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„Umarłych pamięć dotqd trwa,
Dokąd pamięcią im się płaci".
(W. Szymborska)

Cmentarze są niezbędnymi w krajobrazie przystankami, miejscami odpoczynku,
wyspami ciszy, gdzie po gonitwie życia możemy odetchnąć i odpocząć. Wywołują
różne emocje: budzą poczucie smutku, przypominają o śmierci i przemijaniu. Są
również nośnikiem zjawisk kulturowych i skarbnicą cennych informacji, stanowią
ważną pomoc źródłową w badaniach nad przeszłością miasta.
Historia Śremu odnotowała wiele naz
wisk ludzi, którzy usilną pracą, oddaniem
sprawie, służbie narodowej zdobyli pow
szechny szacunek. Są wśród nich uczestni
cy walk o narodowe i społeczne wyzwo
lenie, nauczyciele, księża, ludzie, którzy
wnieśli swój wkład w rozwój miasta, jego
kulturę, wreszcie zwykli obywatele Śremu,
którzy żyli godnie.

Fot. A utorki

Większość z nich spoczywa na cmenta
rzu parafialnym przy ul. Cmentarnej. Spa
cerując alejkami cmentarza parafialnego
(założonego w 1 ćw. XIX w.) spotykamy
groby o znaczeniu historycznym: Pomnik Po
wstańców z 1848 poległych pod Książem;
Pomnik poświęcony Powstańcom Wielko

polskim 1918/19, mogiły zbiorowe z czasów
I wojny światowej. Wystawne grobowce
XIX w. rodzin: Hamplów, Frydrów, Neymanów, rodziny Kadzidłowskich, Mikołajczaków-Pawlickich, kaplicę grobową Sta
szewskich i Nowaków; rodziny Lompów,
Czabańskich, Śramskich, Muszyńskich. Gro
bowce rodzin. Ciesielskich, Taciaków, Jerzyckich, Miekusów, Malinowskich, Szu
bertów, Szafrańskich, Zapłatów. Wśród
tych okazałych grobów spotykamy skrom
niejsze. Grób Powstańca Wlkp. Kazimie
rza Olszewskiego (1895—1930) porucznika
rez. WP (1885-1931). W wędrówce po
śremskiej nekropolii nie można pominąć
grobów osób, szczególnie miastu odda
nych. Pośród wspaiałych kasztanowców,
jesionów, tui i cisów spoczywa wraz ze
swą żoną Zofią pierwszy polski burmistrz
Śremu Czesław Dutkiewicz (1872—1923).
Cieszył sie autorytetem i szacunkiem mie
szkańców Śremu. Na jego wybór wpłynę
ły niewątpliwie jego zasługi na polu pra
cy społecznej. Bvl członkiem Zarządu Ban
ku Ludowego, piastował rendanturę kasy
kościoła farnego i był reprezentantem To
warzystwa Ubezpieczeń w Schwedt na
Śrem i okolice. Był dyrygentem i prezesem
Koła Śpiewackiego Polskiego (od 1908).
Założył (1893) śremskie gniazdo „SOKO
LA".
Skromnie pod murem cmentarnym spo
czywa prof. Henryk Ogonowski — długo
letni dyrektor Liceum i Gimnazjum w Śre
mie - dobry pedagog i administrator. Utrzymanie szkoły na wysokim poziomie by
ło w dużej mierze jego zasługą. Kształto
wał młodociane dusze, wskazywał naj
wznioślejsze ideały, rozbudzał pragnienia
szlachetnych celów, uczył miłowania Czy
nu, Dobra i Piękna. Był troskliwym opie
kunem młodzieży w szkole i poza nią. W
chwilach trudu i przygnębienia doznawali
zachęty i drogocennych wskazówek od
swego ukochanego wychowawcy!

Na śremskim cmentarzu miejsce ostat
niego spoczynku znalazł Jan Beisert (1866
—1923) Dziekan Śremski, Radca Duchow
ny. Proboszczem śremskim został w 1912
roku a 6 lat później dziekanem dekanatu
śremskiego. Był współzałożycielem kon
wiktu dla młodzieży gimnazjalnej w Śre
mie. W 1918 r. odegrał w Śremie wybitną
rolę pobudzając do zapału w kazaniach
wygłaszanych wczasie nabożeństw polowych i pracując jako kapelan garnizonu
śremskiego.
Dla emigrantów z Westfalii i Nadrenii
zorganizował i odprawił przeszło 50 misji
a nie mogąc sam podołać pracy, zgroma
dził grono księży do pomocy w misjach.
Wyuczył przeszło 20 księży niemieckich j.
polskiego, groszcząc ich u siebie, by za
pewnić wychodźcom opiekę duchowną w
j. polskim. Jako znakomity kaznodzieja
należał także do archidiecezjalnego brac
twa misjonarzy, a z polecenia biskupów,
jako znawca naszej emigracji zarobkowej,
został prezesem Stowarzyszenia robotni
ków polskich w Rzeszy.
Nie sposób wymienić wszystkich na
grobków i grobowców kryjących prochy
Śremian.
Nie tak dawno znalazł tutaj przystań
kochany przez dzieci i młodzież — Ma
rian Zieliński. Długoletni Dyrygent orkie
stry dętej Towarzystwa Muzycznego oraz
kierownik Śremskiego Ogniska Muzyczne
go. Człowiek, o którym zawsze wspominać
będziemy, że „miał trąbkę złotą i złoty dla
wszystkich uśmiech” .
Dziewiętnastowieczna w swym podsta
wowym układzie śremska nekropolia wy
maga szczególnej ochrony. Opieki konser
watora a szczególnie pomocy i zrozumie
nia ze strony mieszkańców, bowiem de
wastacja cmentarza powodcyvana jest nie
tylko upływem czasu oraz szkodliwym
działaniem środków atmosferycznych. Kil
ka nagrobków i zabytkowych grobowców
pozbawiona jest całkowicie opieki.
Sądzę, że znajdą się zwolennicy idei od
nowy cmentarza. Pamiętajmy, że ci którzy
tam spoczywają, „byli czym my jesteśmy, a
są czym my będziemy”.
BARBARA JAHNS

Godnie uczczono 52 rocznicę rozstrzelanych
Po napaści w dniu 1 września 1939 r. Niemiec hitlerowskich
na Polskę, wojska hitlerowskie wkroczyły do Śremu w dniu
8 września 1939 r. Obok wojska zaczęła tu również działać żan
darmeria i policja niemiecka. Już w kilka godzin po wkroczeniu
do Śremu hitlerowcy zburzyli pomnik Powstańców Wlkp. stojący
na Rynku w Śremie.
Następnie przeprowadzili aresztowania byłych uczestników
Powstania Wielkopolskiego, nauczycieli, urzędników, przedstawi
cieli Wolnych zawodów, księży oraz zamożniejszych kupców, prze
mysłowców i rzemieślników, słowem patriotów polskich, których
nazwano wówczas „zakładnikami".
Po aresztowaniu trzymano wszystkich przez kilka dni w śremskim więzieniu.
Nadszedł wreszcie najbardziej tragiczny dzień 20 października
1939 r. W dniu tym zwołano a właściwie to spędzono na Rynek
wszystkich mężczyzn, kobiety i młodych chłopców od lat 16. Wznie
siono tu także dnia poprzedniego specjalny kulochwyt z podkła
dów kolejowych, kamieni i piasku. Przed godziną 10.00 wjechał
na Rynek autobus z plutonem egzekucyjnym. Cały Rynek był ob
stawiony przez hitlerowców z bronią gotową do strzału. W Śremskim Ratuszu odbywał się sąd doraźny skazujący aresztowanych
„zakładników" na śmierć.
W tym jakże tragicznym dniu 20 października 1939 r., zostali
zamordowani: Józef Adamski — stolarz ze Śremu, Jan Berełkowski — kupiec ze Śremu, Stanisław Czorek — nauczyciel z Krzyża
nowa, Hieronim Dąbrowski — adwokat ze Śremu, Marian Ernst —
kupiec ze Śremu, Zygmunt Grąbczewski — właściciel ziemski z Ga
ju, Karol Janusz — notariusz ze Śremu, Edward Kaczmarek —
technik budowlany ze Śremu, Ignacy Król — rolnik z Ostrowa, Le
on Laudowicz — dyrektor majątku Nochowo, Franciszek Malino
wski - właściciel fabryki maszyn rolniczych ze Śremu, Seweryn
Matuszewski — lekarz, przywódca Powstania Wielkopolskiego ze
Śremu, Leon Meller — inspektor samorządowy ze Śremu, Antoni
Muślewski — właściciel młyna ze Śremu, Władysław Nowak wójt gminy Śrem, Wojciech Pawłowski — rolnik z Olszy, ks. Anto
ni Rzadki — prefekt gimnazjum ze Śremu, Walenty Scheller —
urzędnik inspektoratu szkolnego ze Śremu, Witold Staniewski sędzia ze Śremu.
Takie same krwawe egzekucje odbyły się także w dniu 20 paź
dziernika 1939 r. w Mosinie 15 rozstrzelanych, w Książu 17 roz
strzelanych (w tym 7 z Książa i 10 z Dolska) i w Kórniku 15
rozstrzelanych.

W dniu 20 października br. w 52 rocznicę rozstrzelanych od
były się w Śremie liczne uroczystości. O godzinie 10.00 odbyła
się w kościele farnym msza święta a po mszy na cmentarzu przy
tym kościele przy grobie poległych, odbyły się modły, zgromadzo
nych tam uczestników uroczystości.
Następnie wszyscy przeszli na Plac 20 Października. Tu po
odegraniu hymnu przez orkiestrę dętą Towarzystwa Muzycznego
w Śremie pod dyrekcją Michała Ratajczaka, złożono na płycie
rozstrzelanych wieńce i wiązanki kwiatów.
Grzegorz Kaczmarek kandydat na posła zamiast przemówienia
okolicznościowego, odczytał wiersz mieszkańca Śremu — Jana
Jankowskiego dot. tej jakże ohydnej zbrodni, popełnionej przez
hitlerowców 52 lata temu.
Następnie odczytano imiona i nazwiska pomordowanych w
dniu 20 października i 12 zamordowanych Polaków w dniu 8 lis
topada 1939 r. w starej strzelnicy w Zbrudzewie. W uroczystości
wzięły udział poczty sztandarowe Związku Kombatantów RP i By
łych Więźniów Politycznych, Powstańców Wielkopolskich, Inwali
dów Wojennych, harcerzy i innych organizacji społecznych.
Po odegraniu przez orkiestrę dętą „ROTY" organizatorzy uro
czystości i członkowie rodzin poległych udali się do klubu „M a 
ciuś" gdzie wspominano o tamtym tragicznym dniu. Córka Anto
niego Muślewskiego, pani Danuta Muślewska mówiła, że jej o j
ciec zdążył jeszcze na kawałku kartonu wyjętym ze śmietnika na
pisać do rodziny choć bardzo krótki list pożegnalny „Moi jedyni
żegnajcie, idę na śmierć” . Kartkę tę znaleziono w kieszeni jego
płaszcza, który po egzekucji przyniósł ktoś rodzinie.
W czasie spotkania prezes Zarządu Koła Miejsko-Gminnega^k
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ś re ^ ^
mie — Jerzy Grzech stwierdził w swoim wystąpieniu, że jeszcze
parę lat temu organizacją tych i nie tylko podobnych uroczystości
zajmował się Zarząd Koła Miejsko-Gminnego ZBoWiD, to jed
nak obecnie, organizatorem tych uroczystości jest Stronnictwo
Demokratyczne w Śremie, na czele z prezesem — Hieronimem
Bartkowiakiem, który wkłada wiele wysiłku, aby uroczystości te
wypadały godnie, zarówno dla mieszkańców Śremu, jak i rodzin
poległych, którzy na te uroczystości przyjeżdżają nieomal ze
wszystkich zakątków kraju.
Spotkanie to jak co roku odbyło się w miłej i ciepłej atmosfe
rze przy gorącej kawie, herbacie i ciastkach.
Zarówno organizatorzy jak i rodziny poległych ubolewali nad
tym, że na uroczystości te nie przybył nikt z Zarządu Miasta
i Gminy bądź z Prezydium Rady miasta.
STANISŁAW FALECKI

Tysiące Siemianngiądatelewizję satelitarną
Śrem stół się jednym z miast, w którym satelitarna kablowa telewizja osiedlowa
staje się powszechną i dostępną dla tysięcy mieszkańców. Dzięki inicjatywie wielu
osób, o których mówi nam TADEUSZ SKOTARCZAK pracownik Administracji
Spółdzielni Mieszkaniowej na Jezioranach są już okablowane siecią TVSAT takie
osiedla jak: „Helenki", gdzie ogląda programy 560 rodzin. Głównym inicjatorem
powstania sieci kablowej na tym osiedlu był p. Bogdan Łapiński i Samorząd Osie
dlowy.
W pierwszej połowie br. około 100 ro
dzin z bloków przy ul. Poznańskiej ma tak
że możliwość odbierania TV SAT. Tam z ko
lei inicjatorem założenia połączeń kablo
wych był p. Piotr Lesiński.
Najwięcej, bo 3190 rodzin odbiera pro
gramy TV SAT na osiedlu Jeziorany. Abo
nenci moją możliwość oglądania 6 pro
gramów. Instalacje sieci kablowej wyko
nał Zakład Elektroniiki Profesjonalnej
„VECTOR” z Gdańska.
Od kilku tygodni emitowany jest lokal
ny program telewizyjny na kanale MTV,
w piątki o 17.30 i powtarzany w ponie
działki o tej samej porze. W programach
lokalnych są informacje o wydarzeniach
w mieście i gminie, aktualności kultural
ne, sprawy oświaty, rozrywka itp.
Znaczący wkład pracy nad uruchomie
niem lokalnej telewizji wnieśli: pracownicy
działu kulturalnego SM — Andrzej Lazar,
Wojciech Majchrzak i Zbigniew Kubski.
W czasie rozmowy podkreślili, że kierowni
ctwo SM Jeziorany, poza obecnym pomie
szczeniem udostępniło dodatkowe przy
Klubie ,,RELAX", gdzie zorganizowane zo
stanie studio emisyjne z prawdziwego zda
rzenia. Przy wsparciu sponsorów (a tacy
już się nawet zgłosili) studio takie może

powstać w ciągu kilku miesięcy. W związku
z tym planuje się nawiązać ściślejszą
współpracę ze szkołami, placówkami kul
turalnymi, celem prezentowania przez nie
swojej działalności i dorobku.
Nad całością funkcjonowania osiedlo
wej kablowej TV SAT i lokalnego studia
czuwa Rada Programowa z przewodniczą
cym mgr inż. Piotrem ZDANKIEWICZEM.
W końcu października br. zwiększyła się
jeszcze widownia TV SAT — Jeziorany. Pod
łączono mieszkania 420 rodzin (z ulic:
Nowa Strzelnica, Wojska Polskiego, Prze
mysłowa, Ks. A. Rzadkiego, J. Klilńskiego).
Ostatnio zawiązał się nowy komitet uru
chomienia sieci kablowej dla rodzin mie
szkających przy ul. Modrzewskiego, Ko
chanowskiego, Powstańców Wielkopolskich.
Prawdopodobnie skorzysta z tego ok. 150
rodzin w tym rejonie. Myśli się też o ka
blowej TV SAT na osiedlu domków jedno
rodzinnych pomiędzy ulicami: J. Kilińskie
go, Wojska Polskiego, Przemysłowej, Grun
waldzkiej. Być może w roku przyszłym TV
SAT w Śremie oglądać będzie już ok. 10
tysięcy mieszkańców.
Dla pełnej informacji dodajmy, że stu
dio lokalne działa również na Osiedlu
Helenki (emisja w soboty po południu,

także na kanale MTV.). Tymczasem dodat
kowo uruchomiono 2 dalsze programy,
czyli jest ich do oglądania teraz 8.
Inicjatorzy TV SAT i firma „Vector" za
pośrednictwem „Głosu Śremskiego" życzą
wszystkim korzystającym z sieci kablowej
telewizji dobrego odbioru, bez usterek fonii
i wizji.
GABRIEL JASIŃSKI

Rys. Eugeniusz A. Ferster

80 Bat Towarzystwa Muzycznego w Śremie
Początek XX wieku i lata bezpośrednio poprzedzające pierw
szą wojnę światową, to czasy największego rozkwitu potęgi Nie
miec. Kultura niemiecka wciskała się brutalnie do życia kultural
nego narodów ujarzmionych. Rozbudowujący się militaryzm nie
miecki posłużył za narzędzie niesłychanego w dziejach ucisku
i Kulturkampfu, zwłaszcza w województwie poznańskim.
Niebywałe gwałty i represje niemieckie wkraczały we wszystkie
dziedziny życia społecznego i kulturalnego Polaków, prowokując
do buntu i walki. Jednym z przejawów tego protestu i woli walki
była inicjatywa kilku zapaleńców, którzy wśród terroru i szykan
założyli w Śremie 11 grudnia 1911 r. Towarzystwo Muzyczne. Za
daniem powstałego Towarzystwa było zorganizowanie zespołu mu
zycznego. Brak było jednak instrumentów i środków na ich zakup
oraz sali do ćwiczeń.
Dzięki jednak ofiarności założycieli Towarzystwa, wszystkie te
trudności zostały dość szybko pokonane. Bank Ludowy w Śremie
udziela na prywatne weksle pożyczkę, za którą członkowie Towa
rzystwa zakupili instrumenty dęte. Aby uniknąć prześladowań ze
strony władz niemieckich, próby orkiestry urządzano w piwnicy
jednego z domów.
Pomimo wielkich trudności finansowych, lokalowych i organiza
cyjnych pierwszy występ orkiestry odbył się już 28 stycznia 1912 r.
to jest w kilka tygodni po założeniu zespołu. Jego dyrygentem
był wówczas Teofil Schutz. Do największego rozkwitu doszło To
warzystwo Muzyczne w 1930 r. Rzetelna praca na próbach daje
świetne wyniki, a liczne występy publiczne rozsławiły orkiestrę To
warzystwa w całej okolicy i ogromnie podniosły jego znaczenie.
B Kierownikiem i dyrygentem jest już wówczas Stanisław Ciesiel
ski. W roku 1933 orkiestra ta wyjeżdża na zlot na Węgry jako
reprezentacyjny zespół Harcerstwa Polskiego i odnosi tam wiel
kie sukcesy. Na podobną imprezę w 1937 r. udaje się do Ho
landii.
Towarzystwo Muzyczne bardzo aktywnie przejawiało swoją dzia
łalność do wybuchu U wojny światowej. W okresie okupacji hitle
rowskiej wielu jego członków hitlerowcy rozstrzelali, wywieźli do
obozów koncentracyjnych lub wysiedlili na tułaczkę do General
nej Guberni.
Znaleźli się jednak ludzie i działacze, którzy pomimo represji
i prześladowań ze strony okupanta hitlerowskiego zdołali choć
częściowo zabezpieczyć w domach prywatnych majątek Towarzy
stwa w postaci biblioteczki repertuarowej, nut i instrumentów mu
zycznych.
Zaraz po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. wielu z po
zostałych przy życiu członókw zaczęfo na nowo organizować To
warzystwo i jego zespoły. Brak było jednak ludzi, częściowo in
strumentów, a co najważniejsze jakiegoś moralnego poparcia
ze strony ówczesnych władz. Wprawdzie wskrzeszoną orkiestrą
zaopiekowało się kilka instytucji i organizacji, jak LPŻ, Państwo
wy Ośrodek Maszynowy i inne, nie dawało to jednak trwałych
podstaw do pracy.
Na początku 1958 r. dawni działacze postanowili przystąpić
do reaktywowania Towarzystwa Muzycznego w Śremie.
Zorganizowano wiele zebrań, przeprowadzono w gronie dziatczy wiele ciekawych i wartościowych dyskusji. Ostatecznie dzięi pomocy Referatu Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodo
wej w Śremie, na ogólnym zebraniu w dniu 15 listopada 1959 r.
reaktywowano Towarzystwo Muzyczne.
Prezesem jednogłośnie wybrany został dawny jego członek, go
rący inicjator reaktywowania Towarzystwa, entuzjasta upowszech
nienia muzyki, z zawodu prawnik, mgr Stanisław Mróz. Dyrygen
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Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II gromadzi do
kumentację związaną z osobą i działalnością Ojca Świętego,
Obok dokumentów papieskich, książek, albumów i publikacji, wy

tem zespołu został Marian Zieliński, który już od 1945 r. włożył
wiele wysiłku w upowszechnianie kultury muzycznej w Śremie.
Część instrumentów ocalała, część wypożyczył Referat Kultu
ry PPRN w Śremie z Zakładów Materiałów Budowlanych z Dol
ska w ramach tak zwanej akcji „Miliony” , którą zorganizowano
z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1959 r. Towarzystwo
postawiło sobie za zadanie przede wszystkim założenie dobrej
orkiestry dętej.
Początkowo brak było kandydatów, ale wkrótce — wbrew pe
symistycznym przewidywaniom pseudopedagogów twierdzących,
że młodzież jest bezideowa, że trudno będzie zapalić ją do akcji,
wymagającej systematycznej pracy - znaleźli się młodzi entuzja
ści muzyki.
Pierwszy publiczny występ odbył się już w marcu 1960 r. to jest
w kilka tygodni po założeniu zespołu na walnym zebraniu Pow
szechnej Spółdzielni Spożywców vi Śremie.
Po wyprowadzeniu się ze Śremu do Kalisza Stanisława Mroza
na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na prezesa Towarzystwa
Muzycznego wybrano Bogusława Danielewicza, który funkcję tę
pełnił do 25 kwietnia 1978 r.
W dniu 26 kwietnia 1978 r. w wyniku wyborów na prezesa wy
brano Stanisława Faleckiego, który funkcję tę pełnił 9 lat.
Po rezygnacji z funkcji prezesa przez Stanisława Faleckiego,
na prezesa wybrano kol. Władysława Juniewicza a Stanisław Falecki objął funkcję sekretarza, którą pełni po dzień dzisiejszy.
8 kwietnia 1990 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wybor
czym na prezesa wybrano członka orkiestry dętej kol. Stanisła
wa Mikołajka, który funkcję tę pełni po dzień dzisiejszy.
Przez długie lata orkiestra dęta Towarzystwa Muzycznego wy
stępowała w Śremie na wszystkich uroczystościach państwowych,
festiwalach, koncertach, jubileuszach, dożynkach gminnych i po
wiatowych i na uroczystościach kościelnych jak: Boże Ciało, Pa
sterka i wielu, wielu innych.
Godnym do podkreślenia jest fakt organizowania przez Zarząd
Towarzystwa Muzycznego wspólnie z Zarządem Związku Komba
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnych wycieczek
dla członków orkiestry dętej, w wyniku których w ostatnich latach
zwiedzono: Warszawę, Żelazową Wolę, Gdańsk — Westerplatte,
Szczecin, Kraków — Wawel, Oświęcim, miejsca walk partyzanc
kich na Kielecczyźnie, Łódź, Poznań, pałac i muzeum w Czarnolesiu, gdzie żył i tworzył Jan Kochanowski, Wolę Gutowską, gdzie
w ostatnich już dniach wojny obronnej 1939 r. walczył gen. Fr.
Kleberg, Wrocław, gdzie zwiedzono Panoramę Racławicką i wie
le, wiele innych miast, miejsc historycznych bitew i zabytków
kultury. Wycieczki te były nagrodą dla członków orkiestry dętej,
z których zawsze ich uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
W dniu 25 kwietnia 1991 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł
długoletni dyrygent, zasłużony działacz kultury* społecznik i kom
pozytor kol. Marian Zieliński, który w bardzo dliżym stopniu przy
czynił się do upowszechnienia kultury muzycznej na terenie na
szego miasta, byłego powiatu śremskiego i Wielkopolski. Był
nauczycielem i wychowawcą muzyki wielu pokoleń.
Biorąc pod uwagę ogrom zasług Mariana Zielińskiego i wkład
jego pracy w dzieło Towarzystwa Muzycznego Zarząd wystąpił z
inicjatywą o nadanie Towarzystwu Jego imienia.
Po śmierci Mariana Zielińskiego obowiązki dyrygenta orkiestry
przejął wychowanek Towarzystwa Muzycznego, uczeń Mariana
Zielińskiego — Michał Ratajczak.
STANISŁAW FALECKI
dawanych w różnych krajach świata, posiada dział numizmaty
czny, filatelistyczny oraz dokumentację fotograficzną, wizualną i
dźwiękową. Zbiory muzealne obejmują dary i pamiątki przekazy
wane Papieżowi — szczególnie przez Polaków — podczas audien
cji i podróży papieskich. Poza tym prowadzi akcję wydawniczą
między innymi miesięcznik pt. Kronika Rzymska, która pragnie
dostarczyć rodakom rozsianym po wielu zakątkach świata bieżą
cych informacji o wydarzeniach w „polskim Rzymie" za czasów
pontyfikatu Jana Pawła II. Realizuje również filmy i videokasety
o tematyce papieskiej, urządza wystawy. Ośrodek mieści się w
rzymskim Domu Polskim Jana Pawła II, przy ulicy Via Cassia 1200,
otwartym przez Ojca Świętego w dniu 7 listopada 1981 roku. W
Domu Polskim można dobrze wypocząć po trudach związanych
ze zwiedzaniem „wiecznego miasta" w przepięknym parku ota
czającym ośrodek, korzystać z noclegów i posiłków zagwaranto
wanych przez miłą atmosferę polskich sióstr zakonnych. Radzę
skorzystać.
JAN JANKOWIAK

Jeszcze o Chudobie
Dzisiejsi dziennikarze nie posiadając argumentów w zwalcza
niu niektórych wypowiedzi, dla udowodnienia swoich racji, się
gają do stosowania zniekształceń i zafałszowań atakowanych tek
stów. Ogólnie nazywa się to manipulowaniem. Stąd często w na.. szej prasie znajdujemy sprostowania i protesty przeciwko tej
metodzie manipulacyjnej („Polityka” , „Gazeta Wyborcza” "jak
również różne „oświadczenia” w okienku telewizyjnym).
Na śremskim podwórku w doskonały sposób „zamanipulował"
ostatnio Pan ja-ja w tekście „Replika na... zdziwienie!?" po
mieszczonym w „Gazecie Śremskiej" - nr 2 (5). Broniąc niefor
tunnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy
Stanisława Chudoby — wprawdzie tylko w domniemaniu - jed
nakże każdy, kto czytał „Sentymenty protestują" (Głos Sremski”
nr 10 (76) — łatwo może się domyślić o czm Autor ja-ja pisze:
„A to heca1 Jeszcze niedawno łamy „Głosu Sremskiego" po
brzmiewały od połajanek (tu wymienia moje nazwisko), który
odsądzał z kolei Radę od przysłowiowej „czci i wiary” za powa
żenie się na pomysł zmiany nazw niektórych ulic i przy okazji
pohańbienie nazwiska pewnego śremianina, znanego ze swego
patriotyzmu, bohaterstwa i zasług” .
W moim felietonie ani razu nie pisałem o ulicach, ale tylko
i wyłącznie o ulicy Stanisława Chudoby. I nie reagowałbym na za
czepkę osobistą, ale oburzyło mnie jakby z lekką pogardą po
wiedzenie „pohańbienie nazwiska pewnego śremianina, znanego
ze swego patriotyzmu, bohaterstwa i zasług” .

Chcę przypomnieć, co kiedyś pisałem: Stanisław Chudoba za
zorganizowanie manifestacji bezrobotnych w Gnieźnie wyszedł z
więzienia sanacjnego z gruźlicą. Jako ochotnik dostał się do nie
woli w wyniku kampanii wrześniowej. Po zwolnieniu z niej na
skutek słabego zdrowia działał w Warszawie w podziemiu jako
redaktor „Barykady Wolności” i doprowadził do utworzenia Ro
botniczej Partii Socjalistów. W dniu 6 grudnia 1943 roku został
rozstrzelany przez hitlerowców. Śmierć z ręki faszystów nobilituje
każdego Polaka, tylko nie pewnego śremianina, który nie zasłu
guje na wyjawienie jego nazwiska. No cóż, pojęcia się zmienia
ją. Dzisiaj za bohatera uchodzi ktoś, kto spał na styropianie,
możliwie blisko Wałęsy.
Gdyby uchwala Rady Miejskiej dotyczyła tylko zdjęcia tabliczki
z nazwiskiem Chudoby, można by to w końcu przeboleć, kiedy
jednak zdarzyło się, że w pewnym mieście „odebrano" ulicę na
wet Kopernikowi, daleko Chudobie do sławnego astronoma. Przy
pomnę tylko, że zmiana nazwy ulicy wprost ośmieszyła Marszałka
Piłsudskiego, który swoją działalność polityczną rozpoczął w or
ganizacji socjalistycznej, podobnie jak Prezydent Wojciechowski
oraz marszałkowie Sejmu Daszński i Niedziałkowski. Po zawie
szeniu nowej nazwy ulicy może jakiś cynik powiedzieć: „Patrzcie,
patrzcie, dwóch socjalistów pobiło się o ulicę” . Chcę tu jeszcze
raz przypomnieć co na ten temat pisałem: „Czyż Józef Piłsudski,
osoba nieskazitelnego honoru i swoistej dumy zgodziłby się za
jąć miejsce po kimś? On, który zawsze i wszędzie byt pierwszy!"
Każdy człowiek może popełnić błąd czy jakąś pomyłkę i to go
nie hańbi. Negatywnie ocenia się jednak trwanie w uporze mi
mo świadomości popełnienia błędu. Przyznanie się do niego
wzbudza szacunek, wiarygodność i zaufanie. I tak z pewnością
zostałaby przyjęta zmiana uchawły, która mogłaby równocześnie
wskazać, że ulicą J. Piłsudskiego nazwie się nową arterię,.za
istniałą przy rozbudowie miasta.
MARCELI SZCZĘSNĄ

R e p lik a n a r e p lik ą
W zasadzie nie zajmuję się anonimami,
gdyż uważam to za rzecz poniżej godno
ści osobistej przyzwoitego człowieża. W tym
przypadku uczynię wyjątek, ponieważ po
dejrzewam, że sprawa zasadza się na nie
porozumieniu. Otóż, przebrnąwszy jakoś
przez bełkotliwą metaforę, o jakichś szma
tach czy łatach dowiedziałem się, że autor
(ją-ja) notatki zamieszczonej w n-rze 2
„Gazety Śremskiej" zarzucił mi brak od
wagi w formułowaniu wniosków w cyklu
moich artykułów o budownictwie wieloro
dzinnym w Śremie publikowanych w „G ło
sie Śremskim” . Gdyby Szanowny Autor zażył
coś na wstrzymanie i doczekał końca tego
cyklu, wówczas znalazłbby na końcu wy
raźnie sformułowane wnioski. Ponieważ te
go nie uczynił, wystawił się na pośmiewisko
i kompromitację, ale to jego sprawa. W
tym mało wybrednym pamflecie najbar
dziej zabawnym jest fakt, że brak odwagi
zarzuca mi ktoś, kto sam nie potrafi pod

pisać się pełnym imieniem i nazwiskiem,
— widocznie przerażony strachem przed
własną odwagą. Jest to zresztą wspólną
cechą
redaktorów „Gazety Śremskiej",
którzy jako bez wyjątku produkt komuni
stycznego wychowania uważają, że bez
pieczniej jest poszczekiwać zza zam
kniętej bramy niż stanąć z otwartą
przyłbicą na udeptanej ziemi. Wiąże się
z tym kwestia wiarygodności „Gazety
Śremskiej", ale to jest już zmartwieniem
samej Redakcji. I jeszcze jedno wyjaśnie
nie: — nie jest moim idolem Janusz Korwin-Mikke i on o tym doskonale wie, bo
to ja właśnie byłem, a nie autor pamfletu,
— jednym z delegatów Okręgu Wielkopol
skiego UPR na Kongres tej partii w paź
dzierniku ubiegłego roku.
Na koniec krótka historyjka: - w po
czątkach naszego stulecia na obszarze
byłej Kongresówki, ale nie tylko, — dzia
łała banda, - jakbyśmy dziś powiedzieli,

K to p o d k im d o łk i k o p ie ...
Nie było to ani za górami ani za lasami, lecz w jednej z wio
sek Ziemi Śremskiej.
Żyła tam z dwiema córkami, ich mężami oraz trojgiem wnu
cząt Zofia M. — właścicielka gospodarstwa o obszarze 11 ha.
Tej wielkości areał oznaczał, że wdowa znajdowała się na dnie
wiejskiej hierarchii społecznej... była tzw. kułaczką: kapitalistką.
wyzyskkn/aczką — wrogiem ludu i jego władzy. Nic to, że z sił
najemnych nie korzystała. Nic to, że grunta gospodarstwa były
liche.
Zmorą uznanych za kapitalistów rolników były obowiązkowe
dostawy zboża i żywca oraz nadmierne podatki. Nakładane na
nich ciężary prowadziły ich gospodarstwa zwolna do updku.
Jednak p. Zofii komuchy nie potrafili ugodzić. Gdy żądanych
przez ateistów darów Boga z własnego gospodarstwa brakowa
ło - znajdowała je na rynku. Na takie zakupy pozwalała bardzo
tania siła robocza — członków rodziny — zięciów. Picę ich stano
wiło jedynie skromne jadło i kiepska gatunkowo: odzież, bielizna,
obuwie oraz — skąpo wydzielane - papierosiska. Janek i Kazik
ani nie złorzeczyli, ani nie sarkali, chociaż przed ożenkiem jako
fabryczni robotnicy byli opłacani o wiele lepiej. Teściowa była
z nich zadowolona: byli jej ślepo posłuszni i harali jak mrówki.
Postawa niezrozumiała? Nie. Babcia obydwu obiecała przekazać
gospodarstwo. Przysięgli obietnicę zachować wobec wszystkich w
tajemnicy. Przede wszystkim wobec siebie. To oczywiste. Że ta

— terrorystów organizująca i wykonująca
napady z bronią w ręku na pociągi, rabu
jąc pasażerów i kasy stacyjne, by zdobyć
pieniądze na wywrotową działalność pe
wnej partii. Nie sposób wykluczyć,czy jakaś
część zrabowanych walorów nie przykleiła
się do prywatnych kieszeni wykonawców
tych napadów. Tak się składa również, że
przywódcą tej bandy był niejaki Józef Pił
sudski. I nic dziwnego, że ta niezbyt jasna
przeszłość późniejszego Marszałka nastrę
czała tylu trudności przedwojennym histo
rykom i hagiografom w opisywaniu jego
życiorysu.
Sądzę, że p. Marceli Szczęsny stając
w obronie nazwy ulicy Chudoby w Śremie
miał do tego prawo, chociaż sam nie po
dzielam jego stanowiska uważając, że
między Piłsudskim a Chudobą mieści się
cała galeria Polaków zasługujących na
upamiętnienie ich nazwisk w nazwach ulic.
Natomiast daleki jestem od stawiania
przed plutonem egzekucyjnym każdego,
kto myśli inaczej niż redaktorzy „ G a z ę ^
Śremskiej” .
KAZIMIERZ G IN T I^

jemnicę wypaplali przed sąsiadami — to już kwestia ludzkich
słabostek.
Ale nie uprzedzajmy dalszych wypadków, konstatując z niesma
kiem fakt postawienia wyżej statusu kułaka od przynależności do
klasy kierowniczej.
Kazimierz W. był właścicielem sąsiedniego gospodarstwa.
Obydwa obejścia oddzielał mocno sfatygowany, gnijący, drew
niany płot. Z jednej jego strony znajdowało się kazimierzowe
podwórze, a z drugiej - zofiowy ogród, odwiedzany przez vis a
vis kury. Nic prostszego, jak dziury w płocie załatać powiemy
P. Zofia ograniczała się do gromkiego pomstowania na sąsiada.
Jej zdaniem, do niego należała naprawa.
Pewnego dnia, wczesnym rankiem, po wejściu do ogrodu na
sza gospodyni wydała z siebie okrzyk zgrozy. Ujrzała zagon do
rodnych truskawek doszczętnie zryty świńskim ryjkiem. Zwisające
(przegniłe) dwie sztachety smętnie wskazywały drogę bezczelne
go szkodnika.
Poniechała jeremiady, bo, nagle, dostrzegła myśl srogiej zem
sty. Przywołani z domostwa zięciowie, w try miga wykopali przy
„zbudowanej” przez żarłocznego świniaka furtce - dół, nałożyli
na niego fasolowe tyczki. Pokrycie zaś ich chrustem, który posy
pali ziemią — uwieńczyło dzieło.
Przewidywania nie zawiodły. Już o świcie celnie ugodzony w
skroń czworonóg, w zgotowanej mu pułapce, zakończył żywot.
c .d . n a Jtr. 5

K to p o d k im d o łk i k o p ie ...
c .d . ze s tr. 4

★

Tylko część łupu zdążyła znaleźć się w żołądkach pozbawionej
truskawek rodziny. Już po dwóch dniach bowiem przeszukujący
obejście milicjant znalazł w piwnicy, pod kartoflami, beczkę z
czekającymi na wędzenie szynkami, boczkiem i wędlinami oraz
gar smalcu.
Wojna o plot stanowiła publiczną tajemnicę wsi. Gdy gliniarz
w od lat nie naprawianym płocie zobaczył nowe sztachety, po
rozmowie z poszkodowanym nie potrzebował zdolności Scherlcka Holmesa, aby zrozumieć, gdzie szukać zaginionej. Pozostała
do wyjaśnienia ilość zamachowców i ich role.
Początkowo zięciowie całą winę wzięli na siebie. Utrzymywali,
że świnkę znaleźli na drodze, w czasie przechadzki, gdy dogo
rywała — potrącona przez samochód.
Dochodzeniowiec (wiedział już, że obaj chwalili się przyrze
czonym gospodarstwem) nie dal się wziąć na takie plewy... Gdy
z przeczytanych im protokołów dowiedzieli się o prowadzonej w
stosunku do nich grze — pękli. Powiedzieli prawdę i tylko prawdę.

★

O obronę jednego z zięciów poprosiła mnie jego siostra. Od
niej dowiedziałem się, że klient na pomoc żony nie ma co liczyć,
gdyż jest na niegoo burzona, iż „sypnął" matkę.
Nie trudno się domyślić, że stopień winy Jana i Kazika był o
wiele niższy (rzutowało to znacznie na wymiar kary) przy przyję-

ciu, iż czyn ich był następstwem wykonania przez nich woli chle
bodawczym, która — trzeba tu dodać — od przypisanej jej roli
się odżegnała. Powiecie, że często, niezgodnie z prawdą prze
stępca broni się kosztem drugiego. Tak. I dlatego pomówienie
(mamy tu z nim do czynienia) nie wystarczy do przyjęcia winy
pomówionego, jeżeli nie towarzyszy mu jakikolwiek inny dowód.
Chociażby pośredni (poszlaka). W tej sprawie była nim, nie za
przeczony sąsiedzki konflikt.
Broniąc Kazika, musiałem pomagać prokuratorowi w oskarże
niu babci. Ten miał poczucie swoistego humoru, bo przemówie
nie zaczął od oświadczenia, że „przyłącza się z góry” do moich
wywodów w przedmiocie winy podżegaczki. Dlatego też mówił
krótko. Podkreślił „bezgraniczną chciwość kulaczki, która dopro
wadziła do zagarnięcia mienia biednego sąsiada (należał do
chronionych średniorolnych)” . Zażądał dla niej kary 2 lat więzie
nia. Określenie wysokości kary dla pozostałych oskarżonych po
zostawił uznaniu sądu.
Tenor mego przemówienia był oczywisty: bez podżegaczki nie
błoby świniobójców - cieszących się dotąd nieskazitelną opinią
robotników — zniewolonych przez korzystającą z ich taniej pracy
rolniczkę.
Po roku z z a w ie s z e n ie m i 2 lata — oto finał procesu.
P.S. W dwa tygodnie później p. Zofia przekazała mi — cytuję
z jej listu - „nagrodę za to, że gospodarstwo nie pozostało bez
rak do pracy". Czyż gest ten nie był dowodem wielkiej chłopskiej
miłości do ziemi?
S. LWOWICZ

Muzeum w Rejentówce
Zapadła decyzja, że Muzeum Śremskie znajdzie nareszcie sta
łą i godną siedzibę. Po likwidacji żłobka miejskiego przy ul. Mic
kiewicza, ten obiekt właśnie przeznaczony został na zbiory mu
zealne.
Budynek pobudowany został na początku XX w. i od 1948 roku
był własnością notariusza i adwokata Tadeusza Mierzejewskiego.
Po stosownej adaptacji pomieszczeń dla celów muzealnych, na
co zarząd miasta przeznaczył do końca br. 80 min zl placówka
ponownie pełnić będzie normalnie swoje funkcje, (ape)
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

kronika lokalna
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W 73 rocznicę odzyskania niepodległo
ści uczczono w Śremie bardzo bogatym
fcrogramem. W Bibliotece zorganizowano
sesję popularno-naukową a na obiektach
sportowo-rekreacyjnych miasta rozegrane
zostały m.inn. mistrzostwa w tenisie sto
łowym, turniej tenisa zimnego, piłki siat
kowej, zawody w ratownictwie WOPR.
9 XI br. na PI. 20 Października odbył się
podczas capstrzyku Apel Poległych. 11 XI
odprawiona została w kościele farnym
msza za Ojczyznę.
Wśród imprez kulturalnych cieszyły się
zainteresowaniem: koncert w 80-lecie To
warzystwa Muzycznego w Śremie i spektakl
poetycko-plastyczny pt. „Ziemia jałowa” .
Z popisami wystąpili również uczniowie
Oąniska Muzycznego w Śremie.
ZJEDNOCZENIE BRACTW KURKOWYCH

8-9 XI 1991 r. W sali Ratusza poznań
skiego z udziałem delegacji Bractwa Kur
kowego w Śremie odnowiona została dzia
łalność Zjednoczonych Kurkowych Bractw
Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Po
znaniacy mogli też obejrzeć paradną de
filadę kilkudziesięciu organizacji kurko
wych z całej Polski. W godzinach popołu
dniowych w sobotę bracia stanęli do strze
lania kongresowego. Warto zaznaczyć, że
śremskie bractwo w okresie przedwojen
nym aktywnie uczestniczyło w pracach
Zjednoczenia.

Przez tydzień (10—17 bm.) odbywały się
VI Dni Kultury Chrześcijańskiej pod ha
słem przewodnim „Wiara jest życiem".
Spotkania, koncerty, kiermasze książek re
ligijnych przygotowane zostały w obiek
tach kościelnych.
SPOTKANIE Z „LUPIKIEM"

Ruch filatelistyczny w Śremie ma już
swoje długie tradycje. Istnieją tu 3 koła
starszych zbieraczy znaczków oraz koła
młodzieżowe przy każdej ze szkół podsta
wowych. Najbardziej aktywne jest Koło
Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej nr 2.
Co roku w miesiącu październiku ob
chodzony jest Dzień Znaczka Pocztowego
(9. 10.), a 18. 10, Dzień Łącznościowca. Z
tej kazji, pprzedzającej te daty dbywają
się w kołach różne imprezy
i konkursy,
szczególnie w kołach młodzieżowych.
Finał tych młodzieżowych imprez odby
wa się zawsze w pierwszą niedzielę paź
dziernika w Poznaniu w Sali Wielkiej Pa
łacu Kultury tzw. „Spotkanie z Lupikiem".
Konkurs odbywa się zawsze pod patro
natem Polskiego Związku Filatelistów Komisji Młodzieżowej oraz Redakcji „Expressu Poznańskiego” .
Pomimo tego, że zbieranie znaczków jest
coraz kosztowniejszym hobby zwłaszcza dla
dzieci i młodzieży to jednak szeregi mło
dych filatelistów stale rosną. Zbieranie
znaczków pocztowych bowiem nie tylko ba
wi, ale również kształci i wychowuje.
Tak więc na finał konkursu do Poznania
zjechało się z województwa poznańskiego
i z samego Poznania wielu młodych ama
torów filatelistyki, wypełniając Salę Wiel

Fot. Zbigniw Szmidt
ką Pałacu Kultury. Spotkanie to połączone
było z kolejnymi konkursami. Największym
powodzeniem cieszył się, jak zwykle kon
kurs na projekty znaczka pocztowego.
Wylosowano 12 nagród w konkursie „EP",
w tym aż 5 było młodych filatelistów ze
Śremu.
Na zakończenie imprezy wyświetlono fil
my rozrywkowe oraz występował zespół ta
neczny „Kontrast" z Pałacu Kultury.
Wszystkich amatorów zbierania znacz
ków pocztowych zachęcamy do zorganizo
wanego ich zbierania w kołach filatelistów
dla starszych oraz w kołach młodzieżo
wych przy szkołach. Znaczki pocztowe moż
na również abonować w każdym Urzędzie
Pocztowym.
MAŁY PRZEWODNIK
Ukazał się folder informacyjno-turystyczny o Śremie. Wydany został starannie
nakładem Zarządu Miasta. Zawiera pod
stawowe wiadomości o mieście i okolicy
ilustrowane pięknymi, kolorowymi fotogra
fiami zabytków.Na jednej ze stron zawar
to mapkę z ulicami miasta lecz z pomi
nięciem Os. Os. Jeziorany i Helenki. A
o ulice w tym rejonie miasta przybysze naj
częściej pytają.
Autorem tekstów i zestawu fotografii jest
Zbigniew Szmidt.
CZY SĄ POTRZEBNI MIASTU?
Jeżelii oprzemy się na liście „docenia
nych stowarzyszeń, organizacji sportowych

cd. na str. 6

K r o n ik a

lo k a ln a

Cd. ze str. 5
i kulturalnych", które dostały w prezencie
od Rady Miejskiej i Zarządu finansowe
dotacje - to Towarzystwo Miłośników Śre
mu z ponad 100-letnią metryką społecznej
pracy dla miasta, wdług lokalnych władz
do nich nie należy.

Z G IN Ę L I
W K A T Y N IU
C c .d J
ALFONS OLSZEWSKI urodził się 8 VIII
1898 r. w Pawołowicach, w pow. leszczyń
skim. Ojciec Józef, był nauczycielem i kie
rownikiem Szkoły Powszechnej w Pawłowi
cach. Matka Stanisława z domu Tuszyńska.
Rodzina była wielodzietna - 2 synów i 5

Fot. A rchiw um M uzeum Srem skiego

Członków Towarzystwa bardzo ciekawi,
jakie to kryteria brane były pod uwagę w
„docenianiu" jednych organizacji (np. czy
Spółdzielnia
Mieszkaniowa to organiza
cja kulturalna - zapytać można Komisję
Kultury i Oświaty Rady Miejskiej?), a nie
dostrzeganiu innych?

skiej” ) organizacji
nie wyszczególniono
sum, jakie otrzymały. Jest li to tylko nienieuważne przeoczenie w DRUKU?

Na liście 19 dotowanych finansowo (po

Na wszelki wypadek (a to taki dokład
nie, jakby coś jeszcze się ostało) przypo
minamy Zarządowi Miasta konto bankowe
Towarzystwa Miłośników Śremu: BS Śrem
Nr 550-132-4.

danej w ostatnim numerze „Gazety Śrem-

ape.

córek. Ojciec wychowywał swoje dzieci w
duchu prawdziwie polskiego patriotyzmu
i umiłowania ojczyzny.
Władze pruskie, kilkakrotnie próbowały
wprowadzić naukę religii w j. niemieckim,
lecz zarządzeniom tym Józef Olszewski
zawsze skutecznie się przeciwstawiał i jego
zasługą było, że podczas kierowania szko
łą dzieci polskie religię pobierały w języku
ojczystym.
Zaskarbił sobie tym szacunek, poważanie
i wdzięczność swoichu czniów i ich rodzi
ców. Był wielokrotnie denuncjowany i oskarźany przez miejscowych Niemców oraz
stale szykanowany i prześladowany przez
administrację i władze zaborcze. Usiłowa
no go zwolnić z funkcji, ale że był gorli
wym, zdolnym i energicznym kierownikiem
szkoły, nie udało się to władzom niemiec
kim. W tej sprawie bronił go przed wła
dzami i interweniował, mieszkający w tym
rejonie wielki patriota — hrabia Maciej
Mielźyński.
W takiej też atmosferze patriotyzmu wy
chowywały się dzieci rodziny Olszewskich.
Synowie Alfons i Kazimierz, chociaż jeszcze
młodociani pomagali też ojcu w prowa
dzeniu nauki języka polskiego, historii oraz
pieśni narodowych. Ojciec Józef Olszew
ski zmarł w 1913 r. na zapalenie płuc i po
chowany został na parafialnym cmentarzu
w Pawłowicach. W tej sytuacji rodzina
przeniosła się do Śremu, gdzie najstarsza
córka prowadziła znany damski warsztat
krawiecki i wzięła na siebie cały trud utrzymania tak licznej rodziny. Zamieszkali
wówczas przy ul. Farnej, a potem przy
Poznańskiej.
W czasie Powstania
Wielkopolskiego,
bracia Olszewscy w harcerskich mundur
kach, jako żołnierze — powstańcy Kompa
nii Śremskij brali udział w zdobywaniu
i przejmowaniu koszar z rąk pruskich. Po

tem walczą na froncie powstańczym, w
styczniiu 1919 r. pod Miejską Górką, Kąkolewem, Zbąszyniem i Rawiczem. W rejonie
Leszna brali udział w wyzwalaniu swojej
rodzinnej wsi Pawłowic.
Po zwycięskim zakończeniu powstania
Alfons Olszewski razem z innymi powstań
cami zostaje wcielony do regularnych sił
Wojska Polskiego, skierowany na front
wschodni pod Kijów. Uczestniczy też w Bi
twie Warszawskiej. Po wygranej wojnie
1919/1920 r. zostaje pewien czas w wojsku.
Po przejściu do rezerwy wraca do Śremu.
W latach dwudziestych przeprowadza się
do Rawicza. Pracuje tam jako księgowy
w mieiscowvm „Rolniku". W tym czasie^
jest powoływany na okresowe ćwiczenia®
wojskowe z przydziałem do 55 pp. w Le
sznie. Uzyskuje stopień podporucznika.
W sierpniu 1939 r. zostaje zmobilizowany
i walczy w kampanii wrześniowej. Ostatni
raz widzieli go znajomi ze Śremu w pobli
żu Brześcia, kiedy to prowadził oddział
żołnierzy dalej na wschód. Znajomi propo
nowali mu wtedy, aby wykorzystując ogól
ny bałagan wojenny wziął od nich cywilne
ubranie i razem z nimi wrócił do domu.
Odpowiedział: „■ ... nie zostawię swoich
żołnierzy, nie będę dezerterem".
Prawdopodobnie jakiś czas po tym wy
darzeniu został internowany przez wojska
radzieckie. Znalazł się w obozie jeńców
oficerów w Starobielsku, skąd przystał do
rodziny dwie pocztówki, które zaginęły w
późniejszym czasie.
Na liście jeńców — ofiar ze Starobielska
jest adnotacja: „Olszowski Alfons, ppor.
piechoty 55 pp. Leszno” . Adnotacja ta
z całą pewnością dotyczy Alfonsa Olszew
skiego ze Śremu i Rawicza.
opr. JÓZEF P O D S IA D L^

Z HARCERSKICH DRUŻYN
Z pewnym opóźnieniem dotarła do redakcji informacja o „H a r
cerskim Starcie” Hufca ZHP w Śremie.
Na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Fiedlera 14 IX 1991 r.
na harcerskiej zbiórce stanęły drużyny ze Szkół Podstawowych
nr 4 i nr 5 oraz 3 DH im. Adama Mickiewicza działająca w Szkole
Podstawowej nr 1. Komendantka Hufca ZHP — hm Elżbieta Ma
licka dokonała otwarcia kolejnego roku harcerskiej pracy, a na
stępnie uroczystego wręczenia 3 DH
nowego sztandaru.
Przypomnijmy, że Drużyna im. A. Mickiewicza działa od 1925 ro
ku, a jej wieloletnim drużynowym jest znany w Śremie instruktor
harcerski druch Hm PL Edward Koszuta. W ramach drużyny dzia
łają zastępy specjalistyczne jak np.: Młodzieżowej Służby Ruchu,
modelarski, pożarniczy, krajoznawczy.
Nowy sztandar harcerze z 3 DH ufundowali sobie sami zbie
rając przez dłuższy czas pieniądze na ten cel, a projekt przygo
tował dh. E. Koszuta.
Okolicznościowa zbiórka „Harcerskiego startu’91" zakończyła
się tradycyjną gawędą przy ognisku.
Następnego dniai harcerze udalii się na X Rajd Piastowski.
ŁUKASZ BORUCKI
ADRIAN WARTECKI

KSC Eitracht 1950
Kónigs Wusterhausen

T.K.K.F - Sokół
Śrem
MECZ KRĘGLARSKI
26.10.1991
Kobiety

1. Kleiber B. 271 (40 rzutów)
2. Henfold A. 266
3. Diebler B. 258

1. Raszewska K. 277
2. Frąckowiak J. 276
3. Kuflińska E. 271 -j-66

Mężczyźni
1. Kleiber G. 410 (60 rzutów)
2. Borchardt K. 410
3. Seltmann M. 403

1. Łazuowski B. 420
2. Staniszewski Z. 418
3. Forszpaniak J. 416+44

Startowało po 6 zawodniczek i 6 zawodników
K. FORSZPANIAK

K r z y ż ó w k a n r 12

POZIOMO:
1. Znak zodiaku, 5. Pulchna i smaczna, 7. Rasa psa, 8. Europejska organizacja
pitki nożnej, 10. Dżentelmeńska, 13. Woda życia, 14. Upominek, 15. Na targowis
ku, 16. Dzieło Sejmu.
PIONOWO:
2. „Bądź pozdrowiony" (tac.), 3. Napój alkoholowy, 4. Zawsze wypływa na wierzch,
5. Pomógł zabić Cezara, 6. Napój z aromatem, 8. W przysłowiu: rzucany jest na
psa, 9. Powodziowa, 10. Wpływa do Bałtyku, 12. Przymierza.
Rozwiązania prosimy nadsyłać do 10 XII br. Jak zwykle w nagrodę za prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy ciekawą książkę.
Nagrodę za Krzyżówkę nr 11 wylosowała Dominika Marciniak, Śrem ul. Paderew
skiego 6A/5.
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Wyniki wyborow do Sejmu i Senatu - 27 X 1991r.
SEJM
Śrem - miasto:
Uprawnionych do głosowania: 19.824 (łącz
nie z trzema obwodami zamkniętymi).
^)ddano ważnych głosów: 9.826
Gmina Śrem:
Uprawnionych do głosowania: 5673
Oddano ważnych głosów: 2320.
Na poszczególne listy
głosów:

wyborcze

oddano

Lista nr 2. Polskie Stronnictwo Ludowe
„Sojusz Programowy"
Śrem —miasto : 342
Gmina Śrem
: 681
Lista nr 3. „Solidarność Pracy".
Śrem —miasto : 151
Gmina Śrem
: 56
Lista nr 4. Koalicja Republikańska.
Śrem —miasto : 145
Gmina Śrem
:
32
Lista nr 7. Chrześcijańska Demokracja.
Śrem - miasto : 203
Gmina Śrem
: 39
Lista nr 8. Stronnictwo Demokratyczne.
Śrem—miasto : 405
Gmina Śrem
: 38
(w tym na kandydata Andrzeja Grzegorza
Kaczmarka ze Śremu: razem 344 głosy)

Lista nr 12. Porozumienie Obywatelskie
Centrum.
Śrem - miasto : 441
Gmina Śrem
: 95
Lista nr 13. Komitet Wyborczy „Porozu
mienie Ludowe” .
Śrem —miasto : 81
Gmina Śrem
: 168
Lista nr 17. Wyborcza Akcja Katolicka.
Śrem - miasto : 436
Gmina Śrem
: 21

Lista nr 42. Unia Polityki Realnej.
Śrem - miasto
Gmina Śrem

Lista nr 46. Partia Wolności
Śrem -m iasto
Gmina Śrem

Lista nr 30. NSZZ „Solidarność"
Śrem —miasto : 443
Gmina Śrem
:
59

Śrem —miasto
Gmina Śrem

0
0

Lista nr 54. Unia Demokratyczna.
: 1460
: 164

Lista nr 58. Polski Związek Zachodni.
: 585
: 93
Chrześcijańsko-Społe-

Śrem —miasto
Gmina Śrem

6
2

Śrem - miasto
Gmina Śrem

:
:

Kongres Liberalno-Demokra

Lista nr 36. Ruch
czny „Przymierze” .

Lista nr 41.
ległej.

103
31

Lista nr 53. Zdrowa Polska.
Śrem —miasto
Gmina Śrem

Śrem—miasto
Gmina Śrem

:
:

Lista nr 49. Blok Ludowo-Chrześcijański.
Śrem —miasto
: 21
Gmina Śrem
: 14

Lista nr 23. Stronnictwo Narodowe.
Śrem —miasto : 122
Gmina Śrem
:
21

Lista nr 32.
tyczny.

: 218 \
:
17

:
:

Konfederacja Polski Niepod
: 372
: 62

Śrem - miasto
Gmian Śrem

:
:

16
5

Lista nr 60. Sojusz Lewicy Demokratycz
nej.
Śrem —miasto : 1242
Gmina Śrem
: 208 •
(w tym na kandydata Piotra Skrzypniaka razem 456 głosów).
c.d. na str. 8

Wyniki wyborów
c.d. ze str. 7
Lista nr 61. Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna.
Śrem —miasto : 111
Gmina Śrem
: 22
Lista nr 62. Polska Partia Ekologiczna
„Zieloni”
Śrem —miasto : 118
Gmina Śrem
:
11
Lista nr 63. Polska Partia Przyjaciół Piwa
Śrem —miasto : 426
Gmina Śrem
: 78
Lista nr 66. Niepełnosprawni Emeryci
i Renciści.
Śrem - miasto : 138
Gmina Śrem
:
14

Lista nr 67. Niezależny Komitet Wyborczy

Gmina Śrem: 5673

„Wielkopolanki".
Śrem —miasto :
Gmina Śrem :

Na 16 kandydatów do senatu oddano gło
sów ważnych:
Śrem —miasto : 9243
Gmina Śrem
: 2259

Lista nr 68.
rzgdowa

34
1

Wielkopolska Koalicja Somo-

Śrem —miasto
Gmina Śrem

:
:

Frekwencja wyborcza w dniu 27 X 1991 r.
wynosiła:

40
10

Ogółem: 47,6%
Lista nr 69. „Wielkopolsce i Polsce”
Śrem —miasto
Gmina Śrem

:

Śrem -m iasto: 49,6%

1168
154

Gmina Śrem: 40,8",,

SENAT

Oprać, wg. danych zbiorczych
udostępnionych w Urzędzie Rejonowym
w Śremie

Śrem —miasto:
Uprawnionych do glosowania: 19.824 (łqcznie z trzema obwodami zamkniętymi).

(ape.)

OGŁOSZENIA A REKLAMY A PROMOCJE
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ŚREMIE
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA NAJEM

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH
W ŚREMIE PRZY ULICY:
1. Ks. Prym. St. Wyszyńskiego 16 — pomieszczenie użytkowe o pow. 114,30 m2 — atrakcyjne
na działalność bankowa lub handlowa
2. Kościuszki 12 — piekarnia o pow. 51,17 m2 i magazyn o pow. 11,61 m2
3. Młyńska 1 - pomieszczenie użytkowe o pow. 80,80 m2
4. PI. 20 Października 11 — pomieszczenie użytkowe o pow. 60,45 m2
5. Czempiń, ul. Polna 2 — pomieszczenia użytkowe nadajace się na magazyn, hurtownie
lub garaże o pow. 105,86 m2
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 1991 r. o godz. 12 w Zakładzie
Mieszkaniowej w Śremie, ul. Parkowa 6.

Gospodarki

Wszelkie informacje telefon Śrem nr 30357.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium przetargowe:
1. dla lokalu wymienionego w pkt. 1 kwotę 10 min. zł.
2. dla lokali wymienionych w pkt. 2, 3, 4 i 5 kwotę 1,5 min. zł.
w kasie przedsiębiorstwa do godz. 10 w dniu przetargu.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZAKŁADY GRAFICZNE W POZNANIU

Przedsiębiorstwo Państwowe
ZAKŁAD NR 6

61-774 P O Z N A Ń - UL. WIELKA 10

Działkę budowlana o pow. 480 nr
przy ul. Kosynierów w Śremie

SPRZEDAM
Wiadomość ul. Krótka nr 8

OFERUJE USŁUGI Z MATERIAŁU POWIERZONEGO
LUB WŁASNEGO (PAPIER) WZAKRESIE DRUKÓW:
katalogi, instrukcje, programy, zaproszenia i zawiadomienia,
obwieszczenia, afisze, dyplomy, wizytówki , nadruk na kopertach,
formularze, kartoteki, etykiety, druki manipulacyjne (także z nu
meracja), czasopisma, broszury
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
CENY KONKURENCYJNE
ZAMÓWIENIA PROSIMY SKŁADAĆ W GODZ. 8-14
INFORMACJA POD TELEFONEM: 526-326 LUB 532-751, 532-767
WEW. 8

„GŁOS SREMSKI" — miesięcznik Towarzyitwa Miloiników Śremu.

Adrei redakcji: 63-100 Śrem, ul. Story Rynek nr 3, lei. N-3M

R e d a k c ja :

Redakcja zastrzega lobie prawo decyzji druku materiału, dokonywanie
skrótów 1 aduitacjl tekstów. Za tretó ogłoszeń redakcje nie odpowiada. Ko
rekta w drukarni.

Konto: BS ŚREM N r 4242-132-4.

redaktor naczelny — Adam Podsiodły, sekretarz redakcji —

Barbara Jahns; członkowie — Stanisław Folecki, Gabriel Jasiński, Wojciech
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