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BARBARA Z cHŁAPowsI{IcH DĄBROWSKA

Jak już pisałem (zob. WŚ \I :|,,7 30:0l:br.,.s. 1.
,,Sntuttry koniec dworku w.Koszanowie .- Śmiglu'';,
dobra śmigielskie w 1767 roku nabyli Chłapowscy;
Rodzina ta niewątpliwie kojarzy się.z,TurwiĄ. I słu-
sznie. Turew nabył w 1?30 r, podczaszy- poznański
Ludwik Chłapowski,- ożenion;r.,- z .Ąnną Lipską.,Jego
syn Stanisław, urodzony w 1?1.1 -. kasztelan miĘ-
dzyrzecki, podsędek ziemski poznański ,bl,ł jednym
z "czterech kasztelanów (na 1?). któ4z5l:.opowiedzieli
się za Konfederacją Barską - odziedziczył Turew z
Wronorvem. W 176? r .kupił Śmigre},.od: Franciszka
Sułkowskiego za ogromną jak na ówczesne czasy s_u-
ilę 700.000 złotych potskich. Ożenił się z_ Teresą Kwi-
lecką i miał tloje dzieci: Jozefa - s_tarostę kościań-
skiego i ojca sławnego później Dezyjerego, Barbaię,
która wyszła za mąż za Jozeta WilkońŚkiego'i Nupo-
mucenę,

Nepomucena z Chłapowskich z Turwi, ,r""uą.u goa-
rlość kasztelanki międzyrzeckiej, rvychodziła _dwu-
krotnie za mąż: za Michała Sczanieckiego, Ętóremu
\i/ posagll wniosła gotówkę i, po owdowieniu,.w 1,?B1
r,. za dalekiego krewnego - siedem pokoleń dzieliło
ich od wpólnego przodka - Ksawerego Chłapowskie-
go. Ich ślub odbył się 10.11.1?81 roku w Buku. Ksa-
\\,el)r Chłapowski urodził się w Niegosławiu (?), nie-
opodal Drezdenka nad Notecią, który to majĄtek o-
dztedztczył (?) po śmierci ojca, Dobra śmigielskie; być
może, ptzeszły na Nepomucenę jhko scheda po Sta-
nisławie. Stąd zapewne pochodzi przyPuszczeiie. że
Dezydery mógł się urodzić w Smiglu. Pewnym jest,
ze ich dateki krwny Ksawery Chłapowski ,,uZylXo-
wał (dzierżawił) szwagrowski (a więc Józefa) Śmi-
gie1",

Ksawery Chłapowski aktywnie uczestniczył w życiu
publicznym. lJczył się w szkołach jezuickich. Brał
udział w Konfederacji Barsk{ej. Nosił godność pod-
czaszego (choć był to urząd tytularny, ale świaciczył
o randze osoby go piastującej) wschowskiego nadaną
lllu przez Stanisława Augusta w t7B2 roku. Oclzna-
czony też był orderem św. Stanisława, Przez obywa-
teli porviatu rł,schorł,skiego został wybrany posłem ria
Sejm Cztero]etni 1?8B - 1?92. Jako poseł zobowią-
zał się do stania przy Konstytucji 3 Maja 1?91 r. W
1792 r. został mianowany komisarzem cyu,ilno-woj-
skowym powiatu kościańskiego oraz ziemi wschow-
skiej. Była to realizacja Sejmu Czteroletniego po-
rvołującej,,komisje porządkowe cywilno-wojskowe''.
W skład każdej wchodziło 16 obywateli wybranych
na dwa lata. Jedna trzecia musiała znajdować się
zawsze w miejscu urzędowania. A więc, jak na ów-
czesne czasy, był to KTOS. Ksawery Chłapowski był
też dobrym gospodarzem. A trzeba dodać, że ich dob-
ra zostały powiększorre o wiano Nepomuceny po
pierwszym mężu - Łopuchowo, położone nieda]eko
Murowanej Gośliny. Na dobra śmigielskie ponoć skła-
dały się dwa klucze.

Z tego nrałzeństwa Lrrodziło się, wszystkie w Smi-
glu, troje dzieci. Wbrew przyjętym zwyczaJom poda-
ję od najmłodszego: Stanisław, Klemens i Barbara.
Stanisław, gdy dochodzi do pełnoletności, wyjechał
do siostry do Winnogóry. Wstąpił do wojska i po
przeszkoleniu zosiał adiutantem generała Ja,na Hen-
ryka Dąbrowskiego.

Klemens w i?B5 roku zaciągnął się do pruskiego, ale
mająćego rla czapkach polskie orły, od,działu kawale-
rii lekkiej skupiającego młodziez szlachecką. Stacjo-
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nował w Krotoszynie. Brał udział w wojirie i jako
żołnierz pruski dostał się do niewoli francuskiej.
Przebywał w obozach wojskowych przezrraczorrych
d]a Polaków, by w końcu trafrc do oddziału Legii or-
ganizowanej w Norymbergii przez gen. Włodkiewi-
cza. Po jej wkroczeniu na ziemie polskie zostaŁ bez-
terminowo urlopowany. W 1utym ],807 r, wraca do
domu. Ojciec posadawia go w Niegosławiu.

No i Barbara.
Urodziła się 30 listopada 1?82 roku w Śmiglu. Na
drugie imię miała Biblianna, ale wołano na nią Ba-
bette lub La]a. Dzieciństwo i wczesna młodość prze-
biegały jej zapewne według obowiązujących wów-
czas w szlecheckich domach rł,zorców. a więc wśród
n,iani,ek, bon, guwernerek a nawet, być może fałszy-
wego, markiza Francuza Charles de Malartic, który
rezydował w śmigielskim dworku. Pojawił się w nim
chyba wtedy, gdy na ziemie polskie przybyła z Fran-
cji fala emigrantólv popierających Burbonów w cza-
sie rewolucji 1789 r., a opuścił go, gdy do granic pań-
stwa pruskiego zbliżały się wojska napoleońskie, Par-
bara władała dobrze francuskim i iriemieckim, sła-
biej łaciną. Znała historię now-ożytrlą, geografię i Ii-
teraturę, szczegóInie - co jest zrozumiałe - fląngu5-
ką. Posiadała również wiedzę z przedmiotów ścisłych,
w tym również rolniczą i ekonomiczną. Jeźdztła kon-
no, powoziła zaprzęgami, a nawet - strzelała. Oczy-
wiście znała też taniec, malarstwo, mtrzykę. W \^,y-

niku działań dydaktyczno-wychowawczych Barbara
Chłapowska w późniejszym czasie z łatwością weszła
na salony, na których swobodnie zachorvywała się i
rozmawiała z europejską arystokracją oraz korono-
wanymi gŁowami.

Barbara, podobnie jak i jej bracia, wychowywała się
w atmosferze patriotycznej. W dworku Chłapow-
skich,w Śmiglu panowała bogoo jc i,yżniana atmosfera.
Ojciec Ksawery był jednym z najbardziej szanowa-
nych obywateli powiatu, zwolennikiem reform,

Z biegiem lat przeistoczyła się w piękną pennę.
Była wysoka, smukła, o czarnych włosach i jasnyelł
oczach. Ten typ w dawnej Polsce nie często spoty-
kano, ale wzbudzał on zainteresowanie płci przeciw-
nej. A że posiadała cztery atrybuty ówczesnej pan-
ny: piękność, pobożność, pracowitość i posag - mat-
ka po urodzeniu najmłodszego syna Stanisława ak-
tem darowizny przekazała Barbarze Łopuchowo,
wnet pojawili się kandydaci do ręki. Pierwszy w 1799
r. Był nim Oktawian Skórzewski, dobry - jak mó-
wiono - szlachcic spod Kalisza, arbara usłyszaw-
szy o celu przybycia gości, których pierwszy raz
miała widzieć. kategoryczrrie odmówiła wyjścia do
nich. Nie pornogły perswazje rodziców. Konkurent z
towarzyszącymi mu osobami odjechał z niczym. Po
kilku latach zjawił się następny: Jan hrabia Kwilec-
ki, który pozycją, majątkiem i męską urodą słynął
w całej wielkopolskiej prowincji. Barbara i Jan znali

się już uprzednio - spotykali się w zaprzyjażnio-
rTych domach. T}m razem nie zareagowała gwałto-1v-
nynr wybuchem, ale uprzedzona, potajemłrie opuś-
ciła dom rodzin$y i schroniła się w Łopuchowie, po-
wiadamiając rodziców na kartce o miejscu pobl,t..r.
Skandal wisiał w powietrzu. A Barbara, po wiz.ycic
rł Łopuchowie markiza, który tym ra:ein wystąpił
w roli mediatora, powróciła do Śmigla. W czasie za-
pewne ,,męskiej" rozmowy z rodzicami, oświadczyła
im, że n,ie widzi ponrodu, żeby ktokolwiek decydował
o jej losie. Chłapowscy na jakiś czas wyłączyli sie z
życia towal"zyskiego. Ojciec obiekt zainteresowaiii-t
postanowił na jakiś czas ukryć. Wyjechał więc z Bar-
barą do Warszawy, którą znał z wcześniejszych po-
bytów. Była to też ucieczka od rzeczywistości. W to-
warzyski świat Warszawy wprowadziła ją ,,pierwsza
dama" Anna Tyszkiewicz, bliska krewna Stanisłau,a
Augusta Poniatowskiego. Tu spotyka się m.in. ze
Stanisławem Staszicem i Wojciechem Bogusławskinr,
którego ojciec znał osobiście. Dwa razy była w te-
atrz€, w tym i Bogusławskiego na sztuce Racine'a
,,Br5ńanili".. Ale Ęskniła za rodzinnym domem, do
którego wrócili po niecałym miesiącu.

Śmigielski dworek, siłą rzeczy, chocby ze u,zględu
na jego w}aściciela, nie omijała i polityka. Były to
przecież rzasy wojen i bardzo licznych pr-zemarszów
wojsk,, które rv dworach szlacheckich nriały swoje
ostoje. Na ziemiaeh Wielkopoiski, które w wyniku
rozbiorów dostały się pod panowanie króia pruskie-
90, pilnie nadsłuchiwano wieści z dalekiej Francji,
Włoch orae zi,em niemieckch. Główrrie o osobiiwych
dziejach wojska polskiego na obczyźnie. Niebawem,
zacĘi wracac pierwsi legioniści, którzy opowiadali
nie tylko o dramatach, ale i o swym dowódcy gene-
rale Janie Henryku Dąbrowskim.

Pierwszy raz Barbara o tym człowieku usłyszała ma-
jąc 12 lat, gdy w 1794 roku maszerował na czele woj-
ska polski"ego ze zwycięsko broniącej się Warszarvy.
do Wielkopolski: Kłodawy, Koła, Słupcy, Gnieztra,
Bydgoszczy i Torunia. Musiała też być świadl<iem
przemar§zu przez Śmigiel 26 sierpnia 1794 roku od-
działu generała Józefa Niemojewskiego, starosty
śremskiego,, który zmierza} spod Rąbinia w kierulrk -ł

Słupcy,by połączyć się z wojskami powstańcz5,1rri clo-
wodzon;nni przez J.H. Dąbrowskiego. Ale w mię-
dz;zczasie były Maciejowice.

Wtaz z legionistami z Włoch w Poznańskie przy-
był też Antoni, przechrzcony na Amilkara, Kosiń-
ski, który w ltalii pierwszy otrzymał od Bonaparte-
go zgodę na formowanie oddziałów z Polaków. Plz;l-
lgnęło do n,iego miano pierwszego legionisty. Dotarł
też i do Chłapowskich w Śmiglu, zjednując sobie
sympatię i poważ;anie domowników. Dąbrowskiego,
który w oczach niektórych Polal<ów był postacią
dwuznaczną, trieco zdutnionytn gospodarzom scha-
rakteryzował krótko: ,,Wielki mąż. Wielki żołnierz".
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Ogi,omne wrażenie, prowadzące do euforii, ira Wiel-
kopolairach wywarła wiadomość o porażce pcłączo-
n.zch sił rosyjsko-austriackich pod Austerlitz w 1805
roku. Wojska napoleońskie zbiiżały się do granic
dawnej Polski. Trzeciego iistopada weszły do Pozna-
nia. Nieco rł,cześniej Barbara opuściła Śmigiei i uda-
ła się do Poznania. Zatrzymała się w pałacyku za-
przyjażn1,onych od dawna z ojcem Mielżyńskicil. Po-
byt srvój przedłuża, powróciła w połowie listopada.
Gospodarze oczekują z zagranicy gościa 

- kolegę
Józefa Mieiżyńskiego z ławy poselskiej, Józefa Wy-
bickiego, który ma towarzyszyc gen. Dąbrowskiemu.
Oboje zamieszkali w tym samym pałacu co i Barba-
ra. Barbara sp,otkała się po raz pierwszy z gen. Ja-
nem Henrykiem Dąbrowskim w poznańskim ratu-
s?u. Pewire jest, że prezentacji córki Ksawerego
Chłapowskiego dokonał Józet Mielżyński. Barbara
lrjrzała przed sobą człowieka o r-rieciekawej powieiz-
chowności. ,,Otyły nieco, twarz nieładna (naznaczo-
na gęstą siateczką żyłek), okrągła, bez wyrazu, pos-
tac niewojskowa" 

- scharakteryzował generała Ale-
ksairder }'redro. Wszystkim było wiadono, że gene-
rał uJ:,ierał się rriedbale. Ale posiadał za to zaletę: był
niezr,vykle towarzyski, w wielu językach w ujmują-
cy sposób prowadził konwersację. Był też bawidam-
kiem, W czasie lozmowy, której tematem były za-
pewne losy Klemensa, musiał na Barbarze wywrzeć
niesamorł,ite wrazenie. Eyło też i odwrotnie. Świadek
rozmowy, J. Mielżyński, później zapisał: ,,Córka
podczaszego wschowskego w,ielkie wrażenie na ge-
nerale wywarła".

Po polvrocie do Śmigla, Earbara, wyręczając częś-
ciowo ojca, który poddał się licznym publicznym obo-
wiązkom, zajmuje się administrowaniem majątku,

Wydarzenia polityczno-wojenne błyskawicznie nastę-
pują po sobie. Może będzie wolna Polska? Napoleon
przyjeżdża do Poznania, stąd udaje się do Warszawy,
od Polaków chce 30 tysięcy wojska. Podpisany w
TyIży traktat w 1807 roku między Francją i Rosją
na rozpalone głowy Po]aków był kubłem zimnej wo-
dy. Tylko Księstwo Warszawskie? Ale wojna się
skończyła. Napoleon nagradza nie tyiko medalami i
orderami, ale i dobrami. Jan Henryk Dąbrowski jako
donację (dobra ziemskie nadane za zasługi, w nagro-
dę) otrzyrnuje dobra winnogórskie pod Poznaniem,
majątek piękny i wielki, świetnie zagospodarowany,
nalezący ostatnio do dóbr królewskch. Jego wartość
określ:no na mi],ion franków. Rocznie dawał 50 ty-
sięcy.

,,Będziemy z generałem sąsiadami'' 
- pisał śmigiel-

ski Chłapowski do Mielżyńskiego. Chociaż obie miej-
scor.vości dzielił szmat drogi, Ksawery wraz z inny-
mi szlachcicami powiatu pojechał do Winnogoty zło-
zyó jej nowemu właścicielowi uszanowanie. Niestetr,,
gospodarz przebywał gdzie indziej.

W dalszym ciągu trwały dyslokacje wojsk. Przez
Śmigiel przeszedł, zrńerzając do Rawicza 12 pułk
piechoty. W dworze Chłapowskich nastąpiło rozkwa-
terowanie wojska, a dla starszyzny w pałacu .,vysta-
wiono ucztę. Brała w niej też udział i Barbara, któ-
rą, dla żartu, wpisano na listę nadliczbowych ofice-
rów tegoż pułku.
Dwudziestopięcioletnia wówczas Barbara była nie-
zmiernie ciekalva życia i chętnie uczestniczyła we
wszystkich wydarzenia, które zasługiwały na utrwa-
lenie w pamięci. Ponoć z ciekawośoi 3 września iB0?
r. pojechała do Rawicza na uroczystości, kióre dziś
określilibyśmy: powitanie wojska i zbratanie się z
nim mieszkańców. Przybył tam też i generał Dąbrow-
ski. Doszło do ich drugiego spotkania. Podobno dla
otoczenia zainteresowanie Dąbrowskiego Barbarą, od
pierwszego ich spotkania w Poznaniu, było dostrze-
gelne, Stąd naturalną koleją tzeczy była następnego
dnia, 4 września 1787 roku wizyta Jana Henryka Dą-
browskiego w Śmiglu, gdzie bawił kilka dni. Mimo,
że czasy były ciężkie, gościa podejmowano po staro-
polsku. Zapewne zjechało do Śmigla najbliższe są-
siedztwo, starszyzna szachecka, oficerowie, duchow-
ni, Niewątpliwie kulminacyjnym momentem pcbytu
były ośwadczyny Dąbrowskiego o rękę Barbary. Jó-
zef Chłapowski z Turwi doniósł swemu synowi, a ku-
zynowi Barbary, Dezyderemu lakonicznie: .,Basia,
zdaje się, wyjdzie za generała". A inny świadek tej
uroczystej podniosłej chwili, późniejszy oficer aI-
mii Księstwa Warszawskiego, Paweł Turno zapisał
w swym dzienniku: ,,.,. wszyscy mieliśmy łzy w o-
czach, gdy okryty siwizną i sławą narodową Dąbrorv-
ski ukląkł i poprosił Barbarę o rękę". Przy zrękowi-
nach ustalono, że ślub odbędzie się w Śmiglu, a po-
ślubieni zamieszkają w Winnogórze, którą Nepomu-
cena z Barbarą niebawem obejrzała, by się zoriento-
wać co do niezbędnycll tzeczv do wyposażenia pała-
cu. Jan Henryk Dąbrowski miał lv tym czasie 52 lata,
Barbara 25. Był wdowcem. Jego pierwszą żoną była
Gustawa Małgorzata Henryka von Rackel, która
zmarła w 1803 roku. Z tego małżeństwa zrodziło się
pięcioro dzieci, z których w dniu oświadczyn żyło
dwoje: córka Karolina we Włoszech i syn Jan Michał
Henryk, któremu ojciec z donacji darował ekonomię
pyzdrską z miastem Pyzdry. Osiadł na terenie swego
majątku w Ratajach niedaleko Konina. Plany jednak
zmieniono i ślub rodern ze Smigla Barbary Chłapow-
skiej z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim, odbył
się 5 listopada 1807 ro}<u w Poznaniu, w rocznicę
przybycia tam Dąbrorł,skiego z Wybickinr.
Barbara miała na sobie białą suknię z niebieskimi
przybraniami, co podobno pięknie uwydatniało ciem-
ny kolor jej włosórv. Generał tla tę uroczystość wło-
żył mundur legionowy, w którym asystował Napole-
onowi w czasie jego obydwóch koronacji. Ponoć
trzeszczał w szwach, a niedopięte guziki zastały za-
słonięte przez przecinające pierś generała wstęgi:
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Wielkiego Orła Legii Honorowej oraz Komandorii
Korony Żelaznej Lombardii. Urocz_,rs|ccć ]lrścielna
miała rn-iejsce w katedrze, śr,,riecka łv l,atuszu.
Rząd w Warszawie (KsięsLwo Warszai,,;;|iie, w ktć-
rym Napoleon tron oddał królowi sasl<iemu Fryde-
rykorvi Ar-rgustowi) wyręczyŁ się AmiJ.ka;em Kosiń-
skim, co w pewnym sensie było nieialiterrr, gdyż w
latach dziewiędziesiątych l(osiński sp:skował prze-
ciw- Dąbrowskiemu, a nawet usiłował sco.łoclować,
by rnu odebrano dowództwo iegionów. Pamiętał to
chyba i nielortunnv przecistarviciel rządu, gCyż w za-
sadzie zwracał się tylko Co Barbary, której ł.r imie-
niu rządu r,vręczył wspanlały 1:i-ezent, },lejriot iś:ie
królewski broszę z brylantem dwunastokarat.l-
wym, w obramowaniu dziesięciu jeclnokaraiorvych.
Po rvyjściu nowożeńców z ratusza, zgromad.iona lr-lci-

ność powitała ich burzliwą owacją. Odbyła się deii-
lada oddziałów wojs}ra oTaz grvardii narodorvcj. W
wielu punktach iluminowa.nego miasta grały o:kie-
stry wojskowe. Przyjęcie na cześć now-o poślubiollych
wydano w domu zaprzyjaźnionych Mielzyńskich. Na-
stępnego dnia Barbara i Jan Henry[,, Dąbrowscy wy-
jechali do Winnogóry, gdzie zamieszi<ali.

oo6
Barbara Chłapowska łvyszła za mąż za człorłrieka,

którego życiowa dewiza brzmiała ,.Przcz Niego do
Niej" i była wyryta rra piedestale popie,Lsia Napole-
ona, które stało w Winnogórze. Wierzył gębcko, że
przy Jego - Napoleona boku dr:jść 'oędzie inożna- do
Niej - Polski wywalczonej rękoma Polaków ,,v pTzy-
mierzu z wojskarrr..i, francuskimi.

I Barbara była tego świadoma. Towarzyszyła swemu
mężowi w licznych jego r,vyprawach rvojennych, w
czasie których zahartowała się i usarnodzielniła, ,,na-
brała męskiego uczucia honorowego, żrc7aznej wcli i
gotow,ośc poświęcenia się dla kraju".

Ciąg dalszy nastąpi. 
oPr' Hubert ZbŻerskŹ

Wymik§

pEmgroołt8§s§ów

16 iutego br. w sali ginrnastycznej szkoły 1lodsta-
]^/owej w Śmiglu został zorganrzowany III Streforł,",,
Turnej Klasyfikacyjny Młodzików i Młodziczek (to
clzieci do 13 lat). Wzieii w nim udztał zowcCiric}, :l

pieciu wojerł,ództw: }egnickiego, leszczyńskiego. r,vał-

brzyskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego,

Z POLONII Śmigiet do turnieju zakwalifiko-rł,a]o sit:

ciwóclr zawodników: Miłosz GRZELAK - skiasyfi-
kowany na B miejscu i N{ateusz KUCIAK - na ż2
l:riejscu (na 32 startujących).

Podajemy termirrarz najbliższych tne;eó,ł roz-
gryw,anyclr w Smiglu:

2.03.br. III liga: POLONIA II z Burzą Drzeczlło,wo,
godz. 12.00,

- A klasa: POLONIA IV z ORLĘTANII Czacz,
godz.10.00,

9.03.br. Liga okręgorva: POLONIA iIi z 'i'ajfu,,n;tn
Lgiń, godz. 10.00,

23.03.br. III liga: POLO]{IA II z: Zrywenr Ziclcna
Góra, godz. 12.00,

- Ligłr okrqgow,a: POLONIA III z Sokołem Wscjro-
wa, godz. 10.00,

- A kasa: POLONIA IV z Hermesem Sn:olice. g..,clz.

10.00,

13.04.br. III liga: POLONIA II z Ustroniem Lubiń,
godz, 12.00,

Zarząd POLONII Śmigiel, za naszym pośreciilic-
t\ł,em, składa serdeczne podziękowaiT i:
Ir,{eblarskiej Spółdzielni Pracy w Śmiglu za wykci-ra-
nie stolików Sędziowskich.

opr. (H. z.)

FERMA DRoBIII
ITII0LII lIORYllEl(

STABE B8lAll0ttl0, ul. §łówna 63

oŁLasza silrzedaż kur nieśnycln
p0 ]ocznci eksploataf,ii.
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w $nnlntu
clotycząca urodzeń, lrrałżefistr,v i zgonów r.v 1996 łoktł

\^/ 1996 r,oku urodziło się 2i9 mieszkańców naszej
§.nill1l (l,; iij§S - 232), w tyrn 112 chłopcórv i 107
dl_levlcząt. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Snriglu
nie spcrząCzono żadnego aktu urodzenia, natomiast
iłz USC w Kościanie sporządzono icir 195, w- Lesznie
---. i5, w Po:ztianiu 8 i rv Warsza.vie 1.

W naszynt L'SC urocz;,,ste oświadczenic o wstą-
piciliu w związek małżeński zlożył,o 105 par, W naj-
młoCszej parze zarvierającej małże,istwo rllęzcz)Izlla
Iiczył IB, a kobieta - L7 lat. W najstarszej - męż-
c!.yzna 73 lata, a kobieta 55 lat. Poi,iownie w związki
nrałzeńskie wstąpiło 5 par.
W 55 przypadkach jedna z osob wstępującyclr w
zwitlzek nie była mieszkańcem naszej gminy, a w
jednyrn przypadku obydv",oje rnieszkali w gruinie są-
siedniej.
Pravuomcrcnyn wyrokiem sądu zostało rozwiązanych
B m,ałżefrstrv zarvartych w tuŁejszyrn USC. Wydano
1 ;aświaciczenie o zdoiności prawnej do zawarcia mał-
żeństrva za granicą oraz 4 zezwoienia na zawarcie
małzeństrva przed wymaganym okresem wyczekiwa-
nia. V/ydąrro także di,va zezwolenia na zawarcie
zwitlzku trrałzeńskiego poza ntiejscetn zanrieszkania.

W roku 1996 zmarło 1BB nrieszkańców naszej gmi-
i'y (w 1995 - 179), w tym 97 mężczyzn i 91 kobiet.
W USC w Śmiglu sporządzono 11B aktów zgonu, w
tym 112 aktów dotyczących mieszkal,rcórv naszej gmi-
ny oraz 2 mieszkańcórlz Poznan,ia, 2 rnieszkańców
Kościana i po jednym rnieszkańcu Leszna i Przemę-
tu.
Dla iłieszkańców naszej gminy alrty zgonu spolzą-
dzzyl,o także w USC w Kościanie - 55 aktów, Ponie-
cu - 2, Piaskach - ), P67yląniu * 4, Lesznie - 3,

Czempiniu - 1, Puszczykorvie - 1, Nowej Soli - 1

iwChodzieży-t.
Najstarsze dwie osoby zmarłe ltczyły po 98 lat, naj-
młodsza - 15 lat.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Smiglu
(-) źnż, Jerzy Cźeśla

koieżance ANNIE SKORUPINSKIEJ
z powodu zgonu Ojca

śp. ANTONIEGO PAWLICZAKA
wyrazy §zczerego współczucia

składają
pracownicy Urzędu Miejskiego

i Ośrodka Pomocy Sp,ołecznej w Smiglu.
Pogrzeb sp. Antoniego Pawliczaka odbył się 20 Iutego

br. na cmentarzu w kościanie.

t

AKIYWffiE st&$§ffiW
Nieprawdą jest, że siostry zTzeszone łv Kobi.ecym

Towarzystwie Strze]eckim działającym prz-,, Kurko-
wym Bractwie Strzeleckim w Smiglu są ,w cieniu
swych braci

Zorganizowały cztery strzelania do tarcz, w któ-
rych trzy kolejne miejsca zajmowały:

- w strzelaniu z okazji Dnia Kobiet: Edyta Pelec,
Janina Bereszyńska, Józefina Pieprzy};,

- w strzelaniu króIewskim: Urszula Cieśla, }Jiżbie-
ta Tomaszewska, Józefina Pieprzyk,

- łv strzelaniu rocznicowym: Eiżbieta Szymaliska,
Grażyna Olejnik, Alicja Ziegler,

- w strzelaniu Barbórkowym: Irena Chomslra, El-
żbieta Tomaszewska, Urszula Cieś]a.

Dziesięciokrotnie uczestniczyły w imprezach or-
ganizowairych przez bractwa w Wojciechowie, S.-e-
mie, Włoszakowicach, Rydzynie, Krotoszynie, Tl,chc-
Ir, Piechaninie oraz w Niemczech i Holandii. Do lra.j-
aktywniejszych ,,turystek" nalezały: G. Dobraś, J.
Bereszyńska, T. Gruszecka, W. Hamrol, j. Piei-,.,zyk,
E. Torrraszelvska, E. Pelec, E. Larek, B. Kaczn::łrek
i K. Klupsz.

A ponadto przygotowywały biesiady, brały udzlał
w imprezach towarzyszących strzelariiom braci, po-
rządkowały obiekty brackie.
Jednym słowem: łączyły prz5ljenne z pożytecznym,
Tak trzymać Siostry!

(H.Z.)

64-030 SMIGIEL
ul. Kościuszki 6

tet. (0-65) 180-206

świad czy również usługi
KSEFąo

WYKONUJĄC oDBj,fKI W FORMATACI] A-3
I A-4 Z MoZLIWoSCiĄ ICFI PO!\iIĘTśSZE}TIA

BĄDŻ POMNIEJSZENIA.

Wykonujemy odbitki zaró-nvno pojcdl,ńg7ych kartek
jak i druków zwartych (książeczek, broszur, itp.).

ZAPRASZAMY
W GODZINACH oD 10.00 f]o 17.00
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WĘmKAmuE

W niedzielę 16 lutego br. w szkole podstawowej
w Śmiglu odbyło się zebranie spra-wo:tiawczo-wybor-
cze członków Polskiego Związku WęCkarsliiego zrze,
szonych w kole ,,Śmigiel". Liczy ono 286 członków,
w zebraniu uczestniczyło 73. Z ratnienia Ckręgu
brał w nim udział Zdzisław Szłapka. Goścrni węd-
karzy byli tez: burmistrz Jerzy Cieśia, przewcdni,czą-
ca Rady IJrszula Ranke, kierownik ZGKiM Henryk
Skrzypczak,i przewodnlczący miejsko-gminnej raCy
sportu Leszek Balce::. Obradom przewodniczył Wła-
dysław Nowak.
Miłym akcentenr było wręczenie odzirak, Iol€,g}:l$,o-
wi Łaszczyńskiemu - srebrnej i ,,wzorowego węd-
kaiza", którą otrzyrrraIi przedstawiciele najmłodszego
pokolenia rvędkarzy: Sebastian Kanikowski, Mar-
cirr Łupiciii, Marcin Potrol,r,ski, Antoni Rybakowski
i Artur Schiller.

Całokształt pracy koła wyłonił się ze sprawozdań
prezesa, skarbnika i kapitana sportowego.
Prezes Jerzy Scn-iller uwypuklił sprawę zarybiania
stawów (wydano na nie 6.057,00 zł). Mólvił też o im-
prezach zorganlzowanych przez koło i odr"roszonych

sukcesach lv zawodach sportowvch. Dużo ciepłych
słów skierował pod adresem Władysława Nowaka i
Henryka Skrzypczaka oTaz załóg ich zakładów pra-
cy, a dotyczyły one wykonanych piac przy remoncie
wspólnej ze strażakami świetlicy. Za pracę przy niej
wyróżniono też i wędkarzy: Brudło, Dolczewskiego,
Jankowskiego, Marcinkowskiego, Masłowskiego, Na-
dolnego, Szulca i Weiskiego.

W roku ubiegłym koło zorganizowalo 6 zawodów
sportowo-rekreacy jnych :

- o mistrzostwo koła. Wśród seniol,<lrv tytuł rvywaI-
czył Piotr Kaczor, a wśród juniorów -_ Krzysztof
kanikowski.

- dla zarządu i działaczy. Zwyciężył Ryszard Siciri-
ski.

- drużynowe. Zwvcięstrvo odniosła drużyna w skła-
dzie: Piotr Baranowski, Ryszard Makowiec, Ro-
man Po1.

_- ,o puchar prezesa. Wśród seniorów zdobył go Ma-
rek Masłowski, wśród juniorów 

- Partyk Jan-
kowski,

- o memoriał Stefana Janickiego, Wśród seniorów

- Marek Masłowski, wśrod juniorów 
- Krzysz,

tof kanikowski.
Koło było też organtzatorem zawodów z okazji dnia
dziecka, sponsorowa ny c|t pr zez Wielkopolskie PrzeC-
siębiorstwo Przetwórstr,va NIięsnego w Śmighr.

Bardzo wysoką ocenę śmigielskie koło otrzymało
od r,vładz okręgu. Z. Szłapka podkreślił, że zara,łł:lc
działalność prezesa jak i skarbnika Edmunda Mac,
ko..t,iaka zahczana jest do wyróżniających.

Punktem kulminacyjnym zebrania były wybor;,-.
Po,"vołano 15 osobowy zarząd (Andrzej Glapa, FerJ;i-
nand Kniwel, Edmund Kreuschner, Bolesław Łasz-
czyński, Edmund Maćkowiak, Stanisław Michalewicz,
Władysław Nowak, Władysław Płócieniczak, Błażej
Ratajczak, Roman Schiller, Krystian Siciński, Rr,-
szard siciński, witold snela, stanisław stachcwski,
Zygmunt Wasielewski), 3 osobową komisję rewizy;-
ną (Jan Marcinkowski, Ireneusz Snela, Marian Wy-
pyszak) i 5 osobowy sąd organizacyjny (Wł lVowak,
B. Ratajczak, R. Siciński, Wiesław Terczewski i Sta-
nisław Trybuła).
W czasie pierwszego posiedzenia wybrarro (tylko)
plezesa - Jerzy Schiller, 1. wiceprezesa - Włady-
sław Nowak i 2. wiceprezesa - Bolesław Łaszczyń,
ski.

Podjęto uchwałę zobowiązującą kazdego członka
do przepracowania 4 godzin na Tzecz środowiska i
w-płacenia 5 złotych na rzecz koła.

Ustalono 30 złotową (dla młodzieży szkolnej 15) opła-
tę z.a pozwolenie wędkowania na własnych stawach,

W wolnvch głosach n-:.órviono o zanieczyszczaniu
stal.,,u przy lr1. Morownickiej, w którym nieltledy
gołym okiem widac substancje olejowe oraz stawu
przy ul, Winnickiej, nieopodal którego jest wylewis-
ko nieczystości płynnych z rniasta.

Problem ten, jak stwierdził Jerzy Cieśla, zostanie
rozwiązany po uruchomieniu oczyszczalni ścieków-.
A ponadto Lurmistrz pogratulował wędkarzom uzys-
kanych osiągnięć i wysokiej oceny okręgu oraz zło-
żył życzenia wszystkiego najlepszego. Przewodniczą-
ca Rady, podkreślając, że wędkowan,ie jest wspałria-
łą rekreacją, zaapelowała do wędkarzy, by na łowis-
zabierali też i córki, Wszystkim życzyła duzych pc-
łowów.

Jerzy Schiller podziękował za zaufanl,e jakirrr go

poi-iownie obdarzono i poprosił wszystkich o dalszą
współpracę 

@. Z.)

",..}roo"'+'<)"-3
BIUR,O RACHUNKOWE

Nowo otwarte
oferuje usługi w zakresie:

- prowadzenie ksiąg i ewidencji

- wypełnianie zeznań podatkowych - PIT-y

- doradztwo podatkowe

RAFAŁ DRATWIŃSKI, Śmigiel,

ul. E. Orzeszkowej 23.

. Z apIaszamy!!!
,
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IeszGzG są
Od 3 marca br. ,,ALtr'ABETYCZNY SPIS

CICIELI STACJI TELEFONICZNYCH W M
I GMINIE ŚMIGIEL" kupić można tylko w:

- sklepie wielobranzowym ,,ASTRA 2" w

WŁAs-
IEścIE

śmiglu

W §przedaŻul_
przy ui. Jagieilońskiej,
bibliotekach w Czaczu, lYietążkowie, Starynr Bo-
janowie i Śmiglu w godzinach ich otrvarcia,
administracji Centrum Kultury w Śmiglu, przy
uI. T. Kościuszki 20, wejście C.

Uwaga! I(siążki będą zaopatrzone we rvkładki za-wie-
rające brakujące w Spisach nun-lery stacji.

Wyniki lU BEegóyg Ulicznych

Zadowoleni mogą być organizatorzy, a przypomnę
że rrinri by}i: Społeczna Miejska Rada Sportu, Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji oraz Centrum Kultr,rry w
Smiglu, IV Otwartych Biegów Ulicznych Wyzwole-
nia Śmigia. Na starcie stanęło 542 biegaczy, prawic
o 100 więcej niż w roku ubiegłym. Wyi-iiki p zcdsta-
wiają się następująco:

300 m dzielvcząt:
1, Mrozkowiak Eu,elina - Osowa Sierr, 2. Markie-
wicz lrena - Osowa Sieri, 3. Zurek Violetta - Przy-
sieka stara.
300 m chłopców:
1. ]t/Iaćkowiak Łukasz - Racot, 2. Kaźmierczak Hu-
bert - Kościan, 3. Gajska Daniel - Kluczervo.
800 m dziewcząt;
1, Hańcz Agnieszka -- G,ostyń, 2. Pietrzak Kamila -Osorva Sień, 3. Ptak Justyna - Racot.
800 m chłopców:
1. Mrug Łukasz - Przysieka Stara, 2. Lis Miclrał -Osorva Sień, 3, Szkudlarek Przemysław - Przysieka
Stara.
1000 m dziewcząt:
1. Gertner Dominika - Osowa Sień, 2, Nlalkiewicz
Maria - Osowa Sień, 3. Rutkowska Katarzyna -Osowa Sień.
1000 m chlopców:
1. Saleta Krzysztof - Osowa Sień, 2. Józefczak
Krzysztof - Osowa Sień, 3. Majewski Tomasz -Poznań.

BIEG GŁÓWNY:
1500 m kobiety:
I. Zawadzka Agnieszka - Osowa Sień, 2. Matys Arr-
na - Osowa Sień, 3. Paluszkiewicz Ewa - Osowa
Sień.
3000 m rnężczyżniz
1, Banach Robert - Poznań, 2. Kolasiński Łukasz .,-
Poznair, 3. Janowicz Jerzy - Leszno.

2 Iutego młodzi piłkarze MAS-ROL Spławie u-
czestniczyli w Święcieclror,vie r.r V Halowym Turnieju
Dltlżyn LZS im. Mieczysława Gierdala, w którym
brało udział B drużyn.

Piłkarze ze Spławia zajqli pierwsze miejsce! Okazały
puchar lvręczali: wojewoda leszczyński Zibigniew
Haupt, z-ca dyr. Wydziałrr Kultury i Sportu UW w
Lesznie Rafał Popłarvski i organizator imprezy --
przewodniczący Rady Woje,,łlócizkiej LZS Stanisław
Zyjewski. KróIem strzelców turnieju zostaŁ zawodnik
N{AS-ROLu Arkadiusz Mania, strzelec 11 bramek.
Drlrżynę do turnieju przygotowal trener juniorów w
MAS-ROL Ryszard Jagodzińsk|. @.z;

(B.M.):

Klasyfikacja zespołowa szkół podstawowych:
l. SP Oso,ła Sień, 2. SP Kluczewo, 3. SP Plz;,vsieka
Stara.
Klasyfikacja zespoło,"va szkół średnich:
i. LKS Csowa Sień

Najstarszym zawoclnikiem biegów b)rł Pan Ecirvard
Kusik - 77 lat - brawol Dla 3 najlepszych biega-
czy w każdej konkurencji organizatorzy ufundowali
nagrody, a rv Biegu Głównym, aprócz nagród rze-
czowych, zawodnicy otrzyrnali puchary ufundowane
przez Burmistrza Śmigla, PrzewodmiczącąRady Miej-
skiej, Dyrektora Centrum, Przervodniczącą ZKRP i
BWP. Wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły posiłek.
Zaw-ocy przebiegły bardzo sprawnie dzięki zaanga-
zowaniu wielu osób: Policji, Straży Miejskiej, stra-
żaków, nauczycieli, działaczy klubów sportowych,
pracorvników Centrum.
Szkoda tylko, że nie dopisali kibice.

§ukces młOdych
piłkarzy ze §plaw§a
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Rnpnłtuo, K*,,(nńąu^"
26.02.97 (środa) godz. 16.30

,,TUNEL". USA, 1996 r. Reż. Rob Cohen, Wyk. Syl-
vester Stallone. Amy Brenneman, Viggo Mortensen.
Film sensacyjny. W tunelu podwodnym łączącym
wyspę Manhattan ze stanem New Jersey, dochoC,zi
do zderzenia samochodów, zaraz potem do wieikiej
eksplozji. Konstrukcja tunelu zostaje osłabiona, złom
betonowy zagradza wyjście, uwięzieni ludzi skazani
są na śmierć. Jest jednak droga ratunku przez szyb
wentylacyjny.

28.02.1997 (piątek) godz. 18.30

,,STRIPTEASE", USA 1996. Reż. Arrdrerv liet,gmalr.
Wyk. Demi Moore, Burt Reynolds, Arrrrand Assalrte.
Komedia sensacyjna. Pracorvtrica FBI rozwodzi się
z mężem, jednocześnie traci pracę. Sąd odmawi.r jej
prawa do opieki nad dzieckiem, więc dziewczyna zo-
staje striptizerką w popularnym lokalu rozrywko-
wym. O jej wzgtędy stara się miejscowy polityk,

4.03. i 5.03.97 (wtorek, środa) godz. 15.30 i 17.00 oraz
6.03. (czwartek) godz. 15.00

,,DZWONNIK Z NOTRE DAIVIE". IJSA, 1996, R:ż.
Gary Trousdale, Kirk Wise.
Fim animowany. Paryż, wiek XV, miejscowy sędzia
próbuje powstrzymac imigrację Cyganów do miasta.
Podczas akcji zbrojnej powoduje śmierć mężczy,zny
i jego żony. Ich kalekie dziecko zostaje oddane pod
opiekę księży w katedrze. Po latach chłopiec zostajc
tam dzwonnikiem.

6.03.97 (czwartek) godz. 16.30

,,NOCNE GRAFFITI", Polska, 1996 Reż. Maciej Di-it-

kiewicz. Wyk. Kasia Kowalska, Marek Korrdrat, Jan
Frycz,
Film sensacyjno-psychologiczny. Komendant poiicji
współpracuje z producentami i handlarzarni narko-
tyków. Tajne służby wpadają na trop współpracy.
policjant zostaje po cichu usunięty. Wszyscy są zailr-
teresowani, by tajernnica nie wyszła na jaw.

7.03.97 (piątek) godz. 19.00 i 20.30

,,KOSMICZNY MECZ". IJSA, 1996. Reż, Joe Pytka.
Wy. Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle.
Komedia wykonana techniką kombinowaną, łączącą
animację z filmem aktorskim. Na Ziemię przybywa-
ją kosrnici, królik Bugs próbuje pokrzyżować ich pia-
ny. Proponuje mecz koszykówki, jeśIi drużyna Zte,
mian wygra, intruzi wyniosą się w kosmos. Okazuje
się jednak, że kosmici potrafią błyskawicznie przy-
swoić .sobie umiejętności zaobserwowane u miesz-
kańców Ziemi. @.M.)

PIILIG|A l §TnAż ffiIEl§KĄ
aWBAGA|Ą SIĘ l. AFEtEffi E:

1. systematyczne oczyszczanie chodników - zgodrrie
z obowiązującą ustawą, obowiązek ten spoczywa
na właścicielu posesji.

2. trzymanie swych psów w ogrodzeniach lub rra u-
więzi. PSY MoGĄ BYĆ NOSICIELAMI cHo-
RÓB W TYM I POMORU ŚWINI,I

3. prawidłowe przechodzenie dzieci z domu do szko-
ły. Dzieci idące z przy,starrku PKP ulicą T. Koś-
ciuszki, gdy widzą straż miejską - idą chodni-
kiem. Gdy jej nie widzą - całą szerokością jezd-
tli, stwarzając poważny stan zagrożenia życta
własnego i irrnych!

Straży znane są nazwiska rodziców, którzy dzie-
ci ,,przepuszczają" przez trasę E5 w najbardziej
niebezpiecznym miejscu. Tam do trageilii może
dojść na oczach niefrasobliwych opiekunów. Przy-
}<łady lekceważenia życia własnego i cudzego -nie tylko w Smiglu, można mnozyć.

BĄDŻl|,IV ZATEM OSTROŹNI
I PRZEWIDUJĄCY !!!

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
ml. aspirant Wi,esłau: Terczewskż
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SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze pisząc o wodociągowaniu

POLADOWA, błędnie podaiiśmy nazi,visko przewod-
niczącego społecznego komitetu rvodociągowania,

Przewodniczącym tegoż komitetu był pan HIEBO-
NINI CICHOSZEWSKI. Zlainteresor,vanych plzepra-
szam'' 

Red.akcja
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Sprzedam okazyjnie

Srrknię ŚlUbną - wzrost 1?0 cnr.

Informacja, tel. 1B0-704.

W
Przyjmę uczniów w zawodzie

mu]alz - tynkarz
Smigiel, uI. E. Orzeszkowej 2ż, te1. 189-177
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