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W tym roku zakoñczenie ¿niw œwiê-
towano w Wonieœciu, gdzie w niedzielê
27 sierpnia odby³y siê do¿ynki gminno-
parafialne. Przygotowania do najwiêksze-
go w roku œwiêta rolników trwa³y wiele
dni, nie tylko u organizatorów, czyli
Gminnego Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Or-
ganizacji Rolników w Œmiglu, ale i wœród
mieszkañców Wonieœcia, którzy zadziwili
wszystkich bogat¹ i pomys³ow¹ deko-
racj¹ wsi.
Tradycyjny ju¿ korowód do¿ynkowy przy
muzyce M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
ze Œmigla dotar³ do koœcio³a pw. œw. Waw-
rzyñca w Wonieœciu przed godzin¹ 1500
i zosta³ powitany przez ks. dziekana Ma-
riana Szymañskiego oraz gospodarza
parafii w Wonieœciu ks. Jana Chrzanow-
skiego. Po uroczystej mszy do¿ynkowej,
na której starostowie – Barbara Bia³a
i Tomasz Czwojda – z³o¿yli na o³tarzu

D o ¿ y n k i  –  r o l n i c z e  œ w i ê t o

W imieniu Rady So³eckiej wsi Wonieœæ sk³adam serdeczne
podziêkowanie wszystkim tym mieszkañcom, którzy przyczy-
nili siê do udekorowania wsi na do¿ynki gminno-parafialne i po-
mogli je zorganizowaæ.

So³tys Wonieœcia
Alfred Splisteser

Podziêkowanie

chleb oraz wieñce do¿ynkowe przygoto-
wane przez poszczególne wsie, korowód
uda³ siê na stadion .
Obrzêd do¿ynkowy zosta³ przygotowany
przez Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wiel-
kopolscy”. Nie zabrak³o w nim przyœpie-
wek, tañca oraz dzielenia siê chlebem.
Przedstawicielom w³adz samorz¹dowych
i koœcielnych wrêczono wieñce do¿ynko-
we. Zebrani mogli równie¿ podziwiaæ tan-
cerzy z ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”
w wi¹zance tañców i przyœpiewek rze-
szowsko-przeworskich, beskidzkich oraz
lubuskich. Du¿¹ dawkê wielkopolskiej
gwary i humoru zafundowa³a wszystkim
„Kapela zza winkla” z Nowego Tomyœla,
która da³a ponad godzinny koncert. Uro-
czystoœæ zakoñczy³a tradycyjna zabawa
do¿ynkowa przy muzyce zespo³u „Se-
zam”, trwaj¹ca do póŸnych godzin noc-
nych.

M.D.

W „Kompendium Regionalnym Ziemi Œmigielskiej” na stro-
nie 46 zamieszczono b³êdn¹ datê. Zamiast 1 paŸdziernika po-
winno byæ 23 paŸdziernika 1939 roku. Za oczywist¹ po-
my³kê Czytelników przepraszam

Hubert Zbierski

UWAGA!!!
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26 sierpnia w Gniewowie
odby³y siê do¿ynki zorganizo-
wane przez radê so³eck¹ wsi.
Z tej okazji przygotowano wie-
le atrakcji dla dzieci. Szczegól-
ne emocje wywo³a³y skoki
w workach i przeci¹ganie liny,
gdzie swych si³ próbowali
równie¿ rodzice. Dzieci mog³y
wykazaæ siê talentem muzycz-
nym w konkurencji „ Mikro-
fon dla wszystkich”. Sprawno-
œci¹ fizyczn¹ mo¿na by³o po-
pisaæ siê w biegu z pi³eczk¹ na
³y¿eczce, slalomie z pi³k¹, tañ-
cu z balonami, krêceniu hula

Koszanowo i Bruszczewo,
dwie granicz¹ce ze sob¹ miej-
scowoœci, postanowi³y wspól-
nie œwiêtowaæ zakoñczenie
¿niw. Obchody œwiêta plonów
odby³y siê 19 sierpnia, przy
wzniesionym w ubieg³ym
roku wigwamie w Bruszcze-
wie. Obok so³tysów, Henryka
Dudziñskiego i Franciszka
Szymañskiego, na honoro-
wych miejscach zasiedli œmi-
gielski burmistrz Józef Cieœla

Do¿ynki w Gniewowie

Wspólne do¿ynki

– hop, ringo, dmuchaniu w ku-
beczek na czas, rzutach pi³e-
czek do miseczek, biegu sla-
lomem z kubkiem pe³nym
wody. Du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³a siê jazda samo-
chodzikiem po wyznaczonym
wczeœniej polu. Dodatkowo
dzieci mog³y skorzystaæ
z przeja¿d¿ki konnej.
Na zakoñczenie dla uczestni-
ków zabaw przygotowano
upominki, które wrêcza³ so³-
tys wsi Gniewowo – Jacek
Heliñski

Anna Strauchman

i jego zastêpca, Stefan Stacho-
wiak.
Uroczystoœci do¿ynkowe zo-
sta³y rozpoczête piêknie przy-
gotowan¹ inscenizacj¹ w wy-
konaniu dzieci szkolnych.
Poza dzieciêcymi wystêpami
nie mog³o zabrakn¹æ ¿niw-
nych wieñców i pokrojonych
bochenków chleba z zebrane-
go w tegorocznych ¿niwach
ziarna. Burmistrz Cieœla za-
pewni³, ¿e ten zebrany przy

niesprzyjaj¹cej aurze i wiel-
kim trudzie plon bêdzie dzie-
li³ sprawiedliwie, tak aby dla
nikogo chleba nie zabrak³o.
Z okazji do¿ynek organizato-
rzy przygotowali loteriê i za-
bawê taneczn¹. Wielk¹ atrak-
cjê stanowi³ mecz pi³karski po-
miêdzy reprezentacjami wsi.
Obydwa zespo³y walczy³y
z ogromnym zaanga¿owa-
niem, jednak w drugiej po³o-
wie mecz przerwano z powo-
du powa¿nej kontuzji, której
uleg³ zawodnik prowadz¹cej

dru¿yny. Niestety, Ryszard
Orze³ z³ama³ nogê…
W tym samym dniu wspólne
do¿ynki œwiêtowa³y równie¿
Nowe Szczepankowo i Skar-
¿yñ – miejscowoœci nale¿¹ce
do dwóch ró¿nych gmin, Œmi-
gla i W³oszakowic. St¹d udzia³
w ceremonii wziêli burmistrz
Józef Cieœla i wójt Stanis³aw
Waligóra. Uroczystoœæ odby-
³a siê w œwietlicy wiejskiej
w Skar¿yniu.

A. Kasperska
fot. ¯.K.

fot. Lidia Skrzypczak
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Od 16 do 21 sierpnia
w gminie Œmigiel mia³y miej-
sce Miêdzynarodowe Spotka-
nia Folklor ystyczne pod
nazw¹ „Poci¹giem do folklo-
ru”, które cieszy³y siê wyso-
kim zainteresowaniem.
W koncertach wziê³y udzia³
zespo³y folklorystyczne: Asso-
ciazione Culturale Tradizioni
Popolari ,,SELEGAS” (W³o-
chy – Sardynia), Folklórny
Súbor ,,Po¾ana” (S³owacja),
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa

Poci¹g do folkloru
oraz Dzieciêco-M³odzie¿owa
Kapela Dudziarska z Centrum
Kultury i Sztuki w Lesznie.
Odby³y siê trzy koncer ty.
Pier wszy zorganizowano
18 sierpnia w Koœciañskim
Oœrodku Kultury. W sobotê,
19 sierpnia, zespo³y wyruszy-
³y œmigielsk¹ w¹skotorówk¹
do Starego Bojanowa. Tam
koncert na placu przy dwor-
cu kolejowym zgromadzi³ nie-
mal ca³¹ miejscow¹ spo³ecz-
noœæ.
Do galowego spotkania z folklorem w Œmiglu dosz³o

20 sierpnia. Publicznoœæ, li-
cz¹ca oko³o tysi¹ca osób, na-
grodzi³a tancerzy i muzyków
d³ugotrwa³ymi owacjami.
Zespo³y zagraniczne zapre-
zentowa³y siê tak¿e w K¹ko-
lewie, Zbarzewie i Jezierzy-
cach Koœcielnych oraz œpie-
wa³y pieœni sakralne podczas
niedzielnych mszy œw. w Œmi-
glu. Korzystaj¹c z pobytu
w naszym regionie, goœcie
zwiedzali okolicê, m.in. Lesz-
no, Poznañ i Cichowo.
Organizatorem Miêdzynaro-

dowych Spotkañ Folklor y-
stycznych „Poci¹giem do folk-
loru” by³o Stowarzyszenie Mi-
³oœników Folkloru „¯eñcy
Wielkopolscy”. Patronat obj¹³
burmistrz Józef Cieœla, który
16 sierpnia przyj¹³ delegacje
wszystkich zespo³ów w Urzê-
dzie Miejskim. Wspó³organi-
zatorami imprez by³y: Urz¹d
Miejski Œmigla, Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie oraz Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.

tj
fot. A. Kasperska

22 sierpnia w czytelni Bi-
blioteki Publicznej w Œmiglu
zaprezentowano nowy Œmi-
gielski Zeszyt Historyczny.
Podobnie jak poprzedni, po-
wsta³ on pod redakcj¹ Jerze-
go Zielonki, historyka i dzien-
nikarza. Publikacjê zatytu³o-
wan¹ „Kompendium regional-
ne Ziemi Œmigielskiej” wyda-
no staraniem Biura Promocji
Urzêdu Miejskiego. Wype³nia
ona dotkliw¹ lukê w œmigiel-
skiej publicystyce regionalnej.
– Z pewnoœci¹ trzeba bêdzie
j¹ jeszcze uzupe³niaæ, ale dziê-
ki ¿yczliwoœci pana burmi-
strza i jego trosce o upamiêt-
nianie dziejów Ziemi Œmigiel-
skiej, zosta³ zrobiony napraw-
dê dobry pocz¹tek. Nasz po-
przedni zeszyt historyczny
zosta³ bardzo dobrze przyjêty
przez lokaln¹ spo³ecznoœæ.
Liczymy na podobnie ¿yczli-
we recenzje równie¿ przy tej
publikacji – powiedzia³ red.
Zielonka.

Kompendium regionalnej wiedzy
Publikacja sk³ada siê z trzech
czêœci – opracowañ, artyku-
³ów i aneksów. W „Opracowa-
niach”, Leszek Sowiñski z In-
stytutu Hydrologiczno-Mete-
orologicznego w Poznaniu pi-
sze o geografii gminy, dr Piotr
Bauer prezentuje herb Œmi-
gla, Jerzy Zielonka zajmuje siê
onomastyk¹, czyli pochodze-
niem wszystkich nazw miej-
scowoœci w gminie, El¿bieta
Olender, dyr. Archiwum Pañ-
stwowego w Lesznie przeka-
zuje informacje o dotycz¹cych
Œmigla i gminy archiwaliach,
mieszcz¹cych siê w zbiorach
podleg³ej jej placówki. Bardzo
interesuj¹cy jest wybór tek-
stów Oskara Kolberga doko-
nany przez red. Teresê Ma-
s³owsk¹ z Poznania, a odno-
sz¹cych siê bezpoœrednio do
¿ycia i zwyczajów mieszkañ-
ców podœmigielskich wsi
( z w ³ a s z c z a  M o ro w n i c y
i Machcina) w XIX wieku.
W dziale „Artyku³y” znajdzie-

my krótk¹ prezentacjê dwo-
rów i pa³aców Tadeusza J¹de-
ra. Œmigielski powiat i histo-
riê strajków szkolnych przed-
stawi³ Jan Pawicki. Rafa³ Ko-
œciañski z poznañskiego od-
dzia³u IPN pokaza³ sylwetkê
pp³k. Adama Lipiñskiego ze
Starego Bojanowa, zaœ Hu-
bert Zbierski genezê czasopi-
sma „Witryna Œmigielska”.
Ciekawe s¹ równie¿ „Aneksy”
z fragmentami unikalnej pra-
cy Mariana Józefa Kokociñ-
skiego pt. „Z przesz³oœci Zie-
mi Œmigielskiej” oraz sporz¹-
dzony przez J. Zielonkê i Ma-
riana Koszewskiego wybór
okupacyjnych dokumentów
z lat 1939-1945. Zak³ad Poli-
graficzny Zbigniewa So³tysia-
ka w Koœcianie do³¹czy³ pie-
czo³owicie wykonany reprint
niemieckiej mapy powiatu
œmigielskiego z 1913 roku,
wykonany na podstawie wzo-
ru przekazanego przez Archi-
wum Pañstwowe w Lesznie.
Jak pokazuje mapa, ówczesne
granice powiatu daleko wy-

kracza³y poza dzisiejsz¹ gmi-
nê, siêgaj¹c po Wojnowice,
Lipno, Boszkowo, Wielicho-
wo i Ujazd.
W spotkaniu, obok autorów,
nie bez powodu udzia³ wziêli
dyrektorzy szkó³ z gminy
Œmigie l .  To  w³aœn ie  do
uczniów i nauczycieli jest
przede wszystkim zaadreso-
wany drugi tom Œmigielskich
Zeszytów Histor ycznych.
Teksty zamieszczone w tej pu-
blikacji z pewnoœci¹ bêd¹ bar-
dzo przydatne w prowadzeniu
zajêæ z historii, geografii, jêzy-
ka polskiego. Powinny tak¿e
wspomóc placówki oœwiatowe
w kszta³towaniu patriotycz-
nych i obywatelskich postaw
podopiecznych. Pomys³ po-
wstania „Kompendium”, kon-
sultowano z grup¹ nauczycie-
li œmigielskich szkó³. Ksi¹¿ka
jest ju¿ dostêpna w œmigiel-
skich ksiêgarniach oraz Bi-
bliotece Publicznej w Œmiglu
i jej filiach w gminie.

tj
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Doroczny Piknik Przyja-
ció³ Œmigielskiej Kolejki na
sta³e wpisa³ siê do gminnego
kalendarza imprez. Tego
roku, jako czwarty z kolei,
odby³ siê w ostatni¹ sobotê
wakacji w Starym Bojanowie.
Dopisa³a pogoda, ale przede
wszystkim uczestnicy, którzy
t³umnie przybyli na imprezê.
Dla mieszkañców wsi by³a to
podwójna okazja do œwiêtowa-
nia, gdy¿ piknik po³¹czono
z otwarciem odremontowane-
go z unijnych funduszy Domu
Wiejskiego.
Tradycyjnie impreza rozpo-
czê³a siê w Œmiglu, gdzie spe-
cjalny piknikowy sk³ad, zacze-
piony do dymi¹cej lokomoty-
wy, czeka³ na sygna³ do odjaz-
du. Za spraw¹ Howarda Jone-
sa, za³o¿yciela Wolsztyn Expe-
rience, wielkiego mi³oœnika
pojazdów szynowych, od kil-
ku miesiêcy parowóz ten kur-
suje na œmigielskich torach
i po raz pierwszy by³ atrakcj¹
pikniku. Zape³nione pasa¿era-
mi wagony dotar³y na stacjê
w Starym Bojanowie. Tam
sympatycy kolejki mogli z³o-
¿yæ œlubowanie i wst¹piæ do
klubu jej przyjació³. Szeregi
nowych klubowiczów zasili³
równie¿ Howard Jones. By³a
to doskona³a okazja, aby bur-
mistrz Józef Cieœla, jednocze-
œnie prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Œmigielskiej Kolej-
ki, pogratulowa³ mu otrzyma-
nia presti¿owego wyró¿nie-
nia, nadanego przez angielsk¹
królow¹ El¿bietê II, za zas³u-
gi dla ratowania i renowacji
starych lokomotyw, a tak¿e
podziêkowaæ za sprowadzenie

Na pikniku w Starym Bojanowie
do Œmigla parowozu.
Nastêpnie korowód prowa-
dzony przez M³odzie¿ow¹
Orkiestrê Dêt¹ w Œmiglu do-
tar³ przed Dom Wiejski, gdzie
odbywa³y siê kolejne punkty
piknikowego programu. Jed-
nym z donioœlejszych by³o
oddanie do u¿ytku odremon-
towanego obiektu wraz z przy-
legaj¹cym placem zabaw i par-
kingiem. Przeciêcia symbo-
licznej wstêgi dokonali bur-
mistrz Cieœla, jego zastêpca
Stefan Stachowiak i Wies³aw
Kasperski, so³tys Starego Bo-
janowa a zarazem radny Rady
Miejskiej Œmigla. Poœwiêce-
nia obiektu dokona³ pro-
boszcz miejscowej parafii ks.
Pawe³ Morasz.
Staraniem Rady So³eckiej, so³-
tysa, pracowników urzêdu
z wiceburmistrzem Stefanem
Stachowiakiem oraz miesz-
kañców Starego Bojanowa
projekt Odnowy Wsi zosta³
sfinalizowany. Bukiet kwiatów
dla Wies³awa Kasperskiego
by³ specjalnym podziêkowa-
niem od mieszkañców za
ogromny wk³ad pracy w reali-
zacjê projektu.
Nie zawiedli równie¿ goœcie.
Na piknik przyby³ m.in. Prze-
mys³aw Smulski, wicemarsza-
³ek Wielkopolski, W³adymir
Kuzniecow, konsul generalny
Federacji Rosyjskiej w Pozna-
niu, Jan Satava, szef zaprzyjaŸ-
nionej kolejki w¹skotorowej
w Czechach, a od czerwca
„Honorowy Obywatel” Œmigla
oraz przedstawiciele samorz¹-
du wojewódzkiego, powiato-
wego i gminnego.
Czêœæ artystyczn¹ wype³ni³y

wystêpy wêgierskiej orkie-
stry, Kabaret „Dziura” z Bu-
kówca Górnego, Zespó³ Pie-
œni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy”, Tadeusza Bia³ego, arty-
sty graj¹cego na pile oraz mi-
nirecital Kasi Marony. W do-
wód uznania za ca³okszta³t
osi¹gniêæ Kasi, burmistrz Cie-
œla wrêczy³ jej list gratulacyj-
ny wraz z nagrod¹, kinem do-
mowym. Spor¹ atrakcj¹ oka-
za³ siê wystêp Grupy Tance-
rzy Ognia i Bêbniarzy z Lesz-
na, którzy po zapadniêciu
zmroku wyst¹pili przed pu-
blicznoœci¹. Dla mi³oœników
kolei zapewne nie lada gratk¹
by³a wystawa pami¹tek kole-
jowych oraz przejazdy paro-
wozem.
Dla doros³ych uczestników
pikniku Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu
przygotowa³ szereg konku-
rencji rekreacyjno-spor to-
wych. Rywalizowano w si³o-
waniu siê na rêce (I miejsce
Sebastian Kulczycki – Stare
Bojanowo), dmuchaniu na
czas kubeczka zawieszonego
na ¿y³ce (I miejsce Janusz
Ksi¹¿kiewicz – Stare Bojano-
wo), w skacz¹cych kwadra-
tach (I miejsce Magdalena
Stachowska – Œmigiel), tzw.
„ w y b o r o w y m ”  s t r z e l c u
(I miejsce £ukasz Szymocha –
Stare Bojanowo), biegu slalo-
mowym na miniszczud³ach
(I miejsce Tomasz Kostrzewa
– Stare Bojanowo) oraz „za-
krêconym strzelcu” (I miejsce
Przemys³aw Markowiak –
Œmigiel).
Podczas pikniku Stowarzysze-
nie Przyjació³ Œmigielskiej
Kolejki przeprowadzi³o ko-
lejn¹ zbiórkê na rzecz odre-

montowania nieczynnego pa-
rowozu, który od lat jest wy-
³¹cznie ozdob¹ œmigielskiej
stacji. Kwestowali niezawodni
wolontariusze: harcerze z ¯e-
grówka, dziewczyny ze œwie-
tlicy socjoterapeutycznej
w Œmiglu i najm³odszy fan
kolei w¹skotorowej, od nie-
dawna redaktor naczelny w³a-
snej gazetki zatytu³owanej
„Na szynach”, Bogusz Szulc.
Dziêki ofiarnoœci uczestników
imprezy uda³o siê zebraæ
765 z³, co ³¹cznie z poprzedni¹
kwest¹ daje sumê 1428,70 z³.
Stowarzyszenie Przyjació³
Œmigielskiej Kolejki dziêkuje
wszystkim ofiarodawcom.
Dziêki nim nieczynna loko-
motywa ma szansê znów ru-
szyæ na w¹skotorowy szlak.
Piknik zakoñczy³a zabawa ta-
neczna przy muzyce zespo³u
Sfinks.
Organizatorami imprezy byli:
burmistrz Œmigla, Rada So³ec-
ka Starego Bojanowa oraz Sto-
warzyszenie Przyjació³ Œmigiel-
skiej Kolejki, przy wspó³pracy
jednostek pomocniczych œmi-
gielskiego samorz¹du.

Anita Kasperska
Stowarzyszenie Przyjació³

Œmigielskiej Kolejki W¹skoto-
rowej, z siedzib¹ w Œmiglu
przy ulicy Dworcowej 2 infor-
muje, ¿e w wyniku przeprowa-
dzonej 2 wrzeœnia 2006 r., pod-
czas Pikniku Przyjació³ Œmi-
gielskiej Kolejki, zbiórki pu-
blicznej na remont parowozu,
zebrana kwota wynios³a 765
z³. Kwesta odby³a siê zgodnie
z wydan¹ przez burmistrza
Œmigla decyzj¹ nr SO-5022/3/
2006 z dnia 08.08.2006 r.
Stowarzyszenie dziêkuje ofia-
rodawcom za hojnoœæ.

foto. A. Kasperska

foto. T. J¹der
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Zaledwie kilka lat temu
obchodzono uroczyœcie 100
rocznicê uruchomienia kolei
w¹skotorowej z Krzywinia
przez Œmigiel do Wielichowa.
Kolejka ta mia³a du¿e znacze-
nie dla rozwoju miejscowoœci
po³o¿onych w jej pobli¿u. Jest
ewenementem, ¿e kolej ta,
jako jedna z nielicznych na
terenie Polski, funkcjonuje
nadal. War to dziœ przypo-
mnieæ okolicznoœci, w jakich
podjêto decyzjê o jej budowie
i uruchomieniu, co wynika
z zapisów zawartych w ówcze-
snej prasie polskiej.
W 1896 roku liczba mieszkañ-
ców miasta wynosi³a 3811
osób, powiatu 35305 osób
.W Œmiglu pracowa³o 291 rze-
mieœlników ró¿nych zawo-
dów. Informowano, ¿e: „Mie-
liœmy tutaj o¿ywione targi, ale
od czasu jak wybudowano
kolej z Wolsztyna do Leszna,
znaczna czêœæ wsi po³o¿onych
teraz przy kolei, za³atwia swe
sprawunki w Lesznie lub
Wolsztynie, i to wsie wielkie
jak Przemêt, W³oszakowice,
B³otniki itd.”. Œwiadomoœæ
strat jakie ponoszono z powo-
du braku w Œmiglu kolei do-
prowadzi³a do tego, ¿e: „W po-
niedzia³ek 8. 3. (1897r ) wie-
czorem toczy³y siê tutaj
w Strzelnicy prywatne obrady
nad projektem drugorzêdnej
kolei z Wielichowa przez Œmi-
giel, Stare Bojanowo do Krzy-
winia. Obywatelstwo zebra³o
siê doœæ licznie i s³ucha³o
z uwag¹ wyk³adów panów:
landrata dr. Seidla,  burmi-
strza Klugego i inspektora
budowli kolejowych Beyera.
Pan burmistrz Kluga omawia³
najprzód projekt budowy

Z  d z i e j ó w  Œ m i g i e l s k i e j  K o l e i  W ¹ s k o t o r o w e j

wzmiankowanej kolei, zazna-
czaj¹c, ¿e ju¿ w roku 1858 przy
budowie toru z Poznania do
Wroc³awia, œmigielscy repre-
zentanci miasta starali siê
o zwi¹zek z g³ówn¹ lini¹. Myl-
nym jest zatem twierdzenie,
jakoby swego czasu wzbrania-
no siê tutaj przed budow¹ ko-
lei, co te¿ zesz³ego roku, na-
szej deputacji w ministerstwie
kolejowym potwierdzono.
Przy powziêciu projektu kole-
jowego z Leszna do Wolszty-
na stara³y siê tutejsze w³adze
tak¿e, a osobliwie zastêpcy po-
wiatowi o przeprowadzenie
toru przez powiat œmigielski
lub raczej przez nasze miasto,
lecz i tym razem bezskutecz-
nie. Potem streœci³ pan Kluge
urz¹dzenie drugorzêdnej ko-
lei w ogólnoœci i przytoczy³
ró¿ne przyk³ady, jak siê tako-
we op³acaj¹. Pan Beyer refe-
rowa³ potem, ¿e pod³ug jego
obrachunku i mniemanej
op³aty frachtowej, linia Krzy-
wiñ- Stare Bojanowo- Œmigiel-
Wielichowo przy jednometro-
wej szerokoœci i przy³¹czeniu

siê w UjeŸdzie do budowaæ siê
maj¹cego toru z Koœciana do
Grodziska, lepsze rezultaty
wydawaæ bêdzie, jak taka
z Trachenbergu do Milicza
i myœli ,¿e przynajmniej 2 od-
setki zysku przyrzec takowej
mo¿e. Pan Kluge zaznacza, ¿e
nie widzi w tym ¿adnej korzy-
œci dla naszego miasta, je¿eli
prze³adowanie towarów w Sta-
rym Bojanowie, a nie w Œmi-
glu odbywaæ by siê mia³o. Ina-
czej by³oby, gdyby punktem
œrodkowym nowej kolei by³
Œmigiel, gdy¿ przez to wzrós³-
by handel i ruch w naszym
mieœcie. Pan Geisler potwier-
dza to i pow¹tpiewa, czy
ofrachtowanie z Starego Boja-
nowa do Œmigla ni¿szym by
by³o jak koszta dotychczaso-
wego przywozu, jak wielki
wyniós³by fracht od wagonu
w³¹cznie prze³adowania z Sta-
rego Bojanowa do Œmigla.
Pan landrat dr Seidel odpowia-
da na to, ¿e dla naszego mia-
sta ustanowion¹ by byæ musia-
³a specjalna taryfa tak, i¿ kosz-
ta przewozu kolej¹ ni¿sze byæ
by musia³y jak dotychczaso-
we. Obowi¹zuj¹cego dziœ
oœwiadczenia jeszcze daæ nie
mo¿na, lecz sejmik powiato-
wy, postara siê przy ustawia-
niu tar yfy o tyle Œmigiel
uwzglêdniæ, aby handluj¹cy
naszego miasta st¹d pewne
korzyœci ponad dotychczaso-
wy przewóz odnieœli”. Powy¿-
sze ustalenia i wnioski  szyb-

ko przeniesiono na forum
urzêdowe, bo ju¿ 14. 3. 1897
roku informowano: „Dzisiej-
szy sejmik powiatowy uchwa-
li³ 24- oma g³osami przeciw 8
1. budowaæ kolej drugo-

rzêdn¹ o jednometrowej
szerokoœci toru z Krzywi-
nia przez Czerwon¹wieœ,
Zgliniec, Sp³awie, Stare
Bojanowo, Œmigiel, Nowy-
dwór, ¯egrowo , Polskie
Wilkowo, Wielichowo do
Ujazdu, stacji budowaæ siê
maj¹cej kolei pañstwowej
z Koœciana do Grodziska,

2. jak najwczeœniej projekt
tej¿e kolei drugorzêdnej
wygotowæ,

3. tym interesantom z powia-
tu œmigielskiego, którzy by
siê kolej¹ konn¹ do tej¿e li-
nii przy³¹czyæ chcieli do
kosztów budowy kolei kon-
nej 5 marek za bie¿¹cy
metr wspomo¿e z zasobów
powiatowych udzieliæ”.

9 maja 1897 roku informowa-
no, ¿e „ ... powiat œmigielski
powzi¹³ zamiar utorowaæ liniê
ze Œmigla przez Stare Bojano-
wo do Krzywinia” .
Kolejne wa¿ne wydarzenie
mia³o miejsce 12. 06. 1897
roku, bowiem w tym dniu
o godzinie 1900 odby³o siê
w landraturze posiedzenie
w sprawie dok³adnego wyzna-
czenia toru kolejowego ze Sta-
rego Bojanowa do Œmigla.
W toku posiedzenia: „Posta-
nowiono tor kolejowy popro-
wadziæ szos¹ z Starego Boja-
nowa do m³yna wodnego,
a nastêpnie polami do Œmigla.
Dot¹d nie zapad³a jeszcze
uchwa³a gdzie ma stan¹æ
w Œmiglu dworzec. W tej spra-
wie bêd¹ najpierw interesan-
ci z miasta wys³uchani i po-
d³ug ich propozycji komisja
uchwa³ê podejmie”. I tak krok
po kroku ¿mudnie doprowa-
dzono do ur uchomienia
w 1901 roku Œmigielskiej Ko-
lei W¹skotorowej.

Jan Pawicki
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Gmina Œmigiel goœci³a
25 sierpnia komisjê Koordy-
nacyjn¹ Wielkopolskiej Izby
Rolniczej i delegatów walnego
zgromadzenia WIR. Krzysztof
Nosal, prezes WIR, zosta³
w czerwcu zaproszony przez
burmistrza Józefa Cieœlê, bê-
d¹c w Œmiglu na III W³oœciañ-
skich Zawodach w Powo¿e-
niu, i postanowi³ skorzystaæ ze
œmigielskiej propozycji.
Czêœæ plenarna posiedzenia
odby³a siê w sali Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie. Krzysztof No-
sal poinformowa³ o dzia³a-
niach podjêtych w zwi¹zku
z tegorocznymi klêskami
¿ywio³owymi – susz¹ i powo-
dziami. Oprócz kredytów pre-
ferencyjnych na odnowienie
produkcji dla rolników, prze-
widziano 25-z³otow¹ dop³atê
do ka¿dego kwintala materia-
³u siewnego. Rozwa¿a siê po-
nadto mo¿liwoœæ dop³acania
do obowi¹zkowego ubezpie-
czenia mienia i upraw. Najwa¿-
niejsze jednak, co potwierdzi-
³a dyskusja, jest zapobieganie
¿ywio³owym klêskom. Dla
Wielkopolski najgroŸniejsze
s¹ obecnie susze, a region ste-
powieje. St¹d obraduj¹cy zgo-
dzili siê, ¿e szczególnego zna-
czenia nabiera dziœ kwestia
budowy zbiorników retencyj-

W i e l k o p o l s k a  I z b a  R o l n i c z a  w  Œ m i g l u

nych, melioracji i sprawnego
funkcjonowania urz¹dzeñ na-
wadniaj¹cych. Tego rodzaju
dzia³ania, zdaniem uczestni-
ków spotkania, maj¹ absolut-
ny priorytet.
Sporo miejsca zajê³a kwestia
paliwa rolniczego, a tak¿e po-
trzeba tworzenia lokalnych
grup dzia³ania. Dopiero tego
rodzaju organizacje mog¹
umo¿liwiæ efektywne wyko-
rzystanie œrodków europej-
skich dla rozwoju agrotury-
styki i poprawy bazy tur y-
stycznej na wsi. W tym celu,
w³aœnie m.in. w Œmiglu, pod-
jêto intensywne przygotowa-
nia do przyst¹pienia do pro-
gramu Lider Plus, wspólnie
z Wolsztynem, Przemêtem
i Lipnem.
Z du¿¹ uwag¹ zebrani wys³u-

chali informacji Piotra Skrzyp-
niaka, dyrektora Wielkopol-
skiego Oddzia³u Agencji Ryn-
ku Rolnego, który mówi³ o
przypadkach przekroczenia
kwot mlecznych i na³o¿onych
w zwi¹zku z tym karach na
hodowców. Z kolei Wojciech
Kraœnik, zastêpca dyrektora
Wielkopolskiego Oddzia³u
Agencji Restruktur yzacji
i Modernizacji Rolnictwa, za-
prezentowa³ projekt progra-
mu rozwoju obszarów wiej-
skich, œciœle zwi¹zany z pro-
gramem Lider Plus.
Uczestnicy spotkania zwiedzi-
li nastêpnie Gospodarstwo
Rolne Wonieœæ, spó³kê, w któ-
rej decyduj¹cymi udzia³ami
dysponuje Stanis³aw Grygier,
przedsiêbiorca rolny. Tomasz
Czwojda, prezes spó³ki, udzie-

la³ fachowych informacji. Go-
spodarstwo nale¿y do naj-
wiêkszych firm bran¿y rolnej
w gminie Œmigiel, prowadzi
dzia³alnoœæ na obszarze 1400
ha,  zajmuj¹c siê przede
wszystkim hodowl¹ byd³a
mlecznego, w tym 1500 krów
i 2000 m³odzie¿y. Zajmuje wy-
sok¹, trzeci¹ w Wielkopolsce,
pozycjê w wydajnoœci mleka.
Dum¹ gospodarstwa jest naj-
nowoczeœniejsza w Europie
karuzelowa udojnia, funkcjo-
nuj¹ca na fermie w Jezierzy-
cach i umo¿liwiaj¹ca jedno-
czesny udój 40 krów.
Przedstawiciele Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej zapozna-
li siê ponadto z osi¹gniêcia-
mi archeologów pracuj¹cych
w wykopaliskach w Brusz-
c z e w i e .  W  w i g w a m i e
w Bruszczewie interesuj¹cy
wyk³ad na temat prowadzo-
nych prac wyg³osi³ prof. dr
hab. Janusz Czebreszuk
z UAM, kieruj¹cy projektem
badawczym.  Na  kon iec
uczestnicy pojechali zabyt-
kow¹ kolejk¹ ci¹gniêt¹ przez
parowóz do Starego Bojano-
wa. Towarzyszy³a im œmigiel-
ska kapela „Wiarusy”.

tj
fot. Anita Kasperska

Niema³e sukcesy odnosi ostatnio
œmigielska firma Gastrometal, która od
lutego br zmieni³a nazwê na ALVO – Gru-
pa Gastrometal. Najwiêkszy z nich to
uhonorowanie Z³otym Medalem Miêdzy-
narodowych Targów Poznañskich na tar-
gach MEBLE 2006. Do konkursu o to tro-
feum zg³oszono najlepsze produkty bran-
¿y meblowej, charakteryzuj¹ce siê nowo-
czesnymi rozwi¹zaniami technologiczny-
mi i prezentuj¹ce wysoki poziom jakoœci.
Jury postanowi³o przyznaæ medal kuch-
ni zaprojektowanej przez Ewê Kajkowsk¹
i zaprezentowanej na poznañskich tar-
gach przez Gastrometal.

Z³oty medal Gastrometalu
Z okazji wyró¿nienia Z³otym Medalem
MTP Józef Cieœla, burmistrz Œmigla, wy-
stosowa³ list z gratulacjami na rêce Bar-
bary Staszczuk Olszewskiej, prezes fir-
my.
Dobr¹ okazj¹ do podsumowania i zapre-
zentowania osi¹gniêæ by³o integracyjne
spotkanie pracowników firmy i ich ro-
dzin, które odby³o siê 6 sierpnia.

tj

fot.
Kuchnia ENVY fot. archiwum ALVO

Grupa GASTROMETAL
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Rezerwat przyrody – ob-
szar cenny ze wzglêdów przy-
rodniczych, naukowych, kul-
turowych, objêty ochron¹ œci-
s³¹(wykluczenie ingerencji
cz³owieka) lub czêœciow¹(do-
puszczenie tzw. gospodarki
rezerwatowej) mo¿e mieæ je-
den lub wiêcej szczególnych
celów ochrony.

/Nowa encyklopedia
powszechna PWN/

Pierwszy w Europie rezer-
wat przyrody powsta³ w Fon-
t a i n b l e a u  p o d  P a r y -
¿em(1852), pierwszy w Polsce
– Pami¹tka Pieniacka – obj¹³
starodrzew bukowy w Z³o-
czewskiem(1886).
W 2004 roku w Polsce istnia-
³o ju¿ 1368 rezerwatów przy-
rody.
Jednym z czterech rezerwa-
tów przyrody wystêpuj¹cych
na terenie Nadleœnictwa Ko-
œcian jest rezerwat Czerwona
Wieœ, który zosta³ utworzony
w 1959 roku w celu ochrony
zbiorowiska ja³owców pospo-
litych, które wyros³y na bagni-
stym terenie, co jest raczej
nietypowe dla tego gatunku.
Wczeœniej stwierdzono wystê-
powanie w tym miejscu oko³o
200 ja³owców pospolitych
w wieku ok.300 lat. Tworz¹c
rezerwat, zaobserwowano ju¿
tylko 60 tych drzew. W ci¹gu
ostatnich lat z powodu nie-
sprzyjaj¹cych warunków ja-
³owce zaczê³y usychaæ. Prze-
trwa³o tylko kilku przedstawi-
cieli tego gatunku, w tym

„Ostatni wojownik”
prawdziwy okaz o trzech
pniach, wysokoœci 7m i obwo-
dzie 90cm – s³usznie nazwa-
ny „ostatnim wojownikiem”,
ale i on zim¹ pod naporem
œniegu pochyli³ siê ku ziemi.
Wydaje siê, ¿e rezerwat jest
zagro¿ony, ale czynione s¹ sta-
rania zmierzaj¹ce do zachowa-
nia populacji ja³owców. Nasio-
na ja³owca zosta³y ju¿ zebra-
ne i wysiane, ale na efekty
trzeba jeszcze poczekaæ. Na-
zwa rezerwatu pochodzi od
nazwy pobliskiej wsi. Obecna
Czerwona Wieœ wzmiankowa-
na by³a w 1237 roku jako Czer-
wony Koœció³. W³aœcicielami
byli Awdañcy, K¹kolewscy,
Zakrzewscy, a od XVIII wieku
Ch³apowscy. Tu urodzili siê
Franciszek Ch³apowski – pro-
fesor medycyny Uniwersyte-
tu Poznañskiego i Karol Ch³a-
powski – m¹¿ Heleny Modrze-
jewskiej. We wsi znajduj¹ siê
dwa ciekawe obiekty. Jeden to
koœció³ z I po³. XIII wieku p.w.
œw. Idziego, rozbudowany
w 1778 roku przez ówczesne-
go w³aœciciela Ludwika Ch³a-
powskiego. Z tego te¿ okresu
pochodzi  o ³ tarz  g ³ówny
z rzeŸb¹ œw. Idziego, o³tarze
boczne – neobarokowe oraz
tablice epitafijne Ch³apow-
skich. Obok koœcio³a stoi
drewniana dzwonnica z 1777
roku kryta gontem. Przy œwi¹-
tyni znajduj¹ siê nagrobki
Ch³apowskich, pomnik po-
wstañców wielkopolskich
i poleg³ych w wojnie 1939-45.
Drugim ciekawym obiektem

jest pa³ac w stylu
w³oskiej willi rene-
sansowej zbudowa-
ny w 1845 roku dla
Stanis³awa Ch³a-
powskiego, usytu-
owany w piêknym,
ale zaniedbanym
parku.

Z  C z e r w o n ¹
Wsi¹ zwi¹zana jest
legenda o okrut-
nym myœliwym.
Dawnymi czasy na
wzgórzu sta³ za-
mek, którego dzie-
dzicem by³ bogaty
szlachcic Ch³apow-
ski. Mia³ on zwy-
czaj polowaæ w niedzielê i dni
œwi¹teczne, gdy poddani
chcieli wypoczywaæ i udawali
siê do koœcio³a. Jako, ¿e wszy-
scy byli zale¿ni od swego
pana, nie œmieli odmówiæ
udzia³u w polowaniach. Za-
zwyczaj wracali przed zacho-
dem s³oñca, zmêczeni i g³od-
ni, wówczas dziedzic zbiera³
wszystkich i urz¹dza³ nieludz-
kie zabawy. Lokaj przynosi³
w koszu pokrojony chleb,
a pan rzuca³ nim pomiêdzy
zg³odnia³ych w³oœcian i swoje
psy. Na te nieobyczajne zaba-
wy zwróci³ mu uwagê miejsco-
wy proboszcz, ale i to nie po-
mog³o. W koñcu przyszed³
kres na dziedzica Ch³apow-
skiego. Którejœ niedzieli
zgrza³ siê w pogoni za lisem,
a powróciwszy do zamku za-
niemóg³ i w koñcu umar³. Na
³o¿u œmierci za¿yczy³ sobie
byæ pochowanym w lesie, aby
i po œmierci móg³ polowaæ.

Tak te¿ zrobiono, ale odt¹d
sta³ siê postrachem ca³ej oko-
licy. Jeszcze w XIX wieku po-
kazywali sobie okoliczni
mieszkañcy otwar ty grób
okrutnego dziedzica. Zamek
opustosza³ po œmierci pana
i z biegiem czasu popad³ w ru-
inê. W d³ugie wieczory zimo-
we, gdy wiatr hula³ po polach
i ³omota³ okiennicami chat,
gospodynie wiejskie zasiada-
³y przy ko³owrotkach obok
ciep³ego pieca i opowiada³y nie-
zwyk³e dzieje nieistniej¹cego
ju¿ zamku i jego srogiego pana.
(Na podstawie zapisków
Edwarda Raczyñskiego „Wspo-
mnienia Wielkopolski”).
Dziêkujê Robertowi M¹dre-
mu, leœniczemu jurkowskie-
mu , który przyj¹³ nas ser-
decznie i oprowadzi³ po rezer-
wacie, oraz Piotrowi Andry-
nowskiemu za opiekê nad
m³odzie¿¹.

Andrzej Weber
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1 wrzeœnia minie 67. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej. Ma³o kto wie, ¿e jedn¹ z pierw-
szych ofiar tej wojny by³ syn ziemi œmigielskiej, by³y mieszkaniec Morownicy, który obec-
nie spoczywa obok nielicznych Obroñców Westerplatte i Obroñców Poczty Polskiej na
Cmentarzu Bohaterów na gdañskiej Zaspie. Na skromnym bia³ym, betonowym nagrobku
w formie krzy¿a widnieje napis "Ignacy Wasielewski 1.09.1939 r., inspektor celny zamordo-
wany w Szymankowie".

W ubieg³ym roku z inicjatywy Urzêdu Miejskiego i burmistrza Œmigla ukaza³a siê na
naszym lokalnym rynku ksi¹¿ka pt . "Œmigielskie Zeszyty Historyczne". Nie znalaz³em w niej
¿adnej wzmianki o bracie mego dziadka Edmunda - Ignacym, co zainspirowa³o mnie do
napisania kilku s³ów na ten temat. Ignacy Wasielewski urodzi³ siê 31.07.1893 r. w Morowni-
cy, w dzisiejszym gospodarstwie moich krewnych, Walkiewiczów, w rodzinie ch³opskiej,
jako pierwszy z oœmiorga dzieci Tomasza i Józefy z domu Kowalskiej. Z ca³ej rodziny ¿yje

ju¿ dzisiaj tyko najm³odsza siostra Ignacego Antonina Ra-
tajczak, mieszkanka Morownicy.

Dzieciñstwo i m³odoœæ Ignacy spêdzi³ w rodzinnej wsi,
pomagaj¹c ojcu w gospodarstwie. Ca³a rodzina dorabia³a
te¿ muzykowaniem na weselach i potañcówkach, ojciec i synowie tworzyli kapelê dudziarsk¹.
Ignacy gra³ na dudach, które póŸniej w latach 20., memu dziadkowi Edmundowi. Edmund zaœ
w latach 50. wraz z Edwardem Ignysiem za³o¿y³ Kapelê Dudziarzy Koœciañskich.

W Morownicy Ignacy uczy³ siê w niemieckiej szkole elementarnej tzw. Volksschul, któr¹
rozpocz¹³ 06.04.1899r., a ukoñczy³ 01.04.1907 r. Nauka nie sprawia³a mu k³opotów, perfekcyj-
nie opanowa³ jêzyk niemiecki co w przysz³oœci ogromnie zawa¿y³o na jego ¿yciu.

By³ zdolny, posiada³ znakomit¹ pamiêæ i predyspozycje do pog³êbiania wiedzy, ale trudne
warunki ¿yciowe, w jakich znajdowa³a
siê rodzina, uniemo¿liwi³y mu kontynu-
owanie nauki.

Krótko przed wybuchem I wojny
œwiatowej 15.10.1913r.,Ignacy zosta³
zmobilizowany do armii pruskiej i wcie-
lony do 23 batalionu pionierów. Po wy-
buchu wojny zosta³ skierowany, tak jak
wielu Wielkopolan w tamtym czasie, na
front zachodni.

W pa¿dzierniku 1914 r. bra³ udzia³ w bitwie pod Mussiges. 02.03.1915
r. zosta³ ranny w bitwie pod Sedan przez granat karabinowy - Gewehr-
granate  w lewe przedramiê, od³amek utkwi³ mu w okolicach oczodo³u,
pozostawiono go, poniewa¿ istnia³a groŸba, ¿e przy próbie usuniêcia
mog³oby dojœæ do œmierci.

Ignacy trafi³ do polowego szpitala w Sedan, od 08.03.1915r. do
23.04.1915 r. by³ hospitalizowany w sta³ym szpitalu w Mainz. 24.03.1915 r. pisze ze szpitala w Mainz do rodziców w Morownicy:

"Kochani rodzice najprzód Was pozdrawiam mile i serdecznie. Ja tu jest dziêki Bogu dosyæ zdrowy czego i Wam ¿yczê
z ca³ego serca. Mnie za dosyæ dobrze idzie, na g³owie mi siê zagoi³o i rêka mi te¿ dosyæ ³adnie, jeno ta ¿y³a co ci¹gnie od ³okcia
do d³oni to musia³a dobrze dostaæ, bo nie mogê rêki ruszaæ, chyba ¿e to jeszcze bêdzie inaczej. Jeszcze do Wielkanocy bêdê ju¿
tu, tak nic nowego nie ma. Przesy³am moc ¿yczeñ. Ignac". Po leczeniu trafi³ ponownie na front, sk¹d 01.12.1915 r. dosta³ siê do
francuskiej niewoli.

W 1917 r. kiedy gen. Haller rozpocz¹³ formowanie we Francji polskiej armii, Ignacy wst¹pi³ w jej szeregi. Armia Hallera by³a
armi¹ ochotnicz¹ powo³an¹ z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego przez niego Polskiego Komitetu Narodowe-
go, zorganizowan¹ na zasadzie zaci¹gu ochotniczego, spoœród polonii francuskiej, by³ych polskich jeñców z armii austro -
wêgierskiej i niemieckiej oraz emigrantów polskich z USA i Brazylii. Przeszkolenie wojskowe Ignacy przeszed³ w Bretanii,
walczy³ z Niemcami w Wogezach i Szampanii.

Kiedy wojna siê skoñczy³a, ca³a armia, a wraz z ni¹ Ignacy, zosta³a zaokrêtowana i wiosn¹ 1919 r. przetransportowana drog¹
morsk¹ do Gdañska. Wkrótce wziê³a udzia³  w walkach o granice II Rzeczpospolitej.

W maju 1919 r. pospieszy³a z pomoc¹ Lwowowi otoczonemu przez wojska ukraiñskie. Nastêpnie Hallerczycy bronili granic
pañstwa od strony czeskiej i niemieckiej, wspierali powstañców œl¹skich. W paŸdzierniku 1919 r. gen. Hallerowi powierzono
dowództwo frontu pomorskiego i zadanie przejêcia od Niemców tych ziem, maj¹tków i infrastruktury, utworzenie administra-
cji oraz obsadzenie nowo powsta³ych granic.

Jednostki gen. Hallera wkroczy³y na Pomorze 17 stycznia 1920 r. Akcja przejmowania ziem pomorskich zakoñczy³a siê
symbolicznym aktem zaœlubin Polski z Ba³tykiem w Pucku 10 lutego 1920 r. Obejmowanie Pomorza odbywa³o siê jednocze-
œnie z obsadzaniem przez jednostki wojskowe polskich granic. Ignacy zosta³ skierowany do 4/I batalionu, 4 pu³ku Wojskowej
Stra¿y Granicznej w Koœcierzynie , zaewidencjonowany pod numerem 2156 i wraz z siedmioma innymi Poznaniakami trafi³ do
Komisariatu w Jamnie k. Bytowa.

O nieznanym bohaterze z Morownicy  

 

/œwiadectwo ukoñczenia
przez Ignaca volksschule
w Morownicy - Murkvitz/

 

/Ignacy w szpitalu w Mainz 1915r./
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Jamno by³o drogowym przejœciem granicznym na trasie Gdañsk - Berlin. S³u¿ba na

granicy nie nale¿a³a do zadañ ³atwych, miêdzy Polsk¹ a Niemcami w pierwszej po³owie
lat 20. trwa³a tzw. wojna celna. Granica czêsto by³a nielegalnie naruszana, przerzucano
towar na teren Polski. S³u¿ba by³a bardzo niebezpieczna, tylko w 1925 r. w wyniku u¿ycia
broni zabito oœmiu przemytników. W czasie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych zgi-
nê³o trzech funkcjonariuszy, a czternastu zosta³o rannych. S³u¿ba celna sk³ada³a siê g³ów-
nie z by³ych wojskowych Pomorzan, Œl¹zaków i Wielkopolan poniewa¿ ci byli obznajo-
mieni z miejscowymi stosunkami - pochodzili z zaboru  pruskiego. Ignacy pozna³ w Jam-
nie, miejscow¹ dziewczynê, rodowit¹ Kaszubkê, o szeœæ lat m³odsz¹ od siebie  Agnieszkê
Pa³ubick¹ z któr¹  31.07.1924 r. zawar³ œlub. Z tego zwi¹zku przysz³o na œwiat szeœcioro
dzieci - w 1925 Rozalia, w 1926 Zygmunt, w 1928 Irena, w 1930 Tadeusz, w 1936 Wac³aw
i w 1940 Maria.

Wojskowe formacje graniczne rozmieszczono na pograniczu frontalnie, wzd³u¿ gra-
nic, podobnie jak oddzia³y liniowe na froncie. Strze¿enie granicy w dzieñ odbywa³o siê
g³ównie przez obserwacjê linii granicznej, co wykonywa³y posterunki graniczne sk³ada-
j¹ce siê z jednego lub dwóch wartowników uzbrojonych w karabiny, rozstawionych na
odleg³oœæ wzroku. W nocy granicê zabezpieczano g³ównie systemem czat, zasadzek oraz
patroli pieszych i konnych. Wartownikowi na posterunku nie wolno by³o zdejmowaæ po-
siadanego ekwipunku, wolno mu by³o usi¹œæ, jeœæ, piæ wodê, we dnie paliæ papierosy,
móg³ wykonywaæ rozkazy tylko swego dowódcy. Posterunki zmienia³y siê co szeœæ go-
dzin, ¿o³nierze pe³nili s³u¿bê dwanaœcie godzin na dobê. G³ównymi dyspozytorniami, w któ-

rych skupia³y siê sprawy operacyjne s³u¿by, by³y komi-
sariaty i placówki graniczne. Placówka stanowi³a najni¿-
sze ogniwo systemu zabezpieczenia granicy. Jej stan
osobowy wynosi³ 8 - 12 stra¿ników, w tym jeden lub
dwóch przodowników, by³y one rozmieszczone mo¿li-
wie blisko granicy. Kontrolê s³u¿by przeprowadzali kie-
rownicy komisariatów oraz ich zastêpcy.

W latach 1925 - 1928 Ignacy ukoñczy³ podchor¹¿ów-
kê S.G. - Centraln¹ Szko³ê Graniczn¹ w systemie kurso-
wym w Górze Kalwarii k. Warszawy i zosta³ starszym
przodownikiem. W drugiej po³owie lat 20. sytuacja na
granicy uleg³a zaostrzeniu. Oprócz przemytu, zaczêto
odnotowywaæ przypadki jej naruszania przez bojówki
paramilitarne, ludzi zajmuj¹cych siê szpiegowaniem i dy-
wersj¹ polityczn¹.

 

/Ignacy z okresu funkcjono-
wania Stra¿y Celnej - lata 20./

 

/Absolwenci Centralnej Szko³y Granicznej w Górze Kalwarii -
Warszawa Belwede/

1 wrzeœnia w Szymanko-
wie k. Tczewa odby³a siê uro-
czystoœæ upamiêtniaj¹ca 67.
rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej, podczas, której zo-
sta³ odznaczony Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodze-
nia Polski by³y mieszkaniec
Morownicy Ignacy Wasielew-
ski. Wrêczenia odznaczenia
na rêce syna Ignacego – Ta-
deusza dokona³ doradca pre-
zydenta RP premier Jan Ol-
szewski. W uroczystoœci
udzia³ wziêli marsza³ek Sena-
tu Bogdan Borusewicz, sena-
tor Arciszewska, pos³owie
Tadeusz Cymañski, Ma³go-
rzata Ostrowska i Danuta Ho-
jarska, przedstawiciele Mini-

Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski dla syna ziemi

œmigielskiej
sterstwa Transportu i Finan-
sów, szef s³u¿by celnej podse-
kretarz stanu w Ministerstwie
Finansów Marian Banaœ, w³a-
dze PKP, hierarchowie Kurii
Biskupiej Diecezji Elbl¹skiej,
poczty sztandarowe kolejarzy
i funkcjonariuszy s³u¿by cel-
nej z ca³ego kraju , m³odzie¿
szkolna, rodziny pomordowa-
nych, mieszkañcy Szymanko-
wa i okolic, kompania hono-
rowa malborskiego garnizo-
nu. Po mszy œw. celebrowanej
przez biskupa Kurii Elbl¹skiej
wszyscy uczestnicy przeszli
w uroczystym pochodzie
przed tablicê pami¹tkow¹
wmurowan¹ w œcianê szyman-
kowskiego dworca PKP. Na-

stêpnie delegacje uda³y siê na
miejsce pier wotnego spo-
czynku pomordowanych cel-
ników i kolejarzy, gdzie wyg³o-
szono okolicznoœciowe mowy.
Premier Jan Olszewski odczy-
ta³ list prezydenta RP, wrêczo-
no odznaczenia, odby³ siê apel

poleg³ych. Na koniec oddano
salwê honorow¹.

Micha³ Skrzypczak – cz³onek
rodziny Ignacego

Wasielewskiego, uczestnik
uroczystoœci.

(c.d.n.)
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21 sierpnia – Niet¹¿kowo
Nieustalony dotychczas
sprawca w³ama³ siê do jedne-
go z domów w Niet¹¿kowie
i dokona³ kradzie¿y  pi³y mo-
torowej m-ki Stihl oraz pieniê-
dzy. Straty oszacowano na po-
nad 2.000 z³.
 23 sierpnia – droga nr 5 –
Ponin
Oko³o godz. 515 dosz³o do wy-
padku drogowego, w którym
36-letni mieszkaniec Jawora,
kieruj¹c ci¹gnikiem siod³o-
wym m-ki MAN z naczep¹
typu wanna, jad¹c w kierunku
Poznania, wpad³ w poœlizg.
Ci¹gnik obróci³ siê ty³em do

Pier wszy wrzeœniowy
weekend up³yn¹³ leszczynia-
kom przy muzyce orkiestr
z ca³ego œwiata, a to za spraw¹
odbywaj¹cych siê w Lesznie
ju¿ po raz pi¹ty Miêdzynaro-
dowych Dni Muzyki i Folklo-
ru. W imprezie wziê³o udzia³
oko³o 50 zespo³ów (orkiestr
dêtych, zespo³ów tanecznych
oraz grup ma¿onetek) z Pol-
ski, Czech, Wêgier, Rosji i Nie-
miec. Zespo³y wystêpowa³y
przed publicznoœci¹ na rynku
i w Centrum Handlowym
Manhattan, uczestniczy³y te¿

Wielki sukces œmigielskich
muzyków

kierunku jazdy i uderzy³ w na-
ro¿nik domu znajduj¹cego siê
po lewej stronie drogi, wbija-
j¹c siê w budynek. Na miejscu
zginê³y dwie osoby œpi¹ce
w zniszczonym pokoju, 83-let-
ni mê¿czyzna i 76-letnia kobie-
ta, mieszkañcy posesji. W dru-
giej czêœci budynku znajdowa-
³y siê cztery osoby, które nie
odnios³y obra¿eñ. Kierowca
z uszkodzeniem krêgos³upa
zosta³ przewieziony do szpita-
la, by³ trzeŸwy. W wyniku ude-
rzenia zosta³ w powa¿ny spo-
sób uszkodzony budynek,
gro¿¹c w czêœci zawaleniem,
co spowodowa³o koniecznoœæ

natychmiastowej rozbiórki
oko³o 1/3 obiektu. Z uwagi na
bezpoœrednie s¹siedztwo jezd-
ni, droga nr 5 by³a zamkniêta
dla ruchu do godz. 420 w dniu
24 sierpnia.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹
wypadku by³o niedostosowa-
nie prêdkoœci pojazdu do pa-
nuj¹cych warunków drogo-
wych (intensywne opady
deszczu). Za spowodowanie
wypadku ze skutkiem œmier-
telnym grozi kara pozbawie-
nia wolnoœci do 8 lat.
29 sierpnia – gm. Œmigiel
Policja wszczê³a dochodzenie
przeciwko 47-letniemu miesz-
kañcowi gminy Œmigiel, któ-
ry dzieñ wczeœniej w³ama³ siê
do gorzelni w Karminie, sk¹d
ukrad³ elementy aparatu od-

pêdowego (wykonane z mie-
dzi) o wartoœci 2.000 z³. Skra-
dzione przedmioty odnalezio-
no w punkcie skupu z³omu,
gdzie z³odziej sprzeda³ je za
400 z³.
31 sierpnia – gm. Œmigiel
Policja wszczê³a dochodzenie
przeciwko 18-letniemu miesz-
kañcowi gminy Œmigiel, któ-
ry 22 sierpnia dokona³ kra-
dzie¿y Fiata 126p wartoœci
1000 z³., pozostawionego
(z powodu awarii) na poboczu
drogi Czarkowo-Widziszewo.
Samochód zosta³ odnaleziony
w punkcie skupu z³omu na
terenie gminy Œmigiel. Prowa-
dz¹cemu punkt skupu przed-
stawiono zarzut paserstwa.

w konkursach wykonaw-
czych.
Konkurs dla orkiestr odbywa³
siê w dawnej synagodze przy
ulicy Narutowicza. Jury przez
dwa dni s³ucha³o prezentacji.
Po raz trzeci w festiwalu
uczestniczy³a M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta OSP w Œmiglu
pod batut¹ Jana Nowickiego
i po raz trzeci odnios³a suk-
ces. Tym razem przerós³ on
oczekiwania nawet samych
muzyków. Orkiestra, spoœród
10 zespo³ów, zdoby³a oprócz
z³otego pasma (Z£OTY RÓG)

równie¿ najwiêksze wyró¿nie-
nie – GRAND PRIX festiwalu.
Sukces jest podziêkowaniem
dla muzyków za ich zaanga¿o-
wanie i pracê w³o¿on¹ w pod-

noszenie w³asnych umiejêtno-
œci. Jest to równie¿ dowód
uznania dla kapelmistrza Jana
Nowickiego.

Marianna i Eryk Szwarco-
wie (83 i 82 lata) ma³¿eñsk¹
przysiêgê z³o¿yli 29 sierpnia
1946. W tym silnym postano-
wieniu wytr wali ju¿ 60 lat.
Przez 33 lata po wojnie zajmo-
wali budynek przy Centrum
Kultury, obecnie u¿ytkowany
przez Centrum Kultury. Po-
chodz¹ z pobliskiej okolicy –
Pani Marianna z Wilkowa,
a Pan Eryk z Koszanowa. Do-
czekali siê czworga potom-
stwa – jednego syna i trzech
córek, dziewiêciorga wnuków
i siedmiorga prawnuków.
W towarzystwie rodziny czuj¹
siê szczególnie dobrze, a imio-

60 lat razem!
na wnuków i prawnuków
œwietnie pamiêtaj¹. Bardzo
sobie ceni¹ rodzinne spotka-
nia.
W sobotê, 26 sierpnia, dostoj-
nym jubilatom z³o¿y³ wizytê
burmistrz Józef Cieœla w towa-
rzystwie Tadeusza Marcinia-
ka, kierownika œmigielskiego
Urzêdu Stanu Cywilnego. Ju-
bilaci oczekiwali na w³odarza
z trzema córkami i dwoma
wnuczkami. Burmistrz z³o¿y³
ma³¿eñstwu ¿yczenia d³ugich
lat ¿ycia i dobrego zdrowia.
Wrêczy³ przy tym kwiaty i list
gratulacyjny, podkreœlaj¹c, i¿
obchodzony w³aœnie piêkny

jubileusz jest wynikiem troski
o trwa³oœæ ogniska rodzinne-
go, wzajemnej mi³oœci i sza-
cunku. Wspominano te¿ daw-
ne czasy, w tym zw³aszcza

zwi¹zane ze œmigielsk¹ ko-
lejk¹, gdy¿ Eryk Szwarc przez
lata pracowa³ tam przy prze-
³adunku wagonów.

tj

fot. A. Kasperska

Gratulujemy!
M.D.
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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Nagrodê
sponsoruje:

Og³oszenia
drobne
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35 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Poziomo
2. s¹siad Iraku
5. pada³ w sierpniu
8. na owcy
9. historia

10. trawiasta równina
13. sto lat
14. drobne roœliny zarodniko-

we
16. drogocenny w pierœcion-

ku
18. wiklinowy na zakupy
19. port dla ¿aglówek
21. pisak
22. rarytas, frykas
24. z omeg¹
27. ptak z rzêdu kraskowa-

tych
28. odmiana gruszki
32. sk³adana podczas tar³a
33. przetak
34. rower dla pary
35. narzêdzie zegarmistrza
36. w³asnoœæ wynalazcy
37. np. solny

Pionowo
1. wycinek
2. dzienniczek studenta
3. polecenie wojskowe
4. rozbrajany przez sapera
5. s³odki przetwór
6. chrust
7. realizujesz go w banku

11. umiar w zachowaniu
12. po œciêciu drzewa
15. miejsce ³¹czenia
17. narzêdzie mêki Jezusa
20. mnich
21. leniwy pies
22. dominuje w filmie erotycz-

nym
23. odmiana chalcedonu
24. Dobrójska ze „Œlubów pa-

nieñskich”
25. barwnik laboratoryjny
26. kres podró¿y Arki Noego
29. starogrecki instrument

muzyczny
30. niwa
31. w kartach bije wszystkie

kolory

Studentka IV roku matematy-
ki udzieli korepetycji, zakres
szko³a podstawowa, gimna-
zjum, œrednia.
tel. 665 120 330

S U D O K U

9

4 7 1 9

1 8 6 7

8 1

5 3 6 7

1 2

5 9 2 3

3 5 7 1

6

Oœrodek Specjalnoœci z Dale-
kiego Wschodu
Bezp³atne diagnozowanie po-
przez badanie pulsu, têczów-
ki oka oraz jêzyka. Leczenie
zio³ami.
20 listopada w godz. 830-1300

w Centrum Kultury w Œmiglu,
wejœcie A I piêtro.

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 8/06 brzmia³o: „Upalne
lato”.
Nagrodê – do odbioru u fun-
datora – Firma ”FOTO-ELF”,
ul. Koœciuszki 6 – otrzymuje
Bo¿ena Stefaniak z Czacza

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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W sobotê, 19 sierpnia, gru-
pa œmigielskich fanów siat-
kówki uda³a siê do poznañ-
skiej „Areny” na mecz Ligi
Œwiatowej Polska-Japonia.
Hala by³a wype³niona do ostat-
niego miejsca, a spiker meczu
poda³, ¿e chêtnych, aby obej-
rzeæ to spotkanie, by³o ponad
80 tysiêcy.
Œmigielskim kibicom radoœæ
sprawi³o nie tylko zwyciêstwo

Œmigielanie na lidze œwiatowej
Polski 3:1, ale te¿ atmosfera,
jaka panuje na meczach, któ-
rej nie da siê poczuæ, ogl¹da-
j¹c mecz w telewizji. Grupa za-
powiedzia³a, ¿e taki wyjazd na
pewno powtórzy w przysz³ym
roku, jeœli Liga Œwiatowa
znów zawita do Poznania.

Organizatorzy wyjazdu:
Micha³ Moszak,

Bartosz Bednarczyk

W niedzielne przedpo³u-
dnie, 20 sierpnia, mi³oœnicy
wêdrówek rowerowych spo-
tkali siê na drugim ju¿ rajdzie
rowerowym po akwenach
PZW. Start mia³ miejsce na
malowniczym terenie œmigiel-
skich wiatraków, a trasa prze-

II Rajd Rowerowy po akwenach
PZW

biega³a przez wioski, lasy oraz
przy akwenach.  W trakcie
rajdu, na przystankach w le-
sie, w Morownicy i przy sta-
wie w Œmiglu, uczestnicy ry-
walizowali w konkursach
sprawnoœciowych, które od-
bywa³y siê w dwóch katego-

riach - rodzinnej i indywidual-
nej. Miêdzy innymi by³a to
¿ó³wia jazda rowerem, skacz¹-
ce kwadraty, przesuwanie –
dmuchaj¹c – kubka na lince,
pi³karskie strzelanie bramek
oraz tradycyjnie rzuty lotkami
do tarczy. Konkursy przynio-
s³y uczestnikom rajdu du¿o
weso³ej zabawy. W kategorii
rodzin I miejsce zajêli Maria
i Jan Józefczakowie z Morow-
nicy (34 pkt.), II – Krystyna
i W³adys³aw Czech (27 pkt.),
III – Irena i Roman Schiller
(23 pkt.). Zwyciêska rodzina
otrzyma³a puchar ufundowa-
ny przez prezesa PZW – Ko³o
Œmigiel Romana Schillera,
a pozosta³e dwie rodziny sta-
tuetki ufundowane przez
Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu, wszyscy
otrzymali tak¿e dyplomy.
W kategorii indywidualnej

I miejsce zaj¹³ Sebastian Tom-
kowiak (22 pkt.), II – £ukasz
Wiœniewski (20 pkt.), III –
Przemys³aw Skrzypczak (19
pkt.). Zwyciêzcy otrzymali dy-
plomy, puchar i statuetki od
przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Œmigla Jana Józefczaka.
Statuetkê pami¹tkow¹ otrzy-
ma³ tak¿e najstarszy uczestnik
rajdu Marian Œwita³a. Wœród
uczestników rajdu rozlosowa-
no liczne nagrody rzeczowe.
Imprezê zakoñczy³o wspólne
pieczenie kie³basek.
Organizatorami rajdu byli:
- Polski Zwi¹zek Wêdkarski 
Ko³o Œmigiel,
- Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu,
- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Œmiglu.

Z.R

Foto. Zygmunt Ratajczak

15 sierpnia w Gdañsku
odby³ siê 12. Miêdzynarodo-
wy Maraton Solidarnoœci na
trasie Gdañsk-Westerplatte-
Gdynia. Trasa przebiega³a od

Maraton Solidarnoœci
bramy Stoczni Gdañskiej do
Pomnika Grudnia 70 w Gdy-
ni. Z naszego rejonu w mara-
tonie bra³ udzia³ Ireneusz Kol-
ler – w kat. wiekowej 40-50,

który zaj¹³ 12. miejsce, oraz
Micha³ Szkudlarek startuj¹cy
w kat. pow. 70 lat, który zakoñ-
czy³ bieg na drugiej pozycji.
Odleg³oœæ 42 km 195 m dzie-
l¹c¹ Maraton od Aten prze-
bieg³ przed wiekami goniec,

by obwieœciæ zwyciêstwo nad
Persami, co przyp³aci³  œmier-
ci¹ z wyczerpania. Podobn¹
cenê zap³aci³o wielu uczestni-
ków wydarzeñ Grudnia 70 –
powiedzia³ przed startem pre-
zydent Gdañska. M.D.
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