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Pani Teresa ĘVojciechowska \yTez z mężern ,\i:-
drzejem prowadzi specjalistyczne gospodarstwo icli:e

- hodowla trzociy chlewnej - w Bronslru. ,]egc

powierzchnia wynosi 42 lta, a ptzeltczeniowycll ,---

B,],6 ha. Gleby są niskiej klasy: IV-VI. Milric ieg,;,

dzięki intensywnie prowadzonej gospod_arce ti_l;,li]:;

zwierząt jest wysoka: bydła 10 sztuk, a trzody c]-ii,.'*v-

nej247, w tym 17 macior, 80 tuczników i 150 i_.r+sia.i.

Pod tak wysoką obsadę podporządkowoiia ;eli tr,,,:

struktura zasiewów: 1,5 ha buraków culiro-,ni,.rcir,

2,5 ha ziemniaków, 1 ha marchrvi paste,*nei, i,5 na
kukurydzy i 7 ha mieszanki zbożowej.

W 19B0 roku wybudowano nową chle,";nię iia 25{)

sztuk i zmodernizowano oborę 20 sztrrk.

Gospodarstwo jest wy§oce zmechanizc1"1,an.,; kc]n-
bajny ziemniaczany i buraczany, 2 ciągni}<i, prasa

zbierająca, opryskiwacz, kosiarka roiacyjn;;l, Ttlłtzlj.t-
nik obornika.

O tym, że gospodarstwo jesi ,l,,vsckoi,ov13.1-il-,tle,

świadczy fakt, że w 1993 roku wyhocio-.";iit}o ,-- i sprze*
dano! - 300 tuczników.

Pani Teresa Wojciechowska udzieJ.a si9 trlize spo-
łecznie - pełni funkcję zastępczyni przewoctnlczącej
Koła Gospodyń Wiejskich w Broiisku.

Parr Leclr Ratajczak \,łtaz z żoną Małgorzaią pro-
,,,łarizi gospodarstwo rolne -ov Wonieściu, Powierzclr-
nia gospooarsiwa r,vynosi ,,tylko" 19.39 ha, ale dosko-
l,ałe g}eby - iI-IV klas5, -- w przeliczeniu dają
żU,8 ha,

-$/ gospoda::st,lzie gło.łnie hoduje się trzodę chlew-
ną --- l00 sztu_k, ,a tytt 5 n:,acioi oraz bydło - 15

:.ztuk u, tyn 5 krów.

strr-łktura zasiev,ólv jest odzwierciedleniem wy-
sokiej jakości gleb. W iym roku 6 ha obsiano bura-
kami pastewnyrni, 0,25 ha kukurydzą, 1,25 ha obsa-
dzono zierniiiakałri, a 4,5 ha obsiano ... cebulą!

Eudynki irrłi,entarskie zostały zmodernizowane,
przvstosowane do rvymogów no\n/oczesnej hodowli.
Pl-acę rąk zastępuje się rnaszynami. W gospodarstwie
są kcmbajny zbożow-y i ziernniaczany, 3 ciągniki,
[1 przyczep, prasa zbierająca, kosiarka rotacyjna,
opryskiwac z, r ozrzutnik obornika.

Wyso}łi sicpieli zmechanizovlania i doskonała or-
ganizacja pi"acy pozwala panu Lechowi Ratajcza-
ko-wi na bycie użytecznym dla innych. Jest członkiem
Raiy Ba.nku Spółd_zielczego w Śmiglu, rady sołeckiej
i ]<cłka rolniczego w swej wsi. Dnia 19 czerwca br.
mieszkat'ic;v V-ronieścia obdarzyli go mandatem rad-
nego Rady },{iasta i Gminy w Śmiglu.

Mł"rźa Stąclzowiak
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Wielkopolski,,W i n i e c"
Wieniec - nazw,a gwarowa ,,winiec" - jest wiel-

kopolskim odpov;iednikiem dożynek. Jest uroczystoś-
cią, która w cyklu dorocznych obrzędów 1rr66g;yclr
kończy moment zebrania plonów. Ludowy termin
,,winiec" nie zanrvka się wyłącznie w granicach Wiel-
kopolski, chociaż tu rł,łaśnie występuje najbardziej
akt5,-y7rri".

Do ostatnich czalów Wielkopolska nie znała naz-
rvy dożynki. Dopiero w okresie minionym upowszech-
niła się ta nazwa ze przyczyną organizowanych na
skalę krajową Dożynek Centralnych, z których jedne,
r.; 197? r., orgariizov;aiie były w Lesznie.

Zvłyczaje dożyirkowe, wśród nich również ,,wiel-
kopolski winiec" przetrvrały w Polsce w nieomal nie-
naruszonym stanie - takim w jakim były praktyko-
wane w XIX w. Istnieją tylko pewne rozbieżności co
do terminu obchod_u wieńca. Zasadniczo po sprzęcie
pszenicy i żyta urządzano tak zwany pępek, nato-
tniast obchód wieńca odb_v.łał się po zebraniu wszyst-
kich zbóż, a nawet u, niektórych miejscowościach po
zbior ze roślin okopowych.

Uroczystośc ta była barclzo s}<romna, ograniczała
się do zŁożenia vr donu gospodarza żniwnej wiązanki
-- zwanej równianką - ostatniej kępy zżętego zboża.
Przyozdabiano ją l<rviatarrii, czasarni obłviązywano
wstążką i przodorvnica darovuała ją gospodarzowi da-
irego terenu.Do niej dołączali inni żnirviarze. Bywało,
że. ,,rórvnianka" była na dole rozdzielona na trzy od-
nogi tak, aby mogła być samocizieinie postawiona
przed gospodarzem. Przodownicą wówczas wygłaszała
stosowną formułę, mówiąc o tym., że żnir^za zostały
z.akończone. Podczas niesienia,.rór,r,nianki' żniwia-
rzom towarzyszyła pieśń. W ramach pieśni ,,Przy-
nieśli my plon" zawarte były rór,vnież i.ek-cty saty-
ryczne, często zmieniane każdego roku. W stosunku
do gospodarza były one formułowane w sposób łagod-

nie żartobiiwy. Główną treścią tekstów pieśni jest
wskazanie na ciężką pracę żnil,viarzy i jej pomyśIne
zakończenie, Wątki te spotykamy licznie w Leszczyń-
skiem np. ,,Dosyć my się naobiegali, nim my to zboże
do dom dostali". Rółvnież bardzo powszechna wersja
apeluje o odbiór wieńców: ,,Prosimy państwa odebrac
rł,ieńce, bo nam pomdlały w ramionach ręce".

Organizowane obecnie w obrębie gmin dożynki
nawiązują zwyczajowo do lokalnych tradycji.

W wielkopolskiej tradycji kształt wieńca nawią-
zuje do ustawionego na kolistej podstawie wazonu.

Wieńce były dwojakiego rodzaju - jedne większe,
noszone również w niektórych okolicach Wielkopoi-
ski na głowach (np. w Morow-nicy), jak również miej-
sze, trzymane przez dziewczęta na półmiskach. W Mo-
row-nicy długo zachował się zw;rg2ąj noszenia ,,wia-
nyszków z darów". Były to korony w-ykonane z dwóch
zakrzywionych na krzyż, plecionych z łyka patyków
przytwierdzonych do obrączki poziomej. Wplatano
w nie rzędami orzechy laskowe, wieszano jabłka oraz
pierniki w kształcie serc.

W Bukówcu Górnym zwyczajowo pleciono dUży
wieniec, odznaczający się dużą precyzją wykonania.
Składał się z czterech zbóż i miał kształt równora-
miennego stożka opartego na kolistej podstawie,
Wieniec zdobiły liczne bandki i haftowane wstęgi.
Nieśli go przodownicy w nosidłach, a przodownice
trzymały wstążki krocząc jako asysta.

W innych gminach województw-a leszczyńskiego
utrzymał się zwyczaj rvicia wieńców w kształcie
dzwonu, z czterema pałąkami oplecionymi czterema
rodzajami zbóż.:

W zależności od miejscowego obyczaju
ł;ieniach przeważają wstążki, suche zioła,
i owoce.

Opł. Zofia

w zdo-
orzechy

Ratajczak

PROGRAM DOŻYNEK
... przedstarviamy na stronie 6.

Tu garść szczegółów.
Obrzęd,,Wieniec Wielkopolski" przedstawi Zespól

Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wielkopolscy" z Nietążkolłra
pod kierunkiem artystycznym Rafała Rosolskiego.

W części artystycznej rvystąpią: Zespół Lu.ilol.",y
z Bukówca Górnego, Kapela Podwórkowa ,,Piai:ko-
wianie" z Piasków, leszczyński ga.,lzędziarz ludoivy
Janusz ,,Fruś" Kaźmierczak oTaz, oczywiście,
,,Żeńcy Wielkopolscy" i Orkiestra OSP Śmigiel.

Konkurs stzelecki o puchary przeprorvadzony zo-
stanie na strzelnicach Kurkowego Bractrł,a Strzelec-

kiego rv Śmiglu. Jego zakończenie nastąpi o godzi-
nie 17.30.

O goclzine 18.00 ,,na kole" zwycięzcom zostaną
wlęczone puchary - również drużynie piłkarskiej
starszych panów, która wygra turniej (oprócz ,,na-
szych" grać będą poiicjanci z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Lesznie i...).

Zostaną zorganizovzane dwie zabawy dożynkowe.
Ta ,,na kole" - dla starszych, przygrywać będzie
zespół muzyczny pana Pioira Majera ,,SFINKS". Przy
wiatrakach dla rnłodzież5r prz;zgrywać będzie zespół
pana Edrnunda Szczepaniaka z Przysieki * METRO.
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Niewątpliwie dużą atrakcją, szczególnie dla dzieci,
będą bezpłatne przejażdżki bryczkami Stadniny Koni
Racct - okazja do zrobienia maluchom fotki!

Dla rolnikórv atrakcyjrre będą tereny tvystar,vowe,
na ktorych nie tylko będzie można zobaczyć, aie i ku-
pić oraz poradzić się.

Udział w u,lrstawie m.in, zadeklarowa}i (rv chw-ili
przygotorłrania numeru nie rvszysc.v jeszcze nadesłali
potwierdzenia):
1. Śmigielska Spółdzielnia Przetrvórczo-Handlowa

rv Smiglu, która zaleprezentuje nolvości lv dzie-
dzinie nawozórv płynnych: Inso]e. Biosfoliar, na-
wozy Hydro - granulowane rolnicze i ogrodni-
cze, różne gatunki Polifoski, Polfamiksy dla roż-
n},ch gatunków zwierząt.

2. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwietząt w Poz-
naniu -_ doradztwo w zakresie unasieniania
bydła, trzody chlewnej oraz w zakresie hodowli
i rozrodu.

3. Kutnowskie Zakładv Farrnaceutyczne .,POLFA"
łv Kutnie - producent dodatlior.v rvitaminowo-
nrineralnych, koncentratórv i superkoncentratclw
oraz 1ekórł, rveterynarv jn_vch.

Przedsiębiorstrvo Generalnych Dostarv i Kompie-
torvania Ulządzeń Inrł,entarskich,,MEPROZET"
rv Poznaniu 

- 
prowadzi sprzedaż utządzeń, io

mechanizacji obiektólv inwentarskich: ogrodze-
nia, kojce, klatki, wiązania zlvietząt, urządzenia
do przygotor,vania pasz, pojenia, ttsuwania i tran-
sportu obornika otaz utządzenia wentylacl,jne.
Hurtolvnia Środirów Ochrony Roślin,,CIlE&Ii-
CUM" w Srodzie.
Skiep Rolniczo-Ogrodniczy Urszuli i Pawła Bal*
cerów w Smiglu - drobny sprzęt rolniczo-ogt,oci-
niczy, materiał szkółkarski, środki ochr.onv lo-
ślin.
Danko I{odorvla Roślin rv Chor.yni .- ziu..itu
siewne zbóż ozimych.

8. Autoryzowana Stacja Olrsługi Ciągników Rolni-
czych,.URPOI" Waleriana Kunerta z Polado,wa

- ciągniki i sprzęt do uprawy roli.
9. Przedsiębiorstwo Przemysłu Fernitlnt;icvinel:t_.

,,AKWAWIT" Leszno - propagolł,anie k.,vasi_t

tnlekowego rv hodowli trzody chlervnei i drc,i;i,,_r,

10. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lesznie .- do-
radztwo komputerowe w zakresie pi,odukc;i ro-
śiinnej i zwierzęce j oraz w zaklesie liledytolva-
nia rolnictwa.

i1. Gospodarstwo Szkolne w Nietążko,,.,-ie -- dol,arJz-
two i instruktaż w zakresie chor,"-r-i koz.

Tak więc już dziś warto za]:8zel\vować sobie czas
w niedzielę 4 września by wziąó udział w l)ozynkaclr
Gminnych i imprezach tolvarzr.sząc;,ch, na ktore ser,-

decznie zaprasza
Komitet Organizacy jri1-

Kolnżtet O r g anizar:y j tt y

5.

6.

7.

Urzc4d St(Lłtu

formuje że l-uolę

deklarotlsąli:

Czacza

Cgtuilnego tn Smiglu uprzejn1,1,e źlt-
u:stąpiettia u -wżązek mlłżeilsk| za.

3.0g.lgg4 r, Pan lreneusz Leon Żure'lc z Przgsieki
Starej ll ż Punż Beata Mariu Koątlalska

10.0g,lgg4 r. Pan. Ryszard Maćkouiak z WEd"o't,oua
ż Pani Jolaruta lŁomska z Cz(tcza

17.0g.lgg4 r. Pan Wojciech Pawc! Kqźnńerczo.k z
kżełczelłcl, l puni słaua kazLmieru

" P(ln, RaJał Jacek Oclważtl.y z l{ościana
ż Punź KattLrzyna Matyja z' ,PrzEszekż
Polskźej

" Pc n Wiesław Wieczorek : Barchlina
ż Panż KarżTtu Maria Mźćłlatczak ze
Sni ź9lo

" I)un Paweł W awrzynzak z Przysielęi Pot-
skiej ż PcLnż Vżoletta Mariu Nowźcka
z pżotrowa

Zastqpca Kierownżka USC Daliuto Ratajczltk

K0llIES I|ABGER§TWA ",', 
-,:

W tAffi$nl§Acl|,?
Napisał do nas ponownle pan Kazimielz Kobiałka

z Karśnic (dziękujem5ł za pozdrowienial), tym razem
na temat harcerstwa.

,,Kilka mięsięcy temr_ł mozna było u nas zobaczyć
paladujących chłopców i dziewczynki w strojach har-
cerskiclr (.,.). tlvarze pogodne, uśmiechnięte, pąpław-
dę duży ruch, pomimc:, że dużo ich nie było, Kieloqzał
nj,mi Pan Grzegorski, nawet mnie się strasznie pprĄ.q,

baio. ilodzice tych zuchóri, zostaIi narażeni na pewne
koszty i co z tego? (Teraz) mundurki leżą,.rogatywki
taii samo. Może je }<toś odkupi za symboltczną zło-
tórvi<ę ? " j r! ];:i

List kończy się pytaniami (mamy nadzieję, że nle
retorycznymi - na poprzerinie nikt p. Kobialce
rrle odpowiedział): ,,A może ktoś ndm wyj'aśni komu
mamy zalł,dzięczać zaniechanie Czialalności: czy Pa-
nu Grzegolskiemu czy wiadzom nadrzędnym har-
cerstwa? Co na to rada, (co) radni myŚlą, by zatrzy-
nrać kulturę miejską jak i wiejsl.ą - w mieście ą

Panic l(azimiel,:iu!
Rozmawiałem z panem Grzegorskini. Jak się ripo-

ra ze slvoimi sprawami, to byc może .,. zacznie znów
się barł,ic w harcelstwo, ale z lrajnłodsz;,mi. , (H"Z.)

, ,.-., ,,1,., 1 ]^,;.li . ]łl;,:]il l §

I
]
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6.
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OBRADOWAŁ ŁARZ,ĄD
MIASTA I GMII§Y

W trakcie dwóch sierpniowych posiedzeń Zatząd:
rriF " ,

1. Omówił sprawy związąne z przejmowaniem wo-
dociągów.

2. Zapoznał się z propozycją Komisji Rolnictwa do-
tyczącą ceny 1 q żyta przyimowanej do ustale-
nia podatku rolnego i podzielił stanowisko Ko-
misji przychylająe się do złożonej propozycji
(zob. WŚ z dnia 28.0?.br. nr 15, s. 3).

3. Przygotow-ał uchlvały na obrady najbliższej Sesji.
4. Zapoznał się z rvnioskami przedłożonymi przez

Komisję Spraw Społecznych i Komisję Pląnowa-
Komsję Spraw Społecznych i Komisję Plano-
wania Przestrzennego, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiską.
Zapoznał się z pismem Marszałka Senatu. Zarząd
pozytywnie ustosunkował się do prośby Mar-
szałka, deklarując przyjęcie jednej rodziny pol-
skiej zamieszkałej w Kazachstanie, zobowiązując
się do przydzielenia jej mieszkania i wskazania
źródła utrzymania.
Wysłuchał informacji Eurrnistrza o prowadzo-
nych rozmowach z przedstawicielami holender-
skiej gmlny lleythuysen. Postanowiono zaprosić
delegację z tej gminy na Dożytrki Gminne.
Roapatrzono fozytywnie 3 w-nioski rolników
o umorzenie podatku rolnego za II półrocze
l99ł roku.

Sekretarz NIźast,u i Grnlnu
(-) mgr Wanda Jakuboowska

I KON,IIS.IA
Komisja Spraw Społecznych Rady },Iiłrsta i Gmii,,r-

^,.Smigiel, w swej nowej kadencji miała już dlila pol.ic-
dzenia. Przygotorvany mamy p}an pracy i pielwsze
wnioski do realizacji.

Na posiedzeniu rł, driiu t7 sierpnia l!lU4 ,. i;o'
obecni: dyrektor Centrum Ktrliury -- pani I{elei:a
Wróblewska i d.vrektorzy szkoŁ podstałr,ov,,ych, płrie :

mgr Barbara Kasprzak, parii Danrela Fal,isia1.1 i płi-
rlottie: mgr Jan Nolvicki i mgr lłiktor Srleia,

Pani dyrektor Centrutn KuItuiy .--l,zcrii tli,,,iił
spralvozdanie z działalności Celltrum Kultur;, rv Srrii-
glu za I półrocze 1994 r. i irifcrlrrację o lcaiizacji
budżetu za I półrocze.

Dyrektorzy szkół podstarvol.,zych przedsta.łili in-
formaeje: o zakończeniu roku szkoinego 93/94, o s;;o-
sobie wynagradzanią uczniórv rv,vróżniajac;;lh si..]

w nauc€ i zachowaniu, o organizacji nor,ve§o i:oku
szkolne§o 94/95 oraz potrzeby szkół na nov;y rol,,
rzkolny.

Ten ostatni temat ,,POTRZEi3Y"lil ... jest sprarł,;l
trudną. Potrzeby szkół eą bardzo diiże. aczywiście
realizacja ich nroże być i musi być lczi,.;żona \,v czir-
sie, jest kilka sprai.,,, lrtóre bęrią mcgłv być zreah,zl:-
.łane jeszcze rv tym roki.r. \F,,'l-z},sc:r r.,,iem}-, :,c budŻe1
gminy je>^t lvy jątkov,,c skromn-,,, ,i,,,ięc i potrzei:_v
rłz całości nie mogą b;,c zrealizov/ane.

Członkor,.,ie Komisji za\lir,ze bęCą starali się pomóc
i Fsr-iczycielorn i uczniom i iclr rodzicom.

Jesteśmy przekona;:ii, że rvspołpraca z Centrum
Iiuitilry i ze wsz,vst]rirr,ii sz'iiołalili podstawowyiiri bę-
dzie polegała ira r,vzalemn} Iii zrozunrieniu i szacunku,

P r zelo o dttic z ąc a Kom"ż s j i ALźc j a Zie gl er

Kron§§<g Fo§§cyinc
5.CI8.1łr. W Śmigl,-r przv wiatrakach nictrzeźrvy mie:;z-

kaniec teg;o nriasta wszczął ar,vanturę z osobami
tam bi.łakującyłri. Odwieziorro go dcl domu i skie-
Iowano w-tiiosek do Kolegiu.rn.

S.08.br. Kieltljący saii.ochodetn POLONEZ mieszka-
niec PoŚwiętna, ,,,rr Czaczu, na trasie E5, nie zacho_
w,ując bezpiecznej odległości rriiędzy pojazdarni
najechał na tyl hamirjącego CPL1\ C}'ItrGĘ. Stra-
t;,- około 10 milionorv. Wrriosek ao Kolegium,

L1.08.łlr. Interweniowano w Koszanowie, gdzie \v

mieszkaniu przy ui. Giinkowej nietrzezwy miesz-
kaniec wszczął arvaniiiię ciomową z todziną. Za-
trzymano go vn al,eszcie do wytrzezwienia.

12.08.br. W Śmiglu na skrzyżowaniu pl. Rozstrzela-
nych i ul. H. Sienkiewicza kierujący samochodenr
ŁADA inieszkaniec Wrocław-ia nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu i dopiowadził do zderzenia
z TRABAI\TEM. Sprarvcę ukalano mandatem
200 tys. złoiych.

S W Wydorov,,ie, na trasie E5, kierująca CPI"IINI
:\SCONA mieszkanl<a Widziszerva nie zachowała
bezpiecznej odległości nriędzy pojazdami i naje-
cłrała na tył skręcającego łv lewo FIATA 126p,
i,tóry ,+i i,vyniku uc]_erzenia stoczył się do przydroż-
tleio,o ]i,o\Yu. Karoseria ,,nialucha" -_ cio wymiany,
Si:la,,..c;:-,,nic kolzji tr]ouczono i ujiarano manda^
iem 1OrJ t;vsięcznym.

IśfurourLźił Ptłsterunku st, s,ierż. Wżesł,Jw Terczewskż

SKUP ZŁOMU
śnigici,,,li. },{oi,n,.,vnicka 27

Inforrrtac,ił i l,"n ażenie;

Sir:igiel, ul. Wiiclna 6, tel. 83
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BaIIada o ,,Czarcim Moście"
W nr. 4 z lipca 1991 r. zaapelowaliśmy do dzieci,

by napisały do redakcji o tym, jak spędziły wakacje,
W odpowiedzi otrzymaliśmy list od Kingi Górnej
z Wonieścia, która w trakcie wycieczki rowerowej
usłyszała legendę o diabiim moście. Jej list publiko-
waliśmy w nr. 6 z 1 sierpnia 1991 roku.
' Z^ zgodą Redakcji ,,Wiadomości Kościańskich"
dziś dokonujemy przedruku (z nr. 49, luty '94) baI-
lady o ,,Czarcim moście" wTaz z komentarzem auto-
ra Mariana Poprawskiego.

, A nuż ktoś wybierze się tam na wycieczkę rowe-
rową jak Kinga Górna? Z Wonieścia jedzie się w kie-
runku Jezierzyc i mniej więcej w połowie drogi skrę-
camy w lewo w las. Uwaga! Przejazdu na plażę
w Dębcu już nie ma.

Red.

W jezźorze tam pono
Wre walka pźekżelngch demonólls.

Wi,edzżeli ludzźska
że na dnie, siedlźska
Obrałg złoślilłe szatany,
Rgb lo sżeci nie było
Jakby ie straszgLo
I niewód był często starg,any.

Nie bgło sposobtł
Przepędzić precz głodu
Co czghał na pTogu u chaty,
Ciężkźmi kroplami
Płyną dni za dniami
Bo diab,eł tu rzqdził rogaty.

Raz iuż przed uieczorem
GdlJ słońce nad borem
C zer u ong m zaus i sł o k oL i sk ie rn,

W łachmang odziang
Z stlsej chatg wygnang
Siadł rubak nad czartóu sżedliskiem.

Skroń ujął ll: su:e dłoni.e
W zrok puścił na tonie
l usta przekleństwemmu drgałg,
Bo ąlł Lustrze jezźora
W czas tego tłieczora
Złociste się raba pluskału.

Gdp szarym już mrokie:m
Noc szłakrok zakrokiem
Jezioro spouilo się mgłam,i,
Do stąrcża bi,edaka
Podszedł czart pokraka
I tymi przemó,wil słollsami:

,,Posłuchaj rybaku
z rozumu ci braku
T g nędzngm łachmanem okrlJta,
Oddaj mi, swą duszę
Ja skarbem s,uarrl ru*zę
I będziesz bogatu i sutu.

Ja mam tu cgrograf
Tg d,aj swój autograf

Ballada napisana została ptzeze mnie w 1956 r.
Wtedy jeszcze na grobli ,,Czarciego mostu" rosły do-
rodne olchy, brzoz,y, topole i liczne krzewy różnych
gatunków wierzb. Był to uroczy zakątek zasiedlony
przez tóżnorodne ptactwo. Dziś, gdy jezioro stało się
zbiornikiem retencyjnym, wycięto drzewa i krzewy,
umilkł świergot ptactwa. ZniknąŁ też drewniany mos-
tek i tyiko w czasie niskich stanór,v wód, wyłania się
grobla ,,Czarciego mostu". Tu i ówdzie pozostały kar-
cze po starych drzewach. Szkoda, że to już przeszłośó,
że bezpowrotnie zniknęło to uroczysko. Niemym
,,świadkiem" przerwanej budowy jest głaz zwany
,,Czarcim kamieniem" leżący na skraju 1asu przy Jur-
kowskich Hubach, który jak chce legenda, był porzu-
cony tam przez czartów w chwili gdy koguty obwieś-
ciły zakończenie robót.

: MARIAN POPRAWSKI

Legendo moja kochana
F iast uk o lpźe śnt ac zuch ch at,
N ad kołu ską r ozśpźewana
Baruny kusżatku naszgch Lat.

Czarod.ziejko rne j młod,ości
Stara powieścź gmźnna,
zw ia s t unk o uńel,u r ado ś c i
Ba iec zko mą d,zżecinna,

W cudze barwa tu ubrałaś
Dzi,wólls ślłiot nam ni,eznany,
I lwm dzźeci,om go podałaś
Tak przez nas pokochany.

Ja tlłój wdzżęczny sluchacz mały
Ciebie innym odd,am - wielz,

. Abu dziecź ciebie znału
By cię starsi znal,iteż,

*

Przed tlsieluLńami
Pmźędzy lasarni
Ukrglo sż,ę lustro jeziora,
szeroko rozlane
I trzciną przybrane
A pełne uroku z usźeczora.

szumi,ała wokoło
Prapuszcza wesoło
I w zwżerza obfita, tł jagody
Srebrrrymi łuskami
Ryb pona.d faldfiLi,
Jeziora mieniły ńę wody.

Gd,a niebo szalało
pi,orunem strzeląło
W puszczańskich olbrzgmóu korony,
Mąciłg sźęlDodu
W czas taki.ei pogody
l nźkt nie podchodzźł w te strong.

Chłopż i Rubacll
Będącu ptzu pracu
Pospi,eszńe wracali do d,omó,w,

l szeptem mówżono:

Kruźq ułasnq pi.eczętuj unxowę,
Czartóu bierz w usługź
Przez żgwot swój d.ługi
Do śmierci ia biorę twq głolłę".

,,Nże kocham się lł złocie"
Rzekł rybak u prostooLe

,,Lecz inną tu uczlJń przgsługę,
Nie spełnźsz uTrLowlJ
Nic tobże z mej głowlJ
Ja nie chcę mieć ciebie za sługę,

Pobuduj z karnżenia
Most twego imienia
Tu w częścż naiszerszej jeziora,
Most ma bać już gotólls
Do pżania kogutólJ)
IŁobotę rozpoczqć już pora".

czartozoskie nasienie
znosi,ło kąmźenźe
I z pola i Lasóus lłokoło,
Zasupał di,ąblisko
Już swoje siedlżsko
U śmieehał si,ę rybak uesoło,

W qzżutkź prz,esmyczek
Na iedenkamyczek
Pozostał by dzieło swe zżścić,
Wtem kury zapiała
I czarta zgnźeuały :i
Bo musżał jezioro opuścić,

I odtqd już w sźeci
Ryba łuskq śwźecź
Dostątek roagaścżł sżę lł chatach,
Wi,eść o tym zdarzeniu
W naszgmpoko7eniu
W cudou:nq legendę się splata.

Gdu będzżesz ,tls Wonieści,u
Zobaczysz na mżejscu
Czarcź most bg groblę z kamźeni,a,
J ezioro lustrza,ne
Słoneczne, roześmiane
A tuierzby użgcz:q ci cienźa,
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9.40 - Wyjazd korowodu dożynkowego sprzed Urzędu Miasta i Gminy na

(u1. iI. Sicnkiewicza, T. Kościuszki. L, Mierosławskiego),

L]ioczysta llfsza święta,

Gi:l,zęil,,Wieniec Wielkopolski",

sportowy

1i)_|)0 -,-

i i.00 -
1) (l(l

i,li.00 -

Cz,rl.;c ertyst;"tzna w wykonaniu kapel i zespołów Iudclrvych,

iT.:ł0 -- i{_o..1l;i:-s strzelecki (strzelnica Kurkowego Bractrł,a Strzelcl<iegtl)

o puchary:

-_ Starostórv Dożynek,

--- Burnrisirza }diiista i Gminy,

-* PPHiUR ,,SMiC;ROL" sp. z o.o.

15.00 - Tltrnił:j piłka;:ski .,stl;.tl;;:-;cl-t panólv" o puchar Prezesa GZRKiOR,

i8,00 -- ZĄ.Oa - Zabarł,a doż;,nkrJ--ą ,,na kole" oraz dyskoteka młodzieżowa przy wiatrakach.

pRoG R

U .,,"- ą * "1 
W trakcie trwania i.il,cc;4i,stości i il;lp.lg7

$/},,sta*,vy sprzątu rolniczego, środlirji.ł, clo

w parku i na polanie plzy
produkcji rolnej, ochrony

stalrlie czynne będą

rośiin itp.

Czynnc też łlędą stoiska gasl,Iononlic;il]i].

Polecamy przejażdżki bryczkami Stadniny Koni Racot!

NIIESZKAŃCOiĄ/ MIASTA i GN{iNY SERDECZNII,] ZAP RASZAMY!

Komiet Organizacyjny.
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