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ijrliknął§*: tr*_ł*C.i ! *l i*er#ł 5t6r§B!"*]^§;dir

$akaLlJ€ spędzałem !łd!,i§zas ,d Rasleva§h kołó
iłej §ił§,iri, Bar:dv, ktdrej nął p€łni} tam funitcję
tora lłel*tku { u h::" Żdłtnlłskie€a ).

źnrkrrwa i!
;cjninistła-

:j€ rcdĘlilnrr.qc dryr*: rł Pcni*eu rłrdci}em 24 sicip*ia 19.19 r.1.1t-

§rępne§* dnia łtrzynlałem k€rtĘ mcbil"iźacyjnq * pcwołani* d§

5ś Pułku Pi*ahoty H !{roto§zy!,1iE, §iiie prle§ rŁ:ki*m, potj§u*s

l*tni,ch wakaejl, §db.YHaiem 6 ty§cdnipwę c,*icrenia jakł p*tJ*

f i"i0rąży łak*ńczene p§lYly€lnie zdany$ egtł}i§ j.nem ł: i ite rskin " 
1,1c*

iiiin;x:j* mi*ła nastą*ig 11 115{opad3 l93? r. x roctnic:i tlrjzy.-

iraitiri Njeoocic!laśct Po!ski"
s l{r$ta3^żvnie otrzymałem §kierow8l1iP dn (]śrołlka izpa^

:*xergł ?9 ływilji Fiechat.l u M*jc;y kcło Ki?lc. .jak s;rna n;ł-

zxa rłskazuje mie!idnry =ianłiłić cdljaiałv iĘżĘr-r,,l dla *;,:s:,;ch

wl,:,1sk {rłntr:xycil, xtrlre §§zi]ki!{ały §łćsner]c łlicaui]ilia i,}ie;t,-

cdx r:c! granicyy załhtrdn!.ca" §ierły, źe nssiĘniii on3 wczćsnyili

f,ł*tiĘl1 1,§r?sc*ia" lmotcryzotane odoziłły ał:li.! hitl,eiclq_

§kichr rfrj,Ji1rJ lł*ik .i oporu z§ $,łf6ny xójsk pglskich, $?yi]kó

tdobysll łY t,;r*ni Foi st i, {"..J ,

{]n,itJdr+,xc t]śrudka żoriento}łanc x sytuacji pfPy5rji8$iyło więc

tlłlłi:*i q strtnę reek+fo bezi:lecxnej strłlv - z§ 'rJisl§.3 n§źt

łe §tl_r; 
"

ftu;:viiśi*y ćatei* N drłgę. Pieruszs drlesiatki kil!in* *

ttd,ł i?i;*Łyli*frij pi§§r§,aź do §andamił:e e3 i t0 pre,1 ilier,lcł;!rt

łych ł,:aiłta*h nienłleckich s*roleitdlł. Orn.qi cc:y,ili§:ie ;r*łn,:

Ł:yły lud*aśct cyxilnej, ktdrl: t całyil,! lJobvtkierł, ktcr* u ca-
łiłm iił:łrylitier:r, nł i+ceach i pie§zo uch*dziła przęć fiaweła iiiĘ
mieeką.
|il' -qsildfralisruu riast,ąpi ł* prz€paa9ia plzsu lYisłt, rni §źceenis ą§

§tu, ir p$tea prre]€iie iJlesro dB Rozrładoxa.§tąd uyr*sxyi.it':ny
j*i tr*fi§|jr6;:t€i: k3i*Jcrcyfll prEez J§rosła*,Prlemyśi, * stc*nę

'.*ła*ir-gOrie niałc n*tąpiC uzu,*.ełnienie p!:żei na$z {"r5|odek

Zapasavy §alćuętyth tarn jeircie addzrałd.ł frcfitc*-yrh, 'łj.]l*-;

śnie; je:l*ak a*d i,ii:aęngm koło LU6Wa zB§taŁ Bbc§lbałcilWsny fias:{

tr*ns;:t:::t, a paccr,lde riosłł;ętnie ;n!§ł*IL*ny" łć iłl,nilłu ter;*

r-ialctu i.ly "i p6l§(Łi, byil" r*nnio alg Cuże _qr!jF* - ,łdród t:l,*_.i

i ja i ł:cal*la, prfeżyła te *lężkie ch*ile.
Pg t"/m zf:*łb*rdowlni* ,* dowtjtjtt,łia nasrym łastaEri}e ncwa de-

§yijs : **rrłec dr: Za}es;czyk, pcłgkrcc;yć grani§Q ! znai"eźć

si_yi, {-:r;*jjciił,*v u Fum:nii, jak to uczyniłn potrskie rjo,*łjdr*

twn ł Ęy*renł $rnigłym ła cżele, które inijało lrase§ kłl*r*,tę

x §anmehcdach Bairc*ffly{:n"

}ły ldąc telau w rł{edo i*yrnii€uónyrł kief§flku doszli*ny
prżer Podhajcćt 8uaea§e aż do lvbna§ttsf,sy§k i deleliło na§ od

Zaleszczyk ołtoxo ]0 kilofi§trdidrczylt dnlat §praiin€§o |ń§§zu.

Niestety, tu tł dnlu 18 vrześłrie w godein6§h p@ołtdńxofr.y§h

tostali§ay ok§ążeni pgz€. ceoł§i s§§rleckle i przy salłłie,
stDż§łd}ł i{ĘiĘsi dó nlexo}i,
Tak skońeeyła 51ę droga ż§}niergtra w Pols*e,a Eozpoczął m€fsz

i transpoct or<oło ] ty§odnl do obozu w Starobielsku-pEzez Ki

Jdw, Połtaiły l therkdłt.
Pobyt a trc obożi§ ;a11638l§ do nsjtrudnlejtzych, nBj.:

cienxniej§eych ch.il me§o żyaia.Poczta jeszcue nie dzlałała ,
życie kulturalne - tsdne, pozgBtałe waEuflt(i §tra§3n€ : zbyt

mała ilość sanitariatót{ na tysiące §sdb, Jedna laźnia,żyuie;
nie głodoie (suchy clrleb, }łodnist6 .Upa ), spania * utmych
poi<lasztornych lłbach na pod}Odle lub na rieloplętco],{ych p§y-

czach. Cały 6źa§ totdalzysżył nan §łdd, tę§knota ua dĘrr€$ ro-
drinnym, za lodzinĘ, ża krajem. A jednak Bohyt zakort§zyi §ię
szczęśtiwie, bo je§tem tdśród eyjący§h. Jak to 9ię §tało ?

Głótna vł tym zasługa płk- §askiąp,n ,pcaestnlka !.ojny
pclsko{olsae*ickiej 1920 roku, pra§cnłrrika 5ądu, §§jskoŁlego r9

!łarszawie, ktdry przed prz€krocżenl€fi grani§y polsko - roayj

skiej rutr§eił Bię do na§ w tĘ §łowa : "oficerorie t Bodc}n-

rążoHie, j€śli §hęecie przeżyć obdz w Rosji zdejmiJcle dyl
5tynk6je wojskowe 1 nie przyznałłajcie $,1ę do posiadanych sto
pni - łby ivas ttaktoyano jak§ żs}nierzy". Posłuezny tej rai
drie znal3żł€rn się t{ ob§zie już w grupie źołnier§ki€j, a ńie
of icersk iej .

Ale jest i druga, nis nniej l]aźnB pczyauyna szcręŚll*ego dla

mnie zakorlczenia i uniknięcia traEedil tysię€y oflcebdw. Oto

wyprowadzeni z żołfiier§kiń barakd,ur w mlożną noc listsadółą
1,9}9 ratu $tanęliśmy prżed rjecyrją ,,*ob€d słdrro ktdre wówczas

pdtły pod nt§zym adresem : " Żołnierae ż Foenań§klego,Poror-

skie§g i Śląsxa - r*ystąp l". Cl, ktdrzy podjęti tę desperac;

ką decyzję B§b€c rietkisj niewiadornej co do del§zych.losdw l
uratswali żysi.e ! !{śrdd nirh byłen 1 ja i trdjka rĘjbltż :
*zych mych prcyjaclćł : Marceli Pawlicki, Józef §$łak, Sta-
nisłavr Kowalczyk. ti{§?yscy Jako slere§oui xtdcilt§rry . pierw;

sryn i jak się pdźniej okazało Jedynyn tran§pórt€m na począt

ku grudnia }9}9 do granicznej fżeki §u§.

Tu jednak czekały na nas gddzlały hitl*roxskie - na Fodsta:
uie zaistniałego wówczas porozumienia o wynianie jelkóx fii;
bbentro' : lłołotol{"^}' 

Leon lł}czyń'ki
g§eryt§wany kleroroł,tik

Szko}y Podstńowej * &riglu
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5iedam d.ni ^a .zuą'crł
pąłftego buprnisłłeą

poniedziałek.

Ozisial deleń przyJęC interesantdu. Jak zwykle spraw.l

mieszkantowe. WiększośC to problemy trudne, niejednckrotnie
wymagaJące natychłniastoweJ lnterwencji. Nle mamy jednak wol-
nych mieszkań 1 sytuacja vl}aśclwie stale się po§ar§ea,bo §tć
re budyrrki Fllnie wymagają remontóx, a niektdre nie powinny

Już być zamleszkiwan€.
W połudnle :! zebranle z kqnitetem gazyfikacvjnym Niatąlkowa;
wieczorem :: zebranie g koszanoxie.

Wtorek.

Był p. Janicki wraz z pceedstavllcielem wodaciągórł a
wojerłództwa. WydaJnośd wodoclęgu śmigielskiego ;1est stanor+ !:

czo za mała. Trzeba przygotovład zarządrenie o ogtaniceenlu
pobocu wody w clągu dnla. ibże chociaż ctęść mieszkańcdw zro
zumie, że respektowanie tego zarządlenił jest konieczne , bo

przecleż Boda to życle. Zrobio,]o już noky odwiert ( na tere;
nie starego wodociągu ), ale jeszcze nie tdk prędko będzie
nxtżna z niego korzystad.
Wyjazd do Leszna r. §pravłach budounictrva mieszkaniotłego.

środa.
Znorłu wrdcila sprawa oczyszczalni i xysypiska.'dydaxa-

lo slę, źe }rszystko Jeet juz ostatecznie ustaloneoa tu za-
strzeżenia z Wydztału Ochrony Środorłiske ,* Lesanie. ProjekJ
tant będzie musla} 3eszcze raz przejrżeć i skorygowaC pĘo_

jet<t.Wszystko to znouu opdźnia ne,n rozpoceęcle budovły.

Po południu zebcanie Flenarne Związku Kołńatantów ( w Ooml

0zialkorłca ).

Człartek.
0d sarĘgo rana usiłuJę przebid się Fceee dane cloty-

czące budżetu grniny. }fusimy ondwid na zebraniu Zarządu kwe,

stię korekty budżetun eo wymaga którojś jU' z kl)lei anall_
zy doehodór 1 wydatkdtł. Jak zwyk}e potEz€by nie ctrca się
zgodziC z przychodami i nie wiaCómo, skąd zdobyć niezbędrre

iundusze.

Zacznę chyba roblC kreskl lle akurat dzistaj było do rmię
rozndw telefonicznych. Takźe vłśrdd kilkunastu listdw,(co we*

dług p. Majorczykowej stanowi "normę" dzienną) zau!łaźam kB-
lejną pękatą instrukcję ! waźnq, bo dotyczącą kĘedytóN ; als
to znowu czasochłonna lektura, tym bardziej że pisana tżrr.
maczkiem.

Nledziela.
Po powrocie 1 Poznania prauie już rni si€ nlc nie cirne"

§tararn się wykorzystać resz,tę dnla n8 tor żeby wreszcls po!
być trochę z Rodzlną. Cdrka ązekruje ode rrnia obietnicę, że
przed nstawieniem sarnochodu do gs§ażu zrobirny choćby krótką
rundę po mieście.,l to ,*łaściwle już jest ostatnl akcent ta-
go wolnego popołudnia.

ł.ttco zrrowrr poniedziałek 1 znowu nowe ( 1 stare ) spraxy do

załatwienia.. 
"

Piątek.
Wyjeżdżam do Bielaw zaooznać siĘ ze §tanem budorły dro-

gi, która ma przebiegaC przez ,.rieś w kierunku Karśnic. 0ota;
cja, którą przyznaliśmy wystarczyła zaledrłie na połorłę dco-
gi :; na dokończenie pewnie będzie potrzeba więcej, niż je;
szcze raz tyle.

Sobota.
0d rana aż do rłieczora uczestniczę w zajęciach na Po-

dyplomowym §tudium Kształcenia §amorządowego u Pozneniu. Ju!,

tro to samo, tylko clo połudnla. l{styd przyanarl się pl52p6 56-
bą §a.rrym, ale Jakże chętnle poszło by się na wagary I

Roa;mour;- z burmr *łuza,ra

Jełzqnn Geslq

Jeczego Cieś

J.§. Fan cezyrłtście wi,e, że sf ir6o§
xalam ten "parniętnik" _ zasy§nailzó-
,łałam zsleórle niektCre clr}r€i?ty ż,

Fana pracy i życla irrywatne§orniet<6_

niEcznie treymaJąc się chrcnologii
faktdw. |ła Łrę_Jekie,zaptgki ĘgltŁ
odoorriadad rzeczvwistoścl ?
Z takim pytaniem zł{łacam §ię da bur-
rni§trża naszeqo miasta 1 grltin;ł _ p.

1i.
J.C. : ł,toże zacznę od tego, że rzeczywiŚcie prawie już nie
paniętam, kledy miałem naoravdę tvolną sobotę i niedaielę.
Preez dłuź3zy czas &lsialem pczeznaczaĆ te dni na udzia} w

;lajęciath Potlyplomr:wego SturJium K§ztsłcenia §arorządsłego §

Poznaniu. Teraz mam już to " z głot*y ", ale zarrsze się coŚ

znajdz!.e, w czym jestern zobligorrany uczestniczyC z racji s*o

jego urzędu. lJięl<szość rdżnych ilĘrez i ur§§ćystości odbyvla

się właśnie w soboty i niedziele. Z jednej strony ,tiło mi

być jednym z zaproszonycn gości,ale to jednak także po tro-
su€ jakid otrovliąłek, ktdry na pev,no rzutuje * Jakid §posdb

na łroje życie osobiste. Zaglądając w kalendarz ,no§ę podać

choCby iakie wydarzenia sobotnio-łriedzielne,któcych byłem

świaokiem : uroczyste strzelanie Bractwa Kurkorrego w Kościa-
nie, abchody Jubileuszu istnlenia 0chotniczej straży Pożar-

nej rł Żegcórd<u, grninne i rejonorłe zatłody 0SP, czy jubileusre
potycia małżeńskiego pp. flanke z Żegrdrrka, cey pp" §ikoców

ze Śrnlgla. Ńie są to wsżystkie iręrezy w Jakich brsłem u;

dział, przytaczam tylko pczykłady.

}lie UĘcię się też rozwodził nad sprarłą urlofirr, bo to następ-

rry rozriział, ktdry wymaEa}by specjalnego komentarza,

j. §. Ą jak §chgrakteryaorłł}bv Pąn srłoia.pra§e_ ry;UE:§!ąią?

J.C, l W "pamiętniku" to wszystko sprawla wf8ż§nis uporząd-

koł*ane i jakby "wyciszon€". !{ rzecryrłistościra przynaj*riej
ooecnie, kiedy nacjal truaJą różnego rodzaju przaniany w kra
ju. rówrrież praca na szczeblu gninnym nie poddaje 9ię wła ;
śr:iwie tygorom Jakiegoś planowania. Jedna spralla pocią§a ża

sobą drugą, czasem rł sposdb trudny do przewidzenia i to uszy

stko Fr?y nieustannie zmieniających się przepisach, zarządze

niach, 5tEukturach ltp.

J.§. Rada niasta i gfłiny o§aż zacząd z burmistrzenr na czele
to nasza bezpośreonia łładza "Ustarrodawcza" i wykonaxcza. Na

ezvs*.ą! jon9Jnieip§teaa prg:a ?ana 1 zaczadr! pąt!ędzy ses}1
mi Rady'?_

cląE dalszy na stronie 5
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_ FłanaiazeŁ Ciaślik Hubeń Zaie"yski

Sd piei}*Bzych dni urzędowania hi,tlecalłsk1*6c'opdlakó-
źercy"|,łeinrlcłu'ffi:t#iieil wrmogły edę aresetowanta abyxateli
mia=ta i oxolicy.
Aby przepmtładztć maso*ą egzekucję, rymyślono haniebną prc-
rlokłcję.

i{ dniu 29 września 19]9 e. przed godl. 21.0s wybuchł
pożac ,!, zebudo*aniach gs§podeś3kich Nienca Rlcharda Longnera
x lłieiążkovłie. Na ,łieśd o tym mieJscoxa ludnośd p§eybiĘgłó
gasić agi,eń. 0koło gcdz. 2}.30 na mlej§ce poźaru Brzyjechsły
zaalarrrowane H§j5k6 niegliec}<ie z Radomick6: okrążyły zaEradę

i dci*śniając pierścleń zegnały }łsły§tkieh Folakdvl blitej o*

głia. Po usiawieniu ich ł kolumrę d*óJko*ą, rładluż niej prze

szli Heinrlch Ęntsche!, ktdry nieznacznle .łskazywał palcern

csoby, i ofleer niemieckl, ktdry *yclągał z §zereeu \łskaza -
nych. Aresatotvano wiedy czterech Polakdw :Kacola Frąekowiaka,
fiiktoEa Kamieniarze, l.|alBntego Ęćkorłia}<e i Ignacego Frącko-
xiaka.
iueslti]wanych żalriezieno ne po§terunek żandarmerii w śmiglu.
lał Co garlz. 3.00"nad ranem byli prźe§łuchitani, pc:y czyń
starano się im wndwić, że tó oni są sprarłcami pożeru.PdźnieJ
umiesćclono ich ł pojedyrlcźych celsch wię:ienia §yłe§o §ądu

Brodzkiego. 0d godz. 7 rano zndg r§zpocuętc p§zesłuchivania
x celach proweeizone ptzez 0€5taB§, pomogano sobie prży tyrł
triciem i enęcaniem się.

Tymceasem dorłledzlarp się, źe tej saneJ nocy testał za
,rcrdor,lany stldż nocny cąielni ,* Nietążkowie, Niemiec, Chri-
stlan Ra,,lsch ae śoni§la, ktd§efląJ pcderżnięto gardło. 0 godł.

ll"sc wymleniołych uprzednlo 4 abyłatell Nletążkou* doFrovla_

deona n§ posterun€k żandariĘEli nierniecklej, gdzie oczeklłła
1l ns przyjaze! xoJskoleJ konisji e Leszna. Tam kłzyczano ne

ni§h, że rlnl "schłłelne Polen" sę uinnl społodowania pożaru i
morcJu i dletego rnają'ĘC posiaxleni"ÓÓe łnrr.Po ptzvjiŻoziJ-

konnisji okazaio slęn że na miejscu brak było Jakichkol,łiek
dovładdvl pi§g{§fiyc,h t dl,atego kc*nisja udała slę do Nietążkowa.

tła miej§cu dctłiadywała się od NiemcJw o opinie 4 polskich a-
resztowanych" MieJscovli stłlerdzill, że Polacy nle mają z
tym nic wspdlnego. §pisano protokół l rłszelkie dane personal

ne aresztowanych :- l,łalentemu },lad(oulakorli dano tłumacza. Gdy

pyteło §ię ioh, cuy znają Kazimierza Ks,nieniarza i czy był
on kateny przez polskle sądy, do pokoJu weseła Nierrł<a Zugte-
iror ze *tigt6,.która st,łierdziła, że to ;est syn znajdujące-
go się tutaJ'dlktora. lttedy Gestapo zatrzymaio 9o, a pozo -
stłłych trzech Folakd* zwoln!.ono.

Bkoło g§Cł" l§.OD araszta§ano rl Niotązkorłta ólóch ln-
nych Polaków l Stanisłavłą §oĘks i, Francisłka Zlilł€§a,Are§zto
wanyeh dowieeieno do uraędu burmisirzo§§kiego.
Tam doprorłarJtoro l więzienia aresatełanego x *tiu poprzednim

jednego e l0 zakładnikń.i _ Felikse ?blerskiego ( pozostałymi

by}1 : Andrzejcrłski §tefan, Brm&a Bładys}*rr, Ka§prryd(l Je:-

rty, Kijowski ',{łady§łew, Lepkorłicz fullan, },latuezewski 'il :,

told, §koruplński Feliks, Szyrr*oxiak Clestraw,!{a,łrzyniak Fr{n

ciszek ) oróz aresztol{anyłh tego §e,!€go *tia r godz. 17.00 -
l8.C0 : Cieśię ignacega, Czyżo*skiego lielentegor Notłakotł§kie

go §tanisłe-,ła -,.,szysc:/ ze Śmigle i Ceeslarła Janlckiego z Ko

ściana.
Nad aresztovłsnyrrri Po}akani znęca*o się bijęc ich czemiernymi

bataĘi oraz kolbam! karabindrł. Zm:gzano lch do gkakanla po

stołach, a zgicnadaeni *okdł nich §§-nani pastvlili §lę nad

bezbrcnnymi ofiarani. Zbitych i zmaltretoiranych,na vipół przy

ttxMych wprowadzono peltem pojedyńczo do Jednego z pokojów u-

rzędu mogistcsckiegou gdzie urzędwał sąd doraźny policji
bezpiecreństva, o§łewione E in§atzkefinando - grupe operacyjna

S0 nr VI/lą. r.J sklad kcnpletu sędziołt§kie§o łchodrili: prze-

wołinicłący Gerhard Flesch, ławnicy §5-Sturmbannfuehrer Flotze

i 0bessturmbannfuehrer He!n, protokólant S§-§charfuehrer Pro

b§t erae czlonkowie : tleincich }kntschel - bunili§trz Śmigla,

Herrłan §chneider - piekarz, Gerharrl Knappg : fryzjer i ł{al-

ter Rolle - rnłynarż, - vłszy$§y ze Śm19la.

Jako zadośćuczynienie eabdJstwa i podpalenla skazano na

śmiełS f:rzez fóz§trżelónie 16 Polakdw. P6}oła z ni6h ma zgi-
nąć w Śmiglu, połoira vł Kościanie.

0nia )0 łłrześnia 19]9 rd<u około godz. 19.15 na Ryr$<u

u Śmiglu ugtawiono kilka samochsd6}r, którę Eerlektora,ni oś-
wietliły } strony. Czwałtą, przy której mieścił się budynek

apteki oświetlono prey ponncy cef lektorów motocyklowych. Żoł-
nierze §S i Gesiapo usunęIl z ulic vlszystkich Polakdw" Egee-

kucję miell o§lądać tylko Niency"

Kilka mintlt prz€d t9.]0 pospiesznie pędzono z magi,stratu,któ

ry mieścił się ,ł ratuszu,ośmiu skazat'lcórv. Pcd sllnę eskortą
przy krzyku i prrpychaniu kolbami półpczytumre oflary prov,a:

dżono pod mur aptekl. K3żda z nlch dochodząc do nilru ginęla
od salxy plut§nu egzekucyjlrego. Czterech źołnlerzy strzelalc
ż po§Ławy klęczącej, cztetręch l; z po§ta|{y stojącej. Po dokol
naniu agzekucji oficer nienlec*l dobiJał ofiary z broni krót
kiej. Ńastępnle zakładniły pclscy włotyli zmasakrowane zwło!
ki na grzygotłvłany v;dz konny i p*d dozorern 55 przewleziono

R*x,*+ yx*IC{,-?ł"CJ
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uii"u*i-iJ'"ńurro,ruXą,-'irii,lutiugo l Zj,eloną .j §becnie a

leja 8ohaterów i na cmentarz Fożyd.}$§ki przy obełnej ullcy
dr. S.S]<arzyńskiego, gdzie ciała ponocdowanych wrzucono do

wspdlnego dołu, zakryvłaJąc zletnię 1 zrd*nując moglłę z po:

wierzchnią cmentarza.
Rozstrzelarri wótłczas ( była to sobota ) zostall l

8ock §tanisła,*,
Cieśla lgnacy,
Czyzotłskt §alenty,
Janicki Cłesław,
Kamieniare l,łiktor,
}.loiłakowskl Stanisław,
Zbierski Fellks,
ilrrłer Franciszek.

Pozostałych ośmiu Folakdw rozsttzeiarro dnia t paźdxlernlka ns

Rynku w Kośclanie"

lJ dniu 15 października z[useofrl i.udnoś* -rniasta cla.
polskich zakłednikdu do wykopania na crnentarzu ewangelickim

duzej mogiły. 1? października urxąduono na Rynku w Śmiglu de

nnnstracyjny pog§zeb }ltemców eaginionych xe łrgeśnlu l9}9 ra
ku. 0d strony ratusza ustariono 77 trunien Frzykrytych §fa-
stykami. Po szurrnych przefidyJiefiiach w asyścle korłpanli hono-

rowej wojska 40 tnumien pochowano ną cmentaiłu ewengolickint

w Śmiglu, a pozosiałe na cfientarzach ełange}ic*ich rł okoiicz

nych rioskach.
Ci obyłatele *łigielscy, którzy byli zatrudnieni przy ła§y_
pyłaniu grobóx stwlerdzili, że trwny były tak lekkie,że nie
rrnzna połnyśleć o tym, by znajdow*ły się w nlch z,*łoki.

Ta pcowokacja po§łuźyła hltŁerowskim żsldakiEt! jako pa-

wdil do przeproyadrenia novej, ma§s*ej egzekucji w Śmiglu.

Onia 2) pażdziernika L919 r, do §rnigla ponowtie przybyło Ein
satzkofinando dowodzone jak i popraednlo p§zeu Gerharda Fles*
cha i w takim sarłym składzle osobołym. Nie zmienił się tĘż

skład sądu.

Poprzedniego dnia aresztowano )ł zakladnikdgl t m. in. Józef
Pieprzyk ze śmigti, /?/ Żółtoiłski 2 cżacze ; pqrost*łych 17

ngzwiqk nle ustalono ). Rano, ?} paldzternikarpczeprowadzono

ich z xięzienia do magistratu, gdzia każdĘgo a o§cbira ptze-
słuchiyłano i sądzono. Skazanych oeiprowadłano r5o oddzielnego
pomieszczenia. §pośród nich na *nierć przez rozstrzelanie
skazano 15. §uroxy wyrok rotyuoxano jako satysfakcJę za aagi

nionych we wrześniu 19]9 t. tllafi,cót{ śnigielskich, głoszącrźe

sl<azani Polacy są '|duchorryml spra*,camt lch :!łnlecci".

Skazar'lców zmJszono do wykopania masowego g§obu ng cmentaceu

pożydołskim, obok pomordowanych bohaterórr y dnitl }0 wreeśnia"

Na przepro*adzenie egzekucJi }ły?naezono pr:niedeia}ek, 2} pa-

ździernika.
Egzekucja iniała odbyć się w godzinach rannycn.Xilka go

dzin trwały drogą telefonictną targl między miajscolrymi wla:;

dzami niemieckirni, a rłlladzarni, epłlerłchrrini w Fł:tnaniu o llcz
bę ofiar.MieJscotłl chclelt ich ?5, poz,łolono na l5.
JtJż od godzlny 9.C0 grupo polsklch zakładników l vłięźnidvł

§tała przed grna§hen apteki. Na nich napadala rozbestvriona $ło
dzi€ż hitlerowska bijąc i kopią* do trtraty prlytnrności"
}rż oC wcze§nego lar*<a przed frontem apteki *stawiono ,łqrki

z piaskiem l zaśclel,orp chodniki słoeną.

Na i5 minut przed godziną 1J.00 przyprowadzono do aresztu
miejskiego ks. prob. §tanisława Nowaka, ktdry miał udzj,elić
skazanym ostatnieJ poclochy reilglJnej,

Tymczasem spędł$łlii ta Rynek polską ludnośC i ustavriono Ją po
lewej stronie kaźrłi. Po druglej zebrała się }udnaśd nlemieJ
cka.
0 godzinie l}.00 wypuszczono biedne ofiary z magistratu na
Rynek" 6estapowcy pomagając sobie kolbanl karabindw i butami
pędżili biegten zbltysh poprzednio. skazańcdrr pod flu§y aptekl"
Tam ksźdy z nlch odwrdcony twarzą do ściany i z podntesiony-

mi RBkóma przeżył najstraszllwszą d.wtlę suefi zycla.Jedan z
bohate§dfi Jeszcze krzyknął l " Jeszczo Polska nie zgl,nęła''.
Pluton egzekucyJny oddał sal,rry, po §zym rónny§h dobtJano z
broni kcdtkleJ.Wśrdd grozy przsjrrnrjącego aktu nlektórey Hiem
cy kla§kall n dłonie, dajs ryrau aprobaty i zadotsolenla z
eaistniałego laktu.
Rozstrzelarrl *ówceas zostali :

f;lsgi€lgki Zy§nrą"nt,

Fir}eJ Jakdb,
Kasperskl Al.bin,
Kreu§cffisr l{iltelrł,
Łewnlczak Jórefn
Łukom9kl Zbigniew,
ltodliń§kl Brcnisłau,
Pirch tł}adysła*,
Prżyby§z Romen,

Sobczok Wtktor,
Stachqrlak t4aksymllian,

Szyrnańsk! Leon,
Tolksdotl Józef,
}łs jciecho§ski Brunon,

§o3ciechousk! §tantsław.

Rcastrzelanym sporządzono u mieJscowyltt tjrrędtte Staml

Ęywilnegc "Akty zgoru" eawierająłe następuJące dane l rumer

aktu i datę jego sparrądzenio, zgłaszającego zgorr ( łl katdyn
p§zypadku był nlm "Urząd burrnistr3.$,skl u Śrniglu"), ruleJsce

urodzenia, imiona rodzlcól, panleńskie nazrisko matki, stón
cyrłilny, imlę l naztłisko żony, wyznanŁe, miejsc€ zomleszka 1

nia, wiek u dnlu rozstrzelania ( wyrazony llcrbą lat)o r a z
dopi5aną ręcznie p§zćapreco§Ąika UsC Po-

laka LeonarrJa 6raca/ła k l a u'eu l ę: " !dŚmigiuna'9b-
rym Rynku na 9kut€k_tłchi,ła}y Sądu Boraźnego x Pomanlu z dnia

( tu r,lpisano datęposiedz€nia ) #lia (...) o g§dzinic ( ...)
został §Dast8u6lany ";
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J.C. :_ Zasadniczf zaa",.i"m naszym Jes,i przygotowanie ( po-

przedzg:e najclęściej ena],lzami na poziorłle komisJi ) łnate:

riałdw na Sesje tek, aby Rada mogła BodjąC stosowre uchqła}y.

Oczyxiście pdźniej realizacja znacznej xiększości z nich §po

czywa na barkach zarządu. tĄsiny ( w tytt l osoblścle burrni:
strz ) pod*jmowad na bieżąco §óżnego rodżaju decyzje, niez-
będrre do normalnego furrkcjonorłania miasta l gniny.Poclam tyl-
ko niektdre tematy, ktdrymi §lę zaJnsvaliśnyo lub zsjmujemy!

różne spra!.y w sądzie czy biurze mtarialnym,( choćby ltży
ustalaniu majątku konunalnego ), rłsponniane Juź zaopatrzeirie
w wodę, spra,*y zvłiązarte z energetyl<ą czy og§zev{anleflr.(np. do

prowadzenle cieF,j.ika kotłor.mi do t]omu Kultury wiązało slę z
długotłwa}ym roukopaniam terEnu basern, co należało doprowa]-

dzić dc finału przed sezonem).Proeedura załatwiania tyc-h

spratł jest często skoĘ],ikolena l długot&ała, że przypoltrlę

choćby poruszony Juź poprzednio problem oczyszczalni.

J.5. 0rganemt ktdry realiżuje bezpgśrednio zarządzenia 1 u-
chułały jest Ę3a§ Mląstą_l Bniny_. Cly zeqhalałby P_ąn_§ch§!3:
kteryz§!łaśL§! dosłorinie lł ki,lku słowach_ ?

J.C. ; !{ Urzędzie zatruchionych jest }0 urzędnlkdw ( wlicza-
jąc x to zatrudnionych ostatnio 2 e,tatowych p§acot nikd!. §tra
źy Mi*j§kiĘj ). Kiedyś struktura Urzędu opierała slę na §E-

ferata-§h -; tersz są to sainodeielne stanotłiska.NaJwięcej osób

zaJruje 9ię sprawami związanymi z ksląouością i podatkami.

Ęślę, że Cńsady personalnej Urzędu nie firtżna uważać za zbyt

liczną, Jeśli wliąć pod uwagę ].lczebność naszej gminy ęonad
}7.000 mieszkarlcd*. Z czasem pracę UĘzędu powinna uspra,"gnić

hprolradĘana 9topfilowo kłłtputeryzacja. Korlystamy r pocadni-

ctwa l prcaraŃw ptzygotowanych przćz l,Jieikopo}ski 0śradek

Ksziałcenia Sarrorządorvego. Z tego samego ujednoliconego sys-
t€ilu ko§zysta Już uoj. poznańskie i część qmin cegiorur wie}-

kopolskiego ( jest to jakby rl§tęp do przexidyvłanej regiofia-

lizacji kraju ). Zakładarny, że JUż wkrótce povłinna zostaĆ

skomputĘryzowana ewidencja pojazdów, a następnie ewidencja

ludności i obliczanie podatków.

J.S. Cry:by_B§@dlery miąłv w przvs_złości za9tap]iś uFaeCni-

ldw-1

J.C. l ilie sądzę, aby to kiedykolwiek mia}o miejsca.To prze-

cież tylko wysoce spra*n€ urządzenia, ktdre mają pon6c i u-
sprarrnid daiałanie naseych pracownikórr, bez któcych Urząd

nie mdgłby uypełntać sugich eadań v.obec mieszkańcdw. l{eźmy

choCby,dla przykładu Zakład Gogpodacki Kmrunalnej (kierołany
przez p.Hr:ncyka §krzypceaka). Zakład ten przejął większośd

spravl, ktdre poprzednlo m,rsiał załatwiać burmlstrz. Nie wa-

hałbyn.slę po*iedzled, że jest to w tej ctttłili najtrudnlej -
szy odcinek pracy, bo dotyczy bezpośrednio ludzl. I jak tu
takie sprawy oddać w "ręce" konputera ? To oczywiście źcrt,
ale osobiścte p§opon§wałbym przeprowadzenie rozmowy rłłaśnie

z p. §krzypcrakiem, który z pewnością miałby wiele do po-

wiedzenia "

J.S.Ktc vłie, nnże skorzystamy z tej sugestii. Na zakończenie

chciaiabym prosić o zaspokojenie (myślę! że nie tylko mojej

cieka*ości) - ile ies,,t plą,rdv * po po

dobnoiymrazem@
J.C. : Pagłoski te mają rzeczywiścle swoje uzasadnione pod-

}oże. Hia da,tfiiej jak 26 sierpnla odbyło slę u mnie spotka-
nie z przedstawicielern PoznańskieJ 0&(P i kierownikiem śmi,
gie}skiej kolejki" Przytoczę może kilka danych liczbrrwych ja

r.ie p'iołv podczas tego spcikania : w I półroczu bi. kaJ.ejfa
przetłio*ła l05.O§it] pasażerdry i l0.CI00 ton torłacdw i vrpłyły :;
2t1 mlrł. eł. za przewdz tovłąrdw 1 80 mln. za przewde pasaże-
rów" fymczasern koszty utrzymania vłyniosł_tr I ffii}tard 9t§ mln.
złotych" Liczby te mówią sarne za slebie... Nie Jest ta Je-
secze jednak ostateczny wyrok na kolejkę.1,1 naJbllżsąłr* cza _

sie me się odbyd narada z uduiałefi §szy§tkich wójtów t bur-
mistrzów terendrł, na i<tdrych D(XP przymierza 3lę do likwlda-
cji ltnii kolejowych" Byd moż* nastąpi przeJrnuanie tycfi 11:
nil przez sarnocządy ld<alnel, które będą flDgły ,{dr{cżas pfolra-
dziC *łasną polltykq flnansową i stosoxaC własne taryly u:
§łtjs" i{ prrypadku nasaej kolejkl naJxlększy deflcyt sporrodo_

wało odstąpienle p§z€z klientfu od przełozół towarowych. Ola
informacJl ; nie są tak dawłre cza§y, kiedy przewożoflo koleJ-l
ką okolo 90 tys. ton toplarów w cią$l roku. CzęśC z kltentdu
zśezygftoirała ł trsnsportu kolejove§p Ra rzecz gemochodorłego:

dotyczy to przewozół na krótszych odcinkach. ilszystko ,łięc
zateży od tego, §ey usługi śwladczone przeł koleJkę będą się
bilansotłały dodatnio, czy nie.

J.5. Oby przys?łość okazała slę laskaia dla naszej "c!,uc}tci",
której już tak nieriele przecie1 braktrJe clo symbollcznych stu
1at.
Tynczasem ba§dzo driekuie Panu za rozrlowe.

J"|]. : Ja tó$,leż dzi$<uję.

J.9(.

JESZCZE 0 V.łYCIECZKACH R0l'lERC|i.lYCl,t

|,j dHie sierpniowe soboty śmigielanie
\ mogli wziąć udaiał w wycieczkach Ęo-

weroiłych " Poenajemy parki p§zydwor-

sl<ie naszej oko}icy", zorganiz§,lanych

I a §<a)le lijii,l:]T:,-:*:l"l-;:' H: :[:
wie}u, fi}Ożna je zaliczyć do udanych ; nyślQ. że ci ktdczy
brali łi nich udział podzielą mo.je zdanie. Przewoclnikiem rro
parkach był p. Antoni kaźmierczak, ktdcy opisał dczexostan
naszej gminy. Stan obecny parkdu i palacdw nie napawa opty_
mi.mem. !,,l większości są to ruiny. Ale i to było ryacto zoba-
czyć. l.J szczególności na u}Jagę zasługuje pałac tr, l{onieściu i
Przysiece Starej. Cdż, rrngą tylko 2ało}ład ci, ktdrzy nie sko
czysta!.i z propozycji, a najczęśclej narzekają ne brak f,oz-
rywki. ( B}a )

Redakcja " Witryny Śmigielskiej " składa S E fi D E -
CZ NE P 00Z i ĘK 0!,'lAN I A panułĘr.Anton ie-
mu kaźmierczakowi z kościana za beainte-
aesovrne oprowadzenie uczestników naszych wycieczek coxero*
wych po pa§kach orzydxorskich naszeJ okolicy.Przepraszamy ró
wnocłeśnie Pana jako autoca artykułu "Parki podworskie w re-
jonie Śłnigta" 13 (§viadorr€ z naszej strony) przesunięcie za-
kończenia artykułu do jego części pierwszeJ.

tlz i ęku jemy rdrłnież nauc zy c LeIom
lło.jc iechor* i Cies i e I sk i emu, Toma-
slo,rri Frąckowiakowi, Andrzejowi
},ła jewsklemu i Teodozji RataJ-
czak otaz pp.MacieJowi Drgasołr1,
K3to lowi Szcrerb6 lovłi za,ró*nież beż-
in teresowne, prowadzenie naszych *yc ieczek rowero!.ych.

§zlĘKuJEtlY!

\



Ocfloszanie
Rada Mlasta i 6miny w §ntglu zwraca eię z prośbą o po_

danie kandydatdw do 0bwodo{ych Komisjl Wyborczych dla ptue;l
proradzenla wybordx do SeJm,r 1 §enatu RP.

Imierrry rykaz osdb powlnien zawierać :

lmię i nazrisko, miejsce zamieszkania, Eok urodzefllar Hy;
kształcenle mieJsce pracy ora. nr 0bwodowej KomisJt i{yborczej
do któreJ kandydat Jest zgłoszony.
Rada Miasta i Bniny prosl o nad§y}anie wykazd* w terrntnle do

thia 5 łrześnia br. !{ załączeniu !l vrykaz Obłodowych KomisJi

$óorczych.
Prrewodniczący

Rady Miasta i 6mlny

lĘr Witold Snieczyński

Wykaz 0bwodowych KornisJi łłyborczych

Nr 1 :l §zko}a Podstawowa Nr 1

*łlgiel, ul. MickiewicEa 2

Nr 2 : Zasadnicza §zkcła żawodowa

Śnlgiel, pl. Rozstrzelanych. t6

Nr J :l,Szkoła Podstawoua

*nigiel, ul. Leszczyńska l}

NR ł :oomKultury
Śnigiel, ul. Kościuszki 20

tl§ 5 :śgietlicawiejska
Żegrduko

t{c 6 '- Pałac Morownica

Nc 7 ;świetlicaWlej§ka
Bron!korło

Nr l0

ttr 11

N§ L2

1,1r l}

Nr 14

! świet!lca lłieJska
Nietążkouo

; świet}ica 'łliejska
Czaca

- §zkoła. Podstawowa

Przysieka Staró II

- świetlica P§R

Stare &ojanowo

; śłietlica WiaJska

Karntn

r szkoła podstawo§a

Wonleść

:- §2pltal Rejonowy

*nigte1

l. Z piątku na sohotę ?3/?4"a8.L99L r. H bezpoś§ed ;
nint poścl§u po].icja ujęła sprawcę włemania do sklepu
RTV przy ul. RożstrżBlanych. Łup . 6r"*..**rd markt

Tosniba trastoścl 4.65o mln. - odryskano. §arto pod-

kreślić, że .jd dużym stopniu rio uJęcla §Bralłty p§zy-

ceynili się miesekańcy pl. Rozstrzalenych t pp. t"
Źuber l J. tdltaszek.

?. W sobotę 20.08.199t r. o §o,dz. ?J.45 doszło do wypaó<u

drogorrego x Śmiglu na ul. Kościuszki. Klerolsća §yteny zje-
chał na lewy par Jezitni i dopco*odei} do clolowego ldertenia
z sómoch§defi markl Volk§łłagen Oerby. Pasażec §yreny doznał
cbrażeń ciała. §prarłca ryp3óku abległ z miej§ca zdarzenia.
Kilka gocizin pdźniej,,ł rłyniku czynności podjĘtych prze' fiiej
scovlą policję, sp§awce został ustalany i zatrzymany.Istnieje
,]rzypu§u6z9nie, że kierowca syreny był po spożyciu alkoholu.

ilakacje niegtety kończą się ! Czas pomyśieć o szkole. Abv żaoszczĘdzić Państtlu biegan!,a pB sklepach podajemy cenY niektóE,ych

artykułdr szkolnych. A gdzie są one najtańsle, oceńcie Państtło sami. Ceny z dnia 2?.0B. br.

bloki ikreoki I oługo- |pleca|<l
96 kart.l 80 kart. l 16 kart.Itecrrn. błd*kowe l pisy

15"000,; ! 6.50s,_| ir0.000,

tfurtovłnla Artykułdx Papiecniczych" Hurt , 0etal
plzy pl. WoJska Polskiego

11.s00!
Leszczyńska Spdłka Handloła Kaszuba :- Adamovłski

przy ul. Krótkiej

Przedsięblorstwo llandlowe l'Afla]'

orzy ul. Śriercze*skiego

_!*!!":
1.}fi0,-

K9!ę9aEnia
przy pl. Rozstrzelanych

§<lep rlelobranżory
orzy ul" Św. illta

Yttryna
9ntgtelś(a

Redaguje zespół : źaneta Klecha, Erlka Maćkovliak, Barbaca ł,lencel, Jadwtga S*d$rynsr<a, tfubert Zbierskt (kler.red.).
:iuszki lF, o.r. tel. 27].

RedakcJa nle ponosi odpowiedzlalnośc! za tceśC całoszeń i nie zwraca materlałb,ł nie zaldwionych. Zastrzeganrył e§e
F8.E§ro:,skracanla i poprarrlanla tekstóvł ocaz ltstdtł, Nal<ład?5B egzemplaczy, c{fia t.50O,- Reklama - cms .900,-
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