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R6żne były losy Po]ak6w w czasie hltle-
ropskl eJ okupacj i,przeważnle godne pożałowa-
nla.R6wnież tragiczne były przeżycla dvł6ch

nauczyciel j.,5tanis ława P7evły z Wydarowa i Jó
zefa Takarczyka z Kaściana.Ich drogl życlawe
zbiegły się razen vł 1939 r",kledy zastali
znobillzowani da Bata7ionu abrony Narodawej

"Kośclan" przy 55 pułku plechaty v Lesznie.
Stanlsłar P L E |l A ur.się t7.9.1907 r

w Brodach,poy.Nouy Tomyś7,od 1.11.7929 r.na-
uczycie1 w |lydororie, iwczesnym poulecle śmj-

Etlelskim.W 1933 r.zawarł zw7ązek nałżeńskl z
Leokadlą BiJską,córką Leśniczega vt Vydcrowie

Dnla 4 marca t939 r. został povołany na łwlcz
enla do 55 pp.Już do domu n"ie wrócli.

Józef T a K A R C Z Y K ur.slę 17.12.
1§aĄ w Novyn Sączu v voJ.krakowskjn.i7"€.192
r.ukończy l Semlnar.l um Nauczyclelskle c.J 5tł
Sąceu ! v tynsamyn roku rozpoczął pracę zauo

dawą u Szkoje PopszechneJ v Kośclanle.
l,/ l939 rJako podporucznlk został znob1llzowa
ny da 8atal ionu ?brony lłarodoveJ "KoścJan"
przy 55 pp.

|l tym samym batallonle znalazł slę także pp,

PIewa.Pierwszy był dow5cicą plutonu ko}arzy,

drugi dov1cicą plutonu w kamrsanli "Śnigliel "

teqo 8atalionu.We wrześnju lg,39 tr. m.in"rea
1izowa}l rozkaz internowania miejsccwycz Iłie
nców,ilad Dzura dosta]i się da nierło]i i póź-

niej obvCwaj bvli jnternowan7 vł oflaqu lła}

denbergu / Dcpiegnievie /.
iionferencja Genevska i praua ł'.ię.Czvna*

radewego Czerłonego Krzyża qvłarantorłały jłń
cam vojennyn całkowitE ochronę.mino to Cacho

dziło do naruszania tych praw.Ceęsto iłiency,

zwa]niall ofjcerórł ojlskjch l obozów,by juź
na ulicy aresztovać lcf: jako cl,wi Łóv l p6ź-

nleJ skazywać,jeś j i nl e na śml erć, to na pclŁ_l,t

w abazle koncen LracyJnyn.

,Ęówn:] eź ppr.Jógefł Tcł.: re zyka wezwała ł róu a,? a

por.S.Plewą,do Abwahty u obozle.Tam aśwladczo
no lm,że są roJ.pi "lźźma 7ch sprzecźwu,złłolnźo-
no lch.Na dworcu ka7ejowyn zosta7l aresztaua-
nl.adtransportowano lch daizczecina.Przez dva

iesiące byl1 wźęz7enl w oddzie7nych ce_lach.

potem odbyła s7ę rozprara sądowa,Zarzucano źn
morderstvta w 7939 r. Jnternowanych Nźemciul z
okoll- Kościana,Nźetążka,ła ź Śmlg7a.Oczywl1-

cle skazano lch na śmlerć.
V tyn clasLe do of7agu w lła7denbergu zJechała
deiegacJa tllędzynaradawegd Czerwonego Krzyża,
kt6rą polscy ofJcerorłJe polnformowall o lcb
uwlęzlenlu,Dztękt natychnżastorłeJ osobisteJ
lntenłencJ! teJ delagacJl 5.P!ei,,a j J"?a*ar-
czyk zasta}t zuolnJeni l rłrócJll do a{lagu.

Pói roku piźnleJ por.Plewa został lł lden
tyczny sposób, Jak paprzednlo, oresztouany, pa-

novnle przewteztany do Szczealna a piźnlat do

fortu VII ul PoenanJu"Wytyczono mu rozprauę l
ue wrze§nta IgĄ2 rn skazdno na 6 lat rlęzle-
nla ve |/ronkach"Stamtqd w grudn{u 79t,2 r,prse
transportowano go do obozu koncentracyJnego
p llauthausen.Tarn zmarł z wyctęczenźa tuż prz
wyzvolen7em,bo g kwźetnla 1945 roku.

Ppor.J,Takarczyk daczekał się ro-Inoścl.
0d 1945 r.da 195O r. był burmlstrzem Śnlgla.
Wykazał na tyn stanorłlsku dużą aktytnośćt zdo

był niemalą popuJarnaś€.Dzlękt Jego osobistpł
staraniom daszło do zelektryf7kawantaŚnźgla t
Kaszanauła /22.11r 1,947 r. /.Zaplanovłał r śmiglu
kompleksovy oblekt sportory z novoczesnyrn sta
dionem,basenem pływacklm i salą gźmnastyczną.

Dat się pozna€ jako doskonały lnscenlzator
wszystkich przedstarleń teatralnych r mleścle
arganizawał Pomoc Zlmową dLa naJblednleJszych
Był prczesem 05P ź Zarządu Stronnlctua Demo-

kratyczne§a / *ł latach 7949-1950 był przeuło-

dnJceącym komitetu Porlatopego §D rł Ko§clanle
ad $5O r.próclł do szkoJnlctra.Był nau-

czycleJeur *, Państ*,,oreJ ŚednleJ Sztro.!e Za*ada-



Sądu Okręgolłego v Lesznie.

lenJu płuc.lfiał 56 lat.

tych
le.lJ

,J

J w Kośclanle l jeJ dyrektorern da 7952 r.Po
tem pracorał y ZasadnlczeJ Szko7e ZavodoweJ v

ścianle.Był radnym PfrN ry Kośclanle,ławnlklen

Unlłoutany przez nładzLeż,szanouany ptzel
społeczeństro jako pedagog 7 wychowaltca zmarł

vtrześnia 1967 roku,nagle,po przebytynzapa-

Ptzyponnten|e społeczeństutu śmigielskienu
pięknych, patrlotycznych sy7uetek nauczy-

l rspanlałych uychouawciw uważałem za

teglonalny oboulązek.

Henryk Fiorkowskl
od redakcJl.

Jedną z atrakcyJnleJszych pozycJ1 fest
nv zorqdnlzovaneqo przez Centrum KuItury vł Śml

Tlun kt6ry odbył się r dnlu 15.08.1993 r. były
potyczkl rodzlnne. V szrankl stanęlo 5 rodztn,

{ tata, nlma, dzlecko ), kt.6re wykazyvały slę
umleJętnośclanl v zakresle : wblJanla gwoźdzl

przez lll3ńĘł objeranie Jabłka przez dzlecko,ro,
dzlany bleg sztafetowy wok6ł koła, go}enle t,a-

lanlk6w, picie plva ( tata ), soku ( mama )

mieka ( dziecko ) . 0jcowie podautali przepls

cJasto drożcżowe. a mamv robiły na drutach.

bł czasle potyczek bardza 11cznie zebrana publ.i

cznaść żyviołowo reagowała i dapingouała u-

częstnźk6tt.

Po *dllczeniu czasźrł i punkt6v okazało slę, że

z potyczęk zwycięsko uyszła rodzina p. agrodow

azyk&v { Hleronln" Elżbleta, Tomek ). }trzyna-
ła ana v nagradę zestaw kosnetykiw.

&'egrod{ dla vszystkich uczestnikiw były gron -
kle brava pubJ-{czności.

" GuoźCelen " zorEanlzavłanego festynu

mi**y był vybor}r tjjss l*ta g3" ?rEanlzatorzy

ja\ 1 publlczność zostali zavledzen|. Żadna z

z"levłczyn bowlen do konkursu nle zgłosiła się.
Czyżby brak odwag1 ? Konkurs w przyszłyn ro,
ku pavt6r2ymy, przygotowanla radzlny rozpo

cząć Już dztś,
( D.II. )

qy
lt dnlach 31.V. - 7.8. br. w Anglll , v

pobllżu Llverpoolu odbył slę VIII Hiędzynaro

douy Z7ot Skautlw, vł ktiryn vzlęła udzlał
nłodzleż barcerska z 75 kraJ6w, u tW l z Pa

ski .

Charągleu |tlelkopolską reprezentovłały nr.ln .

dvle harcerkJ ze Śntgla ., Darl a KACZHAREK t

l4a ł garzata ŚREDNICKA .

- Gospodarze Z7otu zapevn!lt nam bogEty pro-

gran pobytu" aprócz lnprez typovło hłrcer -
sklch J sportorvych : strzelectvo, łuczntc,
tva, kaJakarstuo, źeglarstwo, utsplnaczk!

g6rskle zvtedztłyśny BJackpool , Ltverpool

Llalham,

lła zakańczenle Z7otu odbyło slę rspanlałe
pożegnante, kt6re pozostanle nam długo ut

panlęcl. Z zapa7onym| św7ecaml,każda naro

dovość odrębną dragą, przeszła ptzez las .

by spotkać się u brzegu Jeziora qdzle by-

łyśmy śrłladkamj wspanlałego pokazu ognl

sztucznych. Potem przez 3 dnt byłyŚny tr

Landynle, gdzLe czekały na nas nore atrak-

cje. Zobaczyłyśmy na rłasne oczy to,o czry

uczyłyśny slę rł szkofe , ca ut7dzlałyśmy v

televlzji i na llustracJach ., obseryato -

rlun astronomtczne y Greenrlch, zanek Buc-

klngham, nuzeum flgur vaskoutych , słynny

Blg Ben, gaach parlamentu l katedrę śr.Par

la, nost Toper...
Pełne urażeń 7 ntezaponntanych chull, z

nutką sałutku, apuszczałyśny Angllę ,PlzY

sztormalleJ pogadzle,by udać stę z pouro -

na



ten Co kraju.

",larcjn 
BEP,TP.OLD l |lojclech WIECZOREK uczest-

niczy11 v Zlacie Chorągwl Harcerzy ltielklej
Drytanli, kt6ry odbył się w dniach 1 - 8"O8.

br. w Barnswoad koło Hanchesteru. Był to z1o
po]skich - po]onljnych drużyn.
- Eyła wspaniale - n6wlą.

Uraczyste otwarcie z nszą św. defi]aCa u -
czestnil<6w, ognisko - zrobiły na nas o7brzy-
nje wrazenie.

ostallśny odde7egowanl do zamieszkanla v
bozie z harcerzaml z Londynu. Czas vypełnla

ły nan gł1wnle gry t zabawy harcerskj e - naj
viększym przeżyclen były nocne podchody. t} -
czestn!czyliśny także w 7lcznych zaJęclach
sportoblych - lłaJcek zdobył 1. mte jsce 9r tzu-
c7e oszczepem - podkreśLa Matcln. Poprzez
wzaJemne odwledztny z Lnnyml obozan( pazna -
}1śny w!clu nawych przyJacl6ł. Z porozun7eva

nlen nie było kłopotu - mów|11 po polsku.

f'5. Cała czuirka prostła, by tą drogą złożyć
serdeczne podzlękowanie dh. LukrecJ l
R|,:DI,:^REK za unoż]lvłlenle lm wyJazdu l
przeżycla nie tylko harcersklej przyqody

( tt.z.

KROtJlKd
POLICYJ^jn

10.CS.- avantura danowa w Śniglu orz,l u].ti-
povej . |lietrzeźwego meza orzewiezic
no co sanatoriun w kościanje.

11.C8,- w Śnjglu o 2.05 na p1. Rozstrzela -
nych nietrzeźwy mleszkaniec tego nla
sta butelką od v6dk1 pavybijał szyby
v nieszkaniu sweJ znajonej. |,'astępne

ga dnla vyrazlł skruchę l naprawił
vyrządzoną szkodę.

1l,.C8.- ayantura o pienlądze mlędey nałeon&a

ni eanieszkałym| rł §taryrn EoJanorle.

Żona,bez vłledzy męża sprzedała zbaże
15.0e.- H frobaczynle ujawniono n7etrzeźwego

rawerzystę. Zatrzynano prauo Jazdy"
ly'nlosek tto Ko]egium.

16.a8.- H Śmiglu przy uI" Ki].tńskiego pobl7t
się drłal sęsledzl. Sprawę z oskatźe-
nia prywatnego sklerorano do sądu.

18.08.- V 5Jerpow|e doszła da nźeporezumleń
między teśclen a zlęciern r sprarie
karzystanla z uody.

21.08.- UJalłnlona nletrzeźaego kźeruJącego
sarruochaden u Starym Bojanouie. Za-
trzymano praua Jazdy, ynlosek do Ka-
1eg lun.

22.08.- bt Śmtglu, przy u7. Ivaszlrjerłicea nle
trzeźvy syn awanturovał slę z rodzt-
camj, " Zatrzymano go do lłytrzeźvLen!a
v areszc!e. Kosztouać ga to bądzle
ok" 70a tystęcy zł.

%"a8.- Przy ul. LlporłeJ v Śntglu rłła§clcJei
ka (?) remontuJąca dom ueszłt v kon-

{1tkt z mleszkańcanl teJ posesJl.
Sprawę załatwlono ugodaua-

n.a8,- |l Fo},adolrle kl eruJący samochadem

PEUGaT 2O5 na łuku drogL, nle zacho

vał środkźv ostrożnoścl, zJechał na

iewą caęść drog1 do przydrożnega ro
wu. Ukarand go nandatem 2O0 tys, zł"
Straty ok. 2O m],n.

23.a8.- UJawniono w Żegróyku njetrzeźwego
mleszkańca Śml91e kierujęcego rorłe-
rem. Uprawnjeń nle zatrzymana, gdyż

odebrano mu je ptzy poprzednim wy-

krocaenj u.

24"a8.- H Ś.ĘigJu na u] . }grodowej kierująey
pojazdem na skutek zab7okowania ko-

ła,zjechał na Jerłą część jezdnL u-

dereając w płot.
25"08.- ld &]*seanowJe mlesekanlec Spłaria

kleruJący sanoehoden ciężarorłyrn w
ee*sle esfanla udereył u przód sto-
;oęcegto z* nlm sarłoe!:lodu osoborego.

ŁIke ran* gio nlandaten 2a0 iys. eł.



m6vi ANDRZEJ SZYMANO|ISKI , ponownie ubiegają
cy się o gadność Senatora.

- Jak Pan zanie!3a urzeczywistn7ać źyoje l-
dee ut zmietzającej si_ę rze?zywistości ?

- Uważam się za człoulieka o' środka ",we w52y

stko, r co się angażuję , stararn się wpro-

uadzić pewien umiar 7 zdrowy razsądek" lJje
przypadkovo n6wl slę, że polityka to sztu-
ka eawleranla komprornisdr. Chodzi jednak o

to, aby byłv one rz,eczyrłiste l służyły ce-
Iom, o które się ra-lce!. apowLadan sl ę za

soołeczną qospodarką rynkową z nleadzavny-
rnJ el ernen tarni ln ieruencJ onlzmu państwa v

sferę spoełczną. |ilepokaJen napava mn!e co

raz bardzlej poszerzająca s-tę sfe;a bledy
* 39 t rodłin żyJe ponlżeJ mlnLmum socJal-
ncgo. Za skandaŁ uważam, że tak dużo ]udzt

żyJe w nleCostatku. }povladam s!ę za swego

rodzaJu nin7mum sprarł1 edllvoćcl społeczneJ

i socJalneJ.

- Czv proąran ten_ nie brznl zbyt ]evlcovo ?

- Ja nie vłstydzę się swoich oaglądów, a czy

5Ę one levicorłe ? Nie zastanavłiaiem slę
nad tym, ale odpoviem Panu tak : nyślę,ze
istnjeje wie7e poCobieństw niędzy zawodem

Lekarza a pawołaniem kapłańskjm" aboje nie
mogą ocierva€ wzraku ad Ludzi bedą,cych w po

treebie, nje aogą być nieczu]j na ]os j

krzyvdę 1udzką, na ja,łnę niespravied]jrłość
Patrząc na t.o lł ten sposób Lekarze -i kslę-
ża nają v saŁ,je ełkodowene njejakc H spo -
s§b naturalny skłonnoścl do, .i6! to Pan o-

kreśJa " ]eulcoyości ", z tym ty|ko, że Ca

|, tyczy to Cziałań i zachcvań społecznych 3

nie ldeologicznych.
- §gy ryą9.. P"" ,d.

§r9.?*gś },_ry ę | ę3.y pla q r §!y:?

Ja się nie znien7am, hasła - wytrychu nie
pcsladan, a mojeao orograma też nie znle-
niłem" |Jajbl Lższe są mi prob7eny służby
zdrowia, ochrony śradowiska, ułie}kopolski

Eo ralnictwa oraz enerycl j renciścl.
Na jakl elektorat Pan 77czy ?

Krótko n6wiąc 7lczę na wszystkjch. €&aę

repreaentować wszystkich 1eszczyniak6w.By

na mnie głosowal7, przekonuJę ludzL suoją
vledzą, kuiturą , mora7nością, a nade wsz

stko dokonanlaml. Llczę na sukces !

Padobno był moment, w ktirym zavłahał sle
Pan , czy ponown7e wystawlć*svą kandvda|u
rp?:-L.-
Tak, zastanav!,ałem slę czy wystartouać v

teJ kaapan11, n!e Jestem bowJem zuLązany

z żadną partlą, ani sl łą polźEyczną,któro
vzlęłaby na slebl e obo,łlązek kreorłanla no

JeJ osoby t organlzacJę kampanll wyborczej

Pouołałen vłasny komltet vyborczy, który
vyCał gazetę lilfBORY '"a3, w kt6rej prezen

tuję sroJe poglądy, dokonanla t n6J spo -
s6b oatrzenja na rzeczywLsto§ć. 0rganlzu-
je też vjeJe spotkań z wybarcanl z 16ż

nych środoyisk.
|łojewldzka Komis3a lłybarcza orzyjeła moje

zgłoszenle, za7lczajac mi pooarcie 63.36

podci sani

Dzie.ku j ę

Dzi ękuj ę.

Panu za rczncwę.

( x.z. )



Dnia 11.9. br. : -

Dnia 78.9. br. : -

Dnla 25.9. br. j -

Dnla 29.9. br. : -

lI najbllższyn czas7e vo7ę utstąptenla w zw!ązek nałżeńskl w lJrzęczle

Stanu Cywi7nego r Śmiglu z a d e k 1 a t o w a 7 l :

Dnla 4.9. br. :

- Pan ZblgnLew Blały z Karmlna l Panl .;Teresa Sworacka ze Spławla.
- Pan Uarek 07ek z Krośnic koła Wrocławia l Panl Grażyna Janus z

Koszanowa.

Pan Zblgnlew Gołembka z Kopaszewa i Pani MarJa Franek z Po7adowa.

Pan lla]demar De Jager z |lanleścla l Pan7 Wlo7eta JędrzeJczak z Wonleścia.
Pan Rafał G6rny z Karmlna l Pan| Hałgorzata Pavłotłska z Wonieścla.
Pan DarŹusz lłaĆkowlak z Przysteki StareJ II 7 Pan| Katarzyna Domagała

z Czacza.

Pan Grzegarz Do7czeskl z Norłejwsi l Pani Eliza Norak ze 9tatego Blałcza.
Pan Sławonlr Nado7ny z ltonieścla J Pani Sabina Szczerbal z Karnlna.
Pan Jarosław G6tny z Chełkowa l Panl Lucyna HtkołaJczak ze Śnlgla.
Pan Słauonir StroJny z Daszeutc t Panl lwona Adanczak ze Śnlgla.

UNIA PoLlTYKl REALNEJ ffi
Listo 12

szanowni państwo !

Na kótką chwilę wladza w Polsce znaidże się w
Państwa rękach. Otrzymacie Państwo potężną broń -
kańkę wyborczą, Od tego, w jaki sposób jei uĘjecie,
bzędże zależeć to, jak prqp,ńe Państwu żyć przez kilka
następnych lat.

l

I

I

KANDYDAT DO SENATU
MARIAN ZIELINSKI, lat 41
lckarz endokrynolog, Leszno

KAN DyDAcI Do sEJMu !#,lfil*llł,#T§§li:Ęłl,Ęli"i#:,lllfu.l- ustanowienie w Polsce dobrego prawa. Zmiana ustaw.

1. lvf AREK GoRYNIAK, lat 46, Leszno j1jg#E'-ilt"#ł3#,;!i".!i,1=jiJl'g::iffJlB§*i:.
2. TADEUSZ MAJCHRZAK, lat41, Leszno prueznasprawo,

3. ANDRZEJ GUMIENNY, lac 44, Lłszno Mniei podatlrów I
4. ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI, lat 45, ' Y -- -'vJ

Kościan
5. PRZEMYSŁAW KOZANECKI, lat 32, L",,noMniei biurokracii !
6. KRZYSZTOF WODYNSKI, lat30, BojanowoAtniei zlodzieistwa I

RedaguJe zesp6ł ; Hubert Zblersk! (red. nacze}ny),Ż.aneta Klecha,Erlka HaĆkoulak,
Barbara llencel, Jadvlga Skarżyńska, Tolek 5zu7c.

Adres RedakcJi : 64-03O Centrum KuLtury u Śn!g7u,ul.T.Kośctuszkt 20,p.7,tel.273.
FedakcJa nle ponos l odpovLedzlaj,ności za treść ogłoszeń i nle zutaca naterialórr
nle zaniutlonych. Zastrzegany sobie prayo skracanla 7 poprautanla tekstórr ordz
llstór. Nakład : 550 egz., cena I.aal,-zł.lreklana cnz - 10a0,- 2ł.
Druk : lCiesłar Nadolny - Uslugl Pollgraflczne, 64-1a0 Leszno,ul.Sloylańska 55.
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