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l{ " Gazecie Poznańskiej " z dn. 1].II. br mogllśmy

gęleczytać actykuł p. Bogny Wojciechowskiej, dotyczący po -

n§zebu Niemców śmigielskich internowanych na początku dzta:

łań wojennych w l9)9 r.

To sarno wydarzenie relacjonuje dla " Witryny Śmigiel-

skiej " p. Leon Domagałó, koczystający ze wspomnień drugiego

świadka - p. Franciszka Majocczyka.

l.l pamiętnym roku wybuchu II wojny światowej panowie Oomagała

i Majorczyk miel1 po kilkanaście lat. 0d tamtej chwili minę-

ło ponad p6ł vlieku. czas zatarł w pamięci niektóre fakty,in-
ne mogły ulec zniekształceniu - fia zawsze utrwaliły się jed-

nak w pamiąci ogólne zarysy dramatycznego wydarzenia.

Wie}u z nas pczechowuje w pamięci różne epizody z bar:

dziej lub mniej. odległej przeszłości. Czasem natrafiamy przy

począdkach domowych na stare dokumenty, które są najbardziej

wiarygodnyrni " śl.1iadkami " historil - czy nie szkoda , Jeśli
giną bezpowrotnie w śmietniku, lub płoną w " krematociach "

domowych piecy ?

Relaeje ustne są niejednokcotnie tym !]ieFwszym śladem,na któ

regQ podstawie można rozpocząĆ szczegółowe badania, history :

czno. Mają ponadto ten niezaprzeczalny walor, ż.e swobodna

nacracja ożywia suche f3kty.

z relacją p. Oomagały zetknęłam się po raz pierwszy czytając

Jego obszerniejsze wspomnienia z czasów ol<upacji., jakie spi

sał w l97] r. na konl<urs " Głosu Vlielkopolskieqo ". Na moją

proŚbę autor rozsze§zył nieco tamten fragment, konsultując

się dodatkowo z p. Majorczykiem. Przedstawlamy to wspofinienie,

llcząc na to, że może zachęcimy Was do dzie}enia się na ła:
mach naszego pisma swoimi wspomnieniami i przeżyciami.

Jadwiga Skarżyńska

Llspornn|an|a Jyzd 5C lał

Pod koniec października I9)9 t. zostaliśmy odwołani po wy -
kopkach przy pracy na majątku.i orzekazani do pracy pod mia-

stem Śmigiel.

Brygadzistą był Niemiec Hoflmann zamieszkały na Norvym Rynku

( obecnie plac Wojska Polskiego ).

pio zapisaniu i apelu, co miałao miejsce w uliczce gdzie obec

nie jest sklep rnonopolowv, wydano nam łopaty i kilofy i w

Iiczbie około 15 robotnikórv sklerowano na cmentefz ewange).ic

ki. Po wymierzeniu w kwadracle około 15 x l5 m polecono ko-

paó dół do glębokoścl 2 metry.

0ół kopallśmy ptzez 6 dni pod masowy gcób dla miejscowych

NiemcUw, którzy internowani stcacili życie w czasie wojny o:i

bconnej we rłrześniu 19]9 r.

Pamiętamy, że w tym samyn czasie, gdy kopaliśmy masorły gr6b,

zwożono do dawniejszego koścloła ewangelickiego trurrny ( o :
becnie Kościół pod wezwaniem §w. Stanisława Kostki ). W trum

nach iych zna.jdowaC się mi,ały zrłłoki Niemców internoranych' ,

których ciała rozooznały rodzlny gdzieś w centralneJ Polsce.
.lMogło tg być napewno w początku l,istopada L9)9 t.,gdy na ryn

ku vł Śmiglu ustawiono napczeciwko Datusza tyle katafalkdx o

wysokości około 1,5 metra, ile znaJdowało się rł kościele tru
mien. Poniędzy rzędami katafalkBw ustawiono słupy,na których

ufnocowano pochodnie. Zapalono Je Ćzasre ceremonii pogĘżebo;

wej.

Uroczystoścl pogrzebowe odbyły się w niedzietę i ł t,ym cza]

sie nie wolno nam było Polakom opuszczaC domdrł.

Po uroczystoŚciar:h cpowiadali Niemcy, że przebi€g ich Dył

bardzo uroczysty. Przemówienic o wyraźnej wymowie antypoi,-

sklej wygłosił 8urmistrz Henschel. Kondukt żałobny z udziałem

rodzin nieżyjących i pozostałej ludności niemteckieJ prze :

szedł z rynku na cmentarz ewangellcki ullcą Sienl<ietłicża

przeż NoHy Rynek. Następnego dnia rano wysłano nas do zakopy

wania trumien. l{ czasie tym miał miejsce pczy9adek,że do gro

bu przyszedł ojciec l brat nieżyjącego a pochowanego 9ł gro:

bie Zugechoera. Brat był w munducze SS-łnana. Kazali nam odsu

nąć się na lewą stconą mogiły i wesz}i do grobu zbiocowego,w

którym z prawej strony na końcu była trumna nieżyjącego syna

i brata SS-owca. 0dkręcili śrubę i uchylili wieko.W tym cza-

sie wydostał się straszny smród trupiego ciała.Zakręcili tru

rrnę wyszli ze zbiorowej mogiły, a nad mogiłą oboje mężczyŹni

- ojciec i syn SS<nann - oddali honory pczez podnlesienie rę

ki " Heil Hitler ".
.ll czasie zasypywania gcobu zbiocowego, co trwało dwa dni ,

przychodzili miejscowi Niemcy wygrażając nam plęściani nazy:

wali mordercami i rzucali w nas kamieniami.

Nie jeste§my w stanle dd<ładnie podać i].ości trumien,ale by:.:

ło ich od 55 do 60.

Sl<onsultołaliśmy wspólnie, co nam jest wiadomo, gdyż z upły:

wem gonad 5C lat od tych wypadkórv pamięć fnoże być zawodna.

SptzecznoŚć pomiędzy nami była co do lilości trumien.Pan Ma:

jorczyk twiecdzi, że było około 48 '.: 50 tcumien, ja natomiast

grzypcminam sobie, że było trumie'n od 55 do 60. Ewentualna

ekshumacja mogłaĄy w tym przypadku potwierdzlć prawdq.

, Ś,niglel, dnia 2Ą }uty L992 t.
Franciszek Majorczyk r. Leon Domagała
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Państwa Barbarę i Jacka Nienievłskich odwiedziłam w dość

niefortunnym morrencie - właśnie kończyli począdkować mieszka

nie po malowaniu. 0d czegóż jednak stoicki sookój Pani Hac-

bary - nie tylko stwierdziła, ze chwila wytchnienia wszyst -
kim nam dobrże zrobi, aIe dosłownie błyskawicznie " wyczaro-

wała " gocącą herbatę, któca jak wiadomo, sprzyja pogarvędkom.

"tł.Ś" . Panie Jacku - zwracan się do p. Nieniewskiego -z cze

oo to tłynika, że tak niewielu z nas wiedzia}o o Pańskich ko-

lioacjach z Józefem ilybickim - twóccą naszeoo hymnu narodo-

wego ?

J.N. : Rzeczywiście, wiedzieii o tym chyba tylko moi naj-

blj.:..i una;omi. Niqdy nie starałem się eksponować tego faktu.

Wynika to mcźe z panującej w mo_jej rodzinie zasady,że każdy

powinien w miarę moźliwości sam zapracować na swoje dobre

imię, a nic żyć z odcinania l<uponór.l od zasłuct stvoich przod -
kdrv.

"W.Ś" ; A więc jak to właściwie jest z historia Józcfa 1,1y

r,ickieqo w Pańskiej rodzinie ?

J.N. : Postaram się to ująć w teleqraficznym skrócic.

,)Ózef., a dokładniej : Józef Rutin llybicki miał stryjeczneqo

brata - Jakuba, ktdcego pcawnuczke - Haiinę l,łybicką pośiubił

5tanisłavł Nieniewski. Tenże Stanisław Nieniewski jest zaś b,

:iostej 1inii moim pradziadkiem. Z autorem " l',łazurka Dąbrow-

3kiego " łączą mnie więc, jak to się dawniej mówiło, więzy

" po kądzieli ". Tak się natomiast złożyło, że nie ma już

potoml<óvJ tlybickich " po mieczu ". Dziedzice teclo nazvłiska u-

mierali bowiem albo bezpotomnie ( dość często wybierając ży-

cie zal<onne lub duchowne ), albo nie mieli synów. Stąd żyją-

cych potomków Józefa Wybickiego moźna szukać np. wśród Nie-

niewskich, Rożnowskich, czy Ledóchorvskich.

"W.Ś" : OkreśIił się Pan trochę żartobliwie mianem archiwis-

ty rodziny. Dokumenty, które wspólnie pczeglądamy, to rzeczy

wiście całkiem spore archiwum.

J.N. : To dalece nie wszystko. Część z posiadanycń przeze

mnie dokumentów i parniatek rodzinnych zostało wypożyczonych

w związku z opracowywaniem biografli rodziny.Mogg natomiast

powiedzieć, że w rodzinie Wybickich można znalnźć niejedną

postać godną uwagi. Wymienlę choćby lnnego Józefa - wojewo-

zur.

"W.Ś" ! czy bycie potomkiem osoby tak ściśle związanej z hi-

storią naszego kraju bywa w jakiś sposób uclążIlwe . na co

dzień ?

J.N. : Jal< już mówiłem, nie był to la|<t szeczeJ znany.Wobec

tego np. do reprezentowania rodziny przy różnych okazjacn był

dotąd niejako zobligowany mój stryj Jerzy - najstarszy wnuk

Haliny !,Iybickiej - Nieniewskiej. Ten mój spol<ojny żywot zo:

stał jednak niedawno brutalnie zburzony przez osobllwą wiel:

ce notatkę, jaka ukaza}a się w " NIE ".

"W.Ś" : Nie będę ukrywać, żB właśnie ta notatka stała się

bezpośrednią przyczynl wizyty u Państwa. Ola niezocientowa ;-

nych pozwoię sobie podać krótką informację : w dn. 26 br. u

kazała się w " NlE " wiadomość o od|<upieniu od spadkobieccólł

praw autorsl<ich m.in. do po).skiego hyrnnu narodowego.}lymlenio

no konkretną kwotę, a takze ( z nazwiska ) osoby, z któcymi

takorva transakcja miała być dokonana. Znalazło się ,tam i
Pańsl<ie nazwisko - co Pan na to ?

J.N. l Ogłoszona przez l' NIE l| enuncjajcja była dla mnie cał

kowitym, a jednocześnie bardzo przykrym zaskoczeniem. Nie mu

szę dodawać, że nie tylko 3a nie miałem z tą transakcją nic

wspólnego, ani nie mogła jej bez moje.j wiedzy dokonać żadna

z wymienionych osób. Z tej choćby p§ostej przyczyny, żc nikt

nie mdqłby zbyć wspólnych pcaw bez wiedzy i zgody wszystkich

zainteresorvłnych.

"W.ś" : Czym vlięc jest oświadczenie zamieszczone w " NIE " ?

J.ll. : Przy maksimum dobrej woli można by uważać, że jest to

jeden z pczejawów specyficznego poczucia humoru, charaktery-:

zującego p. Jerzego Urbana. Ja przyjąłem pojawieni.e się mo-

jeqo nazwiska na łamach " NlE " ( i to w określonych okoli -
cznościach ) z oburzeniem. 0ałem terrnl zresztą wyraz przesyła

jąc stosowne ośrviadczenie do prasy : " Gazety Wybocczej " i
" Głosu Wielkopolskiego ", jako pism o szecokim zasięgu. 0o::

niesienie o dokonanej rzekomo transakcji miało zapewne roz -

budzić zainteresowanie czytelników. Perfidia całego zamysłt

polega na tym, że wymienierlie niby to uzyskanej kwoty i dużi

dokładność w podaniu danych osobowych ( mórłię tu o potomkacl

wybickich ) miały oczywiście Śwladczyć o pełnej wiarygodno

ści zamieszczonego tekstu.

"W.Ś" : Muszę przyznać, że Jeczy Urban posiada według mni

pewną niekłamaną umiejętność - umiejętność podawania ,kłan

stwa tak, że jest ono bardziej pcawdziwe od samej prawdy.

" Czerwone śwlatełko " ostrzegawcze zapaliło slę u rmie dt

piero wówczas, gdy wymieniono Pana jako osobę mleszkaJącą

dę toruńskiego, dzlałającego na rzecz polskości Warmii l Ma-



"miejscouości Smiegiel '', a nie po prostu w Śmiqlu. ,A wlęc
pe}nomocnicy p. Urbana nie tylko nigdy nie miel,i okazji od]
wiedzić Śmigla, a może nawet nigdy hie słyszeć o takirn zac-

nym miasteczku.

Bardzo dzięl<uję Panu, Panie Jacku, za rozmowę. 0dbyła
się ona może w niezbyt sprzyjających oi<olicznościach,ale nie
t{ątpliwie dostarczył Pan nam bardzo interesujących informa:-
cji.

Z p. Jackiem Nieniewskim ( w dniu 28.III.92 ) rozmawiała

J. Skarżyńska
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My§}ę, że za pięćdziesiąt 1at bętlzie zupełnie niemożli

we dotarcie do genezy tego projektu, s|(oFo już dzisiaj trud

no jednoznacznie wsl<azać na tę osobę, ktdra oi.ecwsza wyrazi-

ła glośno myśl,że w Śmiglu por.rinno być 1iceum ogólno|<ształcą

ce. Podejrzewam, że kiedy w informatoeze o szkołach śreonich
( na rol< 1991 ) ukazała się informacja o utworzeniu w Śmiglu

2 klas llcealnych, samo Kuratoriurn nie było całkicrn pewrre ,

czy to nie jal<ieś przel<łamanie. Ale ponicwaź słowo drukowane

miało jeszcze w tamtych czas3ch siłę niezwykłą, od września

młodzież rozpoczęła naukę. l"1ożna tzec, że słowo stało się cia
łem, a wł,§śeł,vie filią liceum kościańskiego, z sieozibą w

S.P. Nr2 wŚrniglu.

Jest już coraz bliżej do końca tego pierwszego roi<u szt<r:lne-

9o,a ciągle jeszcze analizuje 5ię zalety i wady tego pczeor

się,łzięcia. A to, że czę6c uczniów prawdopodobnie nie powin-

na się w ogóle zal<vlalifikovlać do liceum, ( minus ), że brs-
kujących nauczycieli można było uzupełnić kadra z Kościana

( plus ), że śmigielskiej "dwójce'' zagraża teraz owuzmiano -
wość ( minus ), że wychowawcy klas nie są miejscovii i mają

zbyt mały kontal<t ze swoimi podopiecznymi ( minus ) i tak

właściwie można by ten bilans prowadzić pfawie w nieskończo-

ność.

Były r6żne spotkania : z miodzieżą, z rodzicami obecnych }i-:

cealistów, z rodzicami kandydatdw na 1icealistółł, z ourmis -
trzem, z dycektorami szkóŁ, z pczedstawicielami Kuratorium,z

nauczycie),ami i nadal nlkt nic konl<19tnego nie wiedział.
proszę nie popadać w pesyrnizm, mam chyoa pocieszającą,

bo wreszcie jakby klarowną informację dla Pań:twa - zarysowu

je się realna szansa, że jednak powstanie u nas sarnoczielne

li.ceum ogÓlnol<ształcące i może w dodatku już niedługo.

Skąd o tym wiem ? Ano udało mi się przysłuchiwa6 obradom Ko-

misji'§po}eczno i. Kulturalnej naszego Samorządu ( z udzlalem

pczedstawicielki Ku§atorium ). I oto co usta}ono na dziś :5a

mocząd powinien wysto§owaU do Kuratorium prośbę o ,.powołanie

liceum, Kuratorlum się do tej prośby pczychyll i szybko ogło

si konl<uis na dyrektoĘa. Oyret<tor rórvnie szybko powoła kadrę,

przepfi,iwad3i nabór młodzieży, zadba o stworzenle vlarunkdw do

nauczania.

Tak więc przepis na liceum już mamy. Brakuje tylko skła

dnikdrt, żeby to " ciasto '' się udało.

Przede wszystkim potrzebne jest zaplecze materialne.

SpoŚród kilku wersji najBrawdopodobniej przejdzie lokalizai
cja w obecnej S.P. Nr l, u}. A" i,licklawicza, ponieważ wydaje

§i.ę, że ten budynek docelowo będzie najlepiej odpowiadał wy_

mogom llceum. Jeśll tak! to trzeba będżie budynek ( Jak l
każdy inny zresztą ) wyremontoxać i Nyposażyć : już nie tyl:,:

ko w sprzęt specjalistyczny, typu np. gabinety przedmictowe,

a].e w prozaiczne ławki i kPzesła. To wszystko bęozie sporo

kosztowało, a Kuratorium nie ma ( ? ) funduszy. A więc ratuj,

kto może. Samorząd może... będzie mdgt, gdy oświata zaplaci

zaległe należności itd, itp.

0o wszystkiego l<coi się ko}ejna, poważnta reforma syste

mu szkolnictwa średnieqo l po ] klasach liceum 1-2 lat tech

nikum lub czwarta klasa liceum pĘzygotowująca do wybranego

kierunl<u studiów.

Jeśli to, co dotąd napisałarn b§zmi coko}wiek fatalisty

cznie, to przepraszam, ale taki mnie ogarnął nastrÓJ. Ponle-

waż jedn3k z natury jestem człowiekiem pogodnym, pragnę r6w:

nież podaC informację wyraŻnie optymistyczną : v. porozumie -
niu z Kucatolium można iuż składać oodania do liceum u, 6rr-

olu. Podarria bądzie się chwilorvo przyjmowat w Szkole]rgdsta:

wowei Nr 2 przy ul. (onopnickie_i. W podaniu należy zaznaczyć

jaki profil nauki chciało by się obrać ( np. matematyczno-fi

zyczny ), co może stanowić wskazówkę dla dyrekcji, na co jest

zapotazebowani e .

To, co teraz piszę nie jest jedyną ( i ostatnią ) informacją

na temat liceum - na pewno będą następne, już konkretn€ 1

szerzej rozpropagowane, podane przez czynniki oficjatne.A Ja

kie będzie to nasze śmigielskie liceum ? Cóż, 9o prostu ta -
kie, jak je wszyscy ukształtujemy - władze ośtviatowe, dyrek-

cja, nauczycie}e, a wreszcie my l rodzice i sami uczniowie.

I tecaz jeszcze vłiadorność autoryzowana : dyrektor Jan

Nowicki obiecuje, że C,ołoźy wszelkich staĘafi, żeby zapowniĆ

jak najlepsze warunl<l do naukl dzieciorn w pocilegająceJ Mu

szkole pocistawowej : niezależnie od tego jaĘ!,wariant loka1,i

zacji 1lceum będzie ostatecznie }rybrany.

@ótniak I^t Śrrtq1u

r. :,,l,;i 7l; '



,/"\'ł'cłtrarue LłOJ1Q
W piątek 20.07.L992 młodzież z Zasadniczej Szkoły Za-:,

wodoweJ i Liceurn Ggólno|<ształcącego ze Śmigla pożegnała zimę,

a powitała wiosnę.

Tradycyjną Marzannę poźegnał barwny korowdd maszerujący uli:
cami miasta. Po jej utopieniu młodzież przemaszerowała na

Iodowisko, gdzie zosiała przyjęta przez dyr. Centrum Kultury
p. Helenę Wtdblewską i jej $,5półpracownik6rł bułką i cukrem .

I zaczęła się " wiosenna zabawa '', kt6ra upłynęła pod has|em

sportu i rozrywki. Między innymi młodzież mogla wyprbbować

srroJe siły w turniejach'drz"rri"rza i mocarza, grach w siat' :
kówkę i koszykówkę, w tenisie siołowym i konl<ursie skojarzeń

fryzjerskich. Ca}ości torvarzyszyła oprawa muzyczna.

Impreza cieszyła się duzyrn zainteresowaniem mieszXańcówrktó::

rzy z zaciekawieniem przystawa}i na chocinikach.

dc EOl.,/ARo KAtUŻNY

Miód jako składnik maści do leczenia ran,

oparzei1, odmrożeń.

Mi6d leczy brucjne rany zapobiegając ich Fopieniu,otwar

te rany na nogach, oparzenj,a, uśrnierzając ból i cJoprowadza -
jąc do szybszego gojenia się ran bez ropienia i pozostawania

bllzn. Nałożony zaraz po ogarzenlu zapobieoa powstawantu pę-

cnerzykdw.

D*ie kroole tranu zmieszać z pdł łyżeczką miodu. Tak

powstałę maśC nałożyć na gazę i przyk}adać na noc na ranę.

Leizntcze działanie maścl zauważymy już na dcugi dzień.

W leczeniu ran i ovlrzodzeń stasujemy maść z B0 g miodu,

20 g tcanu i J g l<secotormu.

Natomiast rniód zmieszany z gliceryną goi obmarznlęte

miejsca, a na popękaną skórę §ąl( dobrze działa maŚć sprzą '-

dzona ze l25 g miodu i 2 ż6łtek z dodatkiem olejku ze słod-

kich migdałów.

Przy otwartych ranach opatrunek z maści miodowej na -
kładać 2 razy dziennie. W celu uślnierzenia bólu występuJące-

go w plerwszych dniach stosowania maści miodowej, należy sto

sować ścodki przeciwbólorve. Miód poprzez swoje działanie bio

tyczne pobudza miejscowo uszkodzone tkanki do wydzielania sub

5tancji .obronnych )dzięl<i.którym szybciej przeblegają procesy

regenecacyjne.

Miód zmniejsza toksyczne działanie środków

chernicznych i prołnieniotwórczych.

Miód chroni Iudzi narażonych na d.ziałanie substancji .

chemicznych i rarJioaktywnych, a zatem mieszkańców wielkoprze

mysłowych aglomeracji, ludzi posiadających konta|<t, z tytułu

wykonywanej pracy, z mctelami ciężkimi, a szozególnie z oło-

wiem. Są to pracownicy zairudnieni przy wyc}obywaniu rud , vl

hutnictwie i cafineciach paliw płynnych, rJrzy spavłaniu, la'-

k!rowaniu itp.

Ouże stężenie ołotvu we l<rvii tych ludzi povłoduje między inny-

mi obniżenie poziomu jonów żelaza i maqnezu. Miód zawiera w

swym składzie oosyć duze ilości tych pierwistków i to w po-

staci całkowicie przyswajalnej przez organizm człowieka.Jest

więc czynnikiem potęquJącym niejako procesy detoksykacyjne ,

spowodowane obecnością cukrdw prostych.

Miórl zmniejsza to|<syczne działanie takich odżywek jak

alkohol, kawa, tytoń czy herbata.

Jedna łyżka miodu obniża zawactość alkoholu we krwi od ,18 -
40 'n. Miód w duźym stopniu zapobiega chorobie zawodowej - py

licy. Systematycznie spoźywający mi6d zapadali na pylicę o

B - lB lat oóźniej. Jest doskona}ą odżyxką dla ciężko pracu-

jących górników, hutników, sportovlców, źeglarzy, wspinaczy ,

nurkdw, turystótl.

IV. Miód i wątroba.

Midd jako ),ek przy choĘobach wątcoby jest często sto;-

sotvany. Zawarta w nirn glul<oza jest nie tylko produktem od-

żywcz.yń łatwo przyswaJalnym, ale podnosl zapasy gllkogcnu w

wątcoble i przyspiesza procesy przemiany tkąąkoweJ.

I

\rz
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p idca

Ponlżoj dcukujcrny dwa

odcinl<i z cyklu o miodzie

dr. Edwarda Kałużnego.

lĄróćm1 do ncłłurg
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Jeszcze o
2
I\ dc. Franclszku W I TASZKU t

6-
W niektórych chorobach wątĘoby jest zalecane picie ra

no i wieczorem małej filizanl<i hecbaty l miodem.l4 innych do

legliwościach Bątroby Hskazane jest picie miodu z sokiem cy

tryny z oliwą, a potem położenie się na 25*]0 minut na pra-

wym bol(u.

Przy epidemicznym 1 przewlekłym zapaleniu tego ocganu

wskazane jest codzlennie rano jeść ok. 90 g miotJu i po ma-

leńkiej \yżeczce mleczka pszczelego, a po obiedzie 1 łyżka

miodu z pyłkie,n pszczelim, Hszystkie słodkie substancje }ł

żywieniu zastępować miodem.

Należy jednak również pamiętad, że §ą schorzenia !,rą:

troby, przy ktbrych miodu nie powinien chory spoźywać.

01a poprawy przemlany matecii doskonałym płynem, ożyl!

wlającym kolor skóry, poprawiającym wygląd cery, szczegól :;

nie u chorych na wątrobę podajemy napój z miodem l cytryną.

Na pdł szklanki wody dodajemy 2 łyżeczk! miodu i l/4 cytry:,

ny.

Mi6d i choroby ul<ładrr moczowego.

1,1 chorobach nerek, dr6g mocżowych i pęcherza Jest za-

lecany miód. Praktyczny brak białka i minimalna ilość sol1

nineralnych pozwala na zastosowanle miodu w leczeniu układu

lnoczołeQo.

l' chorobach ncrck zalecana jest hcrbatka z owocdw dzikiej

róży z mtodó{n lub szklałrl<a §oku z rzodklewkl osłodzonej mio

ctqqą Natomiast przy piasku w nerkach moźna stosować oliwę z

oll§ek z §okiem cytrynowym I miodem po łyżce, ) razy dzien]

nic, a pczeciw kamieniom pęcherza stosuje się herbatkę z

bied.zeńca, owoców dzikiej r6ży i miodu, Paczyć to wszystko

przez l' minut i pić na ciepło po l:2 filiżanki dziennie.

Przy nietrzymaniu moczu i tzw. słabym pęcherzu zalecane jest

jaclanie }ub picie miodu. Mi6d z dodatkiem pyłku kwiatowego,

wskazany jest w przypadkach stanóvl zapelnych 1 przerosto -,

wych gruczołu k.okowego u męźczyzn ( prostaty ). ( cdn.)

Szczegółovlych porad i konsultacji udzielają }el<aĘze

specjaliści vlraz z koniecznymi produktami pszczelafskimi i
zielatskińi w |,1ielkopolskim ośiodku |€dycyny lłaturalnej "A!:

PICAROIA" w Lesznie przy ul. Przemysłowej l0 r tel.20-40-59

olaz 20-5r-81 w dniach §rody l piątki w godz. 16.00 r IB.00

oraz w I i III sobotę miesiąca w godz. 9.00 - i5.00.

"I słodkim miodem się otruje,

kto nierozważnie nim szafuje''

Ciąg dalszy z poprzedniego nurn€ru. 
* 

-l

,,Becnard Pioirowski w książce " lt służbie rasiznu 1 
|

I

bezpcawia :- Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu l94t : 1945'', 
I

triydawnictwo Naukotve UAM, 1984 na s. lr7 pisze ! H In: 
l

słv::uci€ Hlgieny na Wydzlale Medycznym prof. dr }bns i

Gro$=n.1.1i], prof . dr Jofpnnes Stanm i dc K. lę6€s Ffze

prorłac,iza l i Cośi,i arjczenia i eksperymenty bd<teclclogl l.

l:zne i epidemiologiczne, któce później znajdoiraly see

zastosowanie na froncie wschodnim.

i,l Instytueie tym pracouała przedtvojenna labosan-lke

dr med. Franci§zka Witaszka - 17 letni.a HBlena sid<ier

si(a, zapFzysięźony człond< AK. To o,1a p:aekazy$ała nol

jeru o;cu. infarrnacje o zal<resie prorvadzonych badał1 t

wynosiła wieloi<rotnie 3zczepionki pEzecii{ tym chorabom.

Tak więc da med. F§a§cisżcl( Witasznk anl nle płorfu

kował trucizny ani też nie produkował b3kterii tyfusu-

jako 5rodkórł do wykonp.lania wyrokdrv śmierci, bo takicĘ

nie było.

l,Iiaciomo mi, źe ,ńj ojciec, parający s[ę od przed

wojny astrologią, wszystkim kandydatom rv Jąo gruple

konspiracyjne j najpierw stawlał horoskopy. Prarłdopo6b

nie dlateQo dob6r był ta|( doskonaly, źe tylko niewlel-:

ka ich ilośc została aresztowana pczez gestapo,a cl co

wpadli dziclnie znoslll tortury aestapo. i
ola rJrzykładu rjod;]m, żc moja mrtl(a nle łon}a nawct

nic wiedzieć o konspiracjl, 9oniewaź ucodzona pod pf,ze

możnym wptywem Merkucego była osobą oadatll9lą 1 pęs -
wrotną. Takie cechy już dyskryminowały od przynależno:

ści do grupy lritasżka w AK.

Szkoda, że nie wiedzlałam o tym, że Pan dopi9ze je-

szcze [ys historyc7ny o witaszkach w Śmiglu. 0o oddria

łu ojca AK należał również Lech Hitaszek, inż.elektryk

w kopalni ll Emma 'l w Katowlcach, który potraktowany ja

ko ślązal< miał obywatelstvlo niernieckie i bez trudu mógł

się poruszać po kraju. Przywoził on odczynniki do pro-

dut<cji bomb tecmitowych."

Pani }.lalinowska za naszym poścednictwLĘ chciałaby uz)€keć d
porviedź na następujące pytania :

: czym dla Śmigla zasłużył się ród Schol,zóx, ponieraź

babka ojca była z donru scholz,

- komu Zofia }łitaszek przekazywała dostarczane z Poz -
nania w Ślniglu informacJe ? ( była to kobieta miesz;

kająca w rejonie ulicy Matejki lub Lipowej -łłIot Pod

gdrnej, właścicielka krowy ).'
Gdyby_ktoś z Czytelnikólv coś na ten temat wiedział (np.gdzie

zlokallzowany jest grrlb Scholzdw ) , prosimy o kontakt z re:-

dakcJą.
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PoLsKl ZW|ĄZEK WĘDKARSKI
KoŁo ,,śMlGtEL,,

"l(oło " Ś*rigte{ ,v wyodrębniło się w maccu 1982 roku z

l(oła flZl.l " Kościan ", Liczyło wówczas lB0 członków - obecnie

?95- Tttoa dwczesnego zarząclu stanowili : 8olesław Laszczyń-

ski - pEeze§, Stefan Janickl - wiceprezes, Janusz Kwintkie-

xicz - sekretaEz i Kazimiecz Makowiec : skarbnik.

Obecnie kołem kierują : Stefan Janicki : prezes, Władysław

Novlak i Bolesław Laszczyński - wiceprezesi, Witold Snela- se

kretarz i Andrzej Waligóca :] skacbnik.

Co cztery lata odbywają się zebrania wyborcze, co Fok

_ sprawozdawcze. Na ostatnim z nich, odbytym 16 lutego br. ,

dyskutowano ptzede wszystkim o czystości wód któcymi koło dy

sponuje, o przestrzeganiu " regulaminu sportowego po}owu ryb"

- wzmóc kontrolę przez straż rybacką ! i o czynach społecz-

nl-i;l, '' Łej ostatniej sprawie podJęto na*et uchwałę : RażdY

członek pczepcacuje po Ą godziny " na rzecz środowiska natu-

ralnego oraz na rzecz rozwoju bazy sportowo - rekreacyjnej".

Koło dysponuje własnymi stawami w Śmiglu przy wiatra -

kach, w Nietążkowie przy szosie i dzierżawi staw " Larka |l

pczy ulicy Morownickiej. " Walczy " o " ejgizel ", któcy zo-

stał wydziecżawiony pcywatnej osobie. W razie otczymania te-

go akwenu przewiduje zcobienie tam " genecalnego począdku ":

upczątnięcie nabrzeży, wykoszenie traw, rływiezienie nieczy -
stości. A po zamknięciu wysypiska śmieci ...

Stawy własne są przez Koło zarybiane i ogóInodostępne dla

wszystkich członków Koła. Chcąc łowić w Nietążkowie - w 5o_

botę albo rł niedzielę : trzeba zapłacić rocznie l00 tys. ''na

zarybienie ".

Koło posiada własnego ... kapitana sportowego, Jest nim

p. Roman Schiller, któcy przygotowuje dcuźynę do zawodów o

" złotego karasia " organizowanych przez Koło przy Zootech -:

nicznym Zakładzle Doświadczalnym w Pawłowicach, na akwenie w

Robaczysku koło Pawłowic. ił t990 r. drużyna zajęła II miej:

sce, a w l99l, na startuJące 22 drutyny - 6 miejsce. Reprg r

zentantami najczęściej bywają członkowie rodziny Siczyńskich

- ojciec z synami.

0rganizowane zawody o"puchar prezesa'' bądź o ''mistrza koła ''
gcomadzą nie tylko zawodników ( od ]7 do 58 oJÓ), ale całe

ich rodziny i mają charakter dawnych majórvek. lll ubiegłym ro-

ku z okazji Onia 0zlecka przy stawie przy wiatrakach zorgaJ

nizowano wędkowanle dla niezrzeszonych dzieci. Wszyscy ucze-

stnicy, a było ich ponad 20, zostal! obdarowani ''słodkościa'-

mi ".

Co zrobić , by zostać w@kaczem ?

Należy udać się do biura koła ( ucządzonego w czynie ączez

wędkarzy z Meblarskiej Spółdzielni Pracy w Śmiglu ); kt6re

mleści slę przy ulicy A. Mlcklewlcza i czynne Jest .w każdy

wtocek w godz. 16 :- 18.00 by wypełniC deklarację. Pdźniej u::

czestniczyć w szkoleniu 1 zdać egzamln. Otrzymuje się Kartę

wędkarską i łowi taaaaaaaaaaaakie ryby ! Powodzenia ! (HZ)

_łE aoa4 , ń Żyar trlEKł., ,

Kornandą RajonoHc.
Jhezq ?ozctłnqń

ht Koła'anlo cpeluJ'a,,,
o zaniechanie wypalania pozostałości rośllnnych na polach,łą

kach czy ścierniskach. Jezeli jednak nastąpi konieczność u:

suwania pozostałości poprzez wypalanie aaIeży pczed tą czyn:

nością powiadomić sołtysa, policję a także miejscową straż

pożaĘną. Miejsce wypalania na],eży zabezpieczyc przez obora1

nie oĘaz ustawienie w pobliżu beczkowozu z rłodą itp.Ewentual

ne wypalania prowadzić należy pod.stałym nadzorem w bezpie :
cznej odległości od zabudowań, stert, stogdrł i nie b}lżej jak

l00 m od lasdvl.

Komendant Rejonowy straży Pożarnych : płk. poż. mgr inż.Leon

Mądry.

l,łendaLcr
0 nich już Fisaliśrny wlelol<cotnie. 5wą aktywność uzewnętrzni

li w nocy z niedzieli na poniedzialel< ( 2911\lr) wyrywając no

wopos3dzone krzewy, wywcacając kosze, wybijając szybę w g3b:

locie informacyjnej przy centrum kultury.

To wszystko trzeba będzie odnowić - za nasze, wspólne pie -
ni adze.

Czy na nich naprawdę już nie ma rady ?!

Czy nikt ich w tej " akcji " nie widział ?



łlor łłufca Z-HP órnrqrc{
x okarj t rT)nt:a bała rJŁ t^iQ. "

cococznie w dniu urodzin Roberta Baden powella ! twórcy skau

tlngu dziel1 22 lutego obchodzony jest przez harcerstwo jako

" Dzień Braterstvła ".

Z tej okazji instruktorzy, harcerue i zuchy Hufca ZHP

l.-w Smiglu zwołali się na zlot w dniach 2'}. : ?3. Udział w z1o;

cie wzięło I40 harcerzy i harcerek z 7 drużyn : ze Śmigla ,

Starego Bojanowa, Czacza, Karśnic" W czasie trwania zlotu har

cerze przeprolładzili zwiady ekologiczne, z,łiaciy Śroo'owiskowe

i, poznawali miasto. Ponadto odbył się bieg patrolowy i gra te

f,enowa. lł wieczornych spotaniach w kręgu wszyscy bavłili się
wesoło, śpiewali piosenl<i hatceĘs!(ie i młodzieżowe.W. pffiych

godzinach nocnych odbył0 się zobouiązanie instruktorskie.Zło

żylo je B harcerzy i harcere}< starszych.

Aktualnie Hufiec Śmigiel liczy ol<oło ł00 harcerzy. W

mieście Śmiglu oziałają } druźyny : 2 harcerskie po ok. 60

druhen 1 dcuhórr i zuchowa J0 ucznibtv.

Lul<recja Bednarek

J^K NAs l.iiDzĄ, TAK NAs

" śmiqiei jest to małe miasto, ktdre posiada ma}o zieieni.

J85t dużo porv;lcirłanych drzew, jest zani.eczyszczcne potvietrze

oraz woda. Mieszkańcy tego miasta powinni rozrłiązaC splawę

f,nr,eJniska. lakłady powinny zlikvlidowłć zanieczyszcz enie QE zcz

;tosorłanie katalizatorótv na kominach oraz zmieniĆ całą go-

spodarkę aby zanieczyszczenia zrnaIały. Na stacji benzynowej,

podczas

ł,owiu i

!,l peułnych miejscach Śmigia jest Odrażający zapach. W Śmiglu

jest brak oczyszczalni ściel<ów, ale w najbliższym czasie ma

być rłybudowana. A także ma byĆ wybudowane wvsypisko śrnieci .

lliosną różni hodowcy kwiatów i warzyw zanieczyszczają

powietrze popEzez palenie w szklarniach.

}l Śmiglu i woi<olicy powlnno sią zmieniC całą gospodarkę, aby

zmalaty zanieczyszczenla tego miasta"

Powinr:o się zrnniejszyfi produl<cja pi.ecz'arel< i budowaĆ wyższe

kominy niż są dotychczas. ZaaLeczyszczane są również wody -
{ l'Łl-,.. '].

Ni,-.r].-iii|;-i ti:],:i.]rłailcy Śmigla choruję na astmę z powodu zanie-:

l:Z:viazc::j1, ::i]: i i;xietrza.

Fodsu,;ilJJlęc tę *vpowiedf stxierdzamy, że ekologia śmigla stoi
na ooziomie §rednim ".

Pat;łl II $rużyny i-larcerek irn" Emj.i-,,.i Plater ze Starego Bo :
janowa.

|[ŁcszEN,lĘ

Zarząd Pracorvniczego 0grodu Bziałkov,ego i,r}, 'il}ady5ła -

wa Fiocha *Śmiglu zawiadamia, że d y s p o nu j ł x r: i
nymi ogrdd;kami działkowymi,kt6re
można dostad za niexysol<ie. odstępne od osób, kt6re rezygnują

z ich użytkowania.

Ceny tych działel< kształtuji się następująco :

: działka uprawiana z dobaym nosadzenicm (drzewarkrze:

wy, kwiaty wieloletnie ), bez altany ol t,5 -l., do

2,5 miliona, z altaną od 1,9 do 1 mlli,onórv,

- działka zanledbana, nleuprawiana od 0,0 do l mlllona.

0PCÓCZ tiziałe|< Zarząd dysoonuje tecenami nieuprawianyml 1 u-

gorami, które przeznacza bezpłatnie na ogródki działl<owe n3

następujących warunkach :

:- obniżone wpisotłe do 100 tys.

- zwolnienie od opłat na J lata

: opłacanie kosztóvł zużycia wody po l50r:- o6 1m2 przy:

dzielonego terenu.

'ł/sze}kie zgłoszenia w tej sprawie należy kierowaĆ do p. Ma '-

terni w Urzędzie Miasta i, Gminy w Śmiglu.

Zarząd POD informuje ponadto, że w dalszyn ciągu w y

na jmu je na różne imprezy 0om dz ia łkowca
im. Romana }laligóry. Zgłoszenia w tej sprawie należy klero i

wać dc oospodacza obiektu p. Andrzeja Szmytorvicza, Śmiglel ,

ul. Zrlrojowa l9.
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tanl<orłania paliwa rł powietczu ulatnia się tlenek 6i

to także zanieczyszczajlwietrze. .ó+


