestempoznaniakiem - J e 3 t om ś m i g i e

1 a k l g m " powiedzlał Pan Profesor red. naczelnernu A8C p.
A. Neczyńsklemu ( ABc z 20 \ ?r.ll.l992, s.) ).
I dalej l n Ptzez cały czas mam rrażenie, 2e w Jaktś sposób
powinienan spłacić sroisty dług xdzięczności wobec moich ro_
dak6w r Śmiglu t w Lesznie ! bo z tym! mlastami byłem zawsze

blisko złiązany. Proszę napisa§, źe Jeśli będą potczebowali i

mojej porncy medyczneJ, to mogą §niało do rrnle pśzyJeżdżal,
a Ja, Jeśli będę mó9ł, zarsze chętnie ln ponogę. Jestem ciąg
le jednym z nich. Nie odszedłem od nich , Ja się tylko prze;,l

mieściłem. |'

Urodził się w Śnlglu w l9]l roku w rodzlnle rzemleśInr
czej. Po zdaniu egzamindr r 1945 r. rozpoczął naukę r llceun
w Kośclanie, ktdre ukończył z rłyróżnleniern rł l95]. r. i dzię
kl ternr, bez egzaminu wstępnego, zaczął studiorać mdycynę r
Poznanlu.

Oyplom lekarza rnedycyny uzyskał l 1957 r. l rozpoczął pracę

x Klinlce Położnlctxa 1 Glnekologii Akademli Medycznej x Poz

naniu. ł| 1965 r. uzyskał doktorat, 
" "1rrr Ę tytuł doktora

habi l1

na sta

c z y } Eugeniuszowi Cryso}ri n o m i n a c J ę

prof e9ora nauk medycznych.
Jest autorem 4Ą pubtikacji naukowych 1 wspó}autorem

dalszych )0.

Pierwsze z nich dotyczyły wczesnego wykrywania stan6r przed-

rakorych i raka szyjki macicy. Wynikl swych badań na ten te:
mat przedstawil na Światowym Kongresie Ginekologdw .r Tokio,

zyskał sobte międzynarodowy aplauz.

Zajnotał się także rzęsistkiem pochwowym powodującyn zmiany

zapalne narządów płciowych i układu moczowego.

Jest zonaty ( z P. Emi!,lą Skoruptllską ; rUrłrrleż

Śmigla ), oJcem dw6ch c6rek : Joanny i Małgorzaty.

NajHt@eJ zaldzięgza swym rodzicom : Stefanowi 1 Pelagil 6ry

som, którzy, Jak dzlś twierdzi ! " ... nie pr6borali ingero-

waĆ x noje życie i naciągaC mnie do ogólnta przyjętych norm".

0dpowiedzialności za zdrowie l ludzkle życte nauczył §lę

gdy, będąc Jeszcze studentem, zastęporrał dr. Stanisłaxa Star

żyńskiego. " Pracowałem na jego odpowiedzialnośĆ i zapami,ęta

ki Magazynowej w Poznaniu, gdzie Wdrażając systemy kornputero

we specjalizował się w nowoczesnych metodach zarządzania.

W IGł,l ostatnio kierował Zespołem do spraw Zastosowań Informa

tyki, eksploatując sieć mikrokonrputerdw klasy IBM PCIXT oraz

AI. Wykładowca w AE w Poznaniu (m.in. statystyki, wstępu do

informatyki, m€tod numerycznych, projektowania systemów in-:

formatycznych ...), Politechnice Poznańsłiej (teoria infor j
macji, Poznańskiej Szkol,e Menedżerów ( systemy synnrlacji kom

puterowej), Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych i kursach

TNOiK.

Jest rzeczowznawcą w zakresie informatyki w obrocie towaro j
wym. obecnie jest kierownikiem katedry systemórł Logistycznych

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jest autorem ponad 150 publikacji i opracowań naukovlych,

skryptów i podręczników.

|'łśród nich m.in. są :

* 1--ę_-
na

ze

0nia } llstopada L992 r. w Belwederze p r e-

7..

,Urodził się 2?.2.1937 r. w Śmiglu, gdzie w 1949 r. u _l Po 25 letniej pracy w AE przeniósł się do Instytutu GospbOai

ł szkołę podstawową. Średnią - ginnazjum w Kościanie j
w l95] r. Studia ekonomiczne odbył ti l{yźszej Szkole Ekonomicz

nej w Poznaniu, uzyskując_ w 1957 r. stopień mgr. ekonomii w

zakresie statystyki.

Pracując tozszetzaŁ swą wiedzę uzyskiJjąc stopień rĘr. z mate

matyki ( 196] ) ihistorii (1969). Wmiędzyczasie, w L964

n., uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie sta-
tystyki.

ttJ l9B4 r. uzyskał absolutorium na Papieskim Wydziale Teolo ;
gicznym.

Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w l99l roku.

Dnia 1.9. br. został powołany
n o w i s k o p r o f e s o r a.

Jest żonaty, ojciec dwdjki dzieci.
Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym. 8ył współzałożyciej

lem osiedlowego Komitetu 0bywatelskiego, w wyborach był mę-

żem zaufania " Solidarności ''. W swej parafii angażuje się w
'r/.- Buaowa systemów informatycznych w świetle cybernetyj

odnowę rodzin w ramach KoŚcioła Domowego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1957 r. w dwczesnej wvzĆz,2ffi Decyzje kierownicze przedsiębiorstw a r6żnorodnośc

Szkole Ekonomicznej ( obecnie Akademii tioncxrticzn1!)) styrnllacyjnego wspomagania, l989

nanlu Jako asystent, awansując kolejno aż do etatu struktur konsumpcji, l99l gpp. ( H. Z. )

,!ltftl ))J,) u .,nŃ\\\\[Yj.-

waT np, łĄ

łern do tej pory, że ten człoriek mi

€f41 ,

opr . ( tt.z.)
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u
'e Profesoc}e. 0d urodzenia mieszka Pan w Śmiglu._Pro -

szę starszym Czytelnikonl się plzypomnieć, a młodsz

s tawić.

- UrodziŁem 5ię 
' 

stycznia L9r) t. w Śmig}u, w rodzinie ro -
botniczej. Moi rodzice - Franciszek,i Maria - przybyli tu

z pobliskiego Boguszyna w poszukiwaniu pFacy.

Ukończyłem ośmioklasową Szkołę Podstawową w ŚmigJ.u, a

l95l Liceum 0gólnokształcące w Kościanie. W latach l95l

l956 studiowałem ekonomię.

Sytuacja nie pozwoliła mi wówczas na podjęcie pracy nauko-

wej. Wrdciłem do Śmigla i podjąłem pracę zawodową,najpierw

jako główny ksi_ęgowy w Kościańskiej Fabryce Mebli, a póź -
niej jako dycektor Państwowego 0środka Maszynowego w Ślli -
g}u. Dyrektorowałem również w Przedsiębiorstwie Przemysłu

Soożywczego w Kościanie, w Powi.atowym Związku G.S. " Samo-

pomoc Chłopska " w KoŚcianie i Zakładach Urządzeń Cherłicz-

nych " Metalchem " również w Kościanie. Równocześnie przez

12 Iat byłem wykładovłcą kontraktovłym w Zespo}e Szkół Ekono

micznych w Kościanie.

Pracując zawodowo i spo}ecznie ( Towarzystrło Wiedzy

Pałszechnej, K5 " Pogoń 1929 " Śmigicl ) nre zerwałem kontak

tu z rnacierayslą uczelnią.

W 1970 rol<u obroniłcm placę doktorską i stałem się wykła -

r-lowcą kontraktowym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Vł

I977 r. plzeszedłcm na etat. 0dtąd praca badawczo+raukowa

pochłonęła rnnie bez reszty.

-.lak orzebieoa pana kariera nau<ovia l

- Mając za sobą lata praktyki gospodarczej Zainter3sOWałem

się pracą kierowniczą, m€nadże§owaniem i zarządzaniem fi-
nansowym przeds iebiorstw.
l'l,pracy naukowo-dydaktycznej stałem się specjalistą tech-

nik organizatorskich, kierowania firmą, współzarządzania i
organizacji pfacy w biurze.

tl 19BB r. obroniłem w A E we Wrocławiu - gdyż tylko tam by

ła ta specjalizacja - pracę habilitacyjną pt. '' Zacządza-

nie partycypacyjne w teorii i praktyce ''.

Tak więc w Poznaniu byłem picrwszym doktorem habi,litowarrym

ze specjalizacją organizacja i zarządzanie. 0tĘzymałem 5ta

nowisko docenta w Instytucie Organizacji i Zarządżania.

l/ymiernym elektem mej dzrałalności dydaktycznej są obronio

ne prace naukowe pisane pod miom kicnunklem zarówno na stu

i!)\ )r

diach dziennych, zaocznych i podyplomowych. Ich rejestr o-:

bejmuje 204 pozycje. Aktualnie prowadzę seminari.um msgis-

terskie i doktoranckie.

Uk o r onowan i em mej dotychczasorłej pracy dydak;

tycznej jest po}rołanie na stano:
wisko prof esora zdniem1.11.br.

Podkreślam też, że ptzez caŁy czas nie zerwałem z

praktyką. Jestem konsultantem wielu firm, działan jako czło

nek rad nadzorczych, aktywnie uczestniczę w pracach Wie}ko

po}skiego 0ddziału Tovłarzystwa Naukowego 0rganizacji i Kie

rowania.

- Mówi się o zaniku autorytetów. czv rsl.olbv Pan wmi,eniĆ oso

by, które wylg!ły na Pana osobowość jakiś vipłvw ?

: w szkole w śmiglu najrłiększy wpływ wywarł na rnie doskona-l

ły nauczyciel i serdeczny przyjaciel młodzieży - Feliks

5iąkowski. lłł kościańskim ogólniaku wspalniali profesorowie :

Jan Eiechoński, Klemens Kluszewski, Ludmiła Klaus,Kazimierz

Mizerl<a i koledzy l Eugeniusz 6rys i Romuald Wojciechowski.

Ptzyjaźń z tymi ostatnimi trwa do dziś.

0o pracy naukowoładawczej inspirowąt mnie profesor l{itold

Ska}ski, u którego broniłem pracę magisterską ż finansów i
księgowości.

lł naukowym rozwoju swej osobowości najNięcej zarłdzięczan

prof. dr. hab. Kazimierzowi Zimniewiczowi, maneml regiona

1iście, działaczowi Towarzystwa Miłośnik6w Ziemi KoŚclal1 :

skiej. Ma on wielki łpływ na mą publicystykę regionalną i

udział w p[acach TMZK.

: |4iaJą Ęg$9E9l__ł3!B e.§ą pt&!_B-ąg,Jej-let<Ljesl-Ł8e-.d9lŁ

Ęek w tyrn zakresie ?

:Obejmuje on ponad 70 pozycJi, w tym ki}ka zwartych opraco,1

wań dotyczących historii myśli organizatorskiej, organizac

ji i funkcjonowania pczedsiębiorstw, prowadzenia biznesu

or3z dyd8ktyki.

. .Ugje pa!ęly!Łb!__:=-_

: proszę bardzo, chociaż nie wiem, czy l,łasuym czyielnikom bę

dą coś m6wiły, ...

... ale zobrazu.ię tematykę, kt6rą Pan Profesor bada i plo:l

P_a9UJ9.-

: PFekursorzy nauki o organi.zacji i zarządzaniu, I9BZ,

-Zarys problemów doradztwa organizacyjnego, 1987 ,

źaeó'sz ffiten'del;ź

t(
l!1,

:] poradrrik dI.a .rozpoczyllających działalność gospodari



na stanowisko kierownicze , ],99l .

:: A z puE]j_Bagji regionalnych ?

: Większo§ć z nich napisałem wspUlnie z wspomnianym już prof.

Kazimierzern Zimniewiczem. Przykładem ich może byb :

1] Ą0 lat Rolniczej Spółdzielni Produkcy;jne; w Karcze!.l

wie,

Rolniczy Konbinat spBłozielczy w Lubnicy w latach

l95] :: l9BB.

0becnie pracujerny nad monografią BaryY.spilłdzielczego w Śmi

glu, ktBry , x przyszłyrnl roku będzie obchodził 100 lecie

swej dziala}no§ci.

: 0statnie p,,ytanig_w audycji TV " 100 pytań do ..."łągnv!_Łg

charaĘĘr_pgl!łatny i dotJczv_ spLai,J osobistvch i

90 ...

- Moje osiągnięcia i sukcesy są udziałem malźonki Harii,dziś

emerytowanej nauczuycie).ki, która pczez 3) lata pracowała

rł Śmiglu. Jest zawsze pi.erwszym recenzentem mych koncepcji

myŚlowych, inspiruje do działania, ocenia kształt i rodzaj

publikacji kierując się kryteriami etyki zawodowej, jasnoś

ci toku xyvłoddw i precyzyjnego formułowania my3li.

Najrłięcej rado§ci przysparzają m! jcdnak wnuczqta. Marianlj

na, Ada§ i Tadeusz są pońtiotami mego absolutnego uwielbie

nia. Często yłspcminam duoje naszych dzieci : Dcnatę i |,łalde

maFa.

l,J najbl!ższej przyszłości zamierzam ooświęciU się

bez reszty dydakt;lce na uczelni, dokohczyć pracę nad książ

ką życia. Nie zdradzę tytułu. 0pracowanie, poważnie zaawan

§ovłane, dotyczyć będzie szerokiego problennl właclzy w przeC

siębiorstwie, jej wpływu na osoborło§ć r€nadżera, stylu za

rządzania lirmą oraz stanUw patologicznych.

. Nie zawsze los był dla rrnie }askawy, na drodze było

wiele cierni i kalcbw. Byłem ofiarą pomówiefi i ludzkiej za

wiści. 1,1 takich chwi}ach jak ta, zapomina się o rzeczach

przykryćh.

!,,iybaczam też wszystkim moim wrogom zazdrośnie §ledzących

moją.życiową drogę i co rusz rzuczającym mi kłody pod nogi.

-: Dzi.ękuję Panu Profesorowi za rozntowę"

łŁ-

ua-

... też się co§ robl § stwlerdzaJą sołtys i radny teJ wsi.

Sg}tv§ęrn KarŚnic, wsi o 122 numerach dzlałek Ą siedllsk l 85

podatnikach podatku gruntowego, jest 44 letnl rolnlk, upra ::

wiający tezgrzyby:panHenFyk BI EL AWSK I. Mieszka

tu od 20 1at. Sołtysem jest od trzech lat..

}ł Radzie Miasta i 6łniny w Śmiglu wieŚ reprezentuj1 Flortan

W 0 J C I E C H 0 W S K l : z dziada pradziada karŚnlczanin,

rolnl,k specjallzujący slę r upra}rie pleczarek l hodowll gęsi.

Używając darnego okreŚ],enla : działacz społeczny. Członek Ra

dy Sołeckiej, prezes OSP, członek K6łka Rolnlczego w KarBnli

cacht radny Parafil Wilkowo Polskie ( przynaleznoŚ8 do para

fii nie pokryrra się z podzlałem adninistracyjnym ).

-,A x!ęc.co slę w KarŚnicach robi ?

: za 5ż mln. złotych wymieniono całą instalację oświetlenlo:

wą. 0becnie many 22 punkty śrłletlne l nikt nle rpże narzel]

kaĆ, że rre wsi jest ciernno. Była to lnwestycja llnansowana

przez gmlnę l: mówl sołtys.

:l 0d dxóch lat :] to wypowledź prezesa OSP :- rozbudorrujemy

śxietl,ico 1 remlzQ.

Do istnlejącego obtektu dobudorłaliBmy dwukondygnacyjne skrzy

dło o wymiarach B,5 x 15 m. W nim znajdowaĆ slę będzle rro

. 
mlza strażacka, pomieszczenia gospodarczo-kuchenne, ) po L

koiki. Roblmy to z myŚlą, by ta częŚC służyła naszym mlesz

kaHcom na uroczystoŚci rodzinne. Jeszcze przed nadejŚciem

zimy przybudUwkę pokryjemy eternitem. Modernizujemy też ist

niejącą salę 0 g1yriunlamy okna i myślimy o jej poszerzeniu

o Ą metry, ale to uzależnione bądzle od finansów.

Pornieszczenie po obecnej remizie plzeznaczymy na magazyn

gospodarczy.

Po zakor{czeniu prac budowlanych przystąpimy do uporządkowa

nl,a terenu 1 opłotouania 9o. Chcemy skończyĆ * l99Ą roku,

bo wtedy pczypada 50 lecie 0chotniczej St.aży Pożarnej w

karśnlcach.

:: Kto to finans!.]Ł1 L pytam się sołtysa.

a Mieszkańcy na nasze wezwanie nie odmawiali l chętnie przy:

chodzili do pracy i uzyczall sprzęt, głUwnie transportowy

do zvldzki materiałów budowlanych.

Z gminy dostaliŚmy 15 mln. Z odpisu 15 % podatku rolnego

{--
)

]
!,y'

li!

"4

uzbierało się 5.Ą00 tys. Ponadto sprzedaliśmy dzia łkę ro

*

#
:'* ::(wspólnie z Jadwigą Majchrzak) : Jak wygrać konl<UFs

niczą o powierzchni 1 ha za ]0 milionórł. //,

IW,AIW_, A]ź|k*i( .



i zbierał
l zwracam slę do radnego.

-: Z tym kapeluszem to przesada, sle zblerałem na listę.A cel

był zbożny.

KarŚnice, podobnie Jak Kstęginki, należą do parafil p. w"

św. Jadwigi w wilkowie polskim. crnentarz parafialny jest

nieopodal Śniat ( pięknie położony i czysto utrzymany-H.Z.)

Problemem były pogrzeby, a dokładniej okres je poprzedzają

cy. Gdzże przechowywa8 zrłłokl ? tł ten sposdb potrzeba wymu

siła nlejako budowę kapllcy crnentarnej. Zapianowano ją z

rozmachem. Moze pomleBciĆ około 100 osób. Jest też rł niej
kołnora chłodnicza. t}rczywlŚcie to wszystko kosztowało. Stąd

to nnje chodzenie l zbieranle. Pracowa}IŚmy też lizycznle

l służyllŚmy transportem.

- l,/ przyszł_trm roku : m6wi sołtys !,I czeka nas praca przy oro

dze 8ielawy 1 Kar§nlce 1l Białcz.

0becnie utwardzają ją mieszkańcy Blelaw cio rnstu pod Kar-

Śnicami, my będzie rrry to robiĆ od mostu w kierunku Blalcza.

Oobrze byłoby, gdyby tę inlcjatywę kontynuowali mieszkailcy

Białcza 
"

- Ni: -""t" t.9"v"h p

- l{ 0 0 A, !{ 0 0 Ar 1 jeszcze caz |J 0 0 A lll

50 ł gospodarstrł nle ma JeJ w o961o. Zimą l Iatem dla byd-

ła pobieraJą Ją z Sarrnlcy. Ola ludzl ' Jeżóżą do swych zna

Jomych lub krewnych do Wllkowa Polskiego. Cl, co nle mają

tam powinowatych jadą dalej, tlo Śniat t płacą tyle,lle rły.

blje wodomlerz 1l mdwl Florian Wojciechoxski.

Sołtys tlencyk Bielecki dodaje :

- ll'l ciągu ostatnich dw6ch lat rolnictwo upadło. Nikt r,ł tej

wsi nie zainwestował anl w ciągniki i sprzęt ani w budowni

ctwo rolnlcze. Zboże slej8 5ię bez nawozdw. Tego nlgdy nie

było. 0ziminy zaplonują słabc. Dużo ziaren jest pustych.

|li wielu roozinach rolniczych widaC przeludnienie,szcegdl :

nie u chłoporobotntków. Jeśli został zwolni.ony i ma powy-

żej 2 ha, nie oostanie nawet zasiłku.

Woda i J,epsza potltyka wobec roinictwa może nas uratowaĆ.

i- Ozięl<uję Panom za rozmowę. ( H.Z. )

+ . USLUGI !!!
NIEDA!łN0 OT!łARTY ZAKLAO USLUGOWY l.ł śMIGLU

JAcK A MA Ćx ow I AK A, PRZY L]L. SZKOLI]EJ ]
śulInnczy USLUsI tł ZAKRESIt NApRAlły SpRZĘTu GOSp" DOt,lolditj0 :

PR^LEK, WInÓ'/iIK, ODKUnz^czY, MŁYNKÓW D0 KAWY, SUSż^nEK ,

żELAZEK... pON^OTo śwtnoczv uSLuGI Gtł,A R AN C y JNt
sPRZĘTU PROOUKO|łANEGO PR1EZ l ZELMER RZESZÓli, F^RtL

TRZYN, NIElłI^0ÓW, SELFA SZCZEciN, z. M. DĘB^.

Błyqa w. OGeoDawą

- Pan Zllinnierł §iały z Nictążkowa

PucjIiszewska ze Śmi.gla.

rylyl W rzy § TK / lłr, Kró Bzr Xbźlu
łĄń Źyczełln z oKłz7t

§ K ęĄ D Ą ńY lf {§ D E c?/E Popł€K§lł łlź
Ęwl tło,tur l{Errłurcwe

W najbliźszym czasie w o l ę

wstąpienia w związek

małżeński vl Urzędzie §Eanu

Cywilneqo z a d e k 1 a r o w a 1 1 l

- Pi}n Krżysztof RadżińSki z !łonicścia i Pani Katarzyna

Jaćet z Czacza.

Dnia ]0.12 ór.:

i Pant Lucyna

szy§{ńtllt nls?F,
ł{i:rtr m i aytetiflo łłt
WffRylvy §ńrcIEt§KIr,
s prdeczile ircttli a z oiazit

$11 1$ t e t llt, 7, Ko §§lu §śl(

N.APni\hlA PRALEK AUTOMATYCZ NYCl{



przy u1. Arlal'lskieJ. Z zarodu Jest mistrzem mechanikiem !:kie I wano nas w namlotach. ll stycznla 1940 roku łyplynęliśmy do

roilcą, pracołrał U. spsłdzietni ogrodniczej a Zakład Transporl I Fcancji. Statek zacurpvłał w Marsylii, skąd przewiezlono nas

Tu Samochodołtego t §pedycJi. 0becnie jest na erneryturze.JeŹ: I zr.r.rrło r. do stacjl Zbornej dla Żołnierzy Polskich w Bres

dzi starannle utrzpranym §a[Ecrndem S1(QOA. I suire. Tam zostaliśnry ufundurowani 1 zakwaterowani ł ... bu_

}J sierpniu otrzymał zaproszenie do garnizonu w Bolesławcu,by I dynkach gospodarczych. Wcielono nas do wojska francuskiego i
uczestniczyĆ w uroczystym przekazanlu Tradycji, Barw i Syrńo I Fczeszkolono w artylerii plot. W związku z tyn, że otrzymal

li 1. Pułku Artylerii Przecj.r.llotniczej l. Dywizji Pancernej. ] risnry minimalny żołd - nieco więcej niż koszt paczki papiero

|-§]sa§z. odznaka l. Dywizji pancernej I 
s6w, dorabiallŚmy sobie,

Jej dowddcą był generał Stanisław uarze*. 
-- 

| OatiC, by z rozbitych niedaleko angie}skich samochoddw zmon-

gla p. Antoniego Fi,rleJa bylo to okazją do spotkania po po_ | towaĆ jeden spcawny. Udało się. Z St. Nazaire polskim stat. !

nad Ą0 laty srłych dawnych towarzyszy bron1 rozsianych po ful | łiem :: rłęglarką Po Ą dobach, bez jedZenia i picia, w lawlru-

zył, gdy zoba- l 'o"r* 
po kanale konwoju, tJopłynęltśmy do Anglil .

czyl prezesa l19ła KolŃatant6r w Anglil p. Henryka Kątrrego i l Ootarli§my do Plylrouth, skąd koleJą Preexiezlono nas

5ckrctarza Koła p. !łacła}ra 6wardysa. I do Llverooolu, gdzle zostallśrrry zakwaterowani v namiotach na

barwnej i pasjorurjącej historii. t Coatbridge. Naszymi koszarami stały się budynkl szkolne.|,Jkrót

lono rrnie do 6. 0ywizjonu Artylerii Przeciwlotnlczej He Lwo:- l
I rodzajdw broni. Oczywiście zostaliśmy um,rndurowani, uzbroje-

wie. Tam przydzielony zostałem do samodzielnej 11. baterii I ni i przeszkolenl. 0o głównych naszych zadań bojowych w tym

plot., której do*ddcą był kapitan Chordyński. Broniliśmy za' I czasie nsleżała obrona lotnisk.

kładów chemicznych w MoŚcicach, pÓŹniej zakładów paliw i mo- l Anqlicy przyjęli nas zupełnie inaczej niż Francuzi.Miałem o_l

stu w Oęblinie. Ozień po rłkcoczeniu wojsk radzieckich, l8 l kazję też poznaĆ ich organizację i dokładność oraz oszczęd 1

vlcześnia w wyposażeniu bojowym przekroczyliśmy granicę z Ru- | noŚĆ. Kwatery zdawano protok6larnie. Pamiętam, jak oficer od

rnunią. , l bierający stwierdził, że w Ścianach jest więcej otworów, niżl

grJzie zostaliśmy umieszczeni w koszarach. Stamtąd, w paŹdzier t szkoleniu w Londynie rł czasie dywanowych nalot$w niemieckich,

niku, udało mi się uciec. Vi Bu}areszcie otrzymałem paszport ] wielkim schronem przeciwlotniczym było metro. Stały w nim po

i, udałem się w kierunku poctu Konstancja. Trafiłem jednak do ] numerowane ł6żka. 0kazało się, że były one przypisane star ]
maleńklej osady rybackiej Balcik. Tu, ukrywając się, oczeki: I com.

wałem wi,zy. 17 grudnia przedost3łem się, przewieziony łÓóką, I Naszvm dowddcą w Anglii był major Borys 6odunow. iĄrszę

na stojący na pełnym morzu statek greckl " Patria ". I o nim wspomnieć, bo chłop zasługuje na to.

żrźia:lekclq,: 't i';i,ś;łi: ffi
r(.( * ,:,.*:-.+. '. I,.;: +:;.,żę ,.:,fr. Ę'ffT;

PanAntonl FIRLEJ ,lat78,mleszka u ,Śmt§,1u I O"SyriidopłynęIiiśmy25grudnia.WBeji-tc\"S!';kwatero

g*fi. stfilsła.,. Maczka łrcaz z odzne:ł | 
Po wvdaniu przez Sikorskiąo rozkazu, by Polacy koncentrota

ką l. pułku Artylerll pczeciulotni 
" I 

11 się w poblttu port6w, z ktdrych statkami zostaną przewlel

. cżej. I 
zieni do Anglli, uda}iśmy się w kierunku St. Nazaire. 0d tej

Jest nirą ktzyż żŁożffy z o&niu p16l I 
mieJscowości dzle]iło nas 2(X) hm. Szli§my nocą, U dzień spa-

t6w myśliwskiego samo}otu,,Spitfire,,, I 
tilmv na cmentarzu. Ludność francuska nie była nami, chcącY:

wykonany w s.ebrze. l{ śro6!<u drłie lu I 
mi walczlć, zachwycona. Za szklankę wodY rusiellśmy płacić .

fy armatnie z cyfrą 1 wykonane w zło I 
Nienrcv deptali nam po piętach. Nie jesteśmy w stanie zdążyć:

cie. l oowiedziałem dow6dcy. Ten pozwolił mi się z ńroma lnnymi od

Dla irT.}ie spctk3nie z tym konbatantem było lekc;ą żywej, I oolu wvŚcioowym. Następnie przerzucono nas do Szkocjl, do

ce przenieśliśmy się na pustkowie w okolicach Crawford,gdzie
Znnbilizorrany zostałem w Kielcach 25.8.19)9 r. i wcie-: l . _ _

I oowstał Obóz Wojska Polskiego nr 5, wspólny dla wszystkich

Zdemobilizowano nas w Ploesti. Internowano do Krajowej, l bvło. Za te dodatkowe musieliśmy... zapłaciC. Będąc na prze

i1/,
l |ll'

?,
l"ik* W'-ł.

1i!
(t
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f;;.ł :.,.,', *..
Następuje likwidacja wojska. Każdy moźe się udać gdziePrzed wojną był dow6dcą baterii w Krakowie. Oostał się

do niewoll radzieckiej i przeszedł selekcję. Wyskoczył

z jadącego pociągu, dotarł do Krakowa by pożegnać żonę

i przez Węgry,Izrael dotarł do Francji, gdzie został

dowódcą baterii przeciwlotniczej w brygadzie gen. l,,lacz

ka. Wzlęty do niewol,i, tym razem przez Niemcdw, uciekł

i przez Afrykę dotarł do Anglii.

ltl lipcu 1944 r. załadowani na statki brytyjskie i po przepły

nięciu Kanału La Manche wylądowali5my w Normandii.Rozpoczęła

się inwazja na Francję.

Nie wiem dlaczego, ale pamiętam jedno zdanie z rozkazu dowód

cy naszej 1. Oywizji Pancernej gen. Maczka : " Pamiętajcie...

Żołnierz bije się o wolnośĆ wielu narodbw ].: ale umiera tylko

dla Polski ". 0krążyli nas Niemcy. Przez Ą doby zaopatrywani

w żywność i amunicję byliśmy przez samoloty kanadyjskie,gdyż

nasza dywizja weszła w skład 2 Korpusu Kanadyjskiego.

Przerwaliśmy pierścień wroga i sytuacja się odwrdciła.

We wrześniu odesz}iśmy na post6j i wypoczynek do miejscowoś:,

ci Exaarde w Belqii, gdzie następuje reorganizacja pułku.Jes

teśmy w " armii pościgowej ".

0ocieramy do llolandii, walczymy o Bredę. Przygotowujemy się

do otlrony rzekl Mozy.

Bcałcm też udzlał r obron[e Antwerpil, jedynego portU przc:

ładunkoweqo dla 6 armli : Ą arnerykańsklch i 2 bFytyJskich.i]a

sza artylcria plot. zestrzcliwała słynne niemieck!e pociski

V 1. Dnia 5 maja 19Ą5 r. nasza bcygada wchodzi do portu ło:

jennej marynarki Niemiec l- llilhelmshaven.

Wojna się skończyła, ale nie dla nas. Staliśmy się woj

skami okupacyjnymi. Patrolowaliśmy teren, kontro}owal,iśmy

ruch graniczny, zapewnialiŚmy porządek i bezpieczeństwo. 1.1ój

oddział działał w rejonie Ulsen do l9Ą7 r.

24 manca tegoż roku zarejestrowałem się w Polskiej Misji łJoj

skowej pczy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Niemczech - Punkt

Rejestracyjny w l{eppen, a 16 maja zostałem skreślcny ze sta-

nu ewidencyjnego.
n' :,x.,l25 F6D€RATloTu=roiloNALE

chce. Ja z przyjacibłmi wrdciłem do Po}ski .Konwojowali !: za

bezpieczali nas AngIicy, ktbrych zadaniem było dostarczenie

nas władzom polskim. Były pewne pft}blemy zarówno na terenie

NRD okupowaneJ ptzez wojska radzieckie jak i w samym szczeci

nie, do którego nie chciano wpuśclć uzbrojonych Angllkdw. Po

4 dniowych pertraktacjach : przetargach przekroczyliŚmy gra.

nicę i dotarłem do Śmigla, gdzie mieszkam. Wojnę skończyłem

w stopniu kaprala.

|lł czasie barwnego opowiadania na stole pojawiały się

liczne dokurrrenty, baretki odznaczeń, same odznaczenia, albu-]

my, fotografie, osobiste pamiątki. A na koniecrniby na descc":

orygina}na bluza Żołnierza Wojsk Polsklch 'łalczącego na Zacho

dzie.

odnotowałemszybko, żemójrozmówcap. AN T 0N I F I R!

LEJ:

l w polskich siłach zbrojnych czynną służbę pelnił od 11.1.

1940 c., w tym pod oowództvlem brytyjskim od 20.6.19Ą0,

- posiada następujące odznaczenia ( nic jestem pewien , czy

odnotowałem wszystkie ) l

1. Brązowy Krzyż Zasłuqi z Mieczami, odz, poiskie nadane w

Arlqiii, l945,

2. 1,1ecjal Wojska, odz. polskie nad. w Anglii,

). L9)9 ! 45 star, odz. brytyjskie,

4. France and Germany Star, j.w.,

5. Dcfence Medal, j.w.,

6. War |4eda l , j. w. ,

7. Libe§ation, odz. francuskie,

B. Combattants Volantaires, j.w.,

9. Ktzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,

odz. polskie, l990,

10. |.€dal za udział w wojnie obronnej |979, odz. polskie ,

l ooaL)U) |

l2. Lj,czne odznaki Pułku.

Starczyłotly na niejedną gablotę !
( H.z. )
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