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JERZY PALUCH - urodzony w 1946 roku, absolwent WSR w Poznaniu
(mgr in¿. melioracji wodnych) i studiów podyplomowych z zakresu ochrony
œrodowiska (WSR Wroc³aw). By³y rzeczoznawca SITWM-NOT w zakresie
ochrony œrodowiska i rekultywacji oraz bieg³y Wojewody Pilskiego w zakresie
melioracji. Uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa i projektowania
w specjalnoœci melioracje wodne. Praca zawodowa na stanowiskach dyrektorskich
i kierowniczych w jednostkach wykonawstwa, inwestorskich i konserwacji
bran¿y melioracyjnej i ochrony œrodowiska (W¹growiec, Oborniki Go³añcz),
rolnictwa (Budzyñ, Pi³a), administracji pañstwowej i samorz¹dowej gminnej,
powiatowej i wojewódzkiej (W¹growiec, Go³añcz, Pi³a), ubezpieczeñ spo³ecznych
(W¹growiec) oraz spó³dzielczoœci mieszkaniowej (W¹growiec). Nauczyciel
œredniego szkolnictwa zawodowego w zakresie ochrony œrodowiska (RogoŸno)
Pomys³odawca i redaktor naczelny „EKO-G£OSU” bêd¹cego w latach 1998-99
dodatkiem do „G³osu W¹growieckiego”, autor zamieszczanych w prasie lokalnej
i samorz¹dowej oraz w „W¹growieckich Studiach Muzealnych” publikacji  
o tematyce regionalnej i historycznej.

Wyró¿niony: Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla Bu-
downictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych, Srebrn¹ Odznak¹ Za Zas³ugi
w Rozwoju Województwa Pilskiego, Nagrod¹ Zarz¹du i Starosty Powiatu Obor-
nickiego, Nagrod¹ Herbu Powiatu W¹growieckiego, Srebrn¹ Odznak¹
SIiTWM  i Medalem 40-lecia Unii Wielkopolan.

Autor opracowañ: „Powiat w¹growiecki wobec Powstania Styczniowego”,
„Zagadka skrzy¿owania rzek We³ny i Nielby w W¹growcu”, „Wielkopolskie
Spó³ki Wodne 1842-1918”, „Spó³ki wodne powiatu œredzkiego w okresie zaboru
pruskiego oraz w II Rzeczypospolitej”, „Joseph Zerboni di Sposetti 1766-1831”,
„Tajemnicze wg³êbienia w œcianach koœcio³ów farnych w £eknie, RogoŸnie
i W¹growcu”, „Bernardyni z Ziemi W¹growieckiej”, „Powiat w¹growiecki
w prasie polskiej i urzêdowej lat 1802-1918” (t. I-V), „Posiedziciele maj¹tków
ziemskich na terenie obecnej gminy Go³añcz w okresie od XIII do pocz¹tku XX
wieku”, „Gminy wyznaniowe ¿ydowskie powiatu w¹growieckiego”.
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Motto:

 „Kto nie zna dziejów swojej Ojczyzny, swojego miejsca urodzenia i swojej
rodziny, jest jak liœæ, który nie wie z jakiego pochodzi drzewa”(M.Crichton)

¯ycie codzienne mieszkañców Skoków i w jego okolicach w latach 1919-
1939 nie stanowi³o dot¹d przedmiotu zainteresowania historyków i regionali-
stów i znane jest najczêœciej jedynie z nielicznych wspomnieñ odchodz¹cego
ju¿ pokolenia. Lata wojny i okupacji hitlerowskiej ograniczy³y w znacznym
stopniu dokumenty i Ÿród³a archiwalne z tego okresu. Podaj¹c fakty i zdarze-
nia oraz  okolicznoœci które doprowadzi³y do ich zaistnienia, nie umo¿liwiaj¹
jednak poznania emocji ich uczestników, wynikaj¹cych z wychowania, wy-
znawanych wartoœci etycznych i religijnych, pojmowania pojêcie patriotyzmu
narodowego i lokalnego, czyli sposobu patrzenia na œwiat i ludzi. Niedocenia-
nym przez zawodowych historyków Ÿród³em informacji w tym zakresie jest
prasa lokalna. Redagowana przez osoby mieszkaj¹ce na terenie z którego pu-
blikuje wiadomoœci, przekazuje w naturalny i czêsto nieœwiadomy sposób od-
czucia i opinie spo³ecznoœci tego obszaru, a nie tylko suche fakty. Bogactwo
zainteresowañ wyra¿aj¹ca siê w iloœci dzia³aj¹cych stowarzyszeñ spo³ecznych,
kulturalnych, patriotycznych  i religijnych, pozytywnie  zaskakuje ich czytel-
nika. Styl jêzyka, ortografia (np. przyczem, poczem), sk³adnia zdañ, czêsto
z orzeczeniem na koñcu i dziœ ju¿ niestety zapomniane i nieu¿ywane okreœlenia
(np. solwowaæ zebranie - zamiast zamykaæ zebranie) zamieszczanych infor-
macji, doœæ czêsto odbiegaj¹ca od obecnej formy tego typu informacji oraz
humor i zamieszczane tzw.ciekawostki, nadaj¹ im niezwyk³y i niepowtarzalny
urok.

Dedykuj¹c niniejsze opracowanie obecnym i przysz³ym mieszkañcom miasta
Skoki i okolic wyra¿am nadziejê, i¿ przyczyni siê ono nie tylko do pe³niejszego
poznania dziejów „Ma³ej Ojczyzny”, ale byæ mo¿e dzia³alnoœci patriotycznej,
kulturalnej i spo³ecznej swoich przodków.

Autor
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Rok 1919

W Roœcinnie pod Skokami zamordowano urzêdnika gospodarczego Reimanna.
Znaleziono go z przerzniêtym gard³em. Jako podejrzanego o dokonanie tego
zbrodniczego czynu  aresztowano pewnego m³odego robotnika dominialnego,
który z zamordowanym mia³ jakieœ dyferencje. („Kurier Poznañski” nr 43

z 21. 02.1919)

Dnia 5 kw fvietnia w wieku 53 lat zmar³ W³adys³aw K¹sinowski ze Skoków
i tam zosta³ pochowany. („Dziennik Poznañski” nr 82 z 8.04.1919)

W dniu 3 czerwca w koœciele parafialnym w D³ugiej Goœlinie odby³ siê œlub
p. Agnieszki Ziêtakówny, córki w³aœciciela Brzezna k/Skoków z p. Maksymilianem
Janowiczem z Je¿yc. („Kurier Poznañski” nr 131 z 8.06.1919)

Dnia 4 wrzeœnia zmar³a w Poznaniu Maria Goetzendorf - Grabowska z domu
Garczyñska, siostra „Czerwonego Krzy¿a”. Pogrzeb odbêdzie siê w Lechlinie.
(„Kurier Poznañski” nr 204 z 5.09.1919)

S¹d w GnieŸnie skaza³ na karê œmierci elewa leœnego Muellera z Roœcinna
i robotników leœnych 18-letniego Surdyka oraz 21-letniego Zerskiego ze Skoków
którzy zamordowali rz¹dcê gospodarczego Reimanna z Roœcinna. Oskar¿ony
Mueller by³ ze swoim prze³o¿onym w ci¹g³ej niezgodzie i rozmyœla³, jakby
znienawidzonego rz¹dcê usun¹æ. Poniewa¿ jako inwalida o jednym ramieniu
szatañskiego planu sam wykonaæ nie móg³, zjedna³ sobie obietnic¹ pieniê¿n¹
zatrudnionych w lesie roœciñskim dwóch m³odych robotników: 18-letniego
Surdyka i 21-letniego Zerskiego. Podczas wyp³aty tygodniowej Surdyk i Zerski
spóŸnili siê naumyœlnie w tym celu jedynie, aby z ofiar¹ swoj¹ byæ sam na sam.
Przy wyp³acaniu gotówki napadli Reimanna od ty³u i powaliwszy go na ziemiê,
obrabiali go no¿ami w sposób tak bestialski, ¿e sama g³owa zamordowanego
wykazywa³a 21 ciêæ. Na krzyk napadniêtego zbieg³o siê kilka dziewcz¹t s³u¿eb-
nych, które zasta³y jedynie drzwi zamkniête. Wobec tego dotarto za pomoc¹
drabiny przez otwarte okno do pokoju Reimanna, gdzie przedstawi³ siê wi-
dzom okropny widok. Strasznie pokaleczony rz¹dca p³ywa³ formalnie w ka³u-
¿y w³asnej krwi. Dochodzenia za sprawcami okrutnej zbrodni, którzy uciekli
przez otwarte okno, nie odnios³y pierwotnie po¿¹danego skutku. Wezwano
wiêc ¿andarmeriê polow¹ ze Skoków i tej powiod³o siê zbrodniarzy wyœledziæ
i aresztowaæ. („Kurier Poznañski” nr 258 z 8.11.1919)

Rok 1920

Urz¹d Osadniczy w Poznaniu prowadzi parcelacjê maj¹tku Skoki. („Dzien-
nik Poznañski” nr 87 z 15.04.1920)
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W tych dniach spe³niono wyrok wydany w paŸdzierniku przez s¹d doraŸny
na morderców rz¹dcy maj¹tku z Roœcinna pod Skokami. Dwóch rozstrzelano rano
o godz. 6 na wojskowym placu æwiczeñ. Trzeciemu mordercy zamieni³ naczelnik
pañstwa karê œmierci na do¿ywotni dom karny, gdy¿ w chwili wykonywania
zbrodniczego czynu nie mia³ skoñczonych 18 lat. („Postêp” nr 95 z 24.40.1920)

Rozk³ad jazdy poci¹gów na trasie Skoki - W¹growiec:  odjazd ze Skoków
godz. 9 min.40, przyjazd do W¹growca godz.10 min.12, odjazd z W¹growca
godz.13 min 40, przyjazd do Skoków godz.16 min.18. („Kurier Poznañski”
nr 108 z 12. 05. 1920, ‘”Postep” nr 109 z 13.05.1920)

Rok 1921

W dniu 4 lutego br. zmar³ w Poznaniu w³aœciciel dóbr Skoki W³adys³aw Sas
Jaworski. Pogrzeb w Skokach. („Kurier Poznañski” nr 30 z 8.02.1921)

Cz³onkiem Rady Nadzorczej Banku Ziemian  Towarzystwo Akcyjne w Po-
znaniu zosta³ Zygmunt Ch³apowski z Stawian. („Dziennik Poznañski” nr 68
z 15.04.1921)

W nocy z 22 na 23.07. skradziono w Glinnie gospodarzowi Styga parê
szorów roboczych wartoœci kilku tysiêcy marek.(„Kurier Poznañski” nr 167
z 24.07.1921)

W po¿arze na folwarku Brzezno pod £opuchowem w pow. w¹growieckim
spali³ siê dom i zabudowania gospodarcze. W po¿arze zgin¹³ dzier¿awca Frieder
wraz z siostr¹. („Dziennik Poznañski” nr 253 z 25.11.1921)

Rok 1922

Policja zatrzyma³a Helmuta Lenca który zbieg³ z Zak³adu Poprawczego
w Antoniewie pod Skokami. („Dziennik Poznañski’ nr 176 z 23.07.1922)

Rok 1923

W poniedzia³ek w Nadm³ynie ko³o Skoków 23-letnia córka m³ynarza
Talkowskiego zosta³a pochwycona od ty³u przez wa³ek mane¿owy od siecz-
karni, który uderzy³ j¹ z tak¹ si³¹, i¿ rozbi³ jej czaszkê. Nieszczêœliwa zmar³a
po kilku godzinach. („Kurier Poznañski” nr 45 z 25.02.1923)

Do Niemiec wyprowadza siê ze Skoków Emma Harzke. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 35 z 22.03.1923)
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Reklama sk³adu Stefana Baranowskiego ze Skoków, prowadz¹cego sprze-
da¿ ¿elaza, wapna, cementu, smo³y, lepiku, papy, gipsu, trzciny i ceg³y. („Ga-
zeta  W¹growiecka” nr 28 z 7.04.1923)

Emerytowany nauczyciel ze Skoków  Stanis³aw Jeszke mianowany wójtem
obwodu Skoki, a jego zastêpc¹ rolnik Jan Korczak z Roœcinna. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 73 z 21.06.1923)

Reklama „Fabryki Wyrobów Cementowych” w Skokach dypl. in¿. Stanis³awa
Marcinkowskiego, Skoki - Rynek („Gazeta W¹growiecka” nr 53 z 4.07.1923)

J. Szafran prezesem licz¹cego 38 cz³onków Kó³ka Rolniczego w Raczkowie,
Melania Moszczeñska prezesk¹ maj¹cego 20 cz³onków Kó³ka Rolniczego w Le-
chlinie a M. Dziembowska z Przysieki, licz¹cego 29 cz³onków Ko³ka w £osiñcu.
(„Gazeta Wagrowiecka” nr 80 z 8.07.1923)

Og³oszenie komornika s¹dowego Milibranda o przymusowej licytacji w dniu
16 paŸdziernika fortepianu „Bechstein” nale¿¹cego do folwarku Skoki. („Gazeta
W¹growiecka” nr 82 z 13.10.1923)

Og³oszenie o zamiarze sprzedania przez Józefa Bedziñskiego (Skoki Piaski)
nale¿¹cej do niego posiad³oœci obejmuj¹cej; zabudowania, dom mieszkalny,
chlew, stodo³ê, 5 mórg roli, 8 mórg ³¹ki oraz ¿ywy i martwy inwentarz. („Gazeta
W¹growiecka” nr 83 z 17.10.1923)

Reklama prowadzonego w Skokach przez Jana Górskiego handlu drzewem,
wêglem i ziemiop³odami. („Gazeta W¹growiecka” nr 83 z 17.10.1923)

Na Fundusz Pomocy Materialnej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ofiary pieniê¿ne z³o¿yli: p. Jeszke ze Skoków(5.655.000 mkp), p. Daherr z Kakulina
(1.240.000 mkp), p. Tarnowski z Paw³owa Skockiego (1.962.000 mkp),
p. Kudak z Kakulina (535.000 mkp)i p.Matysiak z £osiñca (812.000 mkp).
(„Gazeta W¹growiecka” nr 101 z 11.1923)

Rok 1924

Dnia 21.02. zmar³ w wieku 78 lat  Marcin Pobóg Staniszewski, emerytowa-
ny nauczyciel ze Skoków. Pogrzeb  w Skokach. („Kurier Poznañski” nr 45
z 23. 02. 1924)

Informacja o likwidacji osady kolonizacyjnej w Bli¿ycach nale¿¹cej do Michaela
Renze. („Gazeta W¹growiecka” nr 32 z 13.03.1924)

Zawiadomienie S¹du Powiatowego w W¹growcu z dnia 15.05.1924 roku
o wykreœleniu z rejestru firm handlowych firmy stanowi¹cej w³asnoœæ Eliasa
Kochmanna ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 62 z 27.05.1924)

Skoki: Pomimo 6-letniego odrodzenia Polski nie zauwa¿y³y krótkowidz¹ce
tutejsze w³adze policyjne istniej¹cego tu warsztatu „Boetcherei Paul Mañke”.
Nale¿a³o by pana Mañkiego nak³oniæ by spolszczy³ swoja firmê, bo dawno jest
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w Polsce. („Gazeta W¹growiecka” nr 100 z 21.08.1924)
Przymusowa sprzeda¿ przez komornika s¹dowego folwarku w Skokach.

(„Gazeta W¹growiecka” nr 120 z 7.10.1924)
W dniu 12.10. w szkole w Potrzanowie odbêdzie siê zebranie Ligi Obrony

Powietrznej Pañstwa. Po referacie na temat koniecznoœci za³o¿enia ko³a L.O.P.P.
wyg³oszonego przez nauczyciela Jan Œledziñskiego, zosta³o ono za³o¿one. Prze-
wodnicz¹cym i skarbnikiem zosta³ Jan Œledziñski, do komisji rewizyjnej wy-
brani zostali: Antoni Wieczorek z Potrzanowa Kolonii, Marcin Wojciechowski
i Antoni Danielski ze Smolarek. Ko³o liczy 16 cz³onków zwyczajnych i 21 nad-
zwyczajnych. („Kurier Poznañski” nr 247 z 24.10.1924)

Og³oszenie Prezesa Urzêdu Likwidacyjnego w Poznaniu o likwidacji w Ka-
kulinie nale¿¹cej do Christiana i Katarzyny Wurst osady rentowej o obszarze
23,1381 ha, oszacowanej na 22.000 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 145
z 4. 12.1924)

Rok  1925

Pan Goetzendorf-Grabowski z Lechlina przekaza³ 300 z³ na Dom Sierot
w W¹growcu. („Gazeta W¹growiecka” nr 8 z 18.01.1925)

Jab³kowo - W dniu 25.06. oko³o godz. 10 rano wybuch³ po¿ar w zabudowa-
niach gospodarskich Wincentego Nitki. W p³omieniach stanê³a stodo³a, która
wraz z wszystkimi maszynami rolniczymi  sp³onê³a  doszczêtnie. Przeprowa-
dzone przez Policjê Pañstwow¹ dochodzenie wykaza³o, ¿e po¿ar wznieci³a
jego ¿ona  Rozalia z d. Zdanowska, która w przystêpie sza³u zamknê³a siê
w stodole a nastêpnie podpali³a wype³niaj¹ce j¹ niemal po brzegi œwie¿o zwiezione
z ³¹k siano. Nieszczêsnej ofiary pomieszania zmys³ów nie uda³o siê uratowaæ.
Po ugaszeniu ognia wydobyto tylko jej zwêglone szcz¹tki. („Kurier Poznañ-
ski” nr 152 z 4.07.1925, „Gazeta W¹growiecka” nr 75 z 28.06.1925)

Katolicka szko³a w Skokach zebra³a 65 z³ na „Dar Narodowy 3 Maja”. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 82 z 14.07.1925)

Ubieg³ej nocy w³amali siê z³odzieje do mieszkania gospodarza Gustava Hocha
w Dzwonowie i skradli wszelk¹ odzie¿ mêska i niewieœci¹, wiêksz¹ iloœæ bielizny
i poœcieli, ³¹cznej wartoœci oko³o 3.000 z³otych. („Kurier Poznañski” nr 289
z 5. 11. 1925)

Rok 1926

Powiatowa Komisja Wyborcza potwierdzi³a na zebraniu w dniu 13.01.br
sk³ad Sejmiku Powiatu W¹growieckiego. Wœród 30 radnych znaleŸli siê
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pp: Konstanty Mikulski rolnik z £osiñca, Tadeusz Goetzendorf –Grabowski
posiedziciel ziemski z Lechlina i Jan Smekta³a, burmistrz m. Skoki. („Gazeta
W¹growiecka” nr 8 z 19.01.1926)

Ostatniej niedzieli o godz. 1 po po³udniu odby³o siê na sali p. Pilaczyñskiego
konstytucyjne zebranie Powstañców i Wojaków ze Skoków i okolicy. Zebranie
zagai³ ks. prob. Staniszewski ze Skoków, oddaj¹c prowadzenie mjr. Goetzendorf-
Grabowskiemu z Lechlina. Do pióra powo³ano p. Buczkowskiego ze Skoków.
O zacz¹tkach organizacji wojskowej i przebiegu Powstania Wielkopolskiego
w Skokach, referat wyg³osi³ kpt. Jeszke z Grudzi¹dza, potem zabra³ g³os p³k.
Kuliñski z W¹growca. Wybory do zarz¹du da³y nastêpuj¹cy wynik: prezesem
obrano mjra Tadeusza Goetzendorf-Grabowskiego z Lechlina, viceprezesem
komisarza Sk¹pskiego ze Skoków, sekretarzem p. Buczkowskiego ze Skoków,
skarbnikiem p.Wisniewskiego, komendantem p. Jasiñskiego, jego zastêpc¹
p. Piñczyñskiego, ³awnikami pp: Dziembowskiego z Przysieki, Kubackiego
i Kie³czewskiego, obu ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 10 z 24.01.1926)

Skoki - Staraniem grona nauczycielskiego dzieci tutejszej szko³y odegra³y
dnia 6. stycznia ku wielkiemu zadowoleniu licznie zgromadzonej publicznoœci,
jase³ka. Do uœwietnienia gry przyczyni³y siê te¿ piêknie dobrane stroje, na wy-
konanie których wypo¿yczyli zupe³nie bezinteresownie miejscy kupcy pp. Szwede
i Górczyñski du¿o cennych materyj. Wywi¹zanie siê dzieci ze swych ról budzi³o
podziw u ca³ego ogó³u publicznoœci, przeto ks. prob. Staniszewski w serdecznych
s³owach podziêkowa³ nauczycielstwu za trudy, szczególnie kierownikowi
p. Jeszke i re¿yserowi p. Majeranowskiemu oraz dzieciom za tak piêkne
odegranie jase³ek. Przemówienie swoje zakoñczy³ s³owami: „Czeœæ nauczy-
cielstwu i dzieciom”. Dochód z jase³ek przeznaczy³o grono nauczycielskie na
zakup latarni projekcyjnej, celem ilustrowania urz¹dzanych odczytów dla dzieci
i starszych. („Gazeta W¹growiecka” nr 12 z 28.01.1926)

W dniu 29 stycznia zmar³ w³aœciciel Roszkowa Czes³aw Dziembowski.
Pogrzeb w Skokach. („Kurier Poznañski” nr 48 z 30.01 i nr 50 z 21.02.1926)

£osiniec - Staraniem tutejszych nauczycieli zawi¹zano dnia 18.11.1924 roku
stowarzyszenie m³odzie¿y pn: „Polsko - Katolickie Stowarzyszenie M³odzie-
¿y Mêskiej pw. œw. Kazimierza”. Pierwszym plonem jego pracy by³o przedsta-
wienie urz¹dzone dnia 28.12.1924 r. pt. „¯yd w beczce”. Dnia 22.02.1925 r.
urz¹dzono drugie przedstawienie pt. „B³a¿ek opêtany” i „Brzytwa swatem”.
Na jego zakoñczenie przemówi³ ks. prob .Wierbiñski z Popowa Koœcielnego,
jako Patron Stowarzyszenia. Dnia 27.12.1925 r. odegra³o Stowarzyszenie sztukê
pt: „Stary piechur i jego syn huzar”. Powtórkê tego przedstawienia urz¹dzono
na ogólne ¿¹danie w Sarbii. Ostatnie przedstawienie odby³o siê w dniu 7.02.1926 r.
Odegrano sztukê pt. „Grube ryby”. Zebrania oraz przedstawienia odbywaj¹
siê w miejscowej szkole, kierowanej przez ruchliwego nauczyciela p. Kowal-
czyka. („Gazeta W¹growiecka” nr 24 z 25.02.1926)
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Skoki - Mi³¹ rozrywkê, a jak siê niektórzy wyra¿ali, prawdziw¹ ucztê du-
chow¹, sprawi³o naszemu miasto Towarzystwo pañ œw.Wincentego a Paulo,
poprzez urz¹dzenie dnia 17 bm. wieczorku o bardzo urozmaiconym progra-
mie. Z³o¿y³y siê na niego: „Consilium Facultatis” Fredry i „Werbel domowy”,
sztuki odegrane przez zespó³ nauczycieli z okolicy Skoków i miejscowe panie.
W przerwach mi³ym g³osem bawi³a publicznoœæ p. Koñczakówna. Gra amatorów,
nadzwyczaj swoimi rolami przejêtych by³a bez zarzutu, czego dowodem by³y
¿ywe oklaski na sali. Duet Janka i Basi w „Werblu domowym” musia³ byæ na
ogólne ¿¹danie ponownie odœpiewany. Nadzwyczaj piêknie uwydatnia³ siê
„Taniec œnie¿ek” przy umiejêtne oœwietlonej scenie (specjalnie na wieczorek
przeprowadzono elektrykê z m³yna parowego). Dochód z wieczorku przezna-
czono na biednych miasta. („Gazeta W¹growiecka” nr 24 z 25.02.1926)

Skoki - Staraniem ks. Staniszewskiego wy³oni³y z siebie tutejsze Towarzystwa
Komitet Dnia Katolickiego w sk³adzie: przewodnicz¹cy p. Szczepan Nowicki,
skarbniczka p. Ewa Wildówna, sekretarz p. Wac³aw Buczkowski. Poza tym
z ka¿dego Towarzystwa jeden cz³onek jako ³awnik. Referat o Ma³¿eñstwie
wyg³osi p. Sylwester Ciszak. Cz³onkowie Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej
i ¯eñskiej wyg³osz¹ okolicznoœciowe wiersze. („Gazeta W¹growiecka” nr 34
z 21.03.1926)

Skoki - W nocy z 18 na 19 bm. skradli z³odzieje rybakowi p. Bechiñskiemu
blisko centnar ryb z sadzawki. („Gazeta W¹growiecka” nr 37 z 28.03.1926)

Skoki - W niedzielê dnia 21 bm. popisywa³ siê sw¹ si³¹, daj¹c jedyny wystêp
na sali p.Glinkiewicza si³acz p. Maciej Makowski. („Gazeta W¹growiecka”
nr 37 z 28.03.1926)

Skoki - We wtorek dla 23 bm. odwiedzili nasze miasteczko œpiewacy pañstwo
Orzelscy, daj¹c wystêp dla m³odzie¿y szkolnej na salce p. Pilaczyñskiego.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 37 z 28.03.1926)

Budziszewice - W niedzielê 21 bm. odebra³ sobie ¿ycie przez poderzniêcie
¿y³ i gard³a kolonista Zauft. Jako powód wymieniaj¹ sfa³szowanie imienia jego
syna w metryce którego denat siê dopuœci³, chc¹c syna optanta zatrzymaæ
w Polsce. Boj¹c siê sprawiedliwoœci, pope³ni³ samobójstwo. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 37 z 28.03.1926)

Skoki - Kiedyœ by³ w Skokach zwyczaj, ¿e w ostatnie dni Wielkiego Tygodnia,
ch³opcy wychodzili w ulice miasta z grzechotkami, by wiernym przypomnieæ,
¿e na znak ¿a³oby dzwony umilk³y. Niemcom to siê nie podoba³o i zakazali.
Wraz z nastaniem wolnoœci zwyczaj ten przywrócono i utrzymywa³ siê do ze-
sz³ego roku. W tym roku, kiedy ch³opcy w tradycyjnym pochodzie wyszli,
urzêdnik Magistratu wstrzyma³ ich w miejscu, gdzie paru Niemców i ¯ydów
mieszka, oœwiadczaj¹c, ¿e nie wolno im chodziæ z grzechotkami. Dlaczego
w³adze miasta urz¹dzaj¹ taki kintop dla innowierców, przecie¿ jeœli sobie tego
nie ¿ycz¹, mogli siê skomunikowaæ z ksiêdzem i sprawa by³aby za³atwiona!
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Rozs¹dniejszym by³o by zakazaæ ch³opcom graæ w pi³kê no¿n¹ na rynku,
a mia³o to miejsce 2 i 8 kwietnia br. Mog¹ oni nie tylko pi³k¹ konie sp³oszyæ,
ale jeszcze okna powybijaæ. Œwiêta minê³y radoœnie, ale ju¿ nie tak jak przed
laty. Tradycyjne moŸdzierze milkn¹. Odstêpujemy powoli od zwyczajów oj-
ców, bo i dyngus te¿ jakoœ idzie w zapomnienie. Na drugi rok powinny dziew-
czêta sprawiæ porz¹dny dyngus obojêtnej m³odzie¿y mêskiej i powo³aæ dyn-
gus do ¿ycia. („Gazeta W¹growiecka” nr 43 z 13.04.1926)

W dniu 3 maja, w œwiêto narodowe, dokona³ ks. prob. Piotrowski z Lechlina,
w obecnoœci ca³ej parafii, poœwiêcenia pierwszego krzy¿a œw. w gminie Roœcin-
no. Gmina Roœcinno postawi³a krzy¿ jako znak podziêkowania i wdziêcznoœci
Panu Bogu za odzyskan¹ wolnoœæ. Powoli rozpoczyna przekszta³caæ siê Ro-
œcinno w polska i katolick¹ gminê. Zamieszkiwali tu dawniej sami koloniœci
niemieccy, którzy stopniowo i powoli wyprowadzaj¹ siê do Niemiec. („Gazeta
W¹growiecka” nr 55 z 11.05.1926)

Skoki - Obchód 3 Maja:  W dzieñ Œwiêta Narodowego zebra³y siê miejsco-
we Towarzystwa przed lokalem p. Pilaczyñskiego. St¹d ruszono w pochodzie
do koœcio³a na uroczyste nabo¿eñstwo, które odprawi³ ks. prob. Staniszewski.
Poczem wyg³osi³ kazanie o Marii Królowej Korony Polskiej i o œwiêcie naro-
dowem. Po kazaniu odœpiewano „Bo¿e coœ Polskê”. Po nabo¿eñstwie ruszono
w pochodzie do miejscowej szko³y na poranek. S³owo wstêpne po Konstytucji
wielkopomnej wypowiedzia³ p. Majeranowski, poczem nast¹pi³y na przemian
œpiewy i deklamacje dzieci szkolnych. Wieczorem z inicjatywy Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” odby³a siê uroczystoœæ na sali p. Glinkiewicza.
S³owo wstêpne wypowiedzia³ ks. Staniszewski, poczem nast¹pi³y œpiewy które
wykona³o miejscowe Towarzystwo Œpiewu pod batut¹ p. Herkta, deklamacje
i fragmenty sceniczne wykonane przez Sokolice i Soko³ów. Uroczystoœæ wy-
prowadzi³ p. Majeranowski, za co nale¿y mu siê uznanie. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 55 z 11.05.1926)

Na g³odne dzieci Górnego Œl¹ska  szko³a w Skokach zebra³a 153,65 z³,
szko³a w Lechlinie 64 z³ i 851 funtów zbo¿a, szko³a w Wysokiej 32 z³, szko³a
w Rejowcu 86,90 z³, szko³a w Grzybowicach 28,90 z³, szko³a  w £osiñcu 35,70 z³,
459 jaj,600 funtów zbo¿a,48 funtów m¹ki, 6 funtów grochu i 2,5 funta okrasy,
szko³a w Jab³kowie 2,50 z³,210 jaj,130 funtów zbo¿a, 3 funty okrasy, szko³a
w Kakulinie 21,27 z³,183 jaja i szko³a w Paw³owie Skockim 76 z³,39 funtów
m¹ki, 24,5 funta kaszy i 68,5 funta grochu. („Gazeta W¹growiecka” nr 63
z 27.05.1926)

Franciszek Brandt z Kuszewa otrzyma³ za Ÿrebicê premiê w wysokoœci 25 z³.
(„Gazeta W¹growiecka „ nr 70 z 13.06.1926)

Skoki - Mimo niepogody po wspólnej mszy œw. w dniu 26.06. na dany apel
naczelnego dyrygenta p. Kruegera, nauczyciela ze Skoków, rozpoczêto „Œwiêto
Pieœni Polskiej”. Jak jeden grom z ponad tysi¹ca piersi pop³ynê³a pieœñ Piastów:
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„Matko zwolena Marja zyszczy nam, spuœci nam Kyreie elejson” niesiona daleko
- mo¿e a¿ do stóp Pana. W ¿ywych i pe³nych temperamentu s³owach, z ca³ym
przejêciem powag¹ chwili kierownik tutejszej szko³y p. Jeszke powita³ w³adze
szkolne w osobach inspektorów pp: Jankowskiego i Szumowskiego, licznie
zebranych goœci i przede wszystkiem dziatwê, podnosz¹c zarazem znaczenie
pieœni jako wyrazicielki uczuæ, modlitwy, os³ody chwili i towarzyszki nieraz
ciê¿kiej pracy. Równoczeœnie jako gospodarz i przewodnicz¹cy komitetu wy-
³onionego z konferencyj rejonowych, otworzy³ wystawê robót kobiecych i prac
rêcznych dzieci. Pierwsz¹ czêœæ programu zajê³y pieœni unisono, poczem prze-
mówi³ inspektor szkolny p. Szumowski. Drug¹ czêœæ programu zajê³y pieœni
konkursowe poszczególnych szkó³ na 2, 3 i 4 g³osy. W ca³em tem” Œwiêcie Pieœni”
wybija³a siê niestrudzona praca nauczycielstwa, które pomimo ju¿ w samej
rzeczy bardzo obszernego programu ministerialnego w nauce œpiewu i innych
przedmiotów, z wielkim zapa³em nie ma³o czasu poœwiêci³o, aby dzieci do-
brze wyæwiczyæ i godnie wyst¹piæ w „Œwiêcie Pieœni Polskiej”. Z oczu dzieci
wyczytaæ by³o mo¿na pe³ny wyraz ambicji ka¿dej szko³y nieust¹pienia miej-
sca w œpiewie innej szkole. Oprócz inicjatywy i usilnego poparcia p. inspekto-
ra Szumowskiego, który w stosunkowo nied³ugim czasie swego urzêdowania
zdo³a³ zainteresowaæ i zachêciæ nauczycielstwo do wyst¹pienia publicznego
z pe³nym dorobkiem pracy, podnieœæ nale¿y zas³ugi g³ównych dyrygentów
pp: Kruegera i Kowalczyka którzy uwijaj¹c siê z miejscowoœci do miejscowoœci
przeprowadzaj¹ próby z dzieæmi, mimo ju¿ wielu lat jak na przyk³ad p. Krueger,
steranych w zawodzie nauczycielskim.

Niezmierne te¿ zainteresowanie w Skokach i w okolicy budzi 3-dniowa
wystawa robót rêcznych, która ze wzglêdu na liczne zwiedzanie przed³u¿ono
do 5 dni. Wystawa ta stanowi jako rezultat 8-tygodniowego kursu metodyczno-
praktycznego prowadzonego w kwietniu i maju przez nauczyciela Semina-
rium Nauczycielskiego w W¹growcu p. Adama Ptaka. Mimo tak krótkiego
czasu wystawa robi³a potê¿ne wra¿enie na zwiedzaj¹cych tem bardziej, ¿e to
nowoœæ w naszych stronach. Trzy du¿e sale szkolne zape³nione wyrobami
uczniowskimi poszczególnych szkó³. Reprezentowane by³y wszystkie dzia³y
robót: wyroby z gliny, papieru, kartonu, tektury, drzewa i materyj : p³ótna,
sukna, jedwabiu, w³óczki ect. Szczególnie wysoko postawione by³y wyroby
kobiece jak; hafty, koronki, poduszki z oryginalnie pomyœlanymi motywami
zdobniczymi wykonanymi w jedwabiu, dywany, aplikacje œcienne z sukna,
kilimy. Pracuj¹ce dzieci w czasie wystawy dawa³y gwarancjê, ¿e te piêkne
roboty same wykona³y. Du¿o emocji dawa³a m³odzie¿y karuzela z kompletnym
urz¹dzeniem, za pomoc¹ korby wprowadzana w ruch. Sympatyczne wra¿enie
robi³y te¿ modele samolotów, aut, mebelki i inne zabawki dzieciêce z drzewa,
kasety z rafii, przeœwietlanki, witra¿e itp. A wszystko to skromne, czyste i piêkne,
pomys³owo ozdobione. Podkreœliæ wypada u¿ytkownoœæ wyrobów jak: koronki
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z papieru do upiêkszania mieszkañ, popielniczki i flakony z gliny, pude³ka
piêknie ozdobione, figury geometryczne z tektury a przede wszystkiem roboty
kobiece. Wystawê zwiedzi³o setki osób z bli¿szej i dalszej okolicy i to ze sfer
w³oœciañskich, jako te¿ ziemiañskich. Zauwa¿yæ mo¿na by³o wielkie zaintere-
sowanie i zadowolenie z nowego sposobu kszta³cenia. Pocz¹tek dobry, Przy-
sz³oœæ poka¿e, czy ideologia szko³y pracy, dawno uznana i zrealizowana
w najkulturniejszych krajach Europy i Ameryki, zapuœci korzenie na tutejszym
terenie. Nauczycielstwu za ten wysi³ek nale¿y siê szczere uznanie. („Gazeta
W¹growiecka” nr 82 z 11.07.1926)

Nadm³yn - og³oszenie komornika s¹dowego p. Rykaczewskiego o sprzeda¿y
upad³oœciowej w dniu 12.07.br. o godz. 12-tej w po³udnie u p. Juski ró¿nych
mebli, powozu krytego, kompletu bilarda, dywanu. („Gazeta W¹growiecka”
nr 82 z 11.07.1926)

Na Towarzystwo Czytelni Ludowych szko³a w Skokach przekaza³a 8,97 z³,
szko³a w Bli¿ycach 1,50 z³, szko³a w Wysokiej 1,0 z³ i szko³a w Rejowcu 2,95
z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 83 z 13.06.1926)

Peda pod Skokami - W ubieg³y czwartek gospodarz Wilhelm Wittlief
zastrzeli³ w³asnego syna Eryka, licz¹cego 28 lat. Powodem by³a sprzeczka
rodzinna i syn rzekomo chcia³ ojca zabiæ siekier¹, a ten¿e w obronie w³asnej
da³ strza³ do niego, k³ad¹c go trupem. Po dokonanym czynie zg³osi³ siê na
posterunku Policji Pañstwowej w Skokach, który zarz¹dzi³ œledztwo. („Gazeta
W¹growiecka” nr 94 z 8.08.1926)

Og³oszenie z dnia 6.09.1926 r. S¹du Powiatowego w W¹growcu o sprzeda¿y
przymusowej w dniu 10.11. br. o godz.10 w s¹dzie nieruchomoœci po³o¿onej
w Nowym Goœciñcu (poczta Skoki), zapisanej na córkê gospodarza Barbarê
Strzy¿yñsk¹ i jej mê¿a Ludwika Chwalisza z Nowego Goœciñca. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 117 z 30.09.1926)

£osiniec - Gospodarz Piotr Braœ  zaszed³ po interesie do miasta i przy tej
okazji zala³ sobie zbyt wiele za ko³nierz. Niejaki Franciszek Jaroszczyk z K³ecka
widz¹c pijanego gospodarza, zaproponowa³ mu, ¿e dostanie 500 z³ natychmiast,
je¿eli takim skrawku papieru (blankietu) siê podpisze. Atoli Braœ i tego nie
potrafi³, ¿e wódka nie tylko w same nogi w³azi. Wówczas Jaroszczyk ¿yczliwie
mu rêkê pokierowa³, podpisany blankiet schowa³ i wyszed³ zapomniawszy
wyp³aciæ mu 500 z³ figuruj¹ce na czeku. Policja po kilku dniach Jaroszczyka
aresztowa³a, weksel mu odebra³a i po spisaniu protoko³u zwolni³a. („Gazeta
W¹growiecka” nr 151 z 19.12.1926)

Skoki - Dnia 6-go bm. odby³o siê w lokalu p. Pilaczyñskiego zebranie cz³onków
Spó³ki Melioracyjnej na które przyby³o z ogólnej liczby przesz³o 90 tylko
25 cz³onków. G³ównym przedmiotem zebrania by³ wybór przewodnicz¹cego
tej Spó³ki. Burmistrz p. Smekta³a zarz¹dzi³ g³osowanie stosunkowe oparte
na zasadzie, ¿e kto wiêcej p³aci na spó³kê, temu przys³uguje wiêcej g³osów.
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St¹d na w³aœciciela dominium Skoki p. Olszañskiego przypad³y 92 g³osy, czyli
wiêcej ni¿ wszystkim innym zebranym. W ten sposób zosta³ on wybrany prze-
wodnicz¹cym Spó³ki, chocia¿ wybór ten wzbudzi³ u niektórych niezadowolenie.
Zadaniem Spó³ki Melioracyjnej jest uregulowanie rzeczu³ki Ma³ej We³ny. Prace
zostan¹ rozpoczête przypuszczalnie w maju 1927 roku. Jakiego nak³adu pie-
niêdzy uregulowanie rzeczu³ki wymagaæ bêdzie, tego dotychczas nie ustalono.
Miasteczko nasze liczy przesz³o 1700 mieszkañców. Okoliczne wsie s¹ prze-
wa¿nie piaszczyste, rolnicy hoduj¹ przewa¿nie tylko zbo¿e i kartofle. („Gazeta
W¹growiecka” nr 151 z 19.12.1926)

Rok 1927

W³aœcicielem majêtnoœci Nadm³yn ko³o Skoków jest Jan Juska. („Gazeta
W¹growiecka” nr 20 z 14.01.1927)

Skoki - W sali p. £ucke odby³o  siê zebranie Zwi¹zku Inwalidów Wojen-
nych R.P. z udzia³em delegata Ko³a w¹growieckiego p. Trafa³a, które zagai³
p.Wróblewski. Po wyczerpaniu obrad zwyk³ego zebrania, zagajono walne ze-
branie wybieraj¹c na przewodnicz¹cego obrad p. Trafa³ê. G³ównym zadaniem
walnego zebrania by³ obór nowego zarz¹du, do którego weszli pp: Wróblewski
(przewodnicz¹cy), Minkwic (sekretarz), Szalbierz (skarbnik) oraz Grzechowiak,
Wilde i Próchniewski jako ich zastêpcy. Delegatem wybrano p. K. Szalbierza.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 22 z 20.02.1927)

O prze³o¿enie czêœci drogi prowadz¹cej z Grzybowa i Grzybowic od domi-
nium Lechlin i po³o¿onej przy jeziorze w Lechlinie, na stronê pó³nocn¹
za zabudowaniami tego maj¹tku, stawi³ p. Tadeusz Goetzendorf-Grabowski
wniosek na rêce komisarza obwodowego w Skokach p. Sk¹pskiego. O ile w przy-
pisanym terminie sprzeciwy uzasadnione nie wp³yn¹, sprawa zostanie za³a-
twiona w myœl wniosku. („Gazeta W¹growiecka” nr 24 z 24.02.1927)

Og³oszenie o parcelacji maj¹tku Nadm³yn na parcele 80,60 i 50- morgowe.
Wp³ata 6 do 8.000 z³, reszta na raty. Zg³oszenia z gotówk¹ do maj¹tku Nadm³yn.
Na sprzeda¿ jest w Nadm³ynie równie¿ m³yn wodny o przemiale 120 centna-
rów na dobê. („Gazeta W¹growiecka” nr 64 z 31.05.1927)

W zlocie i zawodach Stow. M³odzie¿y Polskiej okrêgu w¹growieckiego,
które odby³y siê w dniu 26 maja rb. w W¹growcu w strzelnicy p. Rossego,
udzia³ wœród 11 Stowarzyszeñ bra³y Stowarzyszenia z Lechlina, Raczkowa
i Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 71 z 19.06.1927)

W Glinnie w nocy z poniedzia³ku na wtorek o godz.21.30 nieznany osobnik
ukryty za drzewami, strzeli³ do przeje¿d¿aj¹cego powozu, w którym siedzia³ w³a-
œciciel Glinna Hieronim Skawiñski z ¿on¹. Kula przebi³a œcianê powozu lecz szczê-
œliwym trafem utkwi³a w stalowej sprê¿ynie. („Kurier Poznañski” nr 294 z 2.07.1927)
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Starosta w¹growiecki p. dr Sioka³o zatwierdzi³ gorzelanego p. Ryszarda Królika,
zastêpc¹ prze³o¿onego obszaru dworskiego Skoki. („Gazeta W¹growiecka”
nr 93 z 9.08.1927)

Skoki - W niedzielê dnia 7 b.m. oko³o godz.10 wieczorem, napad³ w celu
rabunkowym na id¹cego w towarzystwie siostry z dworca do miasta p. Fran-
ciszka Piotrowiaka z W¹growca 19-letni Jan Twardecki. Na widok policjanta
spiesznie zbieg³. Twardecki jest bez sta³ego miejsca zamieszkania, unika domu
rodzinnego i ¿ywi siê na w³asn¹ rêkê dokonuj¹c napadów na drogach publicz-
nych. („Gazeta W¹growiecka” nr 96 z 16.08.1927)

£osiniec - Bójka pod figur¹: We wtorek nad wieczorem œpiewali pobo¿ne
pieœni przy figurze niedaleko ich gospodarstwa: rolnik Kazimierz K³osiñski
i jego rodzeñstwo Maria i Leon K³osiñscy z £osiñca. Zaledwie skoñczyli z œpie-
wem, s¹siedni gospodarz Piotr Kordura, Stanis³aw Kubiak i Hieronim Jamro¿y
zaczêli ich grubymi kijami i dr¹gami po g³owie i ciele obk³adaæ. Kazimierz
K³osiñski pad³ na ziemiê i z ledwoœci¹ go docucono. Poniewa¿ wymienieni
trzej K³osiñscy byli tak silnie pobici i pokaleczeni, przywo³ano jeszcze w tej
samej nocy lekarza w osobie p. dr. Kuliñskiego z W¹growca, który po za³o¿e-
niu opatrunków poleci³ w razie wiêkszych dolegliwoœci przywiezienie obitych
do szpitala. Powodem pobicia s¹ podobno spory s¹siedzkie o miedzê. („Gazeta
W¹growiecka” nr 96 z 16.08.1927)

Potworna zbrodnia dokonana 20 sierpnia na podwórzu zagrody robotnika
B³a¿eja Malca w Piaskach pod Skokami, zosta³a wyjaœniona. Pomiêdzy Malcem,
lat 43, ojcem kilkorga dzieci a lokatorem Józefem Stefaniakiem, zachodzi³y od
d³u¿szego czasu k³ótnie. Dnia 20 bm. o godz. 17 uda³ siê Malec z jarzynami
kolej¹ do W¹grówca a¿eby je sprzedaæ. Stefaniak widocznie us³ysza³ przez
œcianê rozmowê miêdzy ma³¿onkami i powzi¹³ widocznie myœl wykonania
zemsty. O godz.21 wraca Malec. Gdy zbli¿a³ siê do zagrody nic z³ego nie prze-
czuwaj¹c, zbrodniarz wyskoczy³ z poza furtki zadaj¹c Malcowi têpym narzê-
dziem kilka ciê¿kich uderzeñ po g³owie. Na krzyk napadniêtego wybieg³a jego
¿ona i spostrzeg³a z przera¿eniem, jak napastnik stoj¹c nad swoja ofiar¹ pa-
stwi³ siê nad ni¹. Rozpozna³a swego lokatora Józefa Stefaniaka i sp³oszy³a go
krzykiem. Malec wskutek otrzymanych ciê¿kich obra¿eñ na g³owie, nastêpne-
go dnia przed po³udniem zmar³, a miejscowy lekarz dr Foerster stwierdzi³
jako przyczynê jego œmierci rozbicie czaszki i naruszenie mózgu. Po zabój-
stwie Stefaniak pobieg³ do pobliskiej restauracji, widocznie w celu wyrobienia
sobie alibi. Aresztowany o osadzony w wiêzieniu s¹dowym do zbrodni siê nie
przyzna³. Dalsze dochodzenia wykaza³y na miejscu zbrodni odciski gumowych
napiêtków, które po porównaniu okaza³y siê identyczne z napiêtkami Stefaniaka.
Zabójstwo na Malcu  wywo³a³o wielkie wra¿enie, gdy¿ przed dwoma laty wœród
zupe³nie podobnych okolicznoœci zamordowano so³tysa Jagnacego z s¹sied-
niego Runowa i dot¹d sprawcy nie wykryto. Czy¿by nim tak¿e by³ Stefaniak?
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(„Gazeta W¹growiecka” nr 102 z 30.08.1927)„Kurier Poznañski” nr 400
z 3.09.1927,”Dziennik Poznañski” nr 201 z 3.09.1927)

W dniu 16.10. przed po³udniem, zmar³a nagle 26-letnia s³u¿¹ca Katarzyna
Prus zatrudniona w Kuszewie u gospodarza Wendlanda. Powsta³o podejrze-
nie, ¿e zmar³a wskutek otrucia i dlatego w dniu 27.10. zjecha³a do Kuszewa
komisja s¹dowo-lekarska. („Kurier Poznañski” nr 485 z 23.10.1927)

Delegatem do Poznañskiego Ziemstwa Kredytowany wybrany zosta³ z terenu
powiatów w¹growieckiego, chodzieskiego i czarnkowskiego obecny radca tego
Ziemstwa p. Zygmunt Ch³apowski ze Stawian. („Gazeta W¹growiecka” nr 132
z 8.11.1927)

W pi¹tek 11-go listopada Skoki uroczyœcie œwiêci³y 9-t¹ rocznicê powstania
Pañstwa Polskiego. Rano odprawiona zosta³a  uroczysta msza œw. przez ks. prob.
Staniszewskiego, któr¹ zakoñczy³ podnios³ym kazaniem. Po nabo¿eñstwie po-
chód z³o¿ony z obywateli i przedstawicieli miejscowych w³adz oraz wszyst-
kich organizacyj spo³ecznych, uda³ siê na salê p. Pilaczyñskiego, gdzie odby³a
siê uroczysta akademia, któr¹ rozpocz¹³ wstêpnem s³owem burmistrz p. Smekta³a.
Po deklamacjach i œpiewach wyg³osi³ referat p. Chêciñski z Poznania. Akade-
miê zakoñczono okrzykami na czeœæ Najjaœniejszej Rzeczypospolitej i odœpie-
waniem „Roty.” („Gazeta W¹growiecka” nr 136 z 17.11.1927)

„Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej” w Skokach uroczyœcie obchodzi³o
Œwieto M³odzie¿y ku czci œw. Stanis³awa Kostki. Kierownictwo uroczystoœci
spoczywa³o w rêkach nauczyciela p. Stachowiaka, prezesa okrêgowego. Po od-
prawieniu o godz. 10-tej uroczystej mszy œw. przez ks. prob. Staniszewskiego
i aktu poœwiêcenia sztandaru, nast¹pi³o zaprzysiê¿enie druhów przez prezesa
okrêgu Stachowiaka. Po uroczystoœci koœcielnej odby³a siê przed nowo po-
œwiêconym sztandarem defilada. Nastêpnie odby³o siê zebranie w sali p. Glin-
kiewicza. Zebranie zagai³ protektor ks. prob. Staniszewski i odda³ przewodnic-
two w rêce prezesa okrêgowego. Z kolei przemawiali : sekretarz zwi¹zkowy
z Poznania, patron p. Klanowski, prezes stowarzyszenia p. Nowicki i inni.
Towarzystwa sk³ada³y ¿yczenia i fundowa³y gwoŸdzie pami¹tkowe. Na za-
koñczenie przemawia³ w serdecznych s³owach p. Stachowiak prosz¹c o wspó³-
pracê i solwowa³ zebranie po odœpiewaniu pieœni „Hej do apelu”. O godz.5:30
wieczorem odby³o siê bardzo udane przedstawienie amatorskie, a po nim skrom-
na zabawa taneczna. („Gazeta W¹growiecka” nr 138 z 22.11.1927,„Kurier
Poznañski” nr 562 z 9.12.1927)

Skoki - Dnia 11 listopada b.r. za³o¿ono w mieœcie naszem organizacjê „Strzel-
ca”, która liczy 12 cz³onków. Do zarz¹du wybrano urzêdnika skarbowego
p. Chêciñskiego na przewodnicz¹cego, nauczyciela p. Majeranowskiego jako
sekretarza i komendatem p. Mazura ze Skoków (który obecnie znajduje siê
w areszcie). Jak d³ugo u nas organizacja istnieæ bêdzie, to siê niezad³ugo oka¿e.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 141 z 29.11.1927)
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Epilog s¹dowy zbrodni na Piaskach pod Skokami, tj. zabicia w³aœciciela
nieruchomoœci B³a¿eja Malca. W czasie rozprawy przez I Izb¹ Karn¹ S¹du
Okrêgowego w GnieŸnie, prokurator za¿¹da³ dla oskar¿onego 8 lat wiêzienia,
a s¹d po przes³uchaniu 28 œwiadków zas¹dzi³ 33-letniego Józefa Stefaniaka
na 5 lat ciê¿kiego wiêzienia. Skazany mimo obci¹¿aj¹cych zeznañ p. Malcowej
wyroku nie przyj¹³. („Gazeta W¹growiecka” nr 152 z 25.12.1927, ”Kurier
Poznañski” nr 583 z 22.12.1927)

Rok 1928

Bli¿yce - W dniu 31 stycznia wybuch³ po¿ar w zagrodzie Jana Œwi¹tkow-
skiego. Spali³ siê chlew i dwie œwinie. Straty oceniono na 3.500 z³. Po¿ar po-
wsta³ przez podpalenie. („Gazeta W¹growiecka” nr 16 z 5.02.1928)

Pan Malz ze Skoków wybrany zosta³  w dniu 26.02. br. na walnym zebraniu
Towarzystwa Powstañców i Wojaków w W¹growcu, cz³onkiem zarz¹du tego
Towarzystwa. („Gazeta W¹growiecka” nr 28 z 4.03.1928)

W tych dniach w Chociszewie sp³on¹³ stóg s³omy nale¿¹cy do Paw³a Kuntzego.
Poszkodowany ocenia stratê na 2.000 z³. Jak siê okaza³o, w pobli¿u zabawiali
siê ch³opcy i wypalali trawê w rowie przy szosie naprzeciw stogu. („Kurier
Poznañski” nr 120 z 13.03.1928, ”Gazeta W¹growiecka” nr 33 z 15.03.1928)

Chciwoœæ srodze ukarana - Jak sk¹piec postrada³ skrzêtnie chowane dolary!
W Grzybowie w pow. w¹growieckim ¿yje sobie, posiadaj¹c 60 mórg gruntu,
wdowiec z 3 synami, kolonista Albert Busse. Niedawno ten i tak ju¿ zamo¿ny
gospodarza otrzyma³ nagle wiêkszy spadek w gotówce z Niemiec, przyczem
pieni¹dze ulokowa³ za granic¹. Poza tem Busse regularnie dostawa³ dolary
z Ameryki, które wypo¿ycza³ na hipoteki za wysokim procentem. Zdawa³oby
siê, ¿e posiadaj¹c tak powa¿ny maj¹tek, powinien ¿yæ dostatnio; tymczasem
tak nie by³o. W domu ca³a rodzina jad³a tylko wodniste zupki z chlebem,
a czêsto nawet tego ostatniego zabrak³o, wobec czego niejednokrotnie g³odowano.
Busse nawet najstarszego syna oddal do s³u¿by, a sam wiecznie narzeka³ na nie-
dostatek. Sk¹pstwo jego dochodzi³o do ostatecznych granic; ¿y³ te¿ w zupe³-
nem odosobnieniu, nikomu nie ufa³ i nikogo nie dopuszcza³ do siebie, nawet
synów, „wêsz¹c” u ka¿dego podstêp i zdradê. Mia³ przy sobie 775 dolarów
o których nikt nie wiedzia³ i chowa³ je skrzêtnie w stodole, zakopywa³ na podwó-
rzu, ukrywa³ pod kup¹ kamieni, lub te¿, dla odmiany w ³ó¿ku. Za lada szczek-
niêciem psa wybiega³ natychmiast przera¿ony z domu, bra³ pieni¹dze i zanosi³
je w inne bezpieczniejsze miejsce, gdy¿ zdawa³o mu siê, ¿e  z³odzieje czyhaj¹
na jego maj¹tek. Przypadek sprawi³, ¿e synowie dowiedzieli siê o przechowywaniu
przez ojca - sknerê gotówki w piwnicy. Najstarszy syn, który chwilowo bawi³
w domu, przyw³aszczy³ sobie 20 dolarów i kupi³ za nie rower. Busse w czasie
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przeliczania pieniêdzy skonstatowa³ z przera¿eniem brak tej sumy, jednak nie
mówi³ nic synom, lecz przeniós³ dolary w inne miejsce, co znowu podpatrzyli
dwaj pozostali synowie. Opowiedzieli to jednemu z znajomych, daj¹c swoje-
mu przyjacielowi R. 10 dolarów aby kupi³ im chleba oraz innych artyku³ów
¿ywnoœciowych. Po up³ywie kilku dni R. znowu otrzyma³ taka sumê i spo-
tkawszy znajomego Z. opowiedzia³ mu o tajemnicy nowoczesnego Harpago-
na, ¿e w piwnicy przechowuje skarby. Obaj dobyli naradê i uchwalili ukraœæ
kasetkê. Nie namyœlaj¹c siê d³ugo, wtargnêli do piwnicy cichaczem, wziêli
pieni¹dze i zbiegli. Bêd¹c w posiadaniu znacznej gotówki, zaczêli m³odzieñcy
¿yæ weso³o, nie ¿a³uj¹c sobie niczego. Tymczasem Busse popad³ w czarn¹ roz-
pacz, gdy zobaczy³ brak kasetki z pieniêdzmi. Po krótkim wahaniu pobieg³ na
policjê i o wszystkim opowiedzia³. W³adze œledcze szybko wpad³y na trop
jednego z z³odziei, a mianowicie R., którego ujêto. Pocz¹³ zrazu wykrêcaæ siê,
¿e o niczym nic nie wie, ale zdradzi³y go dolary, za które kupi³ równie¿ rower.
Wreszcie przyparty do muru przyzna³ siê do kradzie¿y, twierdz¹c jednak,
¿e promotorem ca³ej wyprawy z³odziejskiej by³ Z. który obecnie znajduje siê
w wojsku.  Dalsze dochodzenia ustal¹ kto jest g³ównym winowajc¹, nie wróc¹
jednak dolarów sk¹pcowi, który w ten sposób zosta³ ukarany przez przekorny
los. („Kurier Poznañski” nr 154 z 2.04.1928)

Królem Kurkowym zosta³ w Skokach W³adys³aw Kowalski, I rycerzem
Bronis³aw Czerwiñski, II rycerzem Stanis³aw Jasiñski. („Kurier Poznañski”
nr 262 z 11.06.1928)

Komisarycznym wójtem na obwód Skoki mianowany zosta³ emerytowany
nauczyciel tutejszej szko³y p. Jeszke, a  jego zastêpc¹ p. Jan Korczak, rolnik
z Roœcinna. („Gazeta W¹growiecka” nr 73 z 21.06.1928)

Roœcinno - W nocy z 26 na 27 bm. oko³o godz. 0:30, zosta³ postrzelony
z fuzji podczas kradzie¿y truskawek na folwarku Roœcinno robotnik Nikodem
Rochowiak z Nadolnika, licz¹cy 17 lat, przez leœnika p. Boles³awa Pocztê
z folwarku Roœcinno. Rochowiak zosta³ opatrzony i odstawiony do szpitala
w W¹growcu. Otrzyma³ postrza³y w okolice krzy¿a, oko³o 40-50 drobnych
œrutów. („Gazeta W¹growiecka” nr 76 z 28.06.1928)

Rejowiec - W niedzielê w nocy powsta³ po¿ar w zabudowaniach gospoda-
rza Krupy. Pastw¹ p³omieni pad³ chlew, dwie szopy, dziewiêæ œwiñ i 40 krów.
Zachodzi podejrzenie podpalenia. („Gazeta W¹growiecka” nr 78 z 3.07.1928)

Wœród istniej¹cych w powiecie w¹growieckim 22 Kó³ek Rolniczych znajduj¹
siê: licz¹ce 38 cz³onków Kó³ko Rolnicze w Raczkowie, prezesem którego jest
p. J. Szafran z Bli¿yc oraz Kó³ko Rolnicze w Lechlinie, licz¹ce 20 cz³onków,
którego prezesk¹ jest p. M. Moszczeñska z Przysieki. („Gazeta W¹growiecka”
nr 80 z 8.07.1928)

W dniu 19 bm. o godz. 4:15 wybuch³ po¿ar w majêtnoœci Rakojady w³asno-
œci p. Stefana Dziembowskiego. Pastw¹ ¿ywio³u pad³y: stodo³a, 440 owiec,
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900 wozów jêczmienia, 80 wozów siana, jeden koñ, ¿niwiarka, wóz roboczy
i inne narzêdzia rolnicze. £¹czna wartoœæ szkody wynosi 90.000 z³. Majêtnoœæ
jest ubezpieczona. Za przyczynê po¿aru podejrzewa siê podpalenie. („Gazeta
W¹growiecka” nr 99 z 21.08.1928)

Z dniem 1.10. br. ks. Boles³awowi Staniszewskiemu administratorowi para-
fii w Skokach, oddano w administracjê parafiê w Lechlinie. („Dziennik Po-
znañski” nr 232 z 7.10.1928)

Rok 1929

Wczoraj uleg³ postrza³owi z rewolweru 24 letni Fryc Hagel, œlusarz ze Sko-
ków.

Niebezpiecznie rannego w pierœ przewieziono do szpitala w Poznaniu. Wed³ug
naszych informacji Hagel spowodowa³ wystrza³ czyszcz¹c nabity rewolwer.
(„Kurier Poznañski” nr 7 z 5.01.1929)

W dniu 23 stycznia w koœciele parafialnym w Skokach odby³ siê œlub  pan-
ny Anny Foersterówny, córki osiad³ego od wielu lat w Skokach lekarza i dzia-
³acza spo³ecznego dra Mariana i Marii z Buchowskich Foersterów, z p. Janem
Majchrzyckim, dyrektorem „Rolnika” w Skokach. („Kurier Poznañski” nr 52
z 31.01.1929)

Skoki - W dniu 27stycznia odby³o siê lokalu p. Glinkiewicza walne zebranie
Towarzystwa Powstañców i Wojaków. Obrady zagai³ prezes p. Dziembowski
i powita³ zebranych oraz pp. Mencla z W¹growca jako przewodnicz¹cego ob-
wodu i por. Wañtowskiego, komendanta poznañskiego. Przewodnicz¹cym ze-
brania obrano p. Mencla, sekretarzem p. Pospiesznego. Protokó³ z ostatniego
zebrania przyjêto bez zmian. Ze sprawozdania sekretarza wynika, ¿e w roku
sprawozdawczym odby³o siê 5 posiedzeñ zarz¹du, 13 zebrañ ogólnych i 2 po-
siedzenia komisji rewizyjnej. Liczba cz³onków z 1927 na rok 1928 wynosi³a
52, w ci¹gu 1928 r. przyby³o 36 a uby³o 14, tak ¿e w 1929 r. liczba cz³onków
wzros³a do 74. Ze sprawozdania wynika te¿, ¿e deklaracji o oznakê” Powstañca
Zbrojnego”, „Zas³ugi” lub „Wojaka” za³atwiono 25. W 15 wypadkach  towa-
rzystwo  wystêpowa³o ze sztandarem. Stan kasy: dochód roczny wynosi³
1516,90 z³, rozchód 1338,29 z³ i pozosta³o na rok bie¿¹cy 178,61 z³.  Fundusz
¿elazny wynosi 250 z³, sk³adki zaleg³e 126,20 z³, na dzwon pami¹tkowy
w Szwederowie przekazano 21 z³, na ociemnia³ych ¿o³nierzy 5 z³, na grobowiec
poleg³ych powstañców 41,75 z³. Do tego przychodu przychodzi zebrana przez
p.Szczepaniaka suma za sprzedane cegie³ki 71,55 z³. Koszty administracyjne
118,50 z³, podró¿e delegacyj 95,69 z³. W roku sprawozdawczym odby³y siê
2 æwiczenia w polu, 6 musztr, 2 strzelania i 6 alarmów. Regulaminy Kasy Po-
œmiertnej i Przyjmowania Cz³onków polecono wykonaæ zarz¹dowi. Z okazji



24

10-lecia powstania wielkopolskiego mianowano „Cz³onkami Honorowymi”
pp: ks. prob. Boles³awa Staniszewskiego, Stefana Dziembowskiego w Rakujadach
i Kazimierza Bonowskiego z W¹growca. Na wniosek Komisji rewizyjnej udzie-
lono zarz¹dowi absolutorium. Wybrano nowy zarz¹d: Stefan Dziembowski (pre-
zes), J. Kamiñski (zastêpca prezesa), W. Buczkowski (sekretarz), St. Pospiesz-
ny (z-ca sekretarza), A. Malz (komendant), A. Jarzêbowski (z-ca komendanta),
A. Ratajczak (referent oœwiatowy) i J. Goncik (z-ca referenta oœwiatowego).
Podano te¿ do wiadomoœci, ¿e zjazd obwodowy w roku bie¿¹cym odbêdzie siê
w Skokach. W bie¿¹cym roku staraniem stowarzyszenia rozpocznie siê te¿
budowa strzelnicy na obszarze p. Stefana Dziembowskiego. Na wniosek
por. Wañtowskiego zarz¹d zwróci siê do powiatowego komitetu P.W.i W.P.
o dotacje na ten cel. („Gazeta W¹growiecka” nr 17 z 7.02.1929)

Na  bal maskowy urz¹dzony w Skokach w sali p. Glinkiewicza przez klub
sportowy „We³na”, przysz³o ponad 70 masek oraz du¿a iloœæ goœci. („Kurier
Poznañski” nr 81 z 18.02.1929)

Og³oszenie o konkursie na budowê mleczarni spó³dzielczej w Skokach
w stanie surowym, wedle rysunków które znajduj¹ siê w „Rolniku” w Skokach,
oraz o z³o¿eniu oferty na kompletne urz¹dzenie wewnêtrzne mleczarni na 2000
litrów(przeróbki) na godzinê do uruchomienia. Warunki konkursu; kosztorysy
z równoczesnym z³o¿eniem wadium 2% sumy obiektu, bez zobowi¹zañ, nale-
¿y oddaæ w zalakowanych kopertach do dnia 15 kwietnia 1929 r. Zastrzega siê
prawo wyboru oferty, wzglêdnie nie przyjêcia ¿adnej.-Mleczarnia Spó³dziel-
cza w Skokach. („Gazeta W¹growiecka” nr 33 z 17.03.1929)

W niedziele 12 bm. podczas zabawy tanecznej na ³¹ce w Jab³kowie powsta³
pomiêdzy uczestnikami spór, który zamieni³ siê w ogóln¹ bijatykê. Bi³o siê
zapamiêtale oko³o 20 uczestników zabawy. W jej toku robotnik Franciszek
Pawlak z Pomarzanek, lat 20,zosta³ no¿em pchniêty w serce, wskutek czego
zmar³ natychmiast. W³adze wdro¿y³y œledztwo w przedmiocie ustalenia sprawcy
zabójstwa. („Gazeta W¹growiecka” nr 57 z 14.05.1929)

Dnia 17 bm. samochód jad¹cy z Bydgoszczy do Poznania najecha³ oko³o
godz. 5 po po³udniu w Skokach 9-letniego Hieronima Schulerta, w wyniku cze-
go ch³opiec zmar³. Szofer by³ bez winy, bowiem ch³opiec uchwyci³ siê, jak to
dzieci czêsto po wsiach i miasteczkach robi¹, u wozu i opuœci³ siê z niego w chwili,
gdy nadjecha³ samochód. („Gazeta W¹growiecka” nr 59 z 19.05.1929)

Reklamy: Fabryka „¯elazo” w Skokach W. Daniela, Fabryka Mebli, trumny
i prace budowlane Leona Szalowa w Skokach. („Gazeta W¹growiecka” nr 59
z 19.05.1929)

Skoki - W przygotowaniu powitania podczas przejazdu prezydenta Polski
pana Moœcickiego ustawiono trzy bramy powitalne. Publicznoœci zebra³o siê
mnóstwo, towarzystwa stawi³y siê w komplecie, zak³ad wychowawczy z dy-
rektorem na czele i w³asn¹ orkiestr¹, stra¿ po¿arna równie¿ z orkiestra.
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Pan Prezydent Moœcicki nie zatrzyma³ siê, kaza³ natomiast zwolniæ bieg samo-
chodu i dziêkowa³ za gromkie okrzyki serdecznym uœmiechem. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 63 z 30.05.1929)

Skoki - Robotnik Walenty Wetphal, lat 21, zabi³ w niedzielê 21 bm. wieczo-
rem na ulicy przy koœciele pchniêciem no¿a kuchennego w g³owê Stefana Jes-
sê, lat 21, kucharza zatrudnionego w Owiñskach, który przyby³ z wizyt¹ do
matki swej. Zbrodniarza aresztowano i oddano do dyspozycji s¹du karnego.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 75 z 27.06.1929)

Skoki  -  W dniu œwiêta Piotra i Paw³a odby³ siê w doroczny zjazd obwodo-
wy Towarzystwa Powstañców i Wojaków, na który przyby³o oko³o 300 po-
wstañców i wojaków, mnóstwo goœci i weteran z powstania 1863 r. p. Saja.
Zbiórka odby³a siê na dworu  w Skokach, sk¹d ruszono w pochodzie przy
dŸwiêkach orkiestry 1 pu³ku czo³gów z Biedruska, do lokalu p. Glinkiewicza
na œniadanie. Goœci powita³ prezes obwodowy porucznik rezerwy p. Kazimierz
Bonowski z W¹growca stosown¹ przemow¹ oraz przy dŸwiêkach orkiestry
wojskowej i kapeli zak³adu wychowawczego w Antoniewie, ruszono pod do-
wództwem komendanta p. Widziñskiego na mszê œw. do koœcio³a parafialnego.
W pochodzie kroczy³y w porz¹dku stowarzyszenia P. i W. z: Go³añczy, W¹-
growca, Mieœciska, R¹bczyna (z p. Saj¹), Chojny, Czeszewa, Sarbii i Skoków.
Po mszy œw. odprawionej przez ks. prob. Staniszewskiego, ruszono na rynek
w Skokach, gdzie w zastêpstwie burmistrza powita³ goœci p. Kie³czewski.
Nastêpnie przemówi³ prezes okrêgowy p. Grodzki z Bydgoszczy, potem wrê-
czono dyplomy honorowe zarz¹du okrêgowego: dzia³aczowi narodowemu,
organizatorowi „Soko³a” i gor¹cemu patriocie ks. Staniszewskiemu ze Skoków
i zas³u¿onym cz³onkom pp: Mantejowi z Mieœciska, Szybatce z Go³añczy,
Kamiñskiemu ze Skoków i St. Piechowiakowi z W¹growca. Z kolei prezes
obwodowy p. K. Bonowski wrêczy³ dyplomy cz³onków honorowych, na rêce
por. Wañtowskiego dla zamianowanych nimi: jen. dywizji Thomee i kpt. rez.
in¿. Gustawa Bernaczka. Wydano równie¿ poszczególnym zas³u¿onym cz³onkom
ca³ego obwodu dyplomy zas³ugi. Po przemówieniu p. kpt. Bernaczka, który
przez 5 lat by³ prezesem okrêgowym P. i W. w Bydgoszczy, nast¹pi³a defilada
powstañców i wojaków w sprawnym szyku. Obiad spo¿yto na dziedziñcu szkol-
nym wœród koncertu obu orkiestr. Po obiedzie ruszono na miasto na poœwiêcenie
nowej strzelnicy, zbudowanej w³asnym kosztem i prac¹ powstañców i wojaków
w Skokach a przy pomocy ich prezesa p. Stefana Dziembowskiego z Rakujad,
który darowa³ stowarzyszeniu na ten cel nie tylko cztery morgi gruntu, lecz
równie¿ cegie³ i innego materia³u budowlanego. Po przemowie na temat historii
strzelnicy p. Buczkowskiego, poœwiêcenia dokona³ ks.prob.Staniszewski.
Pierwsze strza³y oddali: p. Buczkowski (na czeœæ Prezydenta R.P.), por. Wañ-
towski (na czeœæ wojska), prezes okrêgu p. Grodzki (na czeœæ Zwi¹zku) i prezes
obwodowy p. K. Bonowski ( na czeœæ obwodu). Ofiarny czyn p. Stefana Dziem-
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bowskiego uczczono trzykrotnym okrzykiem na jego czêœæ. Nastêpnie odby³y
siê zawody:

a) ostre strzelanie na odleg³oœæ 150 m o ³añcuch wêdrowny i 3 ¿etony:
1. Zantow z W¹growca, 2. Cichocki z W¹growca 3. Michalski z Mieœciska,

b) marsz na 6 km o puchar wêdrowny ufundowany przez in¿. Bernaczka
i 3 ¿etony 1) Górny z Mieœciska, 2) Kamiñski ze Skoków, 3) Piechowiak
z Mieœciska,

c) wyœcigi kolarskie na 6 km 3 nagrody: 1) Nowak z W¹growca (zastawa
srebrna), 2) Skrêtny z Czeszewa, 3) B¹k z Mieœciska,

d) rzut granatem, 3 nagrody: 1) Wieczorek z R¹bczyna (zegarek), 2) Karga
z Mieœciska, 3) Stachowiak z Czeszewa,

e) zawody w ci¹gnieniu liny, które pozosta³y nierozstrzygniête.
Podczas zawodów koncertowa³a w lesie orkiestra wojskowa. Wieczorem

odby³a siê ochocza zabawa taneczna jako zakoñczenie zjazdu, trwaj¹ca póŸno
w noc. Redaktorowi naczelnemu p. Tesce z Bydgoszczy, który w przejeŸdzie
ze zlotu „Soko³ów” w Poznaniu wst¹pi³ na chwilê do Skoków, zgotowano go-
r¹c¹ owacjê. Przebieg tegorocznego zjazdu P. i W. jako nader sympatyczny
i buduj¹cy, w pamiêci uczestników na d³ugo pozostanie. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 78 z 4.07.1929)

Jako prze³o¿ony obwodu dworskiego Chociszewo zosta³ przez starostwo
w W¹growcu potwierdzony p. Pawe³ Kuntze z Chociszewa a p. Gotezendorf -
Grabowskiego z Lechlina prze³o¿onym obwodu dworskiego w Lechlinie.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 78 z 4.07.1929)

W tych dniach powsta³ po¿ar w zabudowaniach kowala  Wojciecha Przybysza
w Kakulinie, spowodowany ulatniaj¹cymi siê iskrami z komina. Spali³a siê stodo-
³a z zapasami siana i ¿yta, chlew i dwie krowy, ³¹cznej wartoœci oko³o 10 tys.
z³. („Kurier Poznañski” nr 380 z 19.08.1929)

Dnia 2 sierpnia zmar³a Urszula Dziembowska z Kisielnickich, ¿ona Czes³awa
Dziembowskiego z Roszkowa. („Dziennik Poznañski” nr 177 z 3.08.1929)

Og³oszenie o planowanym w dniu 21.09.1929 r. walnym zebraniu Spó³ki
melioracji ³¹k nad Ma³¹ We³n¹ w Skokach” dotyczy³o podjêcia uchwa³  doty-
cz¹cych: wykonania i utrzymania urz¹dzeñ wodnych, zaci¹gniêcia po¿yczki
d³ugoterminowej, uchwalenia wynagrodzenia  dla przewodnicz¹cego, bud¿e-
tu na lata 1929/1930 oraz uchwalenie statutu wzorcowego. Przewodnicz¹cy
Spó³ki Olszañski. („Gazeta W¹growiecka” nr 102 z 29.08.1929)

Cz³onkami sejmiku powiatu w¹growieckiego wybrani zostali: Ziemkowski
z £osiñca i Goetzendorff-Grabowski z Lechlina. („Gazeta W¹growiecka”
nr 146 z 10.12.1929)

Œwiêto M³odzie¿y w Skokach: Wieczornicê zorganizowan¹ przez Ko³o
M³odzie¿y Polskiej  otworzy³ podaj¹c jej program kierownik szko³y p. Klanow-
ski, a po referacie na temat polskiej m³odzie¿y wyg³oszonym przez sekretarza
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p.Nowickiego, m³odsze uczennice szko³y powszechnej wykona³y przy œpie-
wach piêkny korowód. Nastêpnie zespó³ M³odzie¿y Polskiej odegra³ sztukê
w trzech aktach z ¿ycia œw. Stanis³awa Kostki pt. „Dwaj bracia”. Na zakoñcze-
nie zatañczy³y w narodowych strojach starsze uczennice szko³y mazura. Wie-
czornicê przygotowali nauczyciel p. ¯migrodzki i p. Andrzejewska, która wy-
æwiczy³a taniec, a uœwietni³a orkiestra zak³adu wychowawczego w Antoniewie
pod batut¹ p. Andrzejewskiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 139 z 24.11.1929)

Do sejmiku powiatu w¹growieckiego zostali wybrani pp: Ziemkowski
z £osiñca i Goetzendorf-Grabowski z Lechlina. („Gazeta W¹growiecka” nr 146
z 20. 12. 1929)

Rok 1930

Skoki - Walne zebranie „Towarzystwa Powstañców i Wojaków” w Skokach
odby³o siê w ubieg³¹ niedzielê, które przy licznym udziale cz³onków zagai³
prezes p. Dziembowski, witaj¹c goœci i delegata obwodu p. Polcyna z W¹growca.
Na przewodnicz¹cego zebrania powo³ano p. Polcyna. Z kolei cz³onkowie za-
rz¹du zdali sprawozdania z rocznej dzia³alnoœci, które wykaza³y, ¿e praca nad
organizacj¹ Towarzystwa post¹pi³a bardzo naprzód. Towarzystwo jest na dro-
dze do dalszego pomyœlnego rozwoju, czego ju¿ dowodem by³ zesz³oroczny
zjazd obwodowy w Skokach. Zarz¹d towarzystwa tworz¹ obecnie pp: prezes
Stefan Dziembowski, wiceprezes Michalski, komendant Leon Maækowiak, z-ca ko-
mendanta Antoni Jarzembowski, sekretarz Szczepan Pospieszny, z-ca sekretarza
Teofil Michalski, bibliotekarz Stefan Kubacki, skarbnik Bronis³aw Ey, referent
oœwiatowy Jan Goncik. Po za³atwieniu szeregu drobniejszych spraw wewnêtrz-
nych Towarzystwa, obrady zamkniêto. (”Gazeta W¹growiecka” nr 16 z 9.02.1930)

W Rejowcu spali³a siê stodo³a z narzêdziami rolniczymi i zbo¿em oraz 2 szopy
drewniane, nale¿¹ce do Edmunda Diela. Szkody ocenia siê na oko³o 10. tys.z³.
Ogieñ powsta³ od iskier ulatniaj¹cych siê z komina domu mieszkalnego. („Ku-
rier Poznañski” nr 82 z 19.02.1930)

Ubieg³ej niedzieli odby³o siê w Lechlinie zebranie Kó³ka Rolniczego na któ-
rem wyk³ad o kukurydzy i chowie trzody wyg³osi³a prezeska Kó³ka p. Moszczeñ-
ska. Z kolei przyst¹piono do wyboru nowego zarz¹du, który ukonstytuowa³ siê
w sk³adzie: p. Moszczeñska (prezeska), p. Pinkowski (z-ca prezesa), p. Drab
(skarbnik i sekretarz), pp. Gruszka i Go³uchowski (³awnicy). Obrady utrzyma-
ne by³y w tonie powa¿nym i rzeczowym. („Gazeta W¹growiecka” nr 29
z 11.03.1930)

Agenturê  w Skokach „Gazety W¹growieckiej” prowadzi mistrz siodlarski
p. Jan Maækowiak. („Gazeta W¹growiecka” nr 31 z 16.03.1930)
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Przy przechodzeniu przez wa³ transmisyjny, zajêty w majêtnoœci Stawiany
noszeniem trocin robotnik Leon Gorecki, pochwycony zosta³ za ubranie. Wa³
uderzy³ nieszczêœliwego tak silnie o posadzkê, i¿ œmieræ nast¹pi³a na miejscu.
(„Kurier Poznañski” nr 128 z 18.03.1930)

Og³oszenie S¹du Powiatowego w W¹growcu o sprzeda¿y w dniu 21 maja
w drodze przetargu nieruchomoœci w Bli¿ycach stanowi¹cej w³asnoœæ p. Hen-
ryka Kobera z Bli¿yc. („Gazeta W¹growiecka” nr 36 z 27.03.1930)

W nocy z 23 na 24 bm. dokonali nieznani sprawcy w³amania do domu Feliksa
Rontca w NiedŸwiadach ko³o Skoków, gdzie skradli ró¿nych drobnych towarów
o ³¹cznej wartoœci 60 z³. Miêdzy innymi ³upem z³odziei pad³y 3 litry wódki
czystej, 10 funtów s³oniny i wiêksza iloœæ cukierków. Policja prowadzi œledz-
two. („Gazeta W¹growiecka” nr 60 z 27.04.1930)

Skoki - W dniu Œwiêta Narodowego odegra³o miejscowe „Stowarzyszenie
Pañ pw. œw. „Wincentego a Paulo” sztukê teatraln¹ pt. „Œwiêta Barbara”. Sztuka
sama i wznios³y cel urz¹dzenia przedstawienia, z którego dochód przeznaczony
by³ na ubogich miasta, zgromadzi³y na sali doœæ liczn¹ publicznoœæ z zadowo-
leniem oklaskuj¹c¹ grê amatorów. („Gazeta W¹growiecka” nr 69 z 9.05.1930)

O okradzeniu koœcio³a w Skokach przez Franciszka £uczaka z W³ókien
pod Skokami. - Dnia 6 maja zakrad³ siê do koœcio³a parafialnego w Skokach
ujêty póŸniej  œwiêtokradca, który sprzed wielkiego o³tarza skrad³ skarbonê
z zawartoœci¹ 40 z³. Po dokonaniu kradzie¿y z³odziej przechowa³ ³up na cmen-
tarzu koœcielnym, poczem uda³ siê do miasta dla zakupienia papieru i sznurka
do opakowania skarbony. Na szczêœcie podejrzanie zachowuj¹cego siê œwiê-
tokradcê zauwa¿y³ miejscowy obywatel p. Bro¿yñski, zwracaj¹c uwagê policji
na niego. Przychwyconym œwiêtokradc¹ okaza³ siê podczas badania policyj-
nego niejaki Franciszek £uczak z W³ókien pod Skokami.  Œwiêtokradcê umiesz-
czono za kratkami . („Gazeta W¹growiecka” nr 69 z 9.05.1930)

Skoki - W miasteczku naszym grasuje od d³u¿szego czasu pomiêdzy dzieæ-
mi epidemia kokluszu, która zabra³a ju¿ kilka ofiar. („Gazeta W¹growiecka”
nr 69 z 9.05.1930)

Skoki - W tych dniach ukoñczono w Skokach obok hotelu p. Pilaczyñskiego
budowê stacji benzynowej, której koniecznoœæ dawa³a siê coraz bardziej od-
czuæ z powodu stale wrastaj¹cego ruchu automobilowego. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 69 z 9.05.1930)

Na zjeŸdzie delegatów oddzia³u w¹growieckiego stra¿y po¿arnych, odby-
tym w dniu 11 bm. w W¹growcu, skarbnikiem zarz¹du okrêgowego wybrany
zosta³ p. Czerwiñski ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 73 z 14.05.1930)

Og³oszenie p. Leona Szalowa kuratora nad rozwi¹zan¹ Gmin¹ ̄ ydowsk¹ w
Skokach o sprzeda¿y w dniu 18 bm. o godzy. 6-tej po po³udniu jednego wozu
(karawanu) i szopy na rozbiórkê. („Gazeta W¹growiecka” nr 99 z 14.06.1930)
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Towarzystwo Powstañców i Wojaków w Skokach urz¹dzi³o dnia 22.06. „co-
roczn¹ zabawê latow¹” w lesie Roszkowskim, urozmaicon¹ strzelaniem z bro-
ni ma³okalibrowej o nagrody. Czysty zysk przeznacza siê na wykonanie strzel-
nicy. („Gazeta W¹growiecka” nr 104 z 21.06.1930)

Lechlin - Dnia 30.06 wybuch³ po¿ar w zagrodzie rolnika Juliusza Stidde.
Pastw¹ p³omieni pad³a stodo³a kryta s³om¹ i narzêdzia rolnicze. Straty wy-
nosz¹ oko³o 11.000 z³. Po¿ar powsta³ prawdopodobnie od iskier wydobywaj¹-
cych siê z komina podczas rozpalania pieca do pieczenia chleba, które pad³y
na s³omiany dach stodo³y. Poszkodowany by³ ubezpieczony w Krajowem Ubez-
pieczeniu Ogniowem w Poznaniu. („Gazeta W¹growiecka” nr 114 z 3.07.1930)

Og³oszenie z dnia 16.06.1930 r. S¹du Powiatowego w W¹growcu o sprze-
da¿y w dniu 27.08. w drodze przetargu gospodarstwa  w Jab³kowie Wojciecha
Jaliñskiego z Jab³kowa. („Gazeta W¹growiecka” nr 114 z 3.07.1930)

Na zlocie „Soko³ów” okrêgu w¹growieckiego odznaczony zosta³ za zas³ugi
dla „Soko³a” p. Maækowiak ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 124
z 15.07.1930)

Og³oszenie - We wtorek dnia 22 lipca o godz.9-tej przed po³udniem sprzedana
zostanie stara bo¿nica w Skokach w drodze publicznego przetargu za natychmia-
stow¹ zap³at¹ gotówk¹ i to na rozbiórkê. Przetarg odbêdzie siê, po obejrzeniu
bo¿nicy, w lokalu p. Jarz¹bkowej. Warunki sprzeda¿y og³oszone zostan¹ przed
przetargiem. Skoki dnia 11.07.1930 r. Leon Szalow, Kurator nad maj¹tkiem
rozwi¹zanej Gminy ¯ydowskiej w Skokach. („Gazeta W¹growiecka” nr 124
z 15.07.1930)

W nocy 18 bm. zakradli siê nieznani dot¹d z³odzieje do mieszkania ks. prob.
Józefa Keng-Ba w Raczkowie, sk¹d skradli wiêkszoœæ bielizny, ubrañ i futro,
wartoœæ szkody oko³o 1.000z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 128 z 19.07.1930)

W niedzielê w Lechlinku odby³a siê zabawa po której dosz³o do awantury.
Trzej bracia Krupowie napadli niejakiego p. Ciemnego ze Skoków, którego
pok³uli no¿em. („Gazeta W¹growiecka” nr 136 z 29.07.1930)

Powiatowy Urz¹d Ziemski w W¹growcu og³osi³ parcelacjê maj¹tku Skoki
o obszarze 433,07 ha. („Gazeta W¹growiecka” nr 138 z 31. 07. 1930)

W niedzielê odby³ siê w Skokach liczny zjazd sportowców z powodu oko-
licznoœci, ¿e miejscowy klub sportowy „We³na” obchodzi³ piêciolecie swego
istnienia. uroczystoœci klubowe rozpoczê³y siê rano w lokalu p. Pilaczyñskiego.
Po nabo¿eñstwie odby³o siê w sali uroczyste zebranie. Posiedzenie zagai³ prezes
klubu p. Daniel, powo³uj¹c na przewodnicz¹cego burmistrza Smekta³ê, do pióra
p. Buszyñskiego i na ³awników panów Maækowiaka i Naro¿nego. Szczegó³owe
sprawozdanie z dzia³alnoœci klubu wyg³osi³ p. Fr. Gersig. Okaza³y dyplom uznania
za zas³ugi nad rozwojem klubu wrêczono p. Ratajczakowi. Po po³udniu wyru-
szy³ pochód z orkiestr¹ na boisko, gdzie odby³y siê zawody sportowe. („Gazeta
W¹growiecka” nr 153 z 19.08.1930, „Kurier Poznañski’ nr 382 z 21.08.1930)
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£osiniec - W nocy z 27 na 28 bm. w³amali siê nieznani sprawcy do mieszkañ
nauczycieli pp. Waleriana Kowalczyka i Franciszka Dembka w szkole w £osiñcu
i skradli du¿o odzie¿y i bielizny. Pan Kowalczyk poszkodowany jest na 500 z³,
szkody p. Dembka jeszcze nie ustalono. („Gazeta W¹growiecka” nr 163 z 30.
08. 1930)

Bli¿yce - W nocy z 28 na 29 bm. inna szajka z³odziejska zakrada³a siê na
strych domu rolnika Roberta Gladatscha w Bli¿ycach i przypuszczalnie ta sama
szajka skrad³a tej samej nocy bieliznê w Bli¿ycach u rolnika Emila Manteya.
Wartoœæ szkody wynosi 200 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 163 z 30.08.1930)

W nocy z 29 na 30 bm. powsta³ z nieustalonych przyczyn po¿ar w zagro-
dzie rolnika Andrzeja Eliñskiego w Kakulinie. Stodo³y nie zdo³ano uratowaæ
i sp³onê³a doszczêtnie. By³a nape³niona zbo¿em i narzêdziami rolniczymi. Straty
wynosz¹ 6.500 z³. Poszkodowany by³ ubezpieczony. („Gazeta W¹growiecka”
nr 164 z 31. 08.1930)

Z dniem 1.09.br. nauczyciel szko³y w Bli¿ycach-Wysokiej p. Walenty Winiecki
przechodzi na nauczyciela do szko³y w Wojciechowie, natomiast nauczyciel
szko³y w Skokach p. Romuald Majeranowski obejmuje funkcjê kierownika szko³y
w Szlachcicach pow. œredzki. („Gazeta W¹growiecka” nr 169 z 6.09.1930)

Starosta w¹growiecki dziel¹c powiat na obwody kominiarskie, powierzy³
okrêg  kominiarski V  Mieœcisko p. Stanis³awowi Kurzewskiemu, kominiarzo-
wi ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 171 z 9.09.1930)

Mistrz piekarski ze Skoków p. W³adys³aw Kowalski przyjmie ucznia w naukê
zawodu piekarskiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 183 z 23.09.1930)

Starosta w¹growiecki p. dr Roœciszewski zatwierdzi³ na trzy lata so³tysem
wsi Roœcinno p. Franciszka Nowakowskiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 209
z 23. 10. 1930)

Rejowiec - Znaleziono tutaj nieprzytomnego i z ciê¿kimi ranami na g³owie
30 letniego  Leonarda Stasiñskiego z Rejowca, który wkrótce zmar³, nie wyja-
œniaj¹c w niczem sprawy. W dochodzeniach okaza³o siê, ¿e Stasiñski by³ ofiar¹
bójki z robotnikami dominialnymi podczas zabawy w Stawianach. Sprawców
tego zabójstwa: 29-letniego Micha³a G³owiñskiego z Storzyñca i 27-letniego
Leona Michalskiego z Grzybowa aresztowano i odstawiono do wiêzienia
s¹dowego w W¹grówcu. („Kurier Poznañski” nr 569 z 10.12.1930, ”Dziennik
Poznañski” nr 277 z 29.11.1930)

Dyplom magistra botaniki na Uniwersytecie Poznañskim uzyska³a Maria
Daczkowska z Jab³kowa. („Kurier Poznañski” nr 587 z 20.12.1930)
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Rok 1931

Reklama: Fabryka Mebli  Skoki - Leon Szalow - Kompletne; sypialnie,
jadalnie, pokoje mêskie, kuchnie oraz meble wszelkiego rodzaju, po cenach
znacznie ni¿szych. („Gazeta W¹growiecka” nr 14 z 18.01.1931)

Dnia 18 bm. zawi¹za³a siê w Skokach placówka „Zwi¹zku Hallerczyków”.
Na zebranie przybyli pp: dr Drost  i Markiewicz z Poznania. W sk³ad zarz¹du
weszli pp: Stefan Œlósarczyk (prezes), Franciszek Kwietniewski (sekretarz)
i  Franciszek Gaca (skarbnik). („Gazeta W¹growiecka,” nr 19 z 24.01.1931)

W czwartek 29 stycznia w  Rejowcu w zabudowaniach gospodarza Edmun-
da Dziela wybuch³ po¿ar. Pastwa p³omieni pad³a stodo³a ze zbo¿em i s³om¹.
Szkoda wynosi 6.000 z³. Jest to ju¿ drugi po¿ar w ostatnich dniach w Rejowcu.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 25 z 31.01.1931)

W tych dniach zmar³a w Skokach ¿ona znanego obywatela, by³ego nauczy-
ciela p. Jeszke, bêd¹ca wzorem Matki Polski i obywatelki. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 26 z 1.02.1931)

Roczne walne zebranie Tow. Gimn. „Sokó³” w Skokach odby³o siê w nie-
dzielê 25 stycznia. Obrady zagai³ prezes p. Pilaczyñski. Po za³atwieniu zwy-
k³ych formalnoœci, powo³ano delegata okrêgu i jego prezesa p. Przybylskiego
na przewodnicz¹cego zebrania. Przyst¹piono do sprawozdañ cz³onków zarz¹du,
z których wynika, ¿e „Sokó³” w Skokach pracowa³ roku sprawozdawczego
bardzo intensywnie i dobrze zas³u¿y³ siê oko³o pielêgnowania idei sokolich.
Wybory do zarz¹du na bie¿¹cy rok da³y wyniki nastêpuj¹ce: prezes Mieczy-
s³aw Pilaczyñski, wiceprezes Kaczmarek, sekretarz Ratajczak, skarbnik Maæ-
kowiak, naczelnik Cegielski i podnaczelnik Ciastowicz. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 32 z 10.02.1931)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Ignacy Moœcicki ojcem chrzestnym
bliŸniaków Stanis³awa i Micha³a, synów dozorcy melioracyjnego ze Skoków
Feliksa Wiœniewskiego. („Gazeta W¹growiecka”, nr 36 z14.02.1931)

Walne zebranie Towarzystwa Przemys³owców w Skokach zagai³ jego prezes
p. Szczepan Nowicki has³em „Czêœæ Przemys³owi.” Na przewodnicz¹cego ze-
brania powo³a³ p. Wiktora Kie³czyñskiego na sekretarza p. Jana Maækowiaka.
Potem powita³ przyby³ego na zebranie delegata Zwi¹zku Towarzystw Prze-
mys³owych p. Ehrenberga z Poznania. Sprawozdanie z dzia³alnoœci zdali
pp: prezes Nowicki, sekretarz Baranowski, skarbnik Pilaczyñski i bibliotekarz
Stefaniak. Zarz¹dowi udzielono absolutorium. Obszerny referat o podatkach
i ubezpieczeniach spo³ecznych oraz o kasie poœmiertnej, wyg³osi³ p. Ehrenberg.
W sk³ad nowego zarz¹du weszli pp.: prezes Szczepan Nowicki, z-ca prezesa
Bronis³aw Czerwiñski, sekretarz Stanis³aw Koryciak, z-ca sekretarza Klemens
Baranowski, skarbnik Mieczys³aw Pilaczyñski i bibliotekarz Antoni Stefaniak.
O godz. 8 prezes zamkn¹³ zebranie. („Gazeta W¹growiecka” nr 36 z 14.02.1931)
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  Skoki - Na balu maskowym Klubu Sportowego „We³na” urz¹dzonego dnia
31 stycznia rb. masek by³o 56. Nagrody otrzymali: I za kostium „rokoko” panna
Irena Pilaczyñska,  II za kostium „czerniec” panna Apolonia Ciastowiczówna,
III za kostium „diabe³” p. Zbigniew Œwi¹tkowski. Nastrój zabawy by³ o¿ywiony.
Przy dŸwiêkach doborowej orkiestry bawiono siê do samego rana. („Gazeta
W¹growiecka” nr 37 z 15.02.1931)

Skoki - Dnia 26.02. odby³o siê miesiêczne zebranie tutejszego Towarzystwa
Przemys³owego na sali p. Pilaczyñskiego. Zebranie zagai³ prezes Szczepan
Nowicki  has³em ”Przemys³owi Czeœæ”. Porz¹dek obrad by³ nastêpuj¹cy:

1) zagajenie,
2) przeczytanie protoko³u,
3) odczytanie korespondencji,
4) odczyt,
5) uregulowanie kasy,
6) wolne g³osy,
7) zamkniêcie.
Protokó³ z poprzedniego zebrania odczyta³ zastêpca prezesa p. Klemens

Baranowski, protokó³ z walnego zebrania p. Jan Maækowiak. Nastêpnie prezes
przeczyta³ korespondencjê nades³an¹ ze Zwi¹zku, poczem p. Stachowiak  wy-
g³osi³ odczyt o podatkach. Potem pop³acili cz³onkowie zaleg³e sk³adki. O godz.
9:30 zamkn¹³ prezes zebranie. („Gazeta W¹growiecka” nr 52 z 5.03.1931)

Skoki - Dnia 1 marca odby³o siê miesiêczne zebranie Tow. Gimn.„Sokó³”
w salce p. Pilaczyñskiego. Zebranie has³em „Czo³em” zagai³ prezes p. Mieczys³aw
Pilaczyñski. Protokó³ z poprzedniego zebrania nie zosta³ odczytany, poniewa¿
sekretarz p. Aleksander Ratajczak nie przyby³ na zebranie. Wobec tego powo-
³ano druha W³adys³awa Kowalskiego  na sekretarza. W dalszym ci¹gu nast¹pi³o
odczytanie korespondencji przez p. J. Maækowiaka. Potem uchwalono pojechaæ
na zjazd okrêgowy do W¹growca z powodu 10-lecia istnienia okrêgu. Na dele-
gatów wybrano: prezesa M. Pilaczyñskiego, skarbnika Jana Maækowiaka
i naczelnika p. T. Cegielskiego. Prezes zachêcaj¹c dru¿ynê do dalszej gorliwej
pracy na niwie sokolstwa, zamkn¹³ zebranie has³em ”Czo³em”. Na zakoñcze-
nie zaœpiewano pieœñ „Ospa³y i gnuœny”. („Gazeta W¹growiecka” nr 52
z 5.03.1931)

Skoki - Walne zebranie Towarzystwa M³odych Polek w Skokach wybra³o
nowy zarz¹d: prezeska Zofia Glinkiewiczówna, vice Helena Maækowiakówna,
sekretarz Stanis³awa Westfalówna, skarbniczka Stefania Królówna, naczelniczka
Helena Adamska, biblotekarka Zofia Gacówna, gospodyni Neumanówn¹. Cho-
r¹¿yn¹ wybrano Stanis³awê Westfalównê. Druhen obecnych na zebraniu by³o
23. O godz. 9 zamkn¹³ zebranie ks. prob. Staniszewski has³em: „Sprawie S³u¿”
oraz  modlitw¹ „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. („Gazeta W¹growiecka”
nr 47 z 27.02.1931)
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Skoki - W ostatni¹ niedzielê karnawa³ow¹ urz¹dzi³o tutejsze Ko³o Œpie-
wackie doroczny swój wystêp. Odœpiewano 17 pieœni i to : dwie na chór ¿eñ-
ski, 4 na chór mêski i 11 na chór mieszany. Wystêp ko³a jako ca³oœæ pod batut¹
dyrygenta p. Jana Herkta by³ bardzo udany. Obywatelstwo popar³o imprezê
bardzo licznie, gdy¿ sala wype³niona by³a goœæmi nie tylko z miasta, lecz i z oko-
licy. Po wystêpie odby³a siê zabawa taneczna, która trwa³a do rana dnia nastêp-
nego. („Gazeta W¹growiecka” nr 47 z 27.02.1931)

Skoki - Od pi¹tku ubieg³ego tygodnia nast¹pi³a odwil¿, wskutek czego rzeka
Ma³a We³na wyst¹pi³a z brzegów. Okoliczne ni¿sze ³¹ki i ogrody zalane s¹
wod¹, która dochodzi nawet na niektóre podwórza. („Gazeta W¹growiecka”
nr 52 z 5.03.1931)

W Rejowcu pali³y siê zabudowania miejscowej katolickiej szko³y. P³omienie
poch³onê³y stodo³ê, chlew i narzêdzia rolnicze nale¿¹ce do kierownika szko³y
Kazimierza Kluszka. Straty wynios³y oko³o 5 tyœ. z³. („Kurier Poznañski” nr 229
z 20.05.1931)

Skoki - Dnia 8 marca odby³o siê o godz.9 w sali p. Pilaczyñskiego zebranie
Kó³ka Rolniczego, które zagai³ porucznik Stefan Dziembowski z Rakujad.
Nastêpnie odczytal protokó³ z ostatniego zebrania sekretarz p. Jan Gasik z Pi³y.
Komunikaty nades³ane z centrali Rolników z Poznania odczyta³  wiceprezes
p. Jan Majchrzycki, kierownik ”Rolnika”. W wolnych g³osach omawiano sprawê
nawo¿enia roli nawozami sztucznymi. Nastêpnie uchwalono poprosiæ na przy-
sz³e zebranie referenta z Poznania w sprawie tutejszego i w okolicy glebosta-
nu. O godz. 11 zebranie zamkn¹³ porucznik p. Stefan Dziembowski. („Gazeta
W¹growiecka” nr 58 z 12.03.1931)

Skoki - Dnia 8 marca odby³o siê zebranie miesiêczne Stowarzyszenia M³o-
dych Polek. Zebranie zagai³a o godz. 6  druhna przewodnicz¹ca has³em „Spra-
wie S³u¿”. Nastêpnie druhna sekretarka przeczyta³a protokó³ z walnego zebra-
nia, który zosta³ przyjêty. Potem uchwalono urz¹dziæ dnia 10 maja „Œwiêto
Druhen” i odegraæ przedstawienie amatorskie. Jako now¹ cz³onkiniê przyjêto
p. Teodorê Ciszakównê. Po zap³aceniu sk³adek, zamkniêto zebranie has³em
„Sprawie S³u¿”. („Gazeta W¹growiecka” nr 58 z 12.03.1931)

Skoki - W ubieg³¹ niedzielê odby³o siê w lokalu p. Pilaczyñskiego zebranie
Ko³a Œpiewackiego. Po przeczytaniu protoko³u z ostatniego zebrania i spra-
wozdania z wystêpu, zda³ sprawozdanie skarbnik p. Flenc z zebrania okrêgo-
wego. W dyskusji zabra³ g³os prezes w sprawie zjazdu okrêgowego w W¹-
growcu. Nastêpnie przeczyta³ z „Przegl¹du Muzycznego” ¿yciorys oraz dzia-
³alnoœæ œp. T. Barwickiego, generalnego. sekretarza Zwi¹zku Kó³ Œpiewackich.
Nastêpnie uchwalono sprzedaæ aparat „Graff” za 100 z³ tutejszemu Wójtostwu.
O godz. 8:40 zamkn¹³ zebranie druh prezes has³em „ Czeœæ Pieœni” i na zakoñ-
czenie odœpiewano „Wszystkie nasze”. („Gazeta W¹growiecka” nr 58
z 12.03.1931)
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Skoki - W nocy z czwartku na pi¹tek 21 marca zakradli siê niewyœledzeni
sprawcy do biur Wójtostwa. Nocni „klienci” powywracali szuflady szaf i biurek
z których wyrzucili ró¿ne akta w poszukiwaniu gotówki, której na szczêœcie
nie znaleŸli. Poza narobieniem nieporz¹dku w biurze z³odzieje nic nie zabrali
i szkód nie wyrz¹dzili. Dochodzenie policyjne w toku. („Gazeta W¹growiec-
ka”: nr 72 z 228.03.1931)

W tych dniach zosta³ zatwierdzony i zaprzysiê¿ony jako rozjemca na obwód
rozjemczy Kakulin kierownik szko³y w Kakulinie p. Andrzej Kudak. Starosta
powiatowy zamianowa³ do zarz¹du gminy Szczodrochowo p. Rocha Barona
z Rejowca na komisarycznego I ³awnika i p. Jana Nowaka ze Skoków na II
³awnika komisarycznego. („Gazeta W¹growiecka” nr 73 z 29.03.1931)

Józef i Maria Burzyñscy zamieszkali w Skokach, w³aœciciele nieruchomoœci
w Skokach (Tom II Karta 78) wnieœli o wykluczenie hipoteki zapisanej w dziale
III ksiêgi gruntowej na rzecz Hermana Priebe z Sarbii w kwocie 6.000 mk,
po 5 od sta oprocentowanej od dnia 19.09.1905 r. S¹d Grodzki w W¹growcu,
dnia 26.03.1931. („Gazeta W¹growiecka” nr 79 z 5.04.1931)

S¹d grodzki w W¹growcu skaza³ p. W³adys³awa Urbañskiego z £osiñca, lat
17, na 2,50 zl grzywny za œciêcie œwierku w lesie maj¹tku Roœcinno oraz pp.
Józefa Walkowiaka i W³odzimierza Futro ze Skoków na grzywnê 100 z³ za
wyciêcie w tym samym lesie 3 œwierków. Za sprzeniewierzenie i sfa³szowanie
podpisu na szkodê kupca p. Krona z W¹growca, s¹d skaza³ p. Alojzego Graczyka,
lat 19 z Nadm³yna. („Gazeta W¹growiecka” nr 90 z 19.04.1931)

S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ na 20 z³ grzywny p. Franciszka Laskow-
skiego z Paw³owa Skockiego za kradzie¿ drewna na szkodê maj¹tku Paw³owo
Skockie. („Gazeta W¹growiecka” nr 98 z 29.04.1931)

W nocy z 25/26 bm. spali³ siê w Rejowcu stóg ¿yta nale¿¹cy do rolnika
Paw³a Schleuskera z Rejowca. Strata wynosi 400 z³. („Gazeta W¹growiecka”
nr 98 z 29.04.1931)

S¹d Okrêgowy w GnieŸnie skaza³ 3 dniu 28.04. br. Piotra i Leona Michal-
skich i G³ownikowskiego, wszyscy ze Stawian, za zabójstwo w ubieg³ym roku
na zabawie w Stawianach œp. Stoiñskiego: Piotra Michalskiego na 1,5 roku,
Leona Michalskiego na 1 rok a G³owinkowskiego na 15 miesiêcy wiêzienia.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 99 z 30.04.1931)

Rada Ministrów RP na posiedzeniu w dniu 30 marca zarz¹dzi³a w³¹czenie
do gminy wiejskiej Kakulin obszaru dworskiego Peda i folwarku Nadm³yn
z obszaru dworskiego Roszkowo. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem
2 maja 1931 r. („Gazeta W¹growiecka” nr 103 z 5.05.1931)

W nocy z niedzieli na poniedzia³ek 4 maja, powsta³ z nieustalonych przy-
czyn w zabudowaniach rolnika Józefa Szafrana w Bli¿ycach. Sp³onê³a stodo³a
wraz z narzêdziami rolniczymi wartoœci 3.000 z³. („Gazeta W¹growiecka”
nr 103 z 5.05.1931)
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W Szczodrochowie w ubieg³y wtorek o godz.23 w nocy powsta³ znów po-
¿ar w zabudowaniach p. Ewalda Steltra. Sp³onê³a stodo³a i chlew. Strat wy-
nosz¹ 18.000 z³. Przyczyny po¿aru nie zdo³ano ustaliæ. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 105 z 7.05.1931)

S¹d Grodzki w W¹growcu rozpatrzy³ sprawê handlarza Kazimierza Godzicha
ze Skoków, oskar¿onego o czynny opór w³adzy. Stawia³ opór, kopi¹c nogami
i wyzywa³ egzekutora miejskiego Ruchniewskiego i starszego posterunkowego
Mikulê, którzy na polecenie burmistrza mieli przeprowadziæ u niego rewizjê.
Godzich nie zap³aci³ bowiem podatku na rzecz miasta. S¹d skaza³ go na 60 z³
grzywny z zamian¹ na 4 dni wiêzienia, mimo ¿e polecenie dokonania rewizji
nie mia³o podstaw prawnych. Oskar¿ony t³umaczy³ siê, tym ¿e poniewa¿
w kasie miejskiej dokonano defraudacji i niektórzy podatnicy musieli ponow-
nie p³aciæ podatek, nie chcia³ do nich nale¿eæ. Zdaniem s¹du zamiast stawiaæ
czynny opór, powinien na polecenie burmistrza z³o¿yæ za¿alenie. („Gazeta
W¹growiecka” nr 128 z 6.06.1931)

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Skokach, mimo nieobecnoœci burmistrza
na  niej, Rada skreœli³a wszystkim urzêdnikom 15% poborów, a wiêc i burmi-
strzowi. Na os³odzenie mu podjêto uchwa³ê: „Panu burmistrzowi Smektale
uchwala siê jednog³oœnie wyraziæ gor¹ce uznanie i podziêkowanie za rzeteln¹,
gorliw¹ i wytrwa³¹ pracê na trudnem ale zaszczytnem swojem stanowisku dla
dobra naszego miasta.” Piêkna uchwa³a, p. burmistrz Smekta³a wola³by jednak
zapewne nieobrze¿an¹ pensjê. („Gazeta W¹growiecka” nr 129 z 7.06.1931)

W ubieg³¹ niedzielê dnia 14.06.1931 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”
w Skokach obchodzi³o 10-lecie swego istnienia. W dzieñ ten zjecha³ do Sko-
ków zarz¹d okrêgowy „Soko³a” z prezesem okrêgu p. Przybylskim na czele
oraz zastêpy druhów i druhen z gniazd Wapno, W¹growiec i Popowo Koœciel-
ne. O godz. 9:45 zebrani sokoli w sali p. Pilaczyñskiego, uformowali pochód,
który z orkiestr¹ i miejscowymi organizacjami spo³ecznymi uda³ siê do ko-
œcio³a na nabo¿eñstwo. Podnios³e i patriotyczne okolicznoœciowe kazanie wy-
g³osi³ ks. prob. Staniszewski. Pienia koœcielne wykona³ miejscowy chór ko-
œcielny. Po skoñczonym nabo¿eñstwie uformowa³ siê powtórnie pochód, który
ulicami miasta przemaszerowa³ na sale hotelu p. Pilaczyñskiego, gdzie mia³o
siê odbyæ uroczystoœciowe zebranie. W obecnoœci przedstawicieli duchowieñstwa,
w³adz miejskich oraz przedstawicieli miejscowych organizacji spo³ecznych
i braci sokolej, uroczyste zebranie zagai³ niestrudzony pracownik na niwie
sokolej, prezes p. Pilaczyñski, daj¹c rzut oka na dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
„Soko³a „ w Skokach w minionem 10-leciu. Z kolei powita³ szczerych sympa-
tyków „Soko³a” w osobach burmistrza p. Smekta³y, ks. prob. Staniszewskiego,
aptekarza p. Kuhnena, kierownika „Rolnika” p. Majchrzyckiego, przedstawi-
cieli zarz¹du okrêgowego „Soko³a” z W¹growca, przyby³e gniazda i delegacje
towarzystw. Na przewodnicz¹cego zebrania poproszono prezesa okrêgowego
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p. Przybylskiego, który w piêknym przemówieniu da³ pogl¹d na ca³okszta³t
zagadnienia „Soko³a” w Polsce. W dalszym ci¹gu obszerne sprawozdanie
z 10-lecia dzia³alnoœci z³o¿y³ p. Ratajczak. Potem nast¹pi³o sk³adanie ¿yczeñ
i przemówienia. ¯yczenia sk³adali oraz ofiarowali gwoŸdzie pami¹tkowe
w imieniu: Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej p. Czerwiñski, Towarzystwa Przemy-
s³owców p. Nowicki, K.S. „We³na” p. Daniel, Katolickiego Towarzystwa Ro-
botników p. Karczewski, Powstañców i Wojaków p. Górny, T.G. „Sokó³”
z Popowa Koœcielnego p. Przyborowski, T.G. „Sokó³” z Wapna p. Smaruj,
T.G. „Sokó³” z W¹growca p. Dolacki, M³odych Polek ze Skoków p. Maæko-
wiakówna, Hallerczyków ze Skoków p. Kwietniewski, Bractwa Kurkowego
ze Skoków p. Kowalski. ̄ yczenia w imieniu miasta  z³o¿y³ burmistrz p. Smekta³a,
natomiast serdeczne, piêkne i porywaj¹ce przemówienie wyg³osi³ ks. prob.
Staniszewski. Po odczytaniu telegramów z ¿yczeniami od Dzielnicy „Soko³a”
oraz od by³ego nauczyciela i wójta p. Jeszke, przyst¹piono do wrêczenia zas³u-
¿onym cz³onkom dyplomów uznania. Dyplomy otrzymali pp. Go³embowski,
Maækowiak, Ratajczak, Jeszke, Witkowski i Cegielski. Dyplomy cz³onków ho-
norowych wrêczono: ks. prob. Staniszewskiemu, p. Pilaczyñskiemu i p. Przy-
bylskiemu. Po wys³uchaniu telegramów  ho³downiczych do ks. Prymasa Hlon-
da, p. Prezydenta RP Moœcickiego i do Zwi¹zku Sokolstwa Polskiego, wnie-
siono okrzyk na czeœæ Najjaœniejszej Rzeczypospolitej, poczem zebranie uro-
czyœcie zakoñczono odœpiewaniem „Roty” M. Konopnickiej. Po po³udniu,
po spo¿yciu wspólnego obiadu, wymaszerowano na ³¹kê miejsk¹ malowniczo
po³o¿on¹ nad  Ma³¹ We³n¹, tu¿ obok zboru ewangelickiego, gdzie przy akom-
paniamencie doborowej orkiestry stra¿ackiej przeprowadzi³y zastêpy druhów
i druhen æwiczenia zlotowe. Popisywano siê jeszcze æwiczeniami na prêzni-
ku,poczem do wieczora koncertowa³a orkiestra. Publicznoœci na popisach by³o
bardzo du¿o, co œwiadczy o zainteresowaniu i sympatii, jako siê cieszy „Sokó³”
w Skokach. Ca³odzienne uroczystoœci, które wypad³y wspaniale pod ka¿dem
wzglêdem, zakoñczy³a zabawa taneczna na sali p.Pilaczyñskiego. („Gazeta
W¹growiecka” nr 134 z 13.06., nr 136 z 16.06 i nr 137 z 17.06.1931)

Skoki - W ubieg³¹ niedzielê w Skokach odby³y siê uroczystoœci sokole.
Miasto by³o udekorowane chor¹gwiami o barwach narodowych. W po³udnie
do lokalu p. Glinkiewicza przyby³o kilku „Strzelców” domagaj¹c siê zdjêcia
chor¹gwi z domu. Pan Glinkiewicz nie chc¹c siê nara¿aæ, by³ zmuszony chor¹-
giew zdj¹æ. Bez komentarza! („Gazeta W¹growiecka” nr137 z 17.06.1931)

  W dniu 29.06. odby³o siê w Skokach nadzwyczajne zebranie Towarzy-
stwa Powstañców i Wojaków celem zdecydowania, czy cz³onkowie solidary-
zuj¹c  siê z okrêgiem w¹growieckim, przy³¹czaj¹ siê do Zwi¹zku Poznañskie-
go. Wiêkszoœci¹ g³osów opowiedziano siê za przy³¹czeniem siê do tego Zwi¹z-
ku. („Gazeta W¹growiecka” nr 137 z 17.06.1931)
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Dnia 26 bm. Towarzystwo Powstañców i Wojaków w Skokach urz¹dza w parku
miejskim doroczn¹ zabawê latow¹. Uzyskany czysty dochód przeznacza
Towarzystwo na fundusz zakupu nowych organów. („Gazeta W¹growiecka”
nr 169 z 25.07.1931)

£osiniec - Po¿ar w zabudowaniach Anny Kurdelskiej, spali³a siê stodo³a kryta
s³om¹ i chlew. Straty wynosz¹ 17.000 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 182
z 9.08.1931)

Glinno - Dnia 7 bm. przytrzymano sprawców kradzie¿y zbo¿a z pól majêtnoœci
Glinno. Z³odzieje pochodzili z Nadm³yna. („Gazeta W¹growiecka” nr 182
z 9.08.1931)

Handlarz byd³a Józef Nowacki w Skokach stwierdzi³, ¿e ktoœ dopuszcza siê
u niego systematycznej kradzie¿y pieniêdzy. Bli¿sze obserwacje ujawni³y,
¿e kradzie¿y dopuszcza siê s³u¿¹ca W³adys³awa Klorek. W dniu 13 bm. spraw-
czyniê przychwycono. Przyzna³a siê do swoich czynów. Ogó³em skrad³a swoim
chlebodawcom 1.000 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 188 z 18.08.1931)

Skoki - W ubieg³¹ niedzielê dnia 16 bm. miejscowy oddzia³ Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej obchodzi³ uroczyœcie 20-lecie istnienia. Uroczystoœæ tê po³¹-
czono ze Zjazdem Stra¿ackim IV okrêgu. O godz.7:30 rano powitano na dworcu
przyby³ych goœci, poczem przy dŸwiêkach orkiestry Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej z W¹growca, wyruszono do sali p. Glinkiewicza. O godz. 9:30 wszystkie
oddzia³y i goœcie udali siê do koœcio³a parafialnego na Mszê œw. któr¹ odprawi³
miejscowy proboszcz ks. Staniszewski. Po nabo¿eñstwie odby³o siê w sali obrad
pod przewodnictwem p. mgr Dankowskiego zebranie okolicznoœciowe, na którem
obszerne sprawozdanie z 20-letniej dzia³alnoœci zda³ sekretarz p. Cylkowski.
W dalszem ci¹gu sk³adali ¿yczenia pp.: w imieniu starosty mgr Dankowski,
w imieniu burmistrza dr Foerster, inspektor Bednarek, z ramienia Akademii
Sztuk Piêknych z Warszawy Werejko z Warszawy, delegaci oddzia³ów: Mieœcisko,
Murowana Goœlina, Swarzêdz, W¹growiec, Janowiec, Siedleczko, Niemczyn,
RogoŸno, Go³aszewo, Mokronosy i Roœcinno, ks. prob. Staniszewski i w imie-
niu Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego p. Panielski. O godz.2-ej po po³u-
dniu (po wspólnym obiedzie) wymaszerowano przy dŸwiêkach orkiestry na
plac æwiczebny (park miejski), gdzie odby³y siê zawody konkursowe o nagro-
dy. I-¹ nagrodê zdoby³y Skoki, II-¹ RogoŸno, III-¹ W¹growiec. Reszta oddzia-
³ów  jako nagrody otrzyma³a asygnacje premiowe z Krajowego Ubezpieczenia
Ogniowego w Poznaniu na zakup sprzêtu. Wieczorem odby³a siê zabawa ta-
neczna, na której w mi³ym nastroju bawiono siê do bia³ego rana. („Gazeta
W¹growiecka” nr 191 z 21.08.1931)

Nieruchomoœæ w Nadm³ynie, zapisana w ksiêdze gruntowej Roszkowo
na rolnika i kupca Jana Juskê z Nadm³yna wystawiona zostaje w dniu 7.10.1931
na przetarg w drodze egzekucji. S¹d Grodzki w W¹growcu, dnia 27.06.1931 r.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 194 z 25.08.1931)
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W nocy z 23/24 bm. niewyœledzeni sprawcy skradli na szkodê rolnika
Ernesta Stibbe w Szczodrochowie, œwiniê wartoœci 120 z³. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 195 z 26.08.1931)

W nocy z 29/30sierpnia skradziono p. Ignacemu Grobelnemu w S³awie dwa
mêskie rowery. Policja prowadzi dochodzenie. („Gazeta W¹growiecka” nr 200
z 1.09.1931)

Rolnik Antkowiak z Grzybowa sprzeda³ swoje 60-morgowe gospodarstwo
Niemcowi Zellmerowi. („Gazeta W¹growiecka” nr 201 z 2.09.1931)

Skoki - Do biur miejscowego Magistratu i Miejskiego Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa i Porz¹dku Publicznego w³amali siê nieznani sprawcy. Skradziono ogó-
³em z szufladek 41 z³. gotówki. („Dziennik Poznañski” nr 203 z 4.09.1931)

Nieznani sprawcy w³amali siê do mieszkania dentystki Barbary Handry-
siówny w Skokach i skradli rower damski wartoœci 180 z³. („Dziennik Poznañski”
nr 214 z 17.09.1931, „Gazeta W¹growiecka” nr 210 z 12.09.1931)

Skoki - W nocy z œrody na czwartek w³amali siê niewykryci dot¹d sprawcy
do tutejszej „Zgody” i okradli sk³ad doszczêtnie. („Gazeta W¹growiecka”
nr 215 z 18.09.1931)

W dniu 27.09. rajd cyklistów Skokach o godz. 11,30 przed po³udniem. Start
i meta na Rynku ko³o p. Pilaczyñskiego. W dnia 4.10. K.S. „We³na” urz¹dza
zawody dru¿ynowe z Wojewódzkim Zak³adem z Antoniewa. Po po³udniu
o godz.14 na boisku defilada i rozpoczêcie zawodów, w sk³ad który wchodz¹:
sztafeta 4 x100, rzut kul¹, skok wzy¿, bieg 400 m, rzut dyskiem, bieg 100 m,
bieg 3000 m, sztafeta 4x400, rzut oszczepem, bieg 1500 m, skok w dal, skok o
tyczce, 5000 m. Zawodnicy i najlepsze wyniku otrzymuj¹ tym samym mi-
strzostwo K.S.„We³na” w Skokach na rok 1931. Kierownikiem zawodów jest
p. Klemens Baranowski, sêdzia g³ównym p. Ratajczak, kierownikiami rzutów
pp. Franciszek Giersig i St. Sanicki, kierownikami skoków pp. St. Glinkiewicz
i B. Czerwiñski, starterem p. A. Cylkowski, gospodarzami boiska pp. R. Baranow-
ski i W. Kubacki, g³ównym sekret. p. J. Pruchniewski, sanitariuszem p. Pacholski.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 220 z 24.09.1931)

   Skoki - Tutejsza majêtnoœæ  Skoki - folwark zosta³a przez rz¹d rozparce-
lowana. Ziemiê rozparcelowano w ten sposób, ¿e ubo¿sza ludnoœæ dosta³a par-
cele na dogodnych warunkach sp³aty. Zosta³ pa³ac z przyleg³ym parkiem. Rz¹d
przeznaczy³ go dla Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Zjechali wiêc do
pa³acu akademicy i po pobycie blisko dwumiesiêcznym na wakacjach, wyje-
chali wczoraj do Warszawy. Byli to przewa¿nie artyœci malarze i rzeŸbiarze.
Na koñcu pobytu urz¹dzili wystawê obrazów, któr¹ publicznoœæ masowo zwie-
dza³a. Byli tylko krótki czas a zd¹¿yli sobie zaskarbiæ przyjaŸñ i szacunek
tutejszego obywatelstwa i okolicy. W przysz³ym roku spodziewany jest przy-
jazd wiêkszej iloœci artystów z profesorem na czele. („Gazeta W¹growiecka”
nr 227 z 2.10. 1931)
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Z podwórza p. Pilaczyñskiego  w Skokach  skradziono  dwa koce rolnikowi
Pietrasowi z Nadm³yna. Sprawcê wykryto a koce znaleziono pod siennikiem.
(„Kurier Poznañski” nr 454 z 3.10.1931)

W sali p. Pilaczyñskiego w Skokach odby³o siê zebranie Zwi¹zku Haller-
czyków w Skokach. Zagai³  prezes Kaletniewski, sprawê zwrotu nale¿noœci
z niewoli by³ych jeñców angielskich referowa³ p. Stefaniak, nad czym wywi¹-
za³a siê dyskusja. Nastêpnie odczytano sprawozdanie ze zjazdu G³ównego
Zwi¹zku Hallerczyków w Grudzi¹dzu oraz korespondencjê Chor¹gwi Wiel-
kopolskiej. W wolnych g³osach omówiono spotkanie które ma siê odbyæ w dniu
11..10. na sali Glinkiewicza. Na bal ten przyjedzie do Skoków delegacja Wiel-
kopolskiej Chor¹gwi z prezesem mjr. Rostem  na czele. („Kurier Poznañski”
nr 464 z 9.10.1931)

W œrodê powraca³ stangret posiedziciela ziemskiego Skawiñskiego z Glin-
na od strony koœcio³a w Skokach. Ze strony przeciwnej nadje¿d¿a³ samochód
osobowy  który nie dawa³ ¿¹dnego sygna³u. Samochód wjecha³ na konia, któ-
ry siê przewróci³. W wypadku w Skokach na szczêœcie ludziom i koniowi nic
siê nie sta³o. Winê ponosi szofer samochodu. („Kurier Poznañski” nr 464
z 9.10.1931)

Skoki - Dnia 7 bm. odby³o siê nadzwyczajne walne zebranie Towarzystwa
przemys³owców celem wyboru cz³onków i zastêpców do Komisji Szacunko-
wej i cz³onków do Komisji Odwo³awczej do spraw podatku przemys³owego.
Jako cz³onka jednog³oœnie wybrano mistrza krawieckiego p. Antoniego Stefa-
niaka, na zastêpcê restauratora p. Mieczys³awa Pilaczyñskiego. Nastêpnie bi-
bliotekarz p. Stefaniak referowa³ sprawê ¿¹danych przez Urz¹d Skarbowy
w W¹growcu wyjaœnieñ w¹tpliwoœci do podatku dochodowego i rozchodu
na podstawie faktur i kwitów oraz poda³ wzór jak podanie takie nale¿y wygotowaæ.
Po dok³adnym wyjaœnieniu tej sprawy, salwowa³ przewodnicz¹cy zebranie.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 234 z 10.10.1931)

Skoki - magistrat miasta postanowi³ ju¿ od dawna wybrukowaæ rynek, który
dot¹d w czasie deszczów zamienia³ siê w jednolite bagno, natomiast w lecie
podczas suszy, unosi³y siê na nim tumany kurzu. Od roku rozpoczêto zwózkê
kamieni ciosanych w kostki. W dniu 9 bm. rozpoczêto prace brukarskie.
(„Kurier Poznañski” nr 474 z 15.10.1931)

Miejscowe obywatelstwo (w Skokach) zajê³o siê spraw¹ opieki nad bied-
nymi i bezrobotnymi. Do wspierania i niesienia pomocy zachêci³ parafian pro-
boszcz ks. Staniszewski. Utworzono specjalny komitet w sk³ad którego weszli
przedstawiciele Stowarzyszenie œw.Wincentego a Paulo, burmistrz Smekta³a,
kierownik szko³y Klanowski oraz prezesowie miejscowych stowarzyszeñ.
(„Kurier Poznañski” nr 474 z 15.10.1931)

W nocy na 20 bm. z niewiadomych przyczyn  wybuch³ po¿ar, który strawi³
doszczêtnie stodo³ê i chlew w rozparcelowanym maj¹tku w Skokach. Stra¿
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po¿arna przyby³a dopiero wtedy, gdy wymienione zabudowania by³y ju¿
w p³omieniach, bowiem nie mog¹c doczekaæ siê koni, stra¿ sama przyci¹gnê³a
sikawkê na miejsce po¿aru! Akcjê ratunkow¹ utrudnia³y jeszcze wê¿e, bêd¹ce
w z³ym stanie. Zabudowania sp³onê³y doszczêtnie, wraz ze stodo³¹ sp³onê³o
siano i sieczkarka. Stodo³a nale¿a³a do pp. Ro¿aka  i Grzegorzewskiego, chlew
do Urzêdu Ziemskiego. Panu Jasieckiemu spali³a siê czêœæ szopy. Powsta³e
szkody wynosz¹ oko³o 3 tys.z³. („Kurier Poznañski” nr 484 z 21.10.1931)

14-to dniowe strzelanie z wiatrówek urz¹dza w sali p. Pilaczyñskiego w Skokach
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”. Okres strzelania o nagrody zakoñczy³
siê dnia 18 bm. Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³ Stanis³aw Ciastowicz, drug¹ Hie-
ronim Ciastowicz. Czysty zysk ze strzelania wyniós³ oko³o 200 z³. („Kurier
Poznañski’ nr 490 z 24.10.1931)

Skoki - W ubieg³¹ niedzielê dnia 25 bm. odby³o siê o godz.2,30 po po³udniu
zebranie Towarzystwa Powstañców i Wojaków okrêg W¹growiec, które zagai³
w obecnoœci powa¿nej liczby cz³onków, delegat okrêgu p. Sylwester Mencel
z W¹growca. Po przyjêciu nowych cz³onków w osobach pp: Ludzkowskiego,
Stefaniaka, Baranowskiego i  Kwietniewskiego, odby³a siê rzeczowa dyskusja
w sprawie wyboru nowego zarz¹du, gdy¿ na ostatnim walnym zebraniu które
utr¹ci³o próby rozbicia Towarzystwa przez agitatorów „sanacyjnych”, powin-
noœci tej nie dokonano. Prezesem zosta³ wybrany p. Kubacki, sekretarzem
p. Ratajczak, skarbnikiem p. Stefaniak, ³awnikami pp: Witkowski i Maækowiak.
Chor¹¿ym pozosta³ nadal p. Fugiñski.W wolnych g³osach dyskutowano nad
aktualnymi zagadnieniami organizacyjnymi. („Gazeta W¹growiecka” nr 249
z 28.10.1031)

Skoki - W dniu 30.10.br. o godz. 6:30 wieczorem odby³o siê zebranie Rady
Miejskiej w biurze Magistratu. Zebranie zagai³ burmistrz p. Smekta³a podaj¹c
porz¹dek obrad:

1) wrêczenie drowi Marianowi Foersterowi zatwierdzenia go na II-go cz³onka
Magistratu na dalsz¹ kadencjê,

2) sprawozdanie ze zwyczajnej rewizji kasy miejskiej za miesi¹c sierpieñ
i wrzesieñ br.,

3) wniosek pp. Gottschlinga, Sierzchu³y i Kubickiego o wydzier¿awienie
im mieszkania w budynku wiêziennym,

4) uchwalenie dodatku komunalnego na rok 1932 do pañstwowego podatku
gruntowego,

5) uchwalenie dodatku komunalnego na rok 1932 do pañstwowego podatku
przemys³owego, od ceny œwiadectw przemys³owych i kart rejestracyj-
nych,

6) wniosek p. Mieczys³awa Pilaczyñskiego o odst¹pienie mu kamieni ze starego
bruku przed jego domem,
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7) wniosek stró¿a nocnego p. Mariana Ferstcha o zwrotn¹ zaliczkê na jego
pobory, któr¹ chce zwróciæ w dwóch ratach,

8) wniosek mistrza stolarskiego p. Leona Szalowa o umorzenie mu odsetek
za zw³okê od zaleg³ych podatków miejskich. Po przeprowadzonych ob-
radach i uchwa³ach, burmistrz zamkn¹³ zebranie o godz. 9 wieczorem.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 255 z 4.11.1931)

K.S. „We³na” w Skokach urz¹dza w dniu 8.11. na sali p. Glinkiewicza hotelu
„Pod Or³em” wystêp chóru mêskiego pod batut¹ p. Klemensa Baranowskiego.
Na program z³o¿¹ siê:

1) „Gaude Mater Polonia” (na 4 g³osy),
2) „Gondoliera”
3) „Pije Kuba”.
4) „Polonez”- wszystko na 4 g³osy.
Ponadto odbêdzie siê przedstawienie amatorskie pt. „Dwadzieœcia dni kozy”

- komedia w 3 aktach Maurycego Henneguena (re¿yser p. A. Cylkowski).
Po przedstawieniu urozmaicona zabawa taneczna.Orkiestra doborowa p. Wa-
lasiaka z W¹growca. Pocz¹tek o godz.19:30. („Gazeta W¹growiecka” nr 259
z 8.11.1931)

W nocy z 13 na 14 bm. wybuch³ w Skokach po¿ar który zniszczy³ doszczêt-
nie dwa stogi i m³ockarniê. Stogi i m³ockarnia nale¿a³y do maj¹tku Nie¿y-
chowskiego z ¯elic. Zdaniem ludnoœci ogieñ powsta³ przez podpalenie. („Ku-
rier Poznañski” nr 534 z 19.11.1931)

W nocy z 12 na 13 bm. nieznani sprawcy wkradli siê w Kuszewie do chle-
wa siodlarza p. Reinharda Mantaja krad¹c mu piêtnaœcie kur i dwie kaczki.
(„Gazeta W¹growiecka ” nr 265 z 15.1931)

W nocy z 10/11 na 1/12 br. w³amali siê za pomoc¹ wystawienia drzwi
do stodo³y rolnika Jana Zawady w Kakulinie dwaj z³odzieje, którzy skradli
100 kg jêczmienia. Sprawcami byli robotnicy Stanis³aw Kujawa i Franciszek
Gronowicz z Nadm³yna. („Gazeta W¹growiecka” nr 280 z 3.12.1931)

Pan W³adys³aw Kobus kupi³ gospodarstwo 40-morgowe od Niemca Alfre-
da Brandenburgera ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 281 z 4.12.1931)

Skoki - Zarz¹d tutejszego Przytu³ku dla Ubogich ma du¿¹ plantacje wikliny
koszykarskiej: czerwonej amerykañskiej i zielonej konopianki. Czêœæ tej wi-
kliny zosta³a ju¿ sprzedana, pozosta³a iloœæ wci¹¿ jest jeszcze do nabycia.
W mieœcie tutejszym nie ma ¿adnego koszykarza, który mia³by by³ w mieœcie
byt zapewniony. („Gazeta W¹growiecka” nr 291 z 17.12.1931)

Skoki - W ubieg³ym tygodniu dorwali siê z³odzieje na stacji kolejowej do
wagonu towarowego i skradli œwiniê. Zabili j¹ i w³o¿ywszy w miech zawlekli
do parku miejskiego, gdzie zostawiwszy zdobycz uciekli. Rana znalaz³ œwiniê
p. Ciemny z Skoków-dwór. Œwinia okaza³a siê byæ w³asnoœci¹ p. Kie³czewskiego
ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 291 z 17.12.1931)
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Rok 1932

Ks. Wojciech G³uszek  mianowany zosta³ proboszczem w Raczkowie. („Ku-
rier Poznañski” nr 14 z 11.01.1932)

W nocy z 8/9 bm. w³amali siê z³odzieje do stodo³y rolnika Paw³a Kuntze
w Chociszewie i skradli 6 centarów ¿yta wartoœci 78 z³. („Gazeta W¹growiecka”
nr 8 z 12.01.1932)

W dniu 12.01. jubileusz 25-lecia kap³añstwa  ks. Staniszewskiego proboszcza
w Skokach. Skoki licz¹ 1792 mieszkañców. („Gazeta W¹growiecka” nr 14
z 19.01. 1932)

Dnia 10 stycznia odby³o siê walne zebranie Zwi¹zku Hallerczyków w Skokach
w lokalu p. Pilaczyñskiego. Zebranie zagai³ prezes p. Kwietniewski has³em
„Za Wolnoœæ” i poda³ porz¹dek obrad. Protokó³ z ostatniego zebrania odczyta³
sekretarz p. Stefaniak. Potem przyst¹piono do wrêczania dyplomów „Mieczy
Hallerowskich” które otrzymali pp.: prezes Kwietniewski, wiceprezes Œlósar-
czyk, sekretarz Stefaniak oraz: Gruszczyñski, Wêgierski i Szczepañski. Wybra-
no nowy zarz¹d w sk³adzie: prezes p. Kwietniewski, wiceprezes p. Œlósarczyk,
sekretarz p. Stefaniak, zastêpca sekretarza p. Kubacki, skarbnik p. Gaca, czyli
identyczny z dotychczasowym. Na rewizorów kasy wybrano pp. Jêdrzejczaka
i Bochyñskiego. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad zamkniêto zebranie o godz.12-tej
has³em: „Za Wolnoœæ”. („Gazeta W¹growiecka” nr 15 z 20.01.1932)

Dnia 17 bm. odby³o  siê poprzedzone zebraniem plenarnym walne zebranie
Towarzystwa Przemys³owców w Skokach. Zebranie zagai³ prezes p. Nowicki
has³em „Przemys³owi Czeœæ”. Po przeczytaniu i przyjêciu protoko³u z ostat-
niego zebrania przez sekretarza p. K. Baranowskiego, burmistrz p. Smekta³a
wyg³osi³ referat omawiaj¹cy sprawê podwy¿szonego podatku lokalowego, wy-
jaœniaj¹c sposób wype³nienia kwestionariuszy nades³anych do domów. Pan
Baranowski wyjaœni³ sprawê zwalczania nielegalnego uprawiania rzemios³a
przez niewykwalifikowanych „rzemieœlników”. Nastêpnie p. Stefaniak oma-
wiaj¹c wydan¹ ostatnio now¹ ustawê z dnia 19.12.1931 r. o podatku przemy-
s³owym, poda³ zebranym, i¿ Zwi¹zek Tow. Przemys³owych w Poznaniu prze-
prowadzi w Skokach kurs ksiêgowoœci i zaleci³ cz³onkom korzystanie z tego
kursu. Przyjêto do Towarzystwa dziesiêciu nowych cz³onków, pp: S. Michal-
skiego, Al. Ratajczaka, W. Daniela, St. Glinkiewicza, St. Januchowskiego,
St. Muszyñskiego, Teofila Wilde, St.Kubackiego, Teofila Rochowiaka i Leona
Waltera. Na przewodnicz¹cego walnego zebrania powo³ano p. Maækowiaka,
na ³awników pp: Fr. Glinkiewicza i W³. Kowalskiego. Ze sprawozdania zarz¹du
wynika, ¿e w roku sprawozdawczym odbyto 1 walne i 8 plenarnych zebrañ,
odbywa³y siê wyk³ady i referaty na temat spraw gospodarczych i spo³ecznych.
Towarzystwo posiada bibliotekê z 97 ksi¹¿kami, dziêki staraniu bibliotekarza
p. Stefaniaka, przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej p. Czerwiñski wniós³ o udzielenie
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zarz¹dowi pokwitowania, co siê sta³o i przyst¹piono do wyboru nowych w³adz.
W drodze tajnego g³osowania wybrano: prezesem p. Sz. Nowickiego, zastêpc¹
prezesa I bibliotekarzem p. Stefaniaka, sekretarzem p. Baranowskiego, skarb-
nikiem p. M. Pilarza. Do komisji rewizyjnej i kasy wybrano panów: Czerwiñ-
skiego i J. Maækowiaka, na chor¹¿ych pp.: Króla, Muszyñskiego i Januchow-
skiego. Na kurs ksiêgowoœci zg³osi³o siê 24 kandydatów. Przewodnicz¹cy sol-
wowa³ zebranie has³em „Przemys³owi Czeœæ”. („Gazeta W¹growiecka” nr 17
z 22. 01. 1932)

Skoki - W dniu 9 bm. obchodzi³ 25-letni jubileusz pracy kap³añskiej miej-
scowy  proboszcz  ks. Staniszewski, zas³u¿ony dzia³acz na niwie duchowej
i spo³ecznej. W podnios³ej uroczystoœci jubileuszowej bra³o udzia³ ca³e miasto.
Jego Eminencja Ksi¹dz Prymas Hlond zas³a³ Jubilatowi specjalne listowne
¿yczenia. („Gazeta W¹growiecka” nr 35 z 13.02.1932)

W niedzielê odby³a siê w szkole w Skokach akademia papieska ku uczcze-
niu 10-lecia papie¿a. Program ten by³ urozmaicony deklamacjami oraz  œpie-
wami, odpowiedni odczyt wyg³osi³ kierownik szko³y Klanowski. Chórem szkol-
nym dyrygowa³ nauczyciel ̄ migrodzki. Sala wype³niona by³a po brzegi. („Ku-
rier Poznañski” nr 80 z 19.02.1932)

Skoki - W ubieg³ym tygodniu w sali p.Pilaczyñskiego odby³o siê walne
zebranie Towarzystwa Powstañców i Wojaków w Skokach, które zagai³ pre-
zes p. Kubacki has³em „Za Wolnoœæ”. Na przewodnicz¹cego walnego zebra-
nia powo³ano p. Kwietniewskiego, na sekretarza p. Ratajczaka, na ³awników
pp: Wylegalskiego i Zieliñskiego. Po przyjêciu protoko³u z ostatniego zebrania
i po zreferowaniu komunikatów zarz¹du przez sekretarza p. Ratajczaka, spra-
wozdania sk³adali: prezes, sekretarz i skarbnik. Stan kasy wynosi³ w docho-
dzie 8 z³, w rozchodach 6,75 z³. Niski stan kasy t³umaczy siê tym, ¿e przy
rozbijaniu towarzystwa przez „sanacjê” rozbijacze „zafasowali” oko³o 800 z³
gotówki. Sprawa ta bêdzie mia³a w swoim czasie odpowiedni epilog, bowiem
trudno pozwoliæ na to, aby sposobem rozboju zabierano spo³eczne pieni¹dze.
Sprawozdanie komendanta uzupe³ni³o obraz towarzystwa, które okres rozbi-
jackich szykan przetrwa³o szczêœliwie. W wyniku wyborów ukonstytuowa³ siê
nowy zarz¹d w sk³adzie: prezes Jan Maækowiak, z-ca prezesa Stefan Kubacki,
sekretarz p. Ratajczak, skarbnik p. Stefaniak, komendant p. Baranowski,
chor¹¿y p. Fugiñski, podchor¹¿owie pp: Drzewiecki i  Wylegalski, radni pp:
Witkowski i Wylegalski, jako rewizorzy kasy pp: Korysiak i Ludzkowski. Przy
omawianiu spraw organizacyjnych uchwalono za³atwienie sprawy odznak oraz
postanowiono powo³aæ ponownie do ¿ycia konferencjê prezesów. Zebrania
miesiêczne bêd¹ siê odbywaæ w pierwsz¹ niedzielê po pierwszym o godz.5-tej
po po³udniu. („Gazeta W¹growiecka” nr 46 z 26.02.1932)

Staraniem Zarz¹du Towarzystwa Przemys³owców w Skokach a zw³aszcza
wiceprezesa p. Antoniego Stefaniaka, urz¹dzi³ Zwi¹zek Tow. Przemys³owych
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z Poznania  14-dniowy kurs ksiêgowoœci, który cieszy³ siê liczn¹ frekwencj¹.
Lekcje odbywa³y siê codziennie 3 godziny w godzinach wieczornych. Prele-
gent p. H .Niewiecki z Poznania przeprowadzi³ kurs pojedynczej ksi¹¿kowo-
œci. Jego zakoñczenie odby³o siê dnia 23 lutego wspóln¹ fotografi¹. Kurs za-
mkn¹³ syndyk Zwi¹zku p. Tadeusz Piotrowski z Poznania, który wrêczy³ wszyst-
kim uczestnikom poœwiadczenia ukoñczenia kursu. („Gazeta W¹growiecka”
nr 49 z 1.03.1932)

Nieznani sprawcy ukradli w nocy z 2/3 bie¿¹cego miesi¹ca  30 kur na szko-
dê p. Lorenckiego z Roœcinna; szkoda wynosi 60 z³. („Gazeta W¹growiecka”
nr 53 z 5.03.1932)

S¹d Grodzki w W¹growcu odroczy³ do dnia 26.05.1932 roku wyp³aty nad
maj¹tkiem kupca p. Leona Szalowa ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 56
z 9.03.1932)

Og³oszenie o parcelacji maj¹tku Paw³owo Skockie, wycenionego od 800
do 1400 z³/ha. („Gazeta W¹growiecka” nr 59 z 12.03.1932)

W nocy z 16 na 17 bie¿¹cego miesi¹ca na szkodê najbiedniejszych obywateli
Skoków: panów Patyczaka i Kasprzaka oraz pani Jesowej, skradziono 3 kozy.
Jedna z nich by³a wysoko kotna; dwie zabito na miejscu a trzeci¹ uprowadzo-
no ¿yw¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 65 z 19.03.1932)

Skoki - Jarmarczykom nocuj¹cym u p. P. Mañkiego skradziono w nocy
z 16/17 bm.12 par spodni. („Gazeta W¹growiecka” nr 65 z 19.03.1932)

W nocy z 23/24 bm. nieznany dot¹d sprawca w³ama³ siê do mieszkania
pani Emmy Roman w Skokach i skrad³ 140 z³ i 2 dolary gotówki. („Gazeta
W¹growiecka „ nr 71 z 26.03.1932)

W £osiñcu w dniu 24 bm. skradziono rower mêski wartoœci 100 z³ nale¿¹cy
do p. Bertholda Bobimera z £osiñca. („Gazeta W¹growiecka” nr 97 z 27.04.1932)

W nocy z 26/227 bm. nieznani sprawcy zakradli siê w Rejowcu do kurnika
p. Wandy Szawarzyñskiej i skradli 23 kury. („Gazeta W¹growiecka” nr 100
z 30.04.1932)

Prezes „Soko³a” w Skokach p. Klapczyñski sprzeniewierzy³ 12 par mundurów
wojskowych, pasy wojskowe i maski gazowe. Przy dochodzeniach policyj-
nych obrazi³ te¿ posterunkowych. („Gazeta W¹growiecka” nr 107 z 11.05.1932)

W nocy z 8/9 bm. nieznani sprawcy za pomoc¹ wyduszenia szyby w oknie
w³amali siê na strych domu mieszkalnego p. Juliana Poliñskiego w Grzybowi-
cach i skradli 175 kg wêdlin. („Gazeta W¹growiecka” nr 108 z 12.05.1932)

W nocy z 13/14 bm. nieznani sprawcy w³amali siê za pomoc¹ rozbicia k³ódki
do chlewa robotnika p. Andrzeja Kubiñskiego w Raczkowie i skradli 3 œwinie.
Jedn¹ zabili na miejscu, dwie ¿ywe odnaleziono b³¹kaj¹ce siê na polach majêt-
noœci Glinno. („Gazeta W¹growiecka” nr 112 z 18.05.1932)

W œrodê dnia 8 czerwca odby³o siê w lokalu p. Pilaczyñskiego w Skokach
plenarne zebranie Towarzystwa Przemys³owców w Skokach, które zagai³ prezes
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p. Szczepan Nowicki. Po odczytaniu przez p. Klemensa Baranowskiego proto-
ko³u z ostatniego zebrania, na delegata na zjazd do Poznania wybrano wice-
prezesa p. Antoniego Stefaniaka. W wolnych glosach omawiano sprawê repe-
racji organ w tutejszym koœciele parafialnym i deklarowano na ten cel kwotê
100 z³ z kasy towarzystwa. Pan  Jan Michalski  poruszy³ sprawê targów, które
w mieœcie niemal zamar³y. W dyskusji g³os zabierali pp.: Pilaczyñski, Nowic-
ki, Glinkiewicz i Kie³czewski. Uchwalono wnieœæ proœbê do Magistratu  i rady
Miejskiej o przesuniêcie dnia targowego z wtorku na czwartek. O godz. 10:30
prezes Szczepan Nowicki solwowa³ zebranie has³em: ”Przemys³owi Czeœæ”.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 133 z 12.06.1932)

We wtorek 21 czerwca o godz.8:30 wieczorem w salce „Ogniska” odby³o
siê zebranie kontrolne placówki M³odych Organizacji Wielkiej Polski w Sko-
kach. Obrady otworzy³ w zastêpstwie kierownika p. Klemens Baranowski wi-
taj¹c cz³onków Wydzia³u Powiatowego z W¹growca, poczem uczci³ pamiêæ
zmar³ego w tych dniach œp.Wac³awa Pacholczyka lat 23, który by³ cz³onkiem
placówki od chwili jej powstania. Nast¹pi³y sprawozdania kierownictwa z dzia-
³alnoœci organizacyjnej i ideowej. D³u¿sze przemówienie poœwiêcone krytycznej
ocenie dzia³alnoœci placówki wyg³osi³ kierownik Wydzia³u Powiatowego
z W¹growca p. red. Trella, który zarazem wyrazi³ kierownictwu uznanie za do-
tychczasowe wysi³ki organizacyjne. O zjazdach powiatowych w Szamocinie
i W¹growcu oraz na tematy œciœle organizacyjne mówili cz³onkowie Wydzia³u
Powiatowego: zastêpca kierownika p. Waligórski i sekretarz p. Trojanowski.
Nastêpnie ustalono sk³ad kierownictwa placówki: kierownikiem mianowano
p. Stefaniaka, jego z-c¹ p. Teodora Cegielskiego, referentem oœwiatowym
p. Klemensa Baranowskiego, ref. organizacyjnym p. Kwietniewskiego, ref. finan-
sowym p. Alojzego Kubackiego, i ref. wychowania i sportu p. Teodora Cegiel-
skiego. Zebranie zakoñczono wspólnem odœpiewaniem „Hymnu M³odych”
i has³em „M³odzi Czuwajcie”. („Gazeta W¹growiecka” nr 142 z 23.06.1932)

Dnia 19 czerwca odby³o siê o godz.5 po po³udniu w „Ognisku”  miesiêczne
zebranie Stowarzyszenia M³odych Polek w Skokach. Zebranie zagai³a druhna
przewodnicz¹ca Zofia Glinkiewiczówna has³em „Sprawie s³u¿”. Zebranie za-
szczyci³a swoja obecnoœci¹ patronka tutejszego stowarzyszenia p. doktorowa
Foersterowa. Po odczytaniu protoko³u przez sekretarkê druhnê Stanis³awê
Westffalównê, który cz³onkinie przyjê³y bez zmian, przyst¹piono do dalszych
obrad. Postanowiono urz¹dziæ zabawê latow¹ w dniu 17 lipca. Na  cz³onkinie
zg³osi³y siê  druhny Wieczorkówna i Zalewska. Po wyczerpaniu obrad i po
wspólnem œpiewie, zamknê³a zebranie druhna prezeska has³em „Sprawie s³u¿.”
(„Gazeta W¹growiecka” nr 142 z 23.06.1932)

Skoki - W nocy z 21/22 bm. w³amali siê niewykryci dot¹d sprawcy do piw-
nicy Gottlieba Klatta i skradli wiêksz¹ iloœæ wêdlin, marynat i kur, o wartoœci
³¹cznej oko³o 80 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 143 z 24.06.1932)
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Skoki - W nocy 23 bm. zakradli siê niewykryci dot¹d sprawcy do spi¿arni
na probostwie, sk¹d zabrali ca³e zapasy ¿ywnoœci przygotowane w zwi¹zku z so-
botnim przyjazdem ksiêdza biskupa Dymka do Skoków na wizytacjê. Z³odzieje
najpierw unieszkodliwili psa podwórzowego, nastêpnie grasowali po plebanii
jak u siebie w domu, mimo ¿e na rynku czatuje stró¿ nocny oraz funkcjonuje
policja. Wystêp z³odziejski niewykrytych sprawców spotka³ siê z powszech-
nym oburzeniem. („Gazeta W¹growiecka” nr 143 z 24.06.1932)

W dniu 23 bm. pope³ni³a samobójstwo przez utopienie siê w torfowisku
22-letnia Herta Risto ze Szczodrochowa. Co by³o powodem samobójstwa do-
t¹d nie wiadomo. („Gazeta W¹growiecka” nr 144 z 25.06.1932)

Opis wizytacji parafii w Skokach przez ks. bpa. Dymka w dniu 24 czerwca
br. Po przywitaniu na granicy powiatu w S³awie przez dra Roœciszewskiego,
starostê w¹growieckiego, ks. bp. Dymek wsiad³ do powozu p. Dziembowskiego
z Rakujad i w towarzystwie banderii ruszy³ do Skoków. O godz. 16  J. E. w towa-
rzystwie ks. dziek. Haase z Kicina, ks. prob. Adamka z Murowanej Goœliny,
ks. prob. WoŸniaka z D³ugiej Goœliny i ks. prob. Staniszewskiego ze Skoków,
przyby³ do Skoków. Przy szkole, pod figur¹ œw. Jana, powita³a parafia i wszystkie
towarzystwa Jego Ekselencjê gromkimi okrzykami „Niech ¿yje!” Nastêpnie
córeczka p. Henryka Goœciñskiego powita³a Goœcia piêkn¹ deklamacj¹ i wrêczy³a
mu bukiecik kwiatów. W imieniu miasta powita³ J. E. burmistrz p. Smekta³a,
w imieniu dziatwy szkolnej kierownik szko³y p. Klanowski. Po tych uroczy-
stoœciach odby³a siê procesja do koœcio³a w którym ks. prob. Staniszewski
powita³ Go jako Dostojnika Koœcio³a, zapewniaj¹c o przywi¹zaniu  parafian
do wiary ojców swoich. Ksi¹dz Biskup wyg³osi³  z ambony naukê o za³o¿e-
niach wiary katolickiej, poczem udzieli³ b³ogos³awieñstwa wiernym. Po od-
prawieniu procesji wokó³ koœcio³a,, uda³ siê na kawê do ks. prob. Staniszew-
skiego. Po kawie udzieli³ sakramentu bierzmowania, do którego przyst¹pi³o
800 parafian. Matk¹ chrzestn¹ by³a pani doktorowa Foersterowa, ojcem chrzest-
nym  by³ kierownik szko³y p. Klanowski. Piêkn¹ owacjê i ho³d J. E. z³o¿y³y
miejscowe towarzystwa. Ko³o Œpiewackie pod batut¹ p. Herkta odœpiewa³o na
chór mieszany dwie pieœni: „Ufajcie” i „Na ³an”; Klub Sportowy „We³na” pod
batut¹ p. K. Baranowskiego odœpiewa³  na chór mêski te¿ dwie pieœni: „Cichy
domku” i „Dobranoc”. Jego Eminencja w gor¹cych s³owach podziêkowa³ i na
zakoñczenie zaintonowa³ „Bo¿e coœ Polskê”. Drugi dzieñ pobytu  ksi¹dz Bi-
skup rozpocz¹³ uroczyst¹ Msz¹ œw. któr¹ celebrowa³. Potem odby³a siê kate-
chizacja dzieci szkolnych z wynikiem bardzo dobrym. Specjalnie podziêko-
wa³  J. E. za postêpy dzieci w nauce religii kierownikowi szko³y p. Klanow-
skiemu. Nastêpnie odby³ konferencjê z pp. nauczycielami i z Rad¹ Parafialn¹,
z któr¹ koœció³ i budynki parafialne. Wszystko znaleziono  w najlepszym po-
rz¹dku. Dalej zwiedzi³ J. E. cmentarz parafialny i koœció³ek filialny w Budzi-
szewku. O godz.15-tej J. E. wyruszy³ w asyœcie obu banderii do Roszkowa,
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gdzie przyjmowa³ go p. Dziembowski a st¹d do Lechlina i Roœcinna, gdzie w kapli-
cy zamkowej zakoñczy³ w asyœcie duchowieñstwa swoj¹ wizytacjê dekanatu, wra-
caj¹c wieczorem do Poznania. („Gazeta W¹growiecka” nr 148 z 1.07.1932)

Skoki - Podczas wykonywania otworów do bramy triumfalnej Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokó³” na powitanie J. E., znaleziono w ziemi obok
budynku p. Pilaczyñskiego piêæ staro¿ytnych urn zawieraj¹cych koœci ludzkie.
Urny te oddano do dyspozycji Magistratu. („Gazeta W¹growiecka” nr 148
z 1.07.1932)

Skoki - Policja wykry³a sprawce kradzie¿y na probostwie w Skokach. Okaza³
siê nim by³y wychowanek Wojew. Zak³adu Wychowawczego w Antoniewie,
niejaki Iwiñski. Skradzione przedmioty ukry³ czêœciowo u swoich teœciów
w Rakujadach, czêœæ policja znalaz³a na ³¹kach w pobli¿u Skoków, resztê
w Rakujadach. („Gazeta W¹growiecka” nr 148 z 1.07.1932)

Skoki - W s¹siedniej Pile w³amali siê nieznani sprawcy do m³yna wodnego
p.Wincentego Sikorskiego i skradli 35 kg m¹ki ¿ytniej, 60 kg m¹ki pszennej
i 100 kg ¿yta. („Gazeta W¹growiecka” nr 151 z 5.07.1932)

W S³awicy podczas burzy w œwiêto Piotra i Paw³a piorun uderzy³  w zabu-
dowania p. Nowickiego i spali³ doszczêtnie jeden chlew. PóŸniej w Pedzie pio-
run uderzy³ w byd³o p. Wytlicha pas¹ce siê na ³¹ce i zabi³ jedn¹ krowê. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 154 z 8.07.1932)

Skoki - Tutejszemu mistrzowi obuwniczemu p. Konstantemu Janowiakowi
skradziono rower mêski który znajdowa³ siê w domu jego teœciowej p. Win-
kowskiej. („Gazeta W¹growiecka” nr 154 z 8.07.1932)

Stró¿ polny w maj¹tku w Potrzanowie Stanis³aw Jarzêbowski, sta³ siê w tych
dniach ofiar¹ zemsty mieszkañca tej¿e miejscowoœci Leona Popielskiego.
W chwili gdy stró¿ udawa³ siê do swego zajêcia, otrzyma³ od swego przeciwnika
postrza³ który go powali³ na ziemiê. Jarzêbowskim zaj¹³ siê lekarz, stan chore-
go jest bardzo powa¿ny. Sprawcê aresztowano. („Kurier Poznañski” nr 363
z 10.08.1932)

Œwiêtokradcy w³amali siê do koœcio³a parafialnego w Skokach: W nocy z 7 na
8 bm. nieznani sprawcy w³amali siê za pomoc¹ wywa¿enia bocznych drzwi do
koœcio³a parafialnego w Skokach. Po opró¿nieniu skarbonek sprawcy próbo-
wali wypró¿niæ tabernaculum. Kiedy przy otwieraniu go napotkali na trudno-
œci, nie zawahali siê ca³e tabernaculum zwaliæ na pod³ogê i tam kluczami
i ró¿nemi narzêdziami je otworzyæ, co im siê jednak nie powiod³o. Sprawcy
uchodz¹c zostawili na pod³odze pal¹c¹ siê œwiecê, która by³aby mog³a ³atwo
spowodowaæ po¿ar. Fakt ten wywo³a³ wœród miejscowego i okolicznego oby-
watelstwa wiele oburzenia. („Gazeta W¹growiecka” nr 183 z 11.08.1932)

W dniu 15 bm. odbêdzie siê w koœciele parafialnym w Skokach poœwiêcenie
proporczyków Stowarzyszenia Dzieci¹tka Jezus, wykonanych przez pañstwo
Kledzików. („Gazeta W¹growiecka” nr 185 z 13.08.1932)
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Obchody 12-rocznicy „Cudu nad Wis³¹” zorganizowa³ w Skokach tamtejszy
Zwi¹zek Hallerczyków. Ju¿ od rana powiewa³y liczne sztandary o barwach
narodowych. O godz.10:30 zebra³y siê przed „Ogniskiem” poczty sztandaro-
we miejscowych towarzystw( oprócz Stra¿y Po¿arnej i Bractwa Kurkowego),
aby do koœcio³a parafialnego wprowadziæ proporczyki Stowarzyszenia Dzie-
ci¹tka Jezus. Po wys³uchaniu mszy œw. wspomniane poczty uda³y siê na salê
p. Pilaczyñskiego, gdzie odby³a siê uroczysta akademia, której przewodniczy³
p. Œlusarczyk. Po zagajeniu zabra³ g³os ks. prob. Staniszewski, który zobrazo-
wa³ w jaki sposób chce siê ludziom wyrwaæ wiarê w Boga i mi³oœæ do Ojczy-
zny. Po wystêpie chóru mêskiego i orkiestry Wojewódzkiego Zak³adu Wycho-
wawczego w Antoniewie, dobrze przygotowany referat poœwiêcony wspomnie-
niom „Cudu nad Wis³¹” wyg³osi³ p. Antoni Stefaniak, otrzymuj¹c burzê okla-
sków. W dalszym ci¹gu programu wystêpowa³ chór œwiecki i orkiestra. Na zakoñ-
czenie ponownie przemawia³ ks. Staniszewski, który poinformowa³ zebranych,
¿e Zwi¹zek Hallerczyków postanowi³ na czeœæ poleg³ych bohaterów pobudowaæ
we Francji pomnik i prosi³  sk³adanie na ten cel datków. Odœpiewaniem „Roty”
zakoñczono akademiê. („Gazeta W¹growiecka” nr 188 z 18.08.1932)

W tych dniach pan Jan Smekta³a zosta³ zatwierdzony przez województwo
na dalsze 12 lat burmistrzem miasta Skoki. Nadmieniæ wypada, ¿e pan bur-
mistrz jednog³oœnie zosta³ wybrany przez Radê Miejsk¹. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 199 z 31.08.1932)

W dniu 10 bm. odby³o siê zebranie Towarzystwa Przemys³owców w Sko-
kach przy licznym udziale cz³onków. Obrady zagai³ prezes p. Szczepan Nowic-
ki.  Po odczytaniu protoko³u z ostatniego zebrania przez sekretarza p. Baranow-
skiego, odczytano korespondencje ze Zwi¹zku. Z kolei p. Antoni Stefaniak za-
znajomi³ zebranych z rozporz¹dzeniem Prezydenta R.P. o zapobieganiu skut-
kom trudnoœci p³atniczych w rolnictwie, wyjaœniaj¹c punkty dotycz¹ce udzie-
lania kredytu rolnikom. Nastêpnie zreferowa³ artyku³y nowego Kodeksu  Kar-
nego dotycz¹ce obrony wierzycieli i przestêpstwa na szkodê wierzycieli.
Nastêpnie prezes zawiadomi³ zebranych, ¿e komitet honorowy zbiórki na groby
poleg³ych Hallerczyków we Francji, nades³a³ do towarzystwa cegie³kê z proœb¹
o zakupienie takowej. Zebrani zgodzili siê na jej zakupienie z kasy towarzystwa.
Wobec wyczerpania porz¹dku obrad, prezes p.Nowicki zamkn¹³ zebranie ha-
s³em „Przemys³owi Czeœæ”. („Gazeta W¹growiecka” nr 210 z 13.09.11932)

Skoki - W ubieg³¹ œrodê napad³ na sw¹ s¹siadkê p. Szwermerównê by³y
prezes „Soko³a” p. M. Klapczyñski i zniewa¿y³ j¹ czynnie. Na wniesiony przez
ni¹ alarm napadniêtej pospieszyli na pomoc inni s¹siedzi, co spowodowa³o
„odwa¿nego bohatera” do ucieczki. Nastêpnego dnia dorwa³ siê po oderwaniu
k³ódki do komory z opa³em lokatora p. Stasiaka oraz do strychu na górze
i powywraca³ wszystkie znajduj¹ce siê tam przedmioty. Obie sprawy znajd¹
swój epilog w s¹dzie. („Gazeta W¹growiecka” nr 210 z 13.09.1932)
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Dnia 18 bm. odby³o siê zebranie Zwi¹zku Hallerczyków placówki w Sko-
kach, które zagai³ prezes p. Kwietniewski. Omówiono sprawê zakupienia sztan-
daru i poœwieêcenia go jeszcze w bie¿¹cym roku oraz sprawê uroczystego przy-
jêcia gen. Hallera w Skokach. Obrady po wyczerpaniu porz¹dku, zakoñczy³
prezes has³em „Czo³em”. („Gazeta W¹growiecka” nr 217 z 21.09.1932)

W ubieg³a niedzielê w godzinach wieczornych przesz³a nad Skokami i okolic¹
wielka burza, po³¹czona z ulew¹ i piorunami. Grom uderzy³ w stóg pszenicy
w³aœciciela ziemskiego p. Skawiñskiego w Glinnie i tylko szczêœciem kierun-
kowi wiatru zawdziêczaæ nale¿y, ¿e nie zajê³y siê od ¿aru stogi stoj¹ce w po-
bli¿u. („Gazeta W¹growiecka” nr 217 z 21.09.1932)

Zebranie miesiêczne Klubu Sportowego „We³na” w Skokach odby³o siê w dniu
18 bm. na sali p. Pilaczyñskiego o godz.14 po po³udniu,przy udziale 36 cz³on-
ków. Zebranie zagai³ wiceprezes p. Klemens Baranowski, poniewa¿ prezesa
Klubu dotychczas nie mianowano. Pan K. Baranowski dzier¿y zastêpstwo do
walnego zebrania. Zastêpc¹ sekretarza do walnego zebrania wybrano p. Stani-
s³awa Pruchniewskiego. Dalszym punktem, po odczytaniu protoko³u z poprzed-
niego zebrania i przyjêciu go bez zmian, by³o uczczenie przez powstanie
z miejsc tragicznie zmar³ych por.¯wirki i in¿ Wigury. Uchwalono wzi¹æ czynny
udzia³ w „Œwiêcie P.W.i.W.F.” w dniu 25 bm. w W¹growcu oraz i¿ chór mêski
klubu wykona pienia koœcielne w czasie uroczystego nabo¿eñstwa dnia 10.10.br.
na intencje Jubilatów ma³¿onków Józefostwa Burzyñskich ze Skoków, z okazji
25-letniej rocznicy œlubu. Zaakceptowano te¿ rozegranie w Skokach dnia 2.10.
br. w pi³kê no¿n¹ z Pañstwow¹ Szko³¹ Budownictwa z Poznania. Uchwalono
równie¿ rozpocz¹æ z dniem 2.10. br. mistrzostwa klubowe we wszystkich dzie-
dzinach sportu i wybrano w tym celu komitet. Zebranie zamkniêto o godz.15:45.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 219 z 23.09.1932)

Z ramienia Polskiego Czerwonego Krzy¿a z W¹growca zwo³ano w Sko-
kach w ubieg³y poniedzia³ek zebranie organizacyjne celem utworzenia oddzia³u
tej organizacji. Na zebranie zaproszono imiennie obywatelstwo miejscowe i z oko-
licy. Zebranie zagai³ p. dr Likowski z W¹growca, który w swoim referacie omó-
wi³ cele i zadania P.C.K. Uchwalono otworzyæ Oddzia³ P.C.K w Skokach oraz
przyst¹piono do wyboru zarz¹du. Prezesem zosta³ wójt p. Jung, zastêpc¹ pre-
zesa p. radczyni Ch³apowska ze Stawian, sekretarzem naczelnik poczty p. Jan
Kaczmarek, zastêpc¹ aptekarz p. Stanis³aw Kuhnen, skarbniczk¹ nauczycielka
p. Leokadia Jaukszowa a jej zastêpc¹ burmistrz p. Smekta³a. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 220 z 24.09.1932)

W dniu 21 bm. zwo³ane zosta³o do lokalu p. Pilaczyñskiego w Skokach
zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”. Po zagajeniu przez prezesa,
sekretarz p. Marian Pilaczyñski  odczyta³ protokó³ z ostatniego zebrania.
Przyst¹piono do wyboru naczelnika w miejsce p. Teodora Cegielskiego, który
z³o¿y³ swój urz¹d. Naczelnikiem Gniazda wybrano p. Wac³awa Orchowiaka
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a podnaczelnikiem p. St. Gottschlinga. Zebrana sk³adka na groby poleg³ych
we Francji wynosi³a 2,50 z³. Po za³atwieniu kilku spraw organizacyjnych, pre-
zes zebranie solwowal. („Gazeta W¹growiecka” nr 220 z 24.09.1932)

W szkole powszechnej w Skokach kierownictwo w miejsce p. Klanowskiego,
który otrzyma³ urlop, obj¹³ p. Stefan Bi³ozor z Bydgoszczy. W miejsce prze-
niesionych nauczycieli: pp. L¹ga, Emkego i Andrzejewskiego, przyszli nowi
nauczyciele: p. Szczepanowska, p. Pantkowski i p. Sulek. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 220 z 24.09.1932, „Kurier Poznañski” nr 452 z 4.10.1932)

Wysoka - Do zagrody rolnika Emila Wo³dasta w³amali siê za pomoc¹ wyjê-
cia szyby w oknie nieznani sprawcy i skradli wiêksz¹ iloœæ bielizny i sto³owi-
znê oraz bi¿uteriê wartoœci 600 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 223 z 28.09.1932)

Skoki - Towarzystwo Powstañców i Wojaków w Skokach zebrane pieni¹-
dze na zakup medalu „Polska swemu obroñcy” z³o¿y³o wraz z list¹ poruczni-
kowi rezerwy p.Górskiemu, ówczesnemu sekretarzowi Zwi¹zku Oficerów
Rezerwy w W¹growcu a on, przenosz¹c siê do Wierzchucina, przekaza³ akta
sekretarskie obecnemu sekretarzowi  Zwi¹zku ppor. rez. Szafirskiemu. Starania
w tej sprawie powierzono pp. Kwietniewskiemu i Kurczewskiemu. („Gazeta
W¹growiecka” nr 224 z 29.09.1932)

By³y prezes „Strzelca” w Skokach p. Klapczyñski zosta³ aresztowany pod
zarzutem pope³nienia zbrodni podpalenia strychu domu w którym mieszka
a który przed niedawnym czasem ubezpieczy³ bardzo wysoko od wypadków
ogniowych .Okaza³o siê bowiem, ¿e na strychu tym by³a zgromadzona s³oma
i materia³y ³atwopalne jak nafta i benzyna. W pi¹tek 30 bm. po po³udniu sêdzia
dla spraw karnych w W¹growcu p. Fasiecki przes³ucha³ p. Klapczyñskiego i po tym
przes³uchaniu zosta³ osadzony za kratkami wiêzienia. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 227 z 2.10.1932)

Skoki - W niedzielê dnia 2 bm. obchodzi³y M³ode Polki w Skokach swoje
œwiêto. Zbiórka odby³a siê w „Ognisku” sk¹d pod sztandarem wyruszono do
koœcio³a na mszê œw. Po po³udniu na zaproszenie p. Dziembowskiej z Rakujad
uda³y siê z wycieczk¹ do Roszkowa, gdzie przy wspólnej kawie odby³a siê
harmonijna pogadanka. Nastêpnie wziê³y udzia³ w zabawie zorganizowanej
przez M³ode Polki z Roszkowa. Z zadowoleniem wracano do pieleszy domo-
wych. („Gazeta W¹growiecka” nr 228 z 4.10.1932)

Skoki - W dniu 2 bm. odby³o siê zebranie Bractwa Pana Jezusa, które zagai³
pochwaleniem Pana Boga p. Kazimierz Sanicki. Protokó³ z walnego zebrania
odczyta³ p. Herkt. Powziêto uchwa³ê wykluczenia tych cz³onków którzy zalegaj¹
ze sk³adkami jak równie¿ wys³ania napomnienia tym, którzy dot¹d nie uiœcili
raty na sp³acenie karnawa³u. Dwugodzinne zebranie po wyczerpaniu porz¹d-
ku obrad p.Sanicki solwowa³. („Gazeta W¹growiecka” nr 228 z 4.10.1932)

Lechlin - Wczorajszej niedzieli podczas nabo¿eñstwa w miejscowym koœcie-
le 13-letni z³odziejaszek skrad³ rower na szkodê p. Szczepaniaka z £osiñca.
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M³odociany amator rowerów sprzeda³ skradziony rower w S³awicy. Sprawa siê
wyda³a a przytrzymany z³odziejaszek zwróci³ siê do poszkodowanego w te s³owa:
„Panowie, nie róbcie ba³aganu, gdy¿ rower Wam zwrócê!” Omyli³ siê, gdy¿
ba³aganem zaopiekowa³a siê policja. („Gazeta W¹growiecka” nr 228 z 4. 10.1932)

Dnia 30 bm. odby³o siê posiedzenie Rady Miejskiej w Skokach z porz¹d-
kiem obrad zawieraj¹cym a¿ 19 punktów. Z wa¿niejszych spraw by³y to: uchwa-
lenie bud¿etu miejskiego na rok 1933/34, uchwalenie dodatków komunalnych
do podatków pañstwowych i to: w wysokoœci 50% dodatku od patentu na wy-
szynk, 20% od œwiadectw przemys³owych,25% od pañstwowego podatku
obrotowego i 4% od pañstwowego podatku dochodowego. Nastêpnie rada zre-
zygnowa³a  z zakupienia domu skarbowego na schronisko dla starców i ochronkê
dla dzieci i to jedynie z powodu trudnoœci finansowych miasta. Równie¿ uchwa-
lono wypowiedzieæ z dniem 1.05.1933 r. dzier¿awê ziemi miejskiej celem roz-
szerzenia plantacji wikliny, gdy¿ obecna nie przynosi miastu ¿adnej korzyœci.
Uchwalono sprzedaæ jedn¹ morgê ziemi na dzia³ki i to w drodze publicznego
przetargu. Z kolei odczytano propozycje Urzêdu Ziemskiego w Poznaniu
w przedmiocie przy³¹czenia do miasta Skoki dawniejszego obszaru dworskiego,
propozycjê t¹ Rada zaakceptowa³a. Rada Miejska odrzuci³a natomiast wnio-
sek miejscowego „Strzelca” o przyznanie jednej ubikacji w budynku komu-
nalnym na œwietlice strzeleck¹. Stwierdzono , i¿ ewentualne jej przyznanie
by³o by pretekstem dla innych ,o wiele bardziej zas³u¿onych organizacyj do
postawienia podobnego wniosku. Na tym porz¹dek obrad wyczerpano i prze-
wodnicz¹cy zebranie zamkn¹³. („Gazeta W¹growiecka” nr 229 z 5.10.1932)

Skoki - Funkcjonariusz Urzêdu Kontroli Skarbowej p. Szczepan Pospieszny
z dniem 1 listopada br. przeniesiony zostaje na równorzêdne stanowisko do Mu-
rowanej Goœliny. Pan Wincenty Harlicki, funkcjonariusz tego samego urzêdu,
obecnie w stanie nieczynnym, stara siê o przydzia³ do Izby Skarbowej w Po-
znaniu. („Gazeta W¹growiecka” nr 229 z 5.10.1932)

W tych dniach rozpoczyna siê w Poznaniu w 58 pu³ku piechoty kurs prze-
ciwlotniczy i przeciwgazowy. Na kurs ten Magistrat wysy³a pp.: Stefana Sa-
nickiego, Romana Baranowskiego, Franciszka Giersiga, Stefana Nowickiego
i Alojzego Burzyñskiego. Wyjazd nast¹pi dnia 5 bm. („Gazeta W¹growiecka”
nr 229 z 5.10.1932)

Skoki - W ubieg³¹ niedzielê podczas przemarszu oddzia³ów P.W. z dworca
kolejowego do miasta, w chwili gdy zaczê³a graæ orkiestra, sp³oszy³y siê konie
wozu Wojewódzkiego Zak³adu Wychowawczego z Antoniewa. Rozhukane
konie uderzy³y dyszlem przechodz¹cego posterunkowego Miliñskiego w plecy.
Upad³ on nieszczêœliwie na dyszel woza i by³ wleczony oko³o 10 m, zanim zdo³a-
no konie zatrzymaæ. Ofiara tragicznego wypadku ma po³amane ¿ebra i ciê¿kie
obra¿enia zewnêtrzne. Pomocy lekarskiej udzieli³ mu natychmiast dr Foerster.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 234 z 11.10.1932)



52

Stwierdzono w Skokach wypadek szkarlatyny u dziecka robotnika Anto-
niego Jankowskiego. Na polecenie Magistratu zarz¹dzono œrodki odka¿aj¹ce.
Równie¿ u dzieci gospodarza Langiego w Roœcinnie stwierdzono szkarlatynê.
(„Gazeta  W¹growiecka „ nr 240 z 18.10.1932)

W tych dniach otrzymali karty powo³ania do czynnej s³u¿by wojskowej
pp.: Tadeusz Kubacki, Marian Pilaczyñski i Pawe³ Meinke, wszyscy ze Sko-
ków. („Gazeta W¹growiecka” nr 240 z 18.10.1932)

Pan Baranowski, mistrz œlusarski ze Skoków, naby³ od miasta grunt po³o¿ony
naprzeciw szko³y, na którym wybuduje warsztat œlusarski oraz kuŸniê. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 240 z 18.10.1932)

W dniu 16 bm. S¹d Okrêgowy z Gniezna rozpatrywa³ na sesji wyjazdowej
w W¹growcu sprawê przeciw by³emu so³tysowi Pomarzanek p. Stajkowskiemu,
o sprzeniewierzenie kwoty 154 z³ z kasy gminnej. Na rozprawie której przewod-
niczy³ sêdzia p. Wielicki, wykazano na podstawie zeznañ œwiadków, ¿e przej-
muj¹c akta so³tysa od p. Synoradzkiego otrzyma³ od niego 175 z³. Gdy nastêpnie
w kwietniu 1930 r. przej¹³ akta od Stajkowskiego p. Górny, stwierdzi³ w kasie
brak dowodów na 154 z³. Po zamkniêciu postêpowania oskar¿yciel asesor
p. Galuba wniós³ o 6 miesiêcy wiêzienia dla Stajkowskiego. S¹d za ten wystêpek
z § 350 i 359 ustawy karnej z 1871 r. skaza³ Stajkowskiego na 3 m-ce aresztu.
Wykonanie kary ze wzglêdu na podesz³y wiek oskar¿onego (przesz³o 80 lat),
zawieszono na 3 lata. („Gazeta W¹growiecka” nr 240 z 18.10.1932)

W dniu 13 bm. obchodzili swe srebrne gody ma³¿eñskie pp.Mellerowie
ze Skoków. Na intencjê Jubilatów odprawiono w koœciele parafialnym mszê
œw., podczas której pienia koœcielne wykona³o Ko³o Œpiewu, obchodz¹ce
w dniu 20 bm. 10-lecie swego istnienia, a orkiestra Stra¿y Po¿arnej wykona³a
dwa utwory muzyczne. („Gazeta W¹growiecka” nr 265 z 17.11.1932)

Skoki - Obchód Œwiêta Niepodleg³oœci wypad³ w mieœcie bardzo blado.
Ogó³ towarzystw nie wziê³o udzia³u w pochodzie na czele którego kroczy³y
w³adze miejscowe. Pochód zamykali wychowankowie Woj. Zak³adu Wychowaw-
czego w Antoniewie. Równie¿ w akademii obywatelstwo nie bra³o udzia³u i salê
wype³niono dzieæmi szkolnymi. („Gazeta W¹growiecka” nr 265 z 17.11.1932)

W ubieg³¹ niedzielê odby³o siê zebranie Towarzystwa Przemys³owców
w Skokach pod przewodnictwem prezesa p. Nowickiego. Po odczytaniu proto-
ko³u z ubieg³ego zebrania przez p. Baranowskiego, odczytano komunikaty za-
rz¹du a potem wiceprezes p. Stefaniak okólnik Izby Rzemieœlniczej, wyjaœnia-
j¹c przy tem rozmaite sprawy podatkowe. Z kolei omawiano rozporz¹dzenie
tycz¹ce siê iloœci uczni zatrudnionych jako terminatorów. Nastêpnie dyskuto-
wano nad maksymaln¹ taryf¹ kominiarsk¹, potem p. Stefaniak omówi³ sprawy
miejscowe w zwi¹zku z uchwalonymi ostatnio dodatkami komunalnymi do
podatków. W koñcu wybrano komisjê targow¹  do której weszli pp.: Pilaczyñ-
ski, Michalski, Kie³czewski i Stefaniak, która ma siê zaj¹æ spraw¹ o¿ywienia
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targów w mieœcie. Na tem zebranie zakoñczono. („Gazeta W¹growiecka” nr 266
z 18.11.1932)

Wed³ug spisu ludnoœci w grudniu 1931 roku Skoki liczy³y 1788 mieszkañców,
czyli o 357 osób wiêcej, ni¿ w 1921 roku. („Gazeta W¹growiecka” nr 269
z 22.11.1932)

Przed S¹dem Okrêgowym w GnieŸnie toczy³a siê we wtorek sprawa przeciw-
ko w³aœcicielowi maj¹tku Stawiany p. Ch³apowskiemu, oskar¿onemu o zabójstwo
z niedbalstwa. Przewodniczy³ sêdzia okrêgowy p. Rek³ajtis. Akt oskar¿enia
zarzuca³ p. Ch³apowskiemu, ¿e przez zaniedbanie zabezpieczenia transmisji
i urz¹dzeñ maszynowych w nale¿¹cym do niego tartaku, œmieræ poniós³ robotnik
Leon Górecki w dniu 12.03.1930 r.  S¹d wyda³ wyrok uniewinniaj¹cy, ponie-
wa¿ rozprawa wykaza³a, ¿e zarz¹dzaj¹cym tartakiem by³ p. Staltzmann.
Robotnikowi który dosta³ siê w wa³ transmisyjny i poniós³ œmieræ, czêsto zwra-
cano uwagê na niebezpieczeñstwo zbli¿ania siê do maszyny a nawet mu to za-
broniono. Koszty postêpowania na³o¿ono na skarb pañstwa. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 283 z 8.12.1932)

W nocy z 20 na 21 bm. w³amali siê niewyœledzeni dot¹d sprawcy do chlewa
w zabudowaniach p. Koz³owskiej w Skokach. £upem z³odziei pad³y dwie œwi-
nie ³¹cznej wagi 200 kg. („Gazeta W¹growiecka” nr 295 z 23.12.1932)

Skoki obchodzi³y 14-ta rocznicê Powstania Wielkopolskiego. Z inicjatywy
Tow. Powstañców i Wojaków zorganizowano uroczyst¹ akademiê. W myœl
programu uroczystoœæ mia³ rozpocz¹æ pochód do koœcio³a parafialnego, który
jednak¿e wobec nieuzyskania zezwolenia w³adz, by³ uniemo¿liwiony. Z takie-
go powodu towarzystwa z zwiniêtymi sztandarami uda³y siê do koœcio³a
w dowolnym szyku. Udaj¹cym siê do koœcio³a towarzyszy³a policja. By³ to po-
chód, jakiego Skoki dot¹d nie widzia³y. Msze œw. za dusze poleg³ych powstañ-
ców odprawi³  ks. prob. Staniszewski. Po nabo¿eñstwie towarzystwa uda³y siê
na salê p. Glinkiewicza, gdzie odby³a siê uroczysta akademia. W czasie jej chór
mêski pod batut¹ p. K. Baranowskiego odœpiewa³ „Gaude Mater”. Po dekla-
macji chóralnej pt: „Jeszcze Polska nie zginê³a”, odczyt ilustruj¹cy t³o Po-
wstania Wielkopolskiego wyg³osi³ p. Ratajczak. Na zakoñczenie akademii przy-
by³a licznie publicznoœæ odœpiewa³a z towarzyszeniem orkiestry stra¿ackiej
„Rotê”. Imponuj¹ca akademia spotka³a siê z wielkim uznaniem. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 300 z 30.12.1932)

Rok 1933

Dnia 27.12.1932 r. odby³o siê walne zebranie Towarzystwa Powstañców
i Wojaków w Skokach, przy bardzo licznym udziale cz³onków w lokalu
p. Pilaczyñskiego. Zagai³ je wiceprezes p. Stefan Kubacki has³em „Za Wolnoœæ’
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i poda³ porz¹dek obrad, który przyjêto. Protokó³ z ostatniego zebrania odczyta³
sekretarz p. Franciszek Ratajczak. Nastêpnie sprawozdania sk³adali: skarbnik
p. Stefaniak i komendant p. Baranowski oraz sekretarz p. Franciszek Ratajczak.
Sprawozdania te wykaza³y, ¿e szykany i przeszkody ze strony sanacyjnej zmie-
rzaj¹ce do rozbicia Towarzystwa  spe³z³y na niczym a  pracuje ono owocnie ku
chwale Ojczyzny. W dowód uznania wybrano ponownie dotychczasowy za-
rz¹d w pe³nym sk³adzie na rok dalszy. W wolnych g³osach poruszono sprawê
zwrotu odebranych w Zwi¹zku Oficerów Rezerwy w W¹growcu kwot w roku
1929 na medale „Polska swemu obroñcy” i uchwalono kategorycznie ¿¹daæ
natychmiastowego zwrotu pieniêdzy, w przeciwnym razie skierowaæ sprawê
na drogê s¹dow¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 5 z 6.01.1933)

W niedzielê 1 bm. urz¹dzi³ Klub Sportowy „We³na” w Skokach przedsta-
wienie amatorskie pt. „Królowa Przedmieœcia”. Amatorzy wywi¹zali siê ze
swoich ról  bardzo dobrze. Sala by³a wype³niona publicznoœci¹ po brzegi.
Po przedstawieniu odby³a siê zabawa taneczna, na której bawiono siê do bia³e-
go rana. Przygrywa³a dobrana orkiestra jazzbandowa z W¹growca. („Gazeta
W¹growiecka” nr 5 z 6.01.1933)

Ubieg³ej niedzieli odby³o siê w Skokach walne zebranie Towarzystwa Ro-
botników Katolickich, które zagai³ prezes p. Kwietniewski, powo³uj¹c za zgod¹
cz³onków na przewodnicz¹cego zebrania ks. prob. Staniszewskiego. Przyst¹pio-
no do sprawozdañ zarz¹du, które sk³adali: prezes p. Kwietniewski, sekretarz
p. Kasprzak i skarbnik p. Gaca. Po dyskusji nad nimi uchwalono przyst¹piæ
do Zwi¹zku Towarzystw Robotników Katolickich w Poznaniu. Sprawê powierzo-
no do za³atwienia prezesowi p. Kwietniewskiemu  i sekretarzowi p. Kasprzakowi.
Jednoczeœnie wybrano stary zarz¹d na nastêpny rok, nastêpnie patron ks. prob.
Staniszewski zamkn¹³ zebranie. („Gazeta W¹growiecka” nr 5 z 6.01.1933)

Pó³roczne walne zebranie Klubu Sportowego „We³na” w Skokach odby³o
siê w lokalu p. Pilaczyñskiego. Zebranie zagai³ wiceprezes p. Baranowski,
poczem na przewodnicz¹cego zebrania powo³ano p. Gorajeckiego i do pióra
p. Jackiewicza. Z kolei cz³onkowie ustêpuj¹cego zarz¹du sk³adali sprawozda-
nia z pó³rocznej dzia³alnoœci. Po udzieleniu absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹-
dowi, przyst¹piono do wyboru nowego, który ukonstytuowa³ siê nastêpuj¹co:
prezes p. Baranowski, z-ca p. Gorajecki, sekretarz p. Stanis³aw Próchniewski,
gospodarz p. Burzyñski, kierownik sekcji fizycznej p. Józef Futro, skarbnik
p. Glinkiewicz oraz kronikarz p. Fr. Giersig. Po wyczerpaniu porz¹dku obraz
zebranie zamkniêto. („Gazeta W¹growiecka” nr 7 z 10.01.1933)

Dnia 30 grudnia 1932 r. odby³o siê w Skokach w lokalu p. Pilaczyñskiego
w obecnoœci cz³onków, walne zebranie Towarzystwa Przemys³owców, któremu
przewodniczy³  prezes p. Szczepan Nowicki. Po wyborze prezydium zebrania
w sk³ad którego weszli pp. Br. Czerwiñski, St. Nowicki, Przykucki i Tarkowski
(dwaj ostatni jako ³awnicy)  i po za³atwieniu spraw formalnych, wys³uchano
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sprawozdania zarz¹du z którego wynika, ze Towarzystwo rozwija siê pomyœlnie.
Z kolei wys³uchano referatu wiceprezesa p. Antoniego Stefaniaka o nowych
przepisach w sprawie stowarzyszeñ i uchwalono nowy statut zaprojektowany
przez Zwi¹zek Towarzystw Przemys³owych i Rzemieœlniczych w Poznaniu
oraz zarejestrowanie s¹dowe Towarzystwa. Dokonano wyboru nowego zarz¹du,
w sk³ad którego weszli pp: Sz. Nowicki, A. Stefaniak, Mieczys³aw Pilaczyñski,
Stefan Sanicki, Zygmunt Szwede i  Józef Król. Komisjê rewizyjn¹ i poczet sztan-
darowy tworzy po trzech cz³onków.W œcis³ych wyborach  w sk³ad zarz¹du
weszli: prezes p. A. Stefaniak, z-ca prezesa p. Sz. Nowicki, sekretarz p. St. Sanicki,
z-ca sekretarza p. Z. Szweda, bibliotekarz p. J. Król. („Gazeta Wagrowiecka”
nr  8 z 11.01.1933)

Skoki - W tych dniach kupiec Prefzner  ze Skoków  pertraktowa³ w sprawie
sprzeda¿y swej nieruchomoœci pewnemu mieszkañcowi Skoków. Aby sta³a
ona na rzeczowych podstawach, z³o¿y³ kupuj¹cy 600 z³ u so³tysa p. Kapusty
w Skokach-Dominium  jako zaliczkê przysz³ej ceny kupna nieruchomoœci.
W ubieg³  poniedzia³ek so³tys p. Kapusta wyjecha³ do W¹growca i po powrocie
do domu dowiedzia³ siê, ¿e zginê³o z domu w³aœnie te 600 z³  w samo po³udnie
w czasie obecnoœci w domu p. Kapustowej. W tej tajemniczej sprawie policja
prowadzi dochodzenie. („Gazeta W¹growiecka” nr 26 z 1.02.1933)

Skoki - W ostatnich dniach unieruchomi³ swój m³yn p. Giersig. Wskutek
tego utraci³o pracê kilku robotników. („Gazeta W¹growiecka” nr 28 z 4.02.1933)

Pierwsze w tym roku posiedzenie rady Miejskiej w Skokach odby³o siê
w obecnoœci kompletu radnych, co jest tutaj rzadkoœci¹, w dniu 10 bm. Przyjêto
sprawozdanie z rewizji kasy miejskiej za II i III kw.1933/34.Wybrano na dalsze
6 lat miejsk¹ Komisjê Sanitarn¹ w sk³adzie: dr Foerster, Br. Czerwiñski, L. Szu-
nert. Na cz³onków rady nadzorczej dokszta³caj¹cej szko³y zawodowej wybra-
no: mistrza stolarskiego p. Leona Szalowa, mistrza krawieckiego p. Antoniego
Stefaniaka, i mistrza piekarskiego p. W³adys³awa Kowalskiego. Kwestiê roz-
budowy gmachu szko³y powszechnej od³o¿ono na czas niegraniczony. W dal-
szym ci¹gu obrad przeniesiono kredyty z poszczególnych pozycji bud¿etu
administracyjnego i rzeŸni miejskiej: 1) na do¿ywianie bezrobotnych z³.1.000,
2) na zwrot podró¿y Policji pañstwowej która przybêdzie. Interesuj¹ca by³a
dyskusja w sprawie projektu rozbudowy rzeŸni miejskiej, wniosku niezaak-
ceptowanego przez województwo. Pan  Derda, który mia³ obj¹æ stanowisko
radnego po p. Cylkowskim, kandydatury nie przyj¹³.  Wobec tego radnym bê-
dzie p. Król. („Gazeta W¹growiecka” nr 28 z 4.02.1933)

W sali p. Pilaczyñskiego w Skokach odby³o siê zebranie propagandowe
L.O.P.P. któremu przewodniczy³ ks. prob. Staniszewski. Referat o atakach ga-
zowych i œrodkach obronnych w walce gazowej wyg³osi³ p. por. rez. Siera-
kowski. Nad referatem wywi¹za³a siê ciekawa dyskusja. Po za³atwieniu spraw
formalnych, obrady zamkniêto. („Gazeta W¹growiecka” nr 28 z 4.02.1933)



56

Podczas walnego zebrania w dniu 5 bm. Cechu Ko³odziejsko-PowroŸni-
czego w W¹growcu, cz³onkiem zarz¹du i zastêpc¹ sekretarza zosta³ p. Mêdlewski
z Kakulina. („Gazeta W¹growiecka” nr 34 z 11.02.1933)

Skoki - W dniu 11.02.(sobota) na sali p. Glinkiewicza odbywa³a siê zabawa
niemiecka. Oko³o pó³nocy wtargnê³o na salê dwóch „Strzelców” pp. St. Budny
i Arendt. Obecnoœæ ich przerazi³a uczestników zabawy i po interwencji policji
zmuszono ich do opuszczenia sali. Nie dali za wygran¹ i przybyli powtórnie
do lokalu, zaczepiaj¹c orkiestrê, która przy pomocy swoich instrumentów wypar³a
ich na ulicê. Tam zaczepili stró¿a nocnego i pobili go dotkliwie a w koñcu jego
w³asnym s³u¿bowym browningiem zaczêli stró¿owi odgra¿aæ. Po szamotaniu
i przy pomocy uczestników zabawy, uda³o siê wyrwaæ im broñ. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 37 z 15.02.1933)

W sali p. Glinkiewicza w Skokach odby³a siê uroczysta akademia morska.
Publicznoœæ wype³ni³a j¹ po brzegi. Program sk³ada³ siê ze œpiewów, deklama-
cyj, wyk³adu, obrazu scenicznego, przemówieñ i uchwalenia rezolucji. („Ku-
rier Poznañski, nr 119 z 14.03.1933)

Skoki - W œwiêto Matki Boskiej Gromnicznej urz¹dzi³o grono nauczyciel-
skie przedstawienie amatorskie. Odegrano sztukê pt. „Spadkobiercy”. Amato-
rzy wywi¹zali siê ze swych ról bardzo dobrze, to  te¿ licznie zebrane obywatel-
stwo nie szczêdzi³o im braw. Czysty zysk przeznacza siê na potrzeby szko³y.
(„Gazeta W¹growiecka” nr  37 z 15.02.1933)

Dnia 5 bm. Towarzystwo Robotników Katolickich w Skokach urz¹dzi³o zaba-
wê po³¹czon¹ z przedstawieniem. Odegrano sztukê „M³ynarz i M³ynarka”. W mi-
³ym nastroju bawiono siê do rana. („Gazeta W¹growiecka” nr 37 z 15.02.1933)

W dniu 7 bm. obchodzili srebrne gody ma³¿eñskie p. Stanis³aw Jastrz¹bek
z ma³¿onka, zamieszkali w Rakujadach. W tym samym dniu pob³ogos³awi³
ks. prob. Staniszewski zwi¹zek ma³¿eñski p. Jarz¹bkówny, córki Jubilatów,
z panem  J. Uciñskim. („Gazeta W¹growiecka” nr 37 z 15.02.1933)

W niedziele 5 bm. odby³a siê staraniem tutejszego spo³eczeñstwa i szko³y
powszechnej akademia morska. Akademiê rozpoczê³o  odœpiewanie „Hymnu
Floty Polskiej” F. Nowowiejskiego przez chór dzieci szkolnych pod batut¹
nauczyciela p.Sulka. Dalszy program wype³ni³ referat p. Bi³ozora kierownika
szko³y na temat „ Morze a Polska”, deklamacje dzieci szkolnych, obrazek sce-
niczny pt. „Na polskiem wybrze¿u” oraz przemówienie ks. Staniszewskiego,
który w treœciwych s³owach nawo³ywa³ zebranych do zachowania wiernoœci
naszemu Pomorzu. W koñcu wójt p. Wachner odczyta³ rezolucjê stwierdza-
j¹c¹ ¿e Polacy ani na chwile nie odst¹pi¹ od morza polskiego a ka¿dego skrawka
ziemi polskiej broniæ bêd¹ do ostatniej kropli krwi. Rezolucjê przyjêto burzli-
wymi oklaskami. Nastêpnie Ko³o Œpiewu i chór mêski „We³na” odœpiewali
kolejno pod batut¹ p. Baranowskiego pieœni: „Wis³a” i „Nasz Ba³tyk”. Na koniec
akademii odœpiewano „Rotê”. („Gazeta W¹growiecka” nr 59 z 12.03.1933)
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W dniu 8 bm. w sali zebrañ odby³o siê plenarne zebranie Towarzystwa Prze-
mys³owego w Skokach. Zebraniu przewodniczy³ prezes Stefaniak. Protokó³
z ostatniego zebrania odczytany przez sekretarza Stefana Sanickiego przyjêto
bez zmian. Porz¹dek obrad by³ bardzo obszerny, gdy¿ zawiera³ a¿ 21 punktów,
w tym: sprawa egzekucji administracyjnej, projektu podatku maj¹tkowego,
sprawy s¹dów polubownych, korespondencji z Urzêdem Skarbowym w W¹-
growcu, Izb¹ Rzemieœlnicz¹ i Izb¹ Przemys³owo Handlow¹ z Bydgoszczy
i handlu domokr¹¿nego wzbronionego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Skokach.
Na cz³onków Towarzystwa przyjêto p. mgr Stanis³awa Huhnena i p. Antonie-
go Skarbiñskiego. Zebranie zakoñczy³ prezes p. Stefaniak has³em „Przemys³o-
wi i Rzemios³u-Czeœæ”. („Gazeta W¹growiecka” nr 59 z 12.03.1933)

W Skokach policja ujê³a trzech ¿ydowskich handlarzy domokr¹¿nych, któ-
rzy trudnili siê sprzeda¿¹ b³awatów i innych towarów, jednak nie posiadali
przepisanego œwiadectwa przemys³owego. Zostan¹ im wytoczone rozprawy
o przestêpstwo skarbowe. („Kurier Poznañski” nr 119 z 14.03.1933)

S¹d Okrêgowy w GnieŸnie w dniu 13.03. w wyniku rozprawy karnej prze-
ciwko b. prezesowi „Strzelca” w Skokach p. Micha³owi Klapczyñskiemu, oskar-
¿onemu o zbrodnie podpalenia domu, po przeprowadzonej rozprawie dowo-
dowej i wys³uchaniu 19 œwiadków, wyda³ wyrok skazuj¹cy Go za zbrodnie
podpalenia dla uzyskania premii asekuracyjnej, na 2 lata wiêzienia i 5 lat utraty
praw obywatelskich. Rozprawa wykaza³a, ¿e krótko przed podpaleniem pod-
wy¿szy³ znacznie sumê ubezpieczenia ponad wartoœæ nieruchomoœci. Skazany
zapowiedzia³ apelacjê. Nad os¹dzonym S¹d zarz¹dzi³ nadzór policyjny.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 71 z 15.03.1933)

W nocy z 11/12 bm. w³amali siê dot¹d niewykryci  sprawcy do zabudowañ
ober¿ysty p. Kurczewskiego  w Rejowcu i skradli wiêksz¹ iloœæ drobiu. Z  pi¹tku
na sobotê okradziono kierownika m³ynów w Skokach p. Koeniga, któremu
zabrano wiêksz¹ iloœæ konserw miêsnych. Tej samej nocy wybili w „Hotelu
Pod Or³em” w Skokach, w³asnoœci p. Glinkiewicza, szybê w oknie wystawo-
wym i zabrali okazowe butelki wyrobów monopolowych. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 61 z 15.03.1933, „Kurier Poznañski” nr 127 z 18.03.1933)

P. Paliñski: Kilka danych z przesz³oœci Skoków – Za³o¿ycielem miasta i ko-
œcio³a miejscowego mia³ byæ wed³ug wizyty ks. Rydzyñskiego sufragana po-
znañskiego z 1778 roku niejaki Janusz z Podlesia z Podlesia pod Mieœciskiem,
roku 1373. Koœció³ ten poœwiêci³ biskup poznañski Jan V herbu Doliwa 1356-
1379, za³o¿yciel miasta Dolska pod Œremem. Bracia Wincenty, Jan i Jakub
Skoccy herbu Nowina, sprzedali sw¹ ojcowiznê w roku 1536 Wojciechowi
Latalskiemu za 1.500 dukatów. W rêkach Latalskich by³y Skoki przez lat kil-
kadziesi¹t; jeden z nastêpców tego rodu porzuci³ wiarê ojców katolick¹ i przyj¹³
wyznanie Braci Czeskich, czyli Husytów. W czasie od 1560 do 1570 da³ on
swoim wspó³wyznawcom sk³adaj¹cym siê w wiêkszoœci  czêœci z spolszczonych
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Szkotów, kupców i rêkodzielników, tutejszy koœció³ na ich nabo¿eñstwa. A kiedy
w XVII wieku z powodu 30-letniej wojny (1618-1648) w te strony przywêdro-
wa³o sporo Brandenburczyków, Niemców wyznania luterskiego, wtedy im miej-
scowy dziedzic pozwoli³ tak¿e w tym koœciele odprawiaæ swe nabo¿eñstwa.
Dla Braci Czeskich odprawia³ nabo¿eñstwa pastor po polsku i po czesku, póŸ-
niej tak¿e po niemiecku; dla Brandenburczyków odbywa³o siê ich nabo¿eñ-
stwo zawsze po niemiecku. Na mocy wyroku Trybunalskiego  przywrócony
zosta³ koœció³ pierwotnym w³aœcicielom swoim tj. katolikom w 1645 roku.
Po Latalskich byli dziedzicami skockiej majêtnoœci potomkowie poety Miko³aja
Reja z Nag³owic w ziemi lubelskiej. Andrzej Rej dopomóg³ Husytom do wy-
stawienia sobie nowego zboru na którym, po oddaniu katolikom ich koœcio³a
zbywa³o tem bardziej, ¿e wy¿ej wymieniona 30 - letnia wojna sprowadzi³a do
Skoków t³umy Czechów i Œl¹zaków wypêdzonych z ich ojczyzn. Dokumen-
tem z dnia 12.06.1632 roku zosta³y wyznaczone i zatwierdzone podatki jakie
mieszkañcy Skoków p³aciæ byli zobowi¹zani dziedzicom majêtnoœci skockiej.
Miko³aj Rej (wnuk poety) by³ wobec wrogów Polski - Szwedów bardzo lojalny,
bo nawet wprosi³ sobie króla szwedzkiego na ojca chrzestnego swego nowo-
narodzonego syna.Za przyk³adem tego wielmo¿y posz³a i ni¿sza warstwa lud-
noœci, tem bardziej, ¿e Szwedzi byli ich wspó³wyznawcami. Za tak¹ zdradê
zostali mieszkañcy Skoków przez rz¹d polski surowo ukarani. Ten¿e Miko³aj
Rej podarowa³ przyby³ym z Brandenburgii i Pomeranii Lutrom - Niemcom
pas ziemi poros³ej lasem, mile drogi od Skoków po³o¿onym, na którym po-
wsta³a wieœ Rejowiec. W³adys³aw Rej wybudowa³ Husytom nowy zbór w któ-
rym tak¿e inni sekciarze swe nabo¿eñstwa odprawiaæ mogli. Ten¿e sprzeda³
1680 roku majêtnoœæ Skoki Jerzemu Krzysztofowi Unrugowi, protestantowi,
który swoim wspó³wyznawcom odda³ swój letni pa³ac do odprawiania ich na-
bo¿eñstw, gdy¿ w³asnego zboru nie mieli. Ów ”pa³ac” sta³ na tem samym miej-
scu, który dziœ po po¿arze, odbudowaniu i przebudowaniu- w swych murach
braæ artystyczn¹ mieœci.  Jerzy Krzysztof Unrug sprzeda³ Skoki z przyleg³o-
œciami w 1698 roku Andrzejowi Twardowskiemu, który nale¿a³ do wyznania
Braci Czeskich.Podczas drugiego najazdu szwedzkiego pod Karolem XII
na Skoki w czasie od 1704 do 1705 roku, Szwedzi odprawiali swe nabo¿eñstwa
w zborze luterskim w jêzyku szwedzkim. Morowa zaraza szerzy³a siê tu i w oko-
licy w latach 1709 i 1710, zabieraj¹c kilkuset ofiar. Od Twardowskiego naby³
Skoki Raczyñski, wojewoda poznañski i katolik, który te¿ staro¿ytny drewnia-
ny koœció³ katolicki, gro¿¹cy upadkiem podŸwign¹³, wystawiwszy 1737 roku
ca³kiem nowy chór wiêkszy, naprawiaj¹c równoczeœnie i resztê gmachu. Oko-
³o po³owy XVIII wieku dziedzicami majêtnoœci skockiej by³a katolicka rodzi-
na Radoliñskich, od której nabyli j¹ Skoroszewscy. W roku 1795 gdy spali³o siê
miasto Skoki, dziedzicem by³ hrabia Swiniarski.Po rozbiorach rozgospoda-
rzy³o siê tu i w ca³ej okolicy prusactwo na dobre, tworz¹c tu siln¹ twierdzê
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protestantyzmu, germanizmu i hakatyzmu. Dobra skockie po oswobodzeniu
Wielkopolski z kajdan pruskiej niewoli, przesz³y pod zarz¹d Pañstwa Polskiego.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 217 z 21.03.1933)

„Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej” w Skokach urz¹dzi³o dnia 19 bm. w sali
Glinkiewicza przedstawienie amatorskie pt. „Genowefa”. Amatorzy wywi¹za-
li siê ze swych ról doskonale, za co publicznoœæ obdarzy³a ich oklaskami. Sala
wype³niona by³a po brzegi. („Gazeta W¹growiecka” nr 67 z 22.03.1933, „Ku-
rier Poznañski” nr 139 z 25.03.1933)

Z wizyt¹ u burmistrza m. Skoki – Jesteœmy w Skokach, gdzie „ojcem mia-
sta” od roku 1919 jest burmistrz Jan Smekta³a.

- Mo¿e p.burmistrz bêdzie ³askaw powiedzieæ nam coœ o przesz³oœci miasta?
Bardzo chêtnie. Miasto nasze zosta³o za³o¿one za czasów Kazimierza
Wielkiego i st¹d jest w posiadaniu herbu przedstawiaj¹cego srebrn¹ pod-
kowê na niebieskim tle. W œrodku podkowy znajduje siê z³oty krzy¿.
Przejêcia miasta od Niemców dokona³ z polecenia naczelnej rady ludo-
wej ks.prob.Tymoteusz Zoch. Po objêciu w³adzy administracyjnej wy-
prowadzi³o siê ze Skoków 320 Niemców, wiêkszoœæ optantów, z obawy,
by niemieckie ustawy antypolskie nie zosta³y skierowane przeciwko
Niemcom.

- Kiedy pan burmistrz obj¹³ swe stanowisko i jak siê wówczas przedsta-
wia³a sytuacja miasta?
Stanowisko burmistrza obj¹³em w lipcu 1919 roku. Zatwierdzenie 2 ka-
dencji otrzyma³em 1.09.1932 r. na przeci¹g 12 lat. Objêcie mojego urzê-
dowania nast¹pi³o w najtrudniejszych warunkach, przy równoczesnej
zmianie kompletnego  personelu, dot¹d nie wpracowanego i przy przy-
jêciu d³ugów mk.150 tysiêcy. D³ugi te zosta³y w 1924 r. zwaloryzowane
na 45.000 z³. i dziêki intensywnej i umiejêtnej gospodarce w wiêkszoœci
sp³acone. Z przedwojennych d³ugów pozosta³o do sp³acenia tylko 7.500 z³.
D³ug ten jest amortyzacyjny, przyczem odsetki wynosz¹ 3 i 3/4 %, amor-
tyzacja 2 i ?%. Czysty maj¹tek miasta wynosi obecnie z³ 369.400.

- Panie burmistrzu, a Skoki w chwili obecnej?
Miasto nasze liczy 1825 mieszkañców, z czego 60 tylko jest bezrobot-
nych, dostaj¹cych zasi³ki od specjalnie wy³onionego komitetu. Inwesty-
cje miasta zostaj¹ systematycznie i planowo, oraz w miarê mo¿noœci
finansowych, przeprowadzane: W roku 1923 i 1924 po³o¿ono chodniki
betonowe kosztem 20.000 z³, nastêpnie zakupiono materia³. tj. kamienie
polne w okolicznych gminach u ma³orolnych i posiedzicieli ziemskich
dla wybrukowania Du¿ego Rynku kosztem 25.000 z³. Potem pobudowa-
no nowy most betonowy na rzece Ma³ej We³nie, którego koszt wyniós³
11.000 z³. gazowniê odrestaurowano kosztem 3.000 z³ i zaprowadzono
ulepszenia i gruntowny remont aparatów. W roku 1930 nabyto dawny
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park dworski obszaru 7 ha 58 arów, udostêpniaj¹c go obecnie publiczno-
œci. W parku  urz¹dza siê obecnie boisko sportowe dla celów przysposo-
bienia wojskowego i wychowania fizycznego.

- Jak przedstawia siê najbli¿sze grono wspó³pracowników pana burmistrza?
W Magistracie zatrudnia siê oprócz burmistrza tylko dwie pomocnicze
si³y, które równoczeœnie za³atwiaj¹ sprawy administracyjne, kasê miejsk¹,
sprawy rzeŸni i gazowni- co obywatelstwo z uznaniem podkreœla. Rada
miejska sk³ada siê z 6 radnych. Powy¿sze wspania³e rezultaty zawdziêcza
miasto rozumnej gospodarce i harmonijnej wspó³pracy rady miejskiej,
Magistratu i burmistrza, bez wzglêdu na przekonania polityczne. Natomiast
zaznaczyæ mi wypada, ¿e powy¿sze rezultaty osi¹gnê³o miasto ze zwy-
czajnych wp³ywów, bez nadzwyczajnego obci¹¿enia obywatelstwa -
dodaje p. burmistrz Smekta³a („Dziennik Poznañski” nr  74 z 30.03.1933).

W ubieg³ym tygodniu wybuch³ groŸny po¿ar w Rejowcu w zabudowaniach
gospodarza Hedta. Pastw¹ p³omieni pad³a stodo³a, chlew i szopa z maszynami
rolniczymi. Od iskier po¿aru zapali³ siê stóg, który równie¿ sp³on¹³. Przy pomo-
cy sikawek stra¿y po¿arnej zdo³ano tylko uratowaæ dom mieszkalny i oborê.
Ogieñ by³ pod³o¿ony zbrodnicz¹ rêk¹. („Kurier Poznañski „ nr 151 z 1.04.1933)

W Skokach w nocy z pi¹tku  na sobotê w³amali siê na zamkniêty na k³ódkê
strych p. Gusta z³odzieje i skradli wiêksz¹ iloœæ bielizny oraz innych rzeczy.
(„Kurier Poznañski” nr 151 z 1.04.1933)

Wielkie nadu¿ycie na szkodê Zak³adu Wychowawczego w Antoniewie: Antoni
Leichner, dzia³acz i cz³onek „Soko³a”, by³ do niedawna sekretarzem i skarbnikiem
Wojewódzkiego zak³adu Wychowawczego w Antoniewie ko³o Skoków. W dniu
30 marca rb. zg³osi³ siê w urzêdzie pocztowym w Skokach i odebra³ 7.000 z³,
poczem wyjecha³ automobilem w kierunku Poznania. Od tej chwili za Lechne-
rem wszelki œlad zagin¹³. Po otwarciu kasy ogniotrwa³ej, do której zabra³ ze sob¹
klucze, okaza³o siê, ¿e brak jest ogó³em oko³o 11.000 z³. Za „gorliwym strzel-
cem” wszczêto poszukiwania. („Kurier Poznañski” nr 163 z 8.04.1933)

Zarz¹d „Towarzystwa Przemys³owców” w Skokach zwo³a³ na dzieñ 9 bm.
do lokalu p. Pilaczyñskiego zebranie w celu utworzenia komitetu obchodu rocz-
nicy Konstytucji 3 Maja. Przewodnicz¹cym Komitetu wybrano burmistrza
Smekta³ê. Nastêpnie ustalono program uroczystego obchodu i akademii, która
odbêdzie siê przy czynnej wspó³pracy miejscowych towarzystw oraz szko³y,
albo na rynku, albo na sali p. Glinkiewicza. („Kurier Poznañski” nr 179
z 19.04.1933)

Ruchliw¹ dzia³alnoœæ rozwija pod energicznym przewodnictwem swego pre-
zesa p. Baranowskiego miejscowy klub sportowy „We³na”. W pierwsze œwiê-
to 16 bm. klub ten wystawi³  na sali p. Glinkiewicza dramat biblijny w piêciu
aktach pt: „Mêka Pañska”. („Kurier Poznañski” nr 179 z 19.04.1933)
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W Skokach zmar³ Kazimierz Lisiecki, cz³onek miejscowego „Soko³a” i Klubu
Sportowego „We³na”. („Kurier Poznañski” nr 185 z 185 z 22.04.1933)

Z dniem 15 kwietnia osiedli³ siê w Skokach przy rynku dentysta Jan Kats
z Grudzi¹dza. („Kurier Poznañski,” nr 185 z 22.04.1933)

S¹d Grodzki w W¹grówcu skaza³ na 1 tydzieñ aresztu za ³owienie ryb bez
karty ³owieckiej Walentego Okoniewskiego ze Skoków i Czes³awa Wiœniew-
skiego z Poznania. („Kurier Poznañski” nr 185 z 22.04.1933)

Dnia 18 bm. odby³o siê zebranie rady miejskiej w Skokach, na którym ustalo-
no ostatecznie bud¿et na rok 1933/1934.W dziale administracyjnym opiewa
on na 35.120 z³, w dziale rzeŸni miejskiej na 4.203 z³ i w dziale gazowni na
9.016 z³. nastêpnie ustalono nazwy ulic i placów miejskich. Gor¹c¹ dyskusjê
wywo³a³a sprawa wybrania dwóch cz³onków do miejskiej rady szkolnej; ¿¹da-
nie wyboru radców, postawione przez inspektora szkolnego, za³atwiono od-
mownie jako bezpodstawne. Jarmarki na rok 1934 ustalono na: 15 marca,
29 maja, 24 sierpnia, 25 paŸdziernika i 29 grudnia. („Kurier Poznañski” nr 187
z 23.04.1933)

Pod przewodnictwem ks. prob. Staniszewskiego odby³o siê w Skokach w sali
p. Pilaczyñskiego zebranie organizacyjne „Zwi¹zku Kobiet Katolickich”. Przy-
by³a z W¹grówca p. Stopowa wyg³osi³a referat o celach i zadaniach Zwi¹zku.
Wybrano zarz¹d w osobach pp.: Augustyniakowa (prezeska), Kaczmarkówna
(sekretarz), Prellówna (zastêpca sekretarza), Derdowa (skarbniczka). Na ze-
braniu zapisa³o siê a¿ 55 cz³onkiñ. („Kurier Poznañski” nr 195 z 28.04.1933)

Zebranie organizacyjne celem za³o¿enia Zwi¹zku Kobiet Katolickich w Sko-
kach zwo³a³  w sali p. Pilaczyñskiego ks. prob. Staniszewski. Na zebranie przy-
by³a prelegenta okrêgowa p. Stopowa z W¹growca i wyg³osi³a referat o celach
i zadaniach Zwi¹zku. Zebrane panie po wys³uchaniu referatu, zgodzi³y siê na za³o-
¿enie Zwi¹zku Kobiet Katolickich w Skokach. Nastêpnie przy energicznej
pomocy ks. prob. Staniszewskiego wybrano zarz¹d w sk³adzie: p. Augustynia-
kowa (prezeska), p. Kaczmarkówna (sekretarka), p. Prellówna (zastêpczyni
sekretarki) i p. Derdowa (skarbniczka). Na zebraniu zapisa³o siê do Zwi¹zku
a¿ 55 cz³onkiñ. („Gazeta W¹growiecka” nr 100 z 30.04.1933)

Obchodzono w Skokach œwiêto Konstytucji 3 Maja bardzo uroczyœcie.
Na wszystkich domach powiewa³y sztandary o barwach narodowych. Miejsco-
we Towarzystwa zebra³y siê oko³o godz. 10 na Rynku, sk¹d w zwartym szeregu
i z orkiestr¹ na czele pod komend¹ p. Bronis³awa Czerwiñskiego, wyruszy³
olbrzymi pochód do koœcio³a na nabo¿eñstwo. Mszê œw. celebrowa³ ks. Stani-
szewski. Po nabo¿eñstwie Towarzystwa pomaszerowa³y ulicami miasta, po-
czem na Rynku odby³a siê defilada przed przedstawicielami w³adz. Nastêpnie
pochód uda³ siê na dziedziniec szko³y powszechnej, gdzie okolicznoœciowe
przemówienie wyg³osi³  kierownik szko³y p. Bi³ozor, a dzieci szkolne wykona³y
deklamacjê i obraz sceniczny z ¿ycia harcerstwa. Zakoñczenie uroczystoœci



62

nast¹pi³o na Rynku. Po po³udniu odby³y siê na boisku sportowem zawody po-
miêdzy K.S. „We³na” a Dru¿yn¹ B³êkitn¹. Licznie zgromadzona publicznoœæ
przygl¹da³a siê tym zawodom. („Gazeta W¹growiecka” nr 104 z 6.05.1933)

Zwi¹zek Strzelecki Oddzia³ w Skokach informuje, ¿e pos¹dzony o defrau-
dacjê 11.000 z³ p. Leuchner  z Antoniewa do organizacji wy¿ej wymienionej
nigdy nie nale¿a³. („Gazeta W¹growiecka” nr 110 z 13.05.1933)

Skoki - Z okazji „Dnia Matki” urz¹dzi³a miejscowa szko³a powszechna
szkoln¹ uroczystoœæ. Przemówieniem zagai³ j¹ kierownik szko³y p. Bi³ozor.
Dzieci szkolne wyg³osi³y kilka deklamacyj zbiorowych. Ca³oœæ wypad³a dobrze
ku zadowoleniu licznie zebranej publicznoœci. („Kurier Poznañski” nr 231
z 20. 05.1933)

W dniu 21 bm. przypada 10-lecie L.O.P.P. W tym dniu odbêdzie siê w Skokach,
pod kierownictwem p. Birkholza, instruktora na pow. w¹growiecki, pokaz ata-
ku gazowego. Nastêpnie odbêdzie siê akademia w sali p. Glinkiewicza. Dziêki
staraniom kierownika szko³y, obecnie skockie Ko³o L.O.P.P. liczy 120 cz³onków.
Atak walki gazowej prawdopodobnie poprzedzi przyjazd samolotów z Pozna-
nia. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e podobnego pokazu jeszcze w Skokach nie by³o.
(„Kurier Poznañski „ nr 231 z 20.05.1933)

W dniu 30.05. na walnym zebraniu Kó³ek Rolniczych powiatu w¹growiec-
kiego, na zastêpcê delegata na walne zebranie Wojewódzkiego Towarzystwa
Kó³ek Rolniczy w Poznaniu, wybrany zosta³ p. Boles³aw Broniecki z Bli¿yc,
natomiast do sekcji dla za³atwiania spraw osadników wybrano p. Józefa Kapustê
ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 125 z 1.06.1933)

Policji poznañskiej uda³o siê aresztowaæ Leichnera,  by³ego sekretarza Za-
k³adu Wychowawczego w Antoniewie, który w marcu zdeufraudowa³ 7.500
z³. i uciek³ do Belgii i Francji, gdzie w krótkim czasie przetrwoni³ te pieni¹dze.
Widz¹c ¿e grozi mu nêdza, Leichner kupi³ bilet kolejowy do Poznania i tam
ukrywa³  siê  w pewnym mieszkaniu na Ma³ych Garbarach, gdzie po pewnym
czasie go aresztowano i osadzono w areszcie œledczym. („Kurier Poznañski”
nr 261 z 9.06. 1933)

Dnia 9.06. odby³o siê posiedzenie Rady Miejskiej w Skokach. Uchwalono
na nim wycofaæ wniosek o po¿yczkê na rozbudowê szko³y powszechnej z Fun-
duszu Pracy. Nastêpnie uchwalono wycofaæ z Banku fundusz rozbudowy -
odnowienia rzeŸni i zu¿yæ go na rozbudowê szko³y powszechnej i staraæ siê
o po¿yczkê z Banku Gospodarstwa Krajowego w sumie 10 tys. z³. Przy pracach
zatrudnieni maj¹ byæ miejscowi bezrobotni. Okoliczne gminy bêd¹ musia³y
ponieœæ czêœæ wydatków rozbudowy. Zaznaczyæ wypada, ¿e szko³a powszechna
ma obecnie 460 dzieci a w nowym roku szkolnym bêdzie ich mia³a 530. Herb
miasta z roku 1376 pozostaje bez zmian. O¿ywiona dyskusja toczy³a siê nad spraw¹
umieszczenia w szkole kolonii dzieci z Poznania. Rada szkolna uchwali³a kolonii
tej nie przyjmowaæ, jednak¿e dziêki zabiegom Towarzystwa Przemys³owców
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i cz³onka Magistratu p. Kie³czewskiego, Rada Miejska uchwa³ê tê anulowa³a.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 135 z 14.06.1933)

Skoki - W lokalu p. Pilaczyñskiego odby³o siê dnia 10 bm. przy licznym
udziale cz³onków zebranie Towarzystwa Przemys³owców. Obrady zagai³ prezes
p. Antoni Stefaniak. Po odczytaniu protoko³u przez sekretarza p. St. Sanickiego,
prezes referowa³ sprawê procentu dochodu od obrotu za rok 1932; nastêpnie
odczyta³ artyku³ z „Przemys³owca” zawieraj¹cy rz¹dy projekt nowelizacji pra-
wa przemys³owego. Uchwalono zwróciæ siê do Magistratu z wnioskiem o po-
stawienie nad brzegiem jeziora szatni dla k¹pi¹cych siê oraz jechaæ na Zjazd
Katolicki do W¹growca. Po za³atwieniu kilku spraw prezes solwowa³ zebranie
has³em” Przemys³owi Czeœæ”. („Gazeta W¹growiecka” nr 135 z 14.06.1933)

W niedzielê 11 bm. odby³o siê w Skokach zebranie zwi¹zku „Hallerczyków”
i „Dru¿yny B³êkitnej,” które zagai³ prezes p. Kwietniewski. Sekretarz Stefaniak
odczyta³ okólnik i regulamin kasy poœmiertnej oraz przedzjazdowy okólnik
Zwi¹zku. Uchwalono wyjazd placówki oraz dru¿yny na zajazd do Torunia.
Jednog³oœnie postanowiono  wzi¹æ udzia³ w ZjeŸdzie Katolickim w W¹grow-
cu. („Gazeta W¹growiecka” nr 135 z 14.06.1933,„Kurier Poznañski” nr 273
z 17.06.1933)

Z Bractwa Kurkowego w Skokach - Tradycyjne strzelanie Bractwa zakoñczo-
no 11. bm. Godnoœæ  „Króla Kurkowego”  zdoby³ senior skockiego obywatel-
stwa prof. Jeszke, I Rycerzem” zosta³ p. A. Ratajczak,” II Rycerzem” p. Pila-
czyñski. Proklamacja króla odby³a siê bardzo uroczyœcie, poczem przewodni-
cz¹cy p. dr Foerster wrêczy³ rycerzom ordery a sêdziwemu królowi królewski
³añcuch. („Gazeta W¹growiecka” nr 135 z 14.06.1933,„Kurier Poznañski”
nr 273 z 17. 06. 1933)

Skoki - Niezwykle nastrojowo odby³a siê w Bo¿e Cia³o doroczna procesja
wokó³ starego Rynku. Bogate przybrania w zieleñ, flagi narodowe i papieskie
domy, dodawa³y uroczystej procesji szczególniejszego uroku. W otoczeniu
wielkiej liczby parafian celebrowa³ procesjê ks. prob. Staniszewski. Pienia przy
o³tarzach wykona³ chór Ko³a Œpiewackiego. Œpiewowi nabo¿nego t³umu pod-
czas procesji wtórowa³a orkiestra Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej pod kierunkiem
kapelmistrza p. Stefana Sanickiego. W pe³nym uroku przedstawia³ siê œpiew
dziewcz¹t sypi¹cych kwiaty. Liczny by³ udzia³ miejscowych Towarzystw: Stra-
¿y Po¿arnej, Towarzystwa Przemys³owców, K.S. „We³na” oraz stowarzyszeñ
które wys³a³y tylko poczty sztandarowe. Licznie wyst¹pi³y dzieci ze Stowa-
rzyszenia Dzieci¹tka Jezus  pod kierownictwem nauczycielki  p. Szczepanow-
skiej. Ogóln¹ uwagê zwraca³a Stra¿ Honorowa, która pe³nili umundurowani
cz³onkowie Zwi¹zku Hallerczyków i Dru¿yny B³êkitnej. Przykro komentowa-
no brak oficjalnego udzia³u w procesji przedstawicieli nauczycielstwa i urzê-
dów miejscowych, których nigdy nie brak na urz¹dzanych „galówkach”.  („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 140 z 21.06.1933)
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W dniu 17.06. w majêtnoœci Stawiany wybuch³ po¿ar w domu mieszkalnym
robotników, który doszczêtnie sp³on¹³. Ogieñ zosta³ pod³o¿ony zbrodnicza rêk¹.
(„Kurier Poznañski” nr 283 z 23.06.1933)

Z inicjatywy ks. prob. Boles³awa Staniszewskiego odby³o siê w Skokach
zebranie prezesów wszystkich organizacji. Jednog³oœnie uchwalono na nim
uroczyœcie powitaæ w Skokach w przejeŸdzie na Zjazd Katolicki w W¹growcu
w dniu 24 bm. ks. Prymasa Polski. Wybrano œcis³y komitet wykonawczy. („Ku-
rier Poznañski” nr 283 z 23.06.1933)

Dziêki staraniom ks.prob.dra.Stanis³awa Abta, który od niedawna obj¹³ pa-
rafiê w Lechlinie, wybudowano now¹ plebaniê, któr¹ w maju bie¿¹cego roku
poœwiêci³ ks. bp. Dymek w asyœcie ks. kan. Jêskiego i ks. dziekana Haasego
z Kicina. Koszt budowy wyniós³ 9.000 z³. Oprócz plebanii ksi¹dz proboszcz
otworzy³ „Ognisko„ dla stowarzyszeñ katolickich. („Gazeta W¹growiecka”
nr 143 z 24.06.1933, „Kurier Poznañski” nr 289 z 27.06.1933)

W ostatnich dniach opuœci³ Skoki komisarz kontroli skarbowej P. Rybak,
dzia³acz strzelecki, który przeszed³ na równorzêdne stanowisko do W¹grówca.
(„Kurier Poznañski’ nr 289 z 27.06.1933)

Skoki - Srebrne gody ma³¿eñskie obchodzili w dniu 29.06. pp. Kazimierzostwo
Godzich. Nabo¿eñstwo na intencjê Jubilatów odprawi³ ks. prob. Staniszewski.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 149 z 2.07.1933)

Skoki - W dniu œwiêta Piotra i Paw³a w koœciele parafialnym dokona³ pro-
boszcz ks. Staniszewski, przy udziale pokrewnych organizacji, poœwiêcenia
sztandaru Stowarzyszenia M³odych Polek w Roszkowie. Po po³udniu urz¹dzi-
³y M³ode Polki zabawê latow¹ w lasku w Roszkowie, gdzie w mi³ym nastroju
i przy dŸwiêkach orkiestry Stra¿y Po¿arnej ze Skoków pod batut¹ kapelmi-
strza p. St. Sanickiego, bawiono siê do póŸnej godziny wieczornej. („Gazeta
W¹growiecka” nr 149 z 2.07.1933)

W niedzielê dnia 23 b. K.S. „We³na” Skoki urz¹dzi³ zawody lekko-atletyczne
o puchar wêdrowny, który zakupi³. W zawodach bra³y udzia³: „Sokó³” Wapno,
„Sokó³” W¹growiec, K.S. „Nielba” W¹growiec,  S.M.P  Owiñska i K.S. „We³na”
Skoki. Sêdzi¹ g³ównym by³ p. A. Burzyñski. Zawody otworzy³ prezes  K.S. „We³-
na” Skoki p. Klemens Baranowski. Zawody obejmowa³y: rzut dyskiem i oszcze-
pem, skok w dal i wzwy¿, 4 x 100 m, 800 m i sztafetê olimpijsk¹. Zwyciêsk¹
okaza³a siê dru¿yna „Soko³a” W¹growiec, drugie miejsce zaj¹³ K.S. „We³na”
Skoki, trzecie „Sokó³” Wapno, czwarte S.M.P Owiñska i pi¹te K.S. „Nielba”
W¹growiec. Do zawodów stanê³o ogó³em 58 zawodników. Na zakoñczenie
odby³ siê wieczorek w sali p. Pilaczyñskiego, gdzie bawiono siê do póŸnej
nocy. („Gazeta W¹growiecka” nr 172 z 29.07.1933)

Wczesnym rankiem w  niedzielê dnia 30 lipca pod kierownictwem prezeski
druhny M. Czerwiñskiej, M³ode Polki ze Skoków wyruszy³y na wycieczkê do
lasu w Lechlinie. Po przybyciu na miejsce odœpiewa³y „Kiedy ranne wstaj¹
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zorze” i uda³y siê na mszê do koœcio³a w Lechlinie. Po nabo¿eñstwie odby³o
siê wspólne œniadanie w Ognisku S.M.P. Po krótkim pobycie w Lechlinie uda³y
siê druhny do lasu na jeziorem i rozpoczê³y grê w pi³kê no¿n¹ itd. Wieczorem nast¹-
pi³ powrót do Skoków do salki parafialnej, gdzie œpiewem ”Wszystkie nasze dzienne
sprawy” zakoñczy³y wycieczkê. („Gazeta W¹growiecka” nr 175 z 2.08.1933)

Dnia 1 bm. skradziono listonoszowi p. M. Adamskiemu w Skokach rower
mêski marki Victoria z podwórza Urzêdu Pocztowego, o godz. 10:00 przed
po³udniem. Rower po niedawnym odrestaurowaniu posiada³ wartoœæ 150 z³.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 176 z 3.08.1933)

Zebranie Zwi¹zku Hallerczyków w Skokach odby³o siê dnia 30 lipca w lokalu
p. Pilaczyñskiego, przy licznym udziale cz³onków. Obrady zagai³ prezes Zwi¹zku
p. Franciszek Kwietniewski. Nastêpnie sekretarz p. A. Stefaniak  odczyta³ pro-
tokó³ z ostatniego zebrania, który zebrani przyjêli. Referat pt. „Bitwa pod Ra-
rañcz¹” wywo³a³ ¿yw¹ dyskusjê. Pan K. Janowiak z³o¿y³ sprawozdanie z Zjazdu
Zwi¹zku Hallerczyków w Poznaniu. Szczególnie ¿ywo omawiano sprawê budo-
wy pomnika poleg³ych ¿o³nierza z armii Hallera w St. Hilare de Grand we Francji.
Stwierdzono, ¿e czynniki miarodajne zamiast pomagaæ zwi¹zkowi w zamie-
rzonym dziele, robi¹ tylko trudnoœci. Uchwalono zorganizowaæ obchód w celu
uczczenia rocznicy „Cudu nad Wis³¹” w dniu 15 lipca. W dalszym ci¹gu obrad
uchwalono zwróciæ siê do Komendy P.W. w W¹growcu o przyjêcie Dru¿yny
B³êkitnej w poczet organizacji przysposobienia wojskowego. Po za³atwieniu
kilku spraw organizacyjnych, prezes zamkn¹³ zebranie okrzykiem na czeœæ
gen. Hallera. („Gazeta W¹growiecka” nr 176 z 3.08.1933)

Pan Kazimierz Wieczorek z Grzybowic gospodarzy³ do spó³ki na gospodar-
stwie w Lechlinku z p. Edmundem Naro¿nym. Wieczorek w myœl kontraktu
mia³ prawo do polowy zbiorów, jednak¿e gdy przysz³o do podzia³u, pomiêdzy
wspólnikami  dosz³o do nieporozumienia. Gdy Wieczorek chcia³ z gospodar-
stwa zabraæ swoje narzêdzia rolnicze, Naro¿ny z browningiem w rêku stanow-
czo siê temu opar³, przyczem postrzeli³ Wieczorka. Dalsze œledztwo w toku.
(„Kurier Poznañski” nr 369 z 13.08.1933, „Gazeta W¹growiecka” nr 185
z 13.08.1933)

Skoki - Aresztowanie bluŸniercy: Dnia 9 bm. chodzi³ po ja³mu¿nie Franci-
szek Kotyñski, lat oko³o 40, bez sta³ego miejsca zamieszkania. Miêdzy innymi
wszed³ do sk³adu Niemca A. Magdanca ¿¹daj¹c  piwa, potem w bezwstydny
sposób bluŸni³ Matce Boskiej i Zbawicielowi. Obecny przy tem przedstawi-
ciel firmy „Galicja” z Poznania p. Czes³aw Nagler, energicznie zwróci³ siê do
bluŸniercy z zapytaniem co powiedzia³, a on jeszcze raz powtórzy³ swoje bluŸ-
nierstwa, za co zosta³ ukarany spoliczkowaniem. Nastêpnie p.Nagler telefo-
nicznie przywo³a³ policjê, która bluŸniercê natychmiast przytrzyma³a i odsta-
wi³a go do sêdziego œledczego do W¹growca. BluŸniercy grozi kara wiêzienia
do 5 lat. („Gazeta W¹growiecka” nr 185 z 13.08.1933)
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Dnia 10.08. w jeziorze w Roœcinnie utopi³ siê p. Mieczys³aw Pruss ze Sko-
ków. Cia³o jego dopiero w dniu 13 bm. wydoby³ rybak p. Winkowski. W po-
szukiwaniu cia³a znaczn¹ pomoc œwiadczy³ s³uchacz Akademii Sztuk Piêk-
nych z Warszawy. („Gazeta W¹growiecka” nr 186 z 15.08.1933)

Po d³ugim oraz mozolnym œledztwie uda³o siê posterunkowi policji w Skokach
zlikwidowaæ szajkê z³odziejsk¹, która od d³u¿szego czasu niepokoi³a okolicê.
Szajka ta miêdzy innymi w³ama³a siê w ub.r. do nowo¿eñców pp. E. Wolgastów
w Wysokiej i skrad³a kompletn¹ wyprawê, poœciele i galanteriê o ³¹cznej war-
toœci 1500 z³. Czêœæ skradzionych przedmiotów znaleziono u rolnika M.
w Rejowcu, zaœ bi¿uteriê u córki herszta w W¹growcu. Hersztem tym jest nie-
jaki W³adys³aw Starzyñski, lat 29,wzrostu 1,75 m, bez sta³ego miejsca zamiesz-
kania, którego ³atwo rozpoznaæ po toczonym przez raka czubku nosa. Banda
liczy³a 2 wspólników i 5 paserów. („Gazeta W¹growiecka” nr 186 z 15.08.1933)

W nocy z 13 na 14 bie¿acego miesi¹ca uj¹³ posterunek Policji Pañstwowej
w Skokach w mieszkaniu Omytruka w Przysiece, w³amywacza  Ludwika Folwar-
czego, który skazany zosta³ za kradzie¿ w sk³adnicy Monopolu Spirytusowego
w W¹grówcu na 18 miesiêcy wiêzienia. GroŸnego w³amywacza odstawiono
do wiêzienia œledczego w W¹grówcu. („Kurier Poznañski” nr 379 z 20.08.1933)

Kolonia malarska w Skokach w dworku dawnego dominium, przekazanym
aktem darowizny Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. („Dziennik Poznañ-
ski” nr 192 z 23.08.1933)

Skoki - W niedzielê dnia 20 bm., w lokalu p. Pilaczyñskiego odby³o siê zebra-
nie Stowarzyszenia Kobiet Katolickich. Zagai³a viceprzewodnicz¹ca p. Tar-
kowska, protokó³  z ostatniego zebrania odczyta³a sekretarka p. Kaczmarkówna,
potem uchwalono przyst¹piæ do zwi¹zkowej kasy poœmiertnej. Uchwalono dnia
10.09. wyruszyæ pielgrzymk¹ do D¹brówki Koœcielnej. Pod koniec zebrania
jedna z cz³onkiñ wyg³osi³a monolog. Po treœciwych i rzeczowych obradach
zebranie zamkniêto. („Gazeta W¹growiecka” nr 193 z 24.08.1933)

Nieszczêœliwy wypadek wydarzy³ siê w Bli¿ycach p. Janowi Szafranowi,
który tak nieszczêœliwie spad³ na g³owê przez otwór do wrzucania siana w oborze,
¿e dozna³ nadwyrê¿enia krêgos³upa i po kilku godzinach zmar³. Tragicznie zmar³y
osieroci³ ¿onê i czworo drobnych dzieci. Zw³oki z³o¿ono do grobu na cmenta-
rzu parafialnym w Raczkowie. („Gazeta W¹growiecka” nr 193 z 24.08.1933)

W nocy z 24/25 sierpnia nieznani sprawcy wym³ócili gospodarzowi Fran-
kiemu ze Szczodrochowa, ¿yto na polu ze stogu w iloœci oko³o 12 centnarów.
(„Kurier Poznañski” nr 393 z 28.08.1933)

W nocy z 27/28 bm. wybuch³ w Budziszewicach po¿ar z zabudowaniach
gospodarczych p. Kissmana, który strawi³ stodo³ê ze zbiorami, oborê z dwoma
sztukami byd³a i szopê z narzêdziami rolniczymi. Straty wynosz¹ oko³o 20 tys.
z³. Po¿ar zosta³ pod³o¿ony zbrodnicz¹ rêkê. („Gazeta W¹growiecka” nr 199
z 31. 08. 1933)
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Dnia 28 ubieg³ego miesi¹ca w biurze magistrackim odby³o siê zebranie Rady
Miejskiej pod przewodnictwem burmistrza p. Smekta³y. Na wstêpie powiado-
mi³ zebranych, ¿e z dniem 13 lipca obowi¹zuje nowa ustawa samorz¹dowa
oraz zaznajomi³ ich z nowymi prawami rady miejskiej. W zwi¹zku z tem jed-
nog³oœnie wypowiedziano siê,  ¿e stara ordynacja miejska dobrze s³u¿y³a inte-
resom miasta, zaœ nowa przewiduje wiêksz¹ ingerencjê w³adz pañstwa, co nie
zawsze jest dobre dla interesów miasta. Nastêpnie rada miejska przyjê³a spra-
wozdanie kasy miejskiej oraz przedsiêbiorstw miejskich jak rzeŸnia i gazow-
nia i udzieli³a pokwitowanie magistratowi i kierownictwu kasy miejskiej. Ogól-
ny obrót kasy w roku sprawozdawczym wynosi 85.869 z³, rozchód 81.632 z³,
nadwy¿ka 4.237 z³. RzeŸnia miejska przynios³a zysku 478,72 z³ natomiast ga-
zownia 900 z³. Bud¿et administracyjny w rozchodach wynosi 28.994 z³,
w dochodach 26.589 z³, deficyt 2.405 z³. Nastêpnie przyjêto jednog³oœnie spra-
wozdanie z rewizji kasy miejskiej za I kwarta³ 33/34.W dalszym ci¹gu uchwa-
lono dodatek komunalny do op³at pañstwowych od patentów na sprzeda¿ prze-
tworów wódczanych na rok 1934 z 50 % na 100%.przy koñcu obrad postano-
wiono wydzier¿awiæ wójtowi obwodu Skoki p.Maækowiakowi jeden pokój
w budynku mieszkalnym w rzeŸni miejskiej za 15 z³ na miesi¹c oraz obni¿ono
czynsz polowania miejskiego z 100 z³ na 35 z³. („Gazeta W¹growiecka”
nr 200 z 1.09.1933)

W domu p. Kie³czewskiego  przy Rynku w Skokach otworzy³a sk³ad przy-
borów obuwniczych i rymarskich p. R. Oziminówna. („Gazeta W¹growiecka”
nr 206 z 8. 09.1933)

Kolonia malarska w Skokach - Warszawska Akademia Sztuk Piêknych ak-
tem wieczystej dzier¿awy otrzyma³a od pañstwa oœrodek dawnego dominium
Skoki w postaci pa³acu z parkiem, aby w czasie feryj letnich mogli kontynu-
owaæ swoje studia nad malarstwem. („Gazeta W¹growiecka” nr 211
z  14.09.1933)

Zebranie Stowarzyszenia M³odych Polek w Skokach odby³o siê w Ognisku
z udzia³em patrona ks. prob. Staniszewskiego. Obrady zagai³a prezeska p. Zofia
Glinkiewiczówna witaj¹c doktorow¹ Foersterow¹. Poniewa¿ dotychczasowa
sekretarka przes³a³a list o wyst¹pieniu z organizacji, nie przeczytano protoko³u
z ostatniego zebrania. Prezeska wyg³osi³a odczyt pt.„Milczenie”, potem ks.
prob. Staniszewski da³ druhnom kilka praktycznych wskazówek o zachowaniu
siê w ka¿dej okolicznoœci ¿yciowej a pani Foersterowa kilka przyk³adów po-
¿ytecznych z gospodarstwa domowego. Po odœpiewaniu „Hej do apelu”, prze-
wodnicz¹ca zamknê³a obrady. („Gazeta W¹growiecka” nr 213 z 16.09.1933)

W pi¹tek dnia 8 bm. odby³o siê w Skokach w biurze magistrackim zebranie
celem utworzenia miejskiego komitetu propagowania strzelectwa. Weszli do
niego: p. burmistrz Smekta³a, naczelnik O.S.P. p. Czerwiñski, prezes Haller-
czyków p. Kwietniewski, prezes Tow. Powstañców i Wojaków p. Maækowiak,
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prezes Tow. Przemys³owców p. A. Stefaniak, instruktor  P.W. p. Górny, p. Zawicki
ze Zwi¹zku Zawodowego Urzêdników Pocztowych i p. Giersig z ramienia
K.S.W. („Gazeta W¹growiecka” nr 213 z 16.09.1933)

Skoki - W nocy z soboty na niedzielê niewykryci dot¹d sprawcy w³amali
siê do mieszkania s³u¿bowego drogomistrza p. Jana Jaskólskiego i skradli szereg
przedmiotów o ogólnej wartoœci oko³o 1300 z³. Z³odzieje w³amali siê pod nie-
obecnoœæ drogomistrza, który zwykle na niedzielê wyje¿d¿a do rodziny do
Damas³awka. („Gazeta W¹growiecka” nr 215 z 19.09.1933)

Dnia 17 bm. odby³a siê w Skokach uroczystoœæ 250-letniej rocznicy Odsie-
czy Wiedeñskiej. Rano o 9:30 zgromadzi³y siê na Rynku wszystkie organiza-
cje ze sztandarami. Przy dŸwiêkach orkiestry O.S.P. w Skokach pochód uda³
siê do koœcio³a, gdzie mszê odprawi³ i kazanie wyg³osi³ ks.prob.Staniszewski.
Po mszy uformowa³ siê pochód który przeszed³ na Rynek, gdzie do licznie
zgromadzonej publicznoœci przemówi³ przewodnicz¹cy komitetu obchodów
tej rocznicy burmistrz p. Smekta³a. Dzieci szkolne wyg³osi³y 3 udane deklamacje.
Referat o zwyciêstwie pod Wiedniem wyg³osi³ p. M. Kaczmarek. Z kolei ks.
Staniszewski w gor¹cych s³owach podziêkowa³ z trudy i okrzykiem na czêœæ
Rzeczypospolitej i odœpiewaniem pieœni „Bo¿e coœ Polskê”, zamkn¹³  uroczy-
stoœæ. Bra³o udzia³ w niej 1000 osób. Wieczorem w sali p. Glinkiewicza odby³a
siê uroczysta akademia urz¹dzona przez Towarzystwo Przemys³owe. Okoliczno-
œciowe przemówienie wyg³osi³ p. Ciwiñski, poczem odby³o siê przedstawienie
pt. „Sublokatorka”. Po przedstawieniu odby³a siê zabawa taneczna na której
zaproszeni goœcie bawili siê do rana. („Gazeta W¹growiecka” nr 217
z 21.09.1933)

Obszerne omówienie przez Piotra Paliñskiego wystawy w pa³acu w Skokach
sztuk plastycznych studentów Akademii Sztuk Piêknych z Warszawy, na któ-
rej prace swoje przedstawiali malarze: Zygmunt Cywiñski, Jerzy Karolak,  Antoni
Kud³a, Helena Krowicka,Kazimierz Nita, Grzegorz Or³owski, Joanna Pisarska,
Zofia Samborska, Wilhelm Piszczek, Tadeusz Szczerbiñski i Stefan Ulyeski oraz
rzeŸbiarze: Konrad Opolski, Edmund Schad i Marian Szczepaniec. Kierowni-
kiem wystawy by³ Zygmunt Cywiñski. („Gazeta W¹growiecka” nr 218 z 22.09.
i 219 z 23.09.1933)

Skoki - wieœ: W dniu wczorajszym wybuch³ groŸny po¿ar w zabudowa-
niach osadnika Szwarca. Mimo energicznej akcji stra¿y po¿arnej, ogieñ stra-
wi³ doszczêtnie nowo zbudowany chlew wraz z 2-ma œwiniami. Ogieñ spowo-
dowa³ 4-letni synek osadnika (rodzice zostawili go samego w domu udaj¹c siê
do pracy w polu), który bawi¹c siê zapa³kami poszed³ do chlewa. Mia³ jednak
na tyle przytomnoœci, ¿e po spowodowaniu po¿aru objêty p³omieniami chlew
opuœci³. („Gazeta W¹growiecka” nr 225 z 30.09.1933)

W jednej z ostatnich nocy z³odzieje w³amali siê do nowo otwartego sk³adu
skór p. R. Oziminówny w Skokach, zabieraj¹c ze sob¹ wielk¹ iloœæ skór.
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Wykroili szybê od ulicy i weszli do œrodka, po zabraniu ³upu wyszli niepokoje-
ni przez otwór wydr¹¿ony w drzwiach. („Gazeta W¹growiecka” nr 225
z 30.09.1933)

W nocy z 26/27 skradziono p. Brz¹kale w Paw³owie Skockim 13 centnarów
¿yta które mia³ przygotowane do siewu. („Gazeta W¹growiecka” nr 225 z 30.
09.1933)

Do utworzonego Komitetu Po¿yczki Narodowej weszli: burmistrz p. Smekta³a,
dr Foerster, mgr Kuhnen, naczelnik urzêdu pocztowego p. Kaczmarek oraz pp.
Kowalski, Stefaniak i Koenig. („Gazeta W¹growiecka” nr 225 z 30.09.1933)

Na rêce prezesa Towarzystwa Przemys³owców w Skokach p. A. Stefaniaka
wp³ynê³o w tych dniach zawiadomienie z Urzêdu Wojewódzkiego w Pozna-
niu, ¿e na podstawie  art. 21 prawa o stowarzyszeniach, skockie Towarzystwo
zosta³o wpisane do rejestru stowarzyszeñ po nr. 13. W ten sposób Towarzy-
stwo uzyska³o osobowoœæ prawn¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 226 z 1.10.1933)

Dnia 2.10. rada miejska w Skokach odby³a posiedzenie, które zagai³ bur-
mistrz p. Smekta³a. W pierwszym punkcie  przyjêto sprawozdanie Komisji
Opieki Spo³ecznej za rok 1932/33, nastêpnie uchwalono dodatki komunalne
do pañstw. podatku gruntowego na r. 1934 = 80%, do œwiadectw przemys³o-
wych i kar rejestracyjnych = 20% , do pañstw. podatku przemys³owego od
obrotu 1934 = 25%.Na wniosek radnego p.Pilaczyñskiego rada miejska uchwa-
li³a zmianê swojej uchwa³y z dnia 30.09.1932 r. postanawiaj¹c pobieraæ ko-
munalny dodatek do pañstwowego podatku dochodowego za r. 1933 zamiast
4% w wysokoœci -2 %. („Gazeta W¹growiecka” nr 229 z 5.10.1933)

Skoki - W nocy z ? bm. nieznani sprawcy zakradli siê do chlewa p. Antonie-
go Nowickiego sk¹d wypró¿nili ca³y drób (30 kur). W ostatnich dniach z³o-
dzieje skradli p. Stibbowej w Szczodrochowie poœciele, bieliznê, garderobê,
rowery i drób. („Gazeta W¹growiecka” nr 229 z 5.10.1933)

W koœciele parafialnym w Skokach ks.prob.Staniszewski pob³ogos³awi³
w dniu 4 bm. zwi¹zek ma³¿eñski p. Eleonory Ratajczakówny ze Skoków z p.
Stanis³awem Ratajczakiem z Poznania. („Gazeta W¹growiecka” nr 231
z 7.10.1933)

Dnia 3 bm. w lokalu p. Pilaczyñskiego w Skokach odby³o siê zebranie Tow.
Przemys³owego. Obradom przewodniczy³ prezes p. Stefaniak, protokó³ z ostat-
niego zebrania odczyta³  sekretarz p. Stefan Sanicki. Na wstêpie z³o¿one zo-
sta³o sprawozdanie z zabawy w dniu 17.09.,poczem przewodnicz¹cy odczyta³
referat pt. „O zwi¹zkowej kasie samopomocy rzemieœlniczej”, po którym od-
by³a siê dyskusja. Nastêpnie odczytano zawiadomienie z Urzêdu Wojewódz-
kiego o zarejestrowaniu Towarzystwa. W komunikatach zarz¹du referowano
sprawy: a) nowej ordynacji podatkowej, b) ograniczeniu egzekucji podatku
przemys³owego od obrotu za r. 1932 oraz zaliczek na r. 1933, c) sprawozdania
z ostatniego posiedzenia rady miejskiej. W koñcu przewodnicz¹cy powiadomi³
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o staraniu siê o referenta na ogólno-obywatelskie zebranie w sprawie nowego
ustroju Skoków w myœl nowej ustawy samorz¹dowej. Dalej referowano spra-
wê samorz¹du terytorialnego wed³ug ustawy samorz¹dowej z dnia 23.03.br.
W dyskusji na ten temat g³os zabierali pp.: Szalow, Nowicki, mgr Kuhnen,
Goœciñski  i inni. Prezes zamkn¹³ zebranie has³em „Przemys³owi i Rzemios³u
czeœæ”. („Gazeta W¹growiecka” nr 231 z 7.10.1933)

Skoki broni¹ siê przed degradacj¹: Dnia 5 bie¿¹cego miesi¹ca odby³o siê
w Skokach nadzwyczajne zebranie Rady Miejskiej, poœwiêcone sprawie nowe-
go ustroju samorz¹dowego. Na posiedzenie to przyby³ specjalnie delegowany
zastêpca starosty w¹growieckiego p. Dankowski. Po zagajeniu przewodnicz¹-
cy  burmistrz p. Smekta³a udzieli³ g³osu referendarzowi, lecz którego wyja-
œnienia ograniczy³y siê do oœwiadczenia, i¿ przyby³ na zebranie jedynie w celu
wys³uchania opinii rady miejskiej w sprawie odebranie miastu praw miejskich
i nadania mu ustroju gminy wiejskiej. Pierwszy zabra³ g³os radny p. Pilaczyñ-
ski, zaznaczaj¹c, ¿e miasteczko Skoki w ostatnich latach wykona³o w³asnymi
œrodkami bruk na rynku i po³o¿ono chodniki. Za 2 lub 3 lata zrobi siê resztê
koniecznych renowacji. Wywody p. Pilaczyñskiego poparli radni pp. Nowicki
i Szalow oraz cz³onek magistratu p. Kie³czewski. Nastêpnie zabra³ g³os bur-
mistrz pan Smekta³a prosz¹c o przyjêcie nastêpuj¹cej uchwa³y: „Rada Miejska
wypowiada siê stanowczo za utrzymaniem ustroju miejskiego. Uzasadnienie:
Miasto Skoki, za³o¿one w roku 1367, by³o za czasów dawnej Rzeczypospoli-
tej powa¿n¹ placówk¹ handlow¹ i przemys³ow¹. Liczba ludnoœci wynosi obec-
nie 1820 osób z czego wynika, i¿ w ostatnich 10-ciu latach wzros³a o przesz³o
26 procent. Miasto jest samowystarczalne. W ostatnich 9-ciu latach sp³aci³o
4.500 d³ugów przedwojennych, po³o¿y³o chodnik za 17.000,wybudowa³no
nowy most za 10.000 z³, zakupiono teren na boisko sportowe, ostatnio rozbu-
dowa³o szko³ê powszechn¹ za 12.000 z³. D³ugi przedwojenne miasta wynosz¹
tylko 7.500 z³. Bud¿et administracyjny na rok 1933/34 w dochodach i rozcho-
dach wynosi 43.120 z³.  Przypuszczalny bud¿et gminy wiejskiej wynosi³by
rocznie 18.878 z³ a dochody 6.999 z³, wobec czego roczny deficyt siêga³by
11.000 z³.” Uchwa³ê tê przyjêto na obecnych 6 radnych 6 g³osami za utrzyma-
niem ustroju miejskiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 232 z 8.10.1933)

Nowym proboszczem parafii w Skokach zostanie ks. Zamys³owski, pro-
boszcz z Ostrowa. Obecny proboszcz skocki ks. Staniszewski obejmuje para-
fiê w K³embowie. („Gazeta W¹growiecka” nr 242 z 20.10. i 246 z 25.10.1933)

Pani Maria Ungarowa ze Skoków sprzeda³a swoja willê wraz z placem
i zabudowaniami po³o¿onymi przy szosie poznañskiej p. Janowi Cichockie-
mu, kierownikowi oddzia³u Kolei pañstwowych w Gdañsku, zamieszka³emu
w Tczewie za sumê 20.000 z³. Pani Ungarowa jest wdow¹ po zmar³ym konsu-
lu R.P w Szwajcarii. („Gazeta W¹growiecka” nr 242 z 20.10.1933)
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Dnia 17 bm. odby³o siê w sali p. Pilaczyñskiego w Skokach, zebranie prezesów
miejscowych organizacji, któremu przewodniczy³ p. dr Foerster i w którym
bra³ udzia³  patron miejscowego koœcio³a p. Stefan Dziembowski z Rakujad.
Celem zebrania by³o ustalenie programu oficjalnego po¿egnania d³ugoletniego
proboszcza miejscowej parafii  ks. Boleslawa Staniszewskiego. Zgodnie z nim
w dniu 22 bm. po ostatnich odprawionych przez niego nieszporach, w których
bra³y udzia³ wszystkie Towarzystwa ze sztandarami, ustawi³y siê one w szpalerze
przed koœcio³em. W serdecznych s³owach przemówi³ p. Stefan Dziembowski
z Rakujad, dziêkuj¹c ksiêdzu proboszczowi za mozoln¹ pracê jak¹ po³o¿y³ dla
parafii, poczem wrêczy³ mu cenny upominek po¿egnalny, zakupiony z dobro-
wolnych sk³adek. Chór Ko³a Œpiewackiego pod batut¹ dyrygenta p. Herkta
wykona³ pieœñ po¿egnaln¹. Ksi¹dz proboszcz dziêkuj¹c parafii za upominek
¿yczy³ dalszej owocnej pracy. Na zakoñczenie chór mêski K.S. „We³na” pod
batut¹ p. Klemensa Baranowskiego odœpiewa³ drug¹ pieœñ po¿egnaln¹. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 242 z 20.10 1933 i nr 246 z 25.10.1933)

Skoki - W nocy z 23/24 w³amali siê do mieszkania pp. Samulskich nieznani
sprawcy i skradli: 2 pierzyny, 5 poduszek, 5 ko³der, p³aszcz damski zimowy,
2 suknie damskie i drobne przedmioty z garderoby o wartoœci oko³o 500 z³.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 248 z 27.10.1933)

Dnia 26 bm. odby³o siê powitanie na dworcu w Skokach nowego proboszcza
ks.Zamys³owskiego, którego w imieniu komitetu przyjêcia powita³ p. dr Foer-
ster. Na Rynku ustawi³y siê wszystkie towarzystwa i dzieci  szkolne szpale-
rem. Nadje¿d¿aj¹cego samochodem proboszcza powitano okrzykami „Niech
¿yje!” nastêpnie burmistrz p. Smekta³a wyg³osi³ krótkie przemówienie powi-
talne w imieniu miasta. W imieniu dzieci szkolnych powita³a nowego duszpa-
sterza wierszykiem Mirka Kaczmarkówna, wrêczaj¹c mu bukiet kwiatów.
W imieniu szko³y wita³ kierownik szko³y p. Bi³ozor. Nastêpnie w pochodzie
udano siê przed plebaniê, gdzie w imieniu korporacji koœcielnych wita³ ksiê-
dza proboszcza zastêpca przewodnicz¹cego p. Szczepan Nowicki, a udan¹ de-
klamacje wyg³osi³a Cyryla Kowalska, wrêczaj¹c bukiet kwiatów. W koñcu
wprowadzono nowego duszpasterza do koœcio³a, gdzie z kazalnicy podziêko-
wa³ za serdeczne przyjêcie. („Gazeta W¹growiecka” nr 249 z 28.10.1933)

Dzieñ Katolicki obchodzono w Skokach bardzo uroczyœcie. O godz. 10  ze-
bra³y siê towarzystwa ze sztandarami w lokalu zebrañ, sk¹d wyruszy³ pochód
przy dŸwiêkach orkiestry O.S.P. pod batut¹ kapelmistrza p. Stefana Sanickiego
do koœcio³a na uroczyste nabo¿eñstwo. Mszê œw. odprawi³ ks .Zamys³owski.
Po niej pochód ruszy³ na salê p. Glinkiewicza, gdzie odby³a siê staraniem Stow.
Kobiet Katolickich uroczysta akademia. Zagai³ j¹ przemówieniem ks. Zamys³ow-
ski a na program akademii z³o¿y³y siê: œpiew Ko³a Œpiewackiego, deklamacje
i referaty. Piêkny referat o Akcji Katolickiej wyg³osi³a p. Kaczmarkówna,
sekretarka Stowarzyszenia Kobiet Katolickich a deklamacje p.p. Linkówna
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i  Jankowska. Wystawiono  obrazek sceniczny pt.„Chrystus Król”. W prze-
rwach przygrywa³a orkiestra O.S.P. Publicznoœæ wype³ni³a salê po brzegi.
Ks. prob. Zamys³owski podziêkowa³ wszystkim obecnym za udzia³. Œpiewem
„My chcemy Boga” zakoñczono tê wspania³¹ uroczystoœæ. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 251 z 31.10.1933)

Zebranie Towarzystwa Przemys³owców w Skokach odby³o siê w dniu 5 bm.
Zagai³ je prezes p. Antoni Stefaniak. Na cz³onka towarzystwa przyjêty zosta³
p. K. Markiewicz, poczem prezes referowa³: okólnik Min. Skarbu z 7.08. br.
w sprawie upowa¿nienia kierowników urzêdów skarbowych odnoœnie ograni-
czeñ poboru podatku dochodowego do kwoty wynikaj¹cej z praw odwo³ania
podatnika, projekt nowej ordynacji podatkowej i projekt nowego kodeksu zo-
bowi¹zañ. W rzeczowej dyskusji przemawiali pp.: Nowicki, Glinkiewicz, mgr
Kuhnen i Pilaczyñski. Nastêpnie postanowiono zaprowadziæ u reszty cz³on-
ków tzw. uproszczon¹ ksi¹¿kowoœæ, której przedstawienie ofiarowa³ siê na
zebraniu nastêpnym omówiæ p. mgr Kuhnen.W komunikatach zarz¹du prezes
poda³ do wiadomoœci: a) o nowem zarz¹dzeniu kasy chorych w Warszawie,
b) jakim op³atom podlegaj¹ kwity i rachunki, c) ¿e zarz¹d zgodzi³ siê z p. drem
Foersterem na ulgowe leczenie cz³onków Towarzystwa, którzy odt¹d bêd¹ p³a-
cili: 2 z³ za poradê lekarsk¹ i 4 z³ za wizytê domow¹ (w toku s¹ pertraktacje
z aptek¹ o udzielaniu odpowiednich rabatów przy wydawaniu lekarstw).
Po odczytaniu korespondencji, delegatem na walny zjazd delegatów w Pozna-
niu w dniu 12 bm. wybrano p. Antoniego Stefaniaka. Uchwalono wniosek do
magistratu i rady miejskiej o obni¿enie ubojowego wobec wejœcia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Prezydenta R.P. od 1.09. br. w sprawie pañstwowego podatku
od uboju. („Gazeta W¹growiecka” nr 257 z 8.11.1933)

Dnia 5 bm. odby³o siê plenarne zebranie Towarzystwa Robotników Kato-
lickich w Skokach. Obrady zagai³ prezes p. Franciszek Kwietniewski witaj¹c
nowego patrona ks. prob. Zamys³owskiego. Protokó³ z ostatniego zebrania od-
czyta³ prezes, nastêpnie wyg³osi³ odczyt pt. „Sprawy katolickie i wyznaniowe
w Prusach Wschodnich”. Na wniosek patrona uchwalono dostarczenie do ko-
œcio³a dwóch marsza³ków. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, zamkniêto zebra-
nie. („Gazeta W¹growiecka” nr 257 z 8.11.1933)

Zebranie Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Skokach odby³o siê 12 bm.
na sali p. Pilaczyñskiego. Zagai³ je ks. prob. Zamys³owski,  protokó³ z ostatniego
zebrania odczyta³a sekretarka p. Kaczmarkówna, który przyjêto bez zmian.
Nastêpnie sekretarka zwi¹zkowa p. KaŸmierska wyg³osi³a referat na temat ¿ycia
kobiety Polski, który wys³uchano w skupieniu. W dalszym ci¹gu podzielono
stowarzyszenie na 10 kó³, ka¿de po 10 cz³onkiñ. Przyjêto do Stowarzyszenia
15 nowych cz³onkiñ. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, przewodnicz¹ca za-
mknê³a obrady wspólnym odœpiewaniem „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 263 z 15.11.1933)
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Ubieg³ej nocy ( z 21 na 22 ) posterunek policji w Skokach osaczy³ w lesie
pod Roszkowem 3 wiêŸniów, którzy zbiegli z zak³adu karnego we Wronkach.
Mimo wycieñczenia spowodowanego d³ugotrwa³ym marszem, g³odowaniem
i kryciem siê przed ludŸmi, stawili zaciêty opór, co zmusi³o policjê do u¿ycia
broni palnej. Podczas strzelania kule dosiêg³y 2 zbiegów, którzy odnieœli l¿ej-
sze rany. S¹ to aresztanci Stankiewicz i Czerep. Obu rannych i ich towarzysza
Konowa³owa odstawiono do Skoków gdzie opatrzono ich rany. Nastêpnie
odwieziono ich do zak³adu karnego we Wronkach. („Gazeta W¹growiecka”
nr 271 z 24.11.1933)

W dniu 4 bm. gospodarz Lueck z Potrzanowa odstawi³ handlarzowi œwinie.
Za odebran¹ gotówkê kupi³ dwie kurtki, które na chwilê pozostawi³ na wozie
bez dozoru. Gdy wróci³ nie by³o na wozie paczki z kurtkami. Kradzie¿y doko-
nano w bia³y dzieñ na œrodku rynku. („Gazeta W¹growiecka” nr 283
z 8.12.1933)

W dniu 4 bm. odby³o siê w biurze magistratu zebranie organizacyjne komi-
tetu niesienia pomocy bezrobotnym w Skokach, do którego wybrano: ks.prob
Zamys³owskiego, burmistrza p. Smekta³ê, kierownika szko³y p. Bi³ozora oraz
pp: Czerwiñskiego, Stefaniaka, Daniela, Kwietniewskiego i Maækowiaka.
Uchwalono przyst¹piæ do niesienia pomocy przez zbieranie od obywatelstwa
wolnych datków. Potem wybrano delegacjê w sk³adzie: ks. Zamys³owski,
p. Smekta³a i naczelnik poczty p. Kaczmarek, która uda siê do starostwa
po fundusz doraŸny. W koñcu zebrania skarbnik z³o¿y³ sprawozdanie za rok
1932 w którym zebrano w gotówce i w naturaliach 958,42 z³. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 283 z 8. 12. 1933)

Banda opryszków terroryzuje mieszkañców Skoków – Dnia 8 bm. kilkuna-
stu opryszków dopuœci³o siê w centrum miasta karygodnych wybryków. Prze-
chodz¹cy jedn¹ z g³ównych ulic urzêdnik gospodarczy z Mi¹czynka p. Dudek
z synem w³aœciciela tego maj¹tku p. Unrugiem, zosta³ przez awanturników sto-
j¹cych na chodniku prowokacyjnie potracony. Gdy zwróci³ siê do nich z prze-
proszeniem, zosta³ uderzony têpym narzêdziem w twarz, otrzymuj¹c ranê pod
okiem. Nastêpnie bandyci rzucili siê na niego i zaczêli go biæ. W koñcu uda³o
mu siê schroniæ do hotelu p. Pilaczyñskiego, sk¹d uda³ siê do dr Foerstera
który zaszy³ mu ranê pod okiem. Ta sama zgraja opryszków napad³a pó³ godzi-
ny póŸniej w œródmieœciu udaj¹cych siê na dworzec pp. Czes³awa Burzyñskie-
go i Kazimierza Przybeckiego, bij¹c ich laskami. Gdy napadniêci schronili siê
do korytarza domu p. Festowej i zakluczyli za sob¹ drzwi wejœciowe, œcigaj¹-
cy wyrwali je staraj¹c siê dopaœæ ofiar. Nastêpnie dobijali siê do mieszkania
p. Przybeckiego, gdy okaza³o siê to bezskuteczne, obstawili oba wyjœcia z domu
na chodnik, odgra¿aj¹c siê, ¿e poczekaj¹. Gdy p. Burzyñski po chwili wyszed³,
zaczêli go ok³adaæ  go kijami i skopali niemi³osiernie. Przy szamotaniu podar-
to mu p³aszcz. W koñcu uda³o mu siê schroniæ u p. Przybeckiego. Ostatecznie
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uda³o siê pos³aæ pielêgniarkê miejsk¹ p. Romanównê po policjê, która odpro-
wadzi³a p. Burzyñskiego do domu. Jest to trzeci podobny wypadek. Niedawno
rozciêto g³owê p. Fr¹czakowi, którego te¿ musia³ opatrzyæ dr Foerster. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 287 z 14.12.1933)

Przy licznym udziale zebranych prezeska p. Augustyniakowa zagai³a zebra-
nie Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Skokach, podaj¹c porz¹dek obrad.
Protokó³ z ostatniego zebrania odczyta³a sekretarka p. Kaczmarkówna, który
przyjêto bez zmian. Nastêpnie udany monolog wyg³osi³a p. Badurska. W dalszym
ci¹gu obrad uchwalono urz¹dziæ op³atek wigilijny dnia 27 grudnia o godz.5-tej
po po³udniu w Ognisku. W koñcu przyjêto kilka nowych cz³onkiñ. Po za³a-
twieniu spraw organizacyjnych, zebranie zamkniêto. („Gazeta W¹growiecka”
nr 289 z 16. 12. 1933)

W niedzielê dnia 10 bm. wystawi³o Towarzystwo Robotników Katolickich
w Skokach dramat religijny pt. „Œciêcie œw. Barbary”. Amatorzy wywi¹zali
siê ze swych zadañ znakomicie, za co nagrodzono ich hucznymi oklaskami.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 289 z 16.12.1933)

Z dniem 15 bm. otworzy³a p. J. Polówna  w domu p. Kwietniewskiego w Rynku
w Skokach  sk³ad obuwia i przyborów obuwniczych. („Gazeta W¹growiecka”
nr 293 z 21.12.1933)

Skoki - Z dniem 15 bm. przeniesiono biura Wójtostwa do dawniejszej sie-
dziby Urzêdu Kontroli Skarbowej przy szosie w¹growieckiej. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 293 z 21.12.1933)

Skoki - Chór koœcielny p.w. œw. Cecylii w urz¹dza dnia 25.bm. wieczorem
o  godz.7:30  w sali hotelu Pod Or³em ( p. Glinkiewicza) swój doroczny wystêp
pod batut¹ p. Herkta z wspó³udzia³em orkiestry salonowej. Doborowy pro-
gram zawiera utwory znanych kompozytorów polskich i komedio-operê pt.
„Szkoda w¹sów” L. A. Druszewskiego. Na zakoñczenie zabawa taneczna. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 293 z 21.12.1933)

Dnia 17 bm. odby³o siê w lokalu zebrañ nadzwyczajne zebranie Towarzystwa
Przemys³owców w Skokach pod przewodnictwem prezesa p. A. Stefaniaka,
który po odczytaniu przez sekretarza p. Stefana Sanickiego protoko³u z ostat-
niego zebrania, referowa³ szczegó³owo okólnik Min. Skarbu z dnia 6.12. bm.
w sprawie udzielania ulg przy nabywaniu œwiadectw przemys³owych na rok
1934. Nastêpnie p. Kazimierz Markiewicz referowa³ rozporz¹dzenie z dnia
25.11.1933 r. o ulgach w sp³acie zaleg³oœci podatkowych. W dalszym ci¹gu zebra-
nia odczyta³ sekretarz p. Stefan Sanicki odmown¹ odpowiedŸ zarz¹du miasta
na wniosek Towarzystwa o zni¿enie op³at od uboju w rzeŸni miejskiej. Odpo-
wiedŸ ta wywo³a³a o¿ywion¹ dyskusjê w wyniku której postanowiono sprawê
tê przedstawiæ  na najbli¿szym zebraniu rady Miejskiej i Magistratu. Nastêp-
nie sekretarz odczyta³ wyjaœnienie Prezesa Rady Ministrów, ¿e rzemieœlnicy
posiadaj¹cy karty rzemieœlnicze i VIII kategorie œwiadectw przemys³owych,
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s¹ wolni od op³at na fundusz pracy. W koñcu uchwalono, ¿e walne zebranie
odbêdzie siê w dniu 4.02.1934 r. a wspólny uroczysty op³atek dla cz³onków
i ich rodzin w dniu 14.01.1934 r. („Gazeta W¹growiecka” nr 295 z 23.12.1933)

Pan Jakub Futro z Potrzanowa oskar¿ony o naruszenie cudzego terenu polo-
wania, zosta³ przez S¹d Grodzki w RogoŸnie skazany na grzywnê w wysoko-
œci 30 z³. oraz koszty s¹dowe. („Gazeta W¹growiecka” nr 298 z 29. 12. 1933)

Rok 1934

W 15-t¹ rocznice Powstania Wielkopolskiego zebra³y siê w Skokach wszyst-
kie miejscowe Towarzystwa przed dworcem, sk¹d w imponuj¹cym pochodzie
uda³y siê na nabo¿eñstwo do miejscowego koœcio³a. Mszê œw. na intencjê po-
leg³ych powstañców odprawi³ ks. prob. Zamys³owski. Po nabo¿eñstwie pochód
uda³ siê na Rynek, gdzie Towarzystwa ustawi³y siê naoko³o trybuny w czwo-
robok. Ks. prob. Zamys³owski wyg³osi³ g³êboko ujête przemówienie na temat
wielkiego znaczenia Powstania Wielkopolskiego, nawo³uj¹c do podtrzymania
ducha narodowego. Na zakoñczenie wzniesiono okrzyki na czêœæ R.P. i jej
Prezydenta, poczem odœpiewano „Rotê”. („Gazeta W¹growiecka” nr 1 z 3. 01.
1934)

Skoki - Dnia 27.12 ub.r. odby³o siê w sali p. Pilaczyñskiego walne zebranie
„Soko³a” przy udziale gniazda z Mieœciska. Prezes p. M. Pilaczyñski powita³
prezesa okrêgowego druha Rybarczyka i prezeskê okrêgow¹ ¿eñskiego „Soko-
³a” p. doktorow¹ Kuliñsk¹ z W¹growca. Przewodnictwo obj¹³ druh Jan Maæ-
kowiak, sekretarzowa³ druh Stanis³aw Skrzypczak, na ³awników wybrano dru-
hów Witkowskiego i Grzeœkowiaka. Nastêpnie cz³onkowie ustêpuj¹cego za-
rz¹du sk³adali sprawozdania z ubieg³ego roku. Zarz¹dowi udzielono pokwito-
wania. Prezes okrêgowy druh Rybarczyk referowa³ nowy statut, który przyjêto
bez zmian, potem uchwalono gniazdo „Soko³a” zarejestrowaæ. W wyborach
na prezesa jednog³oœnie wybrano druha Antoniego Stefaniaka, na wiceprezesa
druha Fugiñskiego, na sekretarza druha Pilaczyñskiego, zastêpc¹ sekretarza
druha Stanis³awa Skrzypczaka, skarbnikiem druha  Franciszka Witkowskiego,
naczelnikiem druha Grzeœkowiaka, gospodarzem druha Mariana Czerwiñskiego.
W wolnych glosach przemawia³a prezeska okrêgowa doktorowa Kuliñska,
apeluj¹c o powo³anie w Skokach ¿eñskiego oddzia³u „Soko³a”. Zebranie za-
koñczono wspólnym œpiewem „ Ospa³y i gnuœny.” („Gazeta W¹growiecka”
nr 2 z 4.01.1934)

Dnia 31.12.ub.roku odby³o siê w Skokach zebranie Hallerczyków. Protokó³
z ostatniego zebrania odczyta³ sekretarz p. A. Stefaniak, nastêpnie odczytano
okólnik Chor¹gwi Wlkp. i Zwi¹zku Hallerczyków. Uchwalono w sprawie re-
jestracji, ¿e placówka pozostaje oddzia³em Chor¹gwi, poczem przyst¹piono
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do wype³niania deklaracji ubezpieczenia cz³onków na ¿ycie w myœl umowy
Chor¹gwi Wlkp. z Zak³adem Ubezpieczeñ w Poznaniu. Równoczeœnie odby³a
zebranie Dru¿yna B³êkitna. Po za³atwieniu kilku spraw organizacyjnych,
zebranie zamkniêto. („Gazeta W¹growiecka” nr 4 z 6.01.1934)

Skoki - Stowarzyszenie Kobiet Katolickich urz¹dzi³o w dniu 27.12.ub.r.
w salce „Ogniska” z udzia³em ks. prob. Zamys³owskiego uroczystoœæ ³amania
siê op³atkiem, któr¹ zaszczyci³y swoj¹ obecnoœci¹ ziemianki pp. Dziembowska
z Rakujad, S³awiñska i Tomaszewska z Glinna, cz³onkinie patronatu. Na program
uroczystoœci z³o¿y³y siê deklamacje. W przerwach przygrywa³a orkiestra salo-
nowa p. Ludzkowskiego. Nastêpnie wspólnie odœpiewano kolêdy. („Gazeta
W¹growiecka” nr 4 z 6.01.1934, „Kurier Poznañski” nr 12 z 11.01.1934)

Panie z Towarzystwa œw. Wincentego a Paulo w Skokach urz¹dzi³y gwiazdkê
dla ubogich. W piêknie przybranej klasie szko³y katolickiej, po przemówieniu
ks. prob. Zamys³owskiego, nast¹pi³y œpiewy chóru szkolnego pod batut¹ na-
uczyciela p. Szulca. dzieci wyg³osi³y deklamacje. Nastêpnie podzielono siê
op³atkiem a panie z Towarzystwa rozdzieli³y miêdzy 80 osób artyku³y ¿ywno-
œciowe i ciep³¹ bieliznê, ogólnej wartoœci oko³o 300 z³. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 5 z 9.01.1934)

Dnia 26.12.ub.r. urz¹dzi³ chór koœcielny pw. œw. Cecylii  w Skokach  swój
doroczny wystêp przy udziale orkiestry pod batut¹ p. Herkta. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 5 z 9.01.1934)

Stowarzyszenie M³odych Polek w Skokach urz¹dzi³o dnia 3 bm. uroczy-
stoœæ ³amania siê op³atkiem. Na wstêpie prezeska p. Zofia Glinkiewczówna
powita³a goœci i z³o¿y³a ¯yczenia Noworoczne. Przy wspólnej kawie odœpiewano
pieœni i kilka kolêd. Deklamacje wyg³osi³y druhny: Wieczorkówna („Sprawie
s³u¿”), Szmuderówna („W ciemn¹ noc grudniow¹”) a druhny: Helena Bara-
nowska i Koz³owska udatny monolog. Nastêpnie ks. prob. Zamys³owski prze-
mówi³ o ³amaniu op³atka. W czasie uroczystoœci przygrywa³a doborowa orkie-
stra. („Gazeta W¹growiecka” nr 6 z 10.01.1934)

W dniu 7 bm. odby³o siê zebranie „Towarzystwa Przemys³owców” w Sko-
kach pod przewodnictwem prezesa Antoniego Stefaniaka. Uczczono przez po-
wstanie pamiêæ niedawno zmar³ego Antoniego Tarkowskiego, d³ugoletniego
cz³onka, którego wspomnieniu poœwiêci³ prezes szersze wyst¹pienie. Protokó³
z ostatniego zebrania odczyta³ p. Kazimierz Markiewicz, poczem prezes refe-
rowa³ poszczególne artyku³y nowego statutu, oraz sprawê walnego zebrania,
które odbêdzie siê dnia 4 lutego. W dniu 14 bm. urz¹dzi Towarzystwo wspólny
op³atek i wieczorek taneczny. W dalszym ci¹gu obrad wybrano Komisjê Regu-
laminow¹, która opracuje regulamin Kasy Pogrzebowej  w ³onie Towarzystwa
i przedstawi go walnemu zgromadzeniu. W sk³ad komisji weszli pp: Kie³czew-
ski, Goœciñski, Markiewicz i prezes Stefaniak. Nastêpnie prezes referowa³ now¹
ustawê scaleniow¹, która obowi¹zuje od 1 stycznia br. W koñcu wrêczono
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cz³onkom nowe legitymacje cz³onkowskie. Po omówieniu kilku spraw mniej-
szej wagi, zebranie  zakoñczono. („Gazeta W¹growiecka” nr 6 z 10.01.1934
„Kurier Poznañski” nr 13 z 11.01.1934)

Wysoka: Pasierb zastrzeli³ ojczyma. W rodzinie Zalewskich wydarzy³a siê
straszliwa tragedia. Zalewski o¿eni³ siê w swoim czasie z wdow¹ p. Sztumke.
Od pierwszego dnia zaczê³y siê nieporozumienia miêdzy dzieæmi z pierwsze-
go ma³¿eñstwa i ich matk¹ z jednej strony, a ojczymem Stanis³awem Zalew-
skim z drugiej strony. Ostatnio po sprzeczce w niedzielê 7 bm. Zalewski uda³
siê na zabawê do pobliskiej wioski. Wróci³ do domu nad ranem dnia 8 bm.
w stanie nietrzeŸwym i gdy zacz¹³ niemi³osiernie biæ swoj¹ ¿onê, w obronie
stan¹³ jej 23-syn Piotr Sztumke. Po awanturze, jakby nigdy nic, uda³ siê z pa-
sierbem do lasu po drzewo. Po powrocie Zalewski ponownie zacz¹³ biæ swoj¹
¿onê, lecz tym razem stan¹³ w jej obronie. Wœciek³y ojczym porwa³ gruby
od woza ³añcuch i pocz¹³ biæ nim ¿onê i syna. Ten ostatni wycofa³ siê do kuch-
ni, wyj¹³ z szuflady rewolwer i strzeli³ do ojczyma, trafiaj¹c go trzy razy. Ran-
ny wybieg³ z kuchni uciekaj¹c do s¹siada p. Kosickiego u którego pad³ nie-
przytomny na schodach i skona³ po godzinie. Zawezwany lekarz stwierdzi³ ju¿
tylko œmieræ Zalewskiego. Po wypadku zabójca uda³ siê w towarzystwie so³tysa
na Posterunek Policji pañstwowej do Skoków, gdzie z³o¿y³ zeznanie, po któ-
rym zosta³ aresztowany i odstawiony do sêdziego œledczego do W¹growca.
W godzinach rannych dnia 9 bm. zjecha³a na miejsce czynu razem z zabójc¹
komisja s¹dowo-œledcza z sêdzi¹ p. Fasieckim i komendantem policji na po-
wiat w¹growiecki  p. Julskim, która na miejscu przeprowadzi³a dochodzenia.
Zw³oki denata odstawiono do szpitala powiatowego w W¹growcu, celem prze-
prowadzenia sekcji zw³ok. („Gazeta W¹growiecka” nr 7 z 11.01.1934)

W œrodê dnia 10 bm. odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej
w Skokach. Przyjêto sprawozdanie z rewizji kasy miejskiej za II i III kw.1933/
34 r. Wybrano na dalsze 6 lat miejsk¹ komisjê sanitarn¹ w sk³adzie: dr Foere-
ster, Br. Czerwiñski i L. Szunert. Na cz³onków rady nadzorczej Dokszta³caj¹-
cej Szko³y Zawodowej w Skokach wybrano : mistrza stolarskiego p. Leona
Szalowa, mistrza krawieckiego p. Antoniego Stefaniaka i mistrza piekarnicze-
go p. W³adys³awa Kowalskiego. Kwestiê rozbudowy gmachu szko³y powszech-
nej od³o¿ono na czas nieograniczony. W dalszym ci¹gu obrad przeniesiono
kredyty z poszczególnych pozycji bud¿etu administracyjnego i rzeŸni miejskiej:
1) na do¿ywianie bezrobotnych z³.1000, 2) na zwrot kosztów podró¿y policjantów
którzy przybêd¹ z posterunków pozamiejscowych dla strze¿enia porz¹dku na
jarmarkach z³ 3 na ka¿d¹ podró¿, 3) przyznano skromne wynagrodzenie aku-
szerkom za pomoc po³o¿nicz¹ ubogich i bezrobotnych. Pozatem uchwalono
dodatkowy bud¿et  na rok 1933/34 w sumie z³ 7.100 na pokrycie brakuj¹cej
kwoty przy budowie szko³y, poniewa¿ koszt budowy szko³y projektowano na
z³ 8.000 a faktycznie wyniós³ z³.15.200. Nale¿y podkreœliæ, ¿e obci¹¿anie
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bud¿etu pozycja zwrotu kosztu podró¿y dla Policji Pañstwowej jest bardzo
dziwne, poniewa¿ dochód z postojowego na jarmarkach wynosi w roku oko³o
z³ 90, Policji zaœ bêdzie miasto musia³o p³aciæ diety, które w stosunku rocznym
wynios¹ tak¹ sam¹ kwotê jak¹ miasto zbiera z postojowego. Dla wyjaœnienia
nale¿y dodaæ jeszcze, ¿e na jarmarki przybywa w 90% ¯ydostwo nawet z by-
³ego zaboru rosyjskiego, które miejscowemu kupiectwu wyrz¹dza ogromn¹
konkurencjê. Nale¿y siê wobec tego powa¿nie zastanowiæ, czy odbywaj¹ce
siê w roku 5 jarmarków przynosi miastu i kupiectwu wiêcej zysku ni¿ strat.
W koñcu uchwalono regulamin i instrukcjê podrêczn¹ odnoœnie prowadzenia
ewidencji ruchu ludnoœci. („Gazeta W¹growiecka” nr 10 z 14.01.1934)

W dniu 17 bm. w szpitalu powiatowym w W¹growcu zmar³ œp. Franciszek
Szczepaniak ze Skoków, by³y Hallerczyk i cz³onek placówki Hallerczyków
w Skokach. („Gazeta W¹growiecka” nr 15 z 20.01.1934)

W dniu 16 bm.ks. prob. Zamys³owski pob³ogos³awi³ w koœciele parafialnym
w Skokach zwi¹zek ma³¿eñski pomiêdzy p. Iren¹ Lisieck¹ ze Skoków a p. Wa-
c³awem Orchowcem. („Gazeta W¹growiecka” nr 15 z 20.01.1934)

Z³odziejem który ukrad³ rower p. Fugiñskiemu jest p. Burdecki z Potrzano-
wa, który równie¿ ukrad³ rower mêski p. Jasiñskiemu ze Skoków i sprzeda³ go
u  p. Jansa w Skokach. („Gazeta W¹growiecka” nr 15 z 20.01.1934)

W nocy z 16/17 bm. skradziono na drodze Pi³a - Nadm³yn przesz³o 2 km
drutu telegraficznego. Policji uda³o siê wykryæ sprawców którymi byli: An-
drzej Eliñski i Kazimierz Wilczyñski z Kakulina. Skradziony drut z³odziejom
odebrano. („Gazeta W¹growiecka” nr 20 z 26.01.1934)

W dniu 21.01. zwo³ane zosta³o walne zebranie Ko³a Œpiewackiego w Skokach.
Na przewodnicz¹cego zebrania powo³ano burmistrza p.Smekta³ê, na sekreta-
rza p. Fleusa. Protokó³ ostatniego walnego zebrania odczyta³ sekretarz p. Glin-
kiewicz, poczem sprawozdania sk³adali prezes, skarbnik, gospodarz i komisja
rewizyjna. W sk³ad nowego zarz¹du weszli: p. Slósarczyk (prezes), p. Jan Pruch-
niewski (z-ca prezesa),  p. Glinkiewicz (sekretarz), p. Zofia Glinkiewiczówna
(z-ca sekretarza), p. WoŸniakówna (bibliotekarka) i p. Sanicki (skarbnik). Ko-
misjê rewizyjna tworz¹ pp: Sobkowiak, Szwermerówna i Miliñska. („Gazeta
W¹growiecka” nr  20 z 26.01.1934)

Walne zebranie Stowarzyszenia M³odych Polek w Skokach odby³o siê w dniu
29 bm. w obecnoœci doktorowej Foersterowej i ks. prob. Zamys³owskiego.
Po odœpiewaniu pieœni na przewodnicz¹cego zebrania poproszono ks.proboszcza,
na sekretarkê p. Helenê Maækowiakównê, na ³awniczki pp. Stefaniê Kobusów-
nê i Wieczorkównê. Sprawozdania sk³ada³y: prezeska p. Zofia Glinkiewiczów-
na, sekretarka, skarbniczka i komisja rewizyjna. Pokwitowania udzielono ca-
³emu zarz¹dowi. W sk³ad nowego zarz¹du wesz³y: prezeska Zofia Glinkiewi-
czówna, wiceprezeska Helena Mackiewiczówna, sekretarka £aszewska, jej
zastêpczyni  Wieczorkówna, bibliotekarka Helena Tarkowska, naczelniczka
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Stefania Szneiderówna i jej zastêpczyni Stefania Królówna. Do komisji rewi-
zyjnej wesz³y: Klara Mackiewiczówna i M.Czerwiñska. Na druhnê przyjêto
Stefaniê Sanick¹. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad i odœpiewaniu pieœni „Hej
do apelu”, zebranie zakoñczono. („Gazeta W¹growiecka” nr 30 z 8.02.1934)

Zarz¹d K.S.„We³na” Skoki ukonstytuowa³ siê nastêpuj¹co: prezes  Mieczys³aw
Pilaczyñski, zastêpca prezesa J. Futro, skarbnik J. Wojciechowski, sekretarz
St. Skrzypczak, naczelnik A.Kubacki, kronikarz Fr. Giersig, gospodarz
T. Hoffman oraz bibliotekarz Z. Giersig. Komisja rewizyjna: przewodnicz¹cy
A. Burzyñski i cz³onkowie M. Ciszak i  Z. Szwede. Dyrygent chóru mêskiego
K.  Baranowski. Bal doroczny Klubu odbêdzie siê dnia 11 lutego w hotelu „Pod
Bia³ym Or³em” u p. Glinkiewicza. („Gazeta W¹growiecka” nr 30 z 8.02.1934)

W biurze magistratu w Skokach odby³o siê ostatnio zebranie Rady Miej-
skiej na którem omawiano bud¿et miejski na rok 1934/35.  Bud¿et administra-
cyjny zwyczajny 277.363 z³, administracyjny nadzwyczajny 2565 z³, razem
w rozchodach 29.928 z³. Bud¿et rzeŸni miejskiej w rozchodach i dochodach
4.444 z³, bud¿et gazowni miejskiej w rozchodach i dochodach 9.016 z³. Wszyst-
kie trzy bud¿ety razem uchwalono w ogólnej sumie 43,368 z³. Nowy bud¿et
zosta³ zmniejszony o 18 procent. („Gazeta W¹growiecka” nr 30 z 8.02.1934)

Walne zebranie Towarzystwa Przemys³owców w Skokach odby³o siê w lokalu
p. Pilaczyñskiego. Obrady zagai³ prezes p. A. Stefaniak. Na przewodnicz¹cego
zebrania powo³ano p. Wiktora Kie³czewskiego, na sekretarza p. Kazimierza
Markiewicza i na ³awników pp: Jana Maækowiaka i Stanis³awa Muszyñskiego.
Sprawozdania za rok 1933 z³o¿yli kolejno: prezes, sekretarz, skarbnik i w imieniu
komisji rewizyjnej pp. Michalski i Glinkiewicz. W efekcie udzielono pokwito-
wania ustêpuj¹cemu zarz¹dowi. Wniosków do ró¿nych urzêdów wys³ano 15,
zebrañ odbyto 13 plenarnych, 4 nadzwyczajne, 15 zarz¹du i 1 walne = razem 33.
Wyg³oszono 15 odczytów i 7 referatów. Towarzystwo interweniowa³o w sprawie
ograniczenia w mieœcie handlu domokr¹¿nego uprawianego przez zamiejscowe
¯ydostwo, co bardzo szkodzi miejscowemu kupiectwu. Z inicjatywy Towa-
rzystwa powsta³o przy szkole powszechnej Ko³o Rodzicielskie. Jednog³oœnie
wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie: Antoni Stefaniak (prezes), Szczepan Nowicki
(z-ca prezesa), Stefan Sanicki (sekretarz), skarbnik Mieczys³aw Pilaczyñski,
Zygmunt Szwede (z-ca sekretarza), Józef Król (bibliotekarz). Komisjê Rewi-
zyjn¹ tworz¹: Jan Michalski (przewodnicz¹cy), Stanis³aw Glinkiewicz i Jan
Katc. Poczet sztandarowy: chor¹¿y  Józef Król, Stanis³aw Muszyñski  i Jan
Szwermer. Jako delegata do Zwi¹zku wybrano prezesa  Antoniego Stefaniaka.
W koñcu postanowiono na wniosek zarz¹du powo³aæ do ¿ycia fundusz zapo-
mogowy przy Towarzystwie, do którego nale¿eæ bêd¹ obowi¹zkowo wszyscy
cz³onkowie. Przyjêto opracowany przez komisje regulaminow¹ regulamin kasy
poœmiertnej. Na zakoñczenie przewodnicz¹cy solwowa³ zebranie has³em „Prze-
mys³owi i Rzemios³u Czeœæ”. („Gazeta W¹growiecka” nr 31 z 9.02.1934)
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W dniu 28.01. odby³o siê walne zebranie Stowarzyszenia Polskich Kobiet
katolickich w Rakujadach przy udziale cz³onkiñ stowarzyszeñ z Roszkowa i Sko-
ków. Zebranie zagai³a prezeska stowarzyszenia z Rakujad p. Wojtkowiakowa
witaj¹c ks. prob. Zamys³owskiego, p. Moszczeñsk¹ z Przysieki i wszystkie druh-
ny. Przewodnictwo zebrania obj¹³ ks. prob. Zamys³owski, do pióra powo³ano
p. Stefaniakow¹ ze Skoków. Obszerne sprawozdania sk³ada³y kolejno  preze-
ska, sekretarka i skarbniczka. Dochodu by³o 559,48 z³, rozchodu 509,56 z³.
Przez aklamacjê wybrano dotychczasowy zarz¹d : na prezeskê p. Wojtkowia-
kow¹, na sekretarkê p. Waligórzankê i skarbniczkê p. Chudzikow¹. Nastêpnie
wyg³oszono kilka deklamacyj i monolog. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad prze-
wodnicz¹cy zamkn¹³ zebranie, poczem udano siê do salki, gdzie stowarzyszenie
ze Skoków odegra³o jednoaktówkê pt.”„Przyjazd ciotki z Ameryki”. Na za-
koñczenie odœpiewano kilka pieœni pod batut¹ sekretarki p. Kaczmarkówny.
Ca³oœæ wypad³a bardzo ³adnie. („Gazeta W¹growiecka” nr 34 z 11.02.1934)

W nocy z 6 / 7 z chlewa rolnika Jana Napiera³y z Lechlinka skradziono 20 kur.
Nastêpnej nocy skradziono w Skokach  21 kur i 5 kaczek p. Rybickiemu. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 34 z 11.02.1934).

   Dziêki ks. prob. Zamys³owskiemu ze Skoków protestant Sonburg prze-
szed³ na wiarê katolick¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 43 z 23.02.1934)

W dniu 21 bm. zmar³ w godzinach po³udniowych 17-letni uczeñ gimna-
zjum  im. Marii Magdaleny w Poznaniu  œp. Edmund Florczyk ze Skoków.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 44 z 24.02.1934)

Na zebraniu Stowarzyszenia M³odych Polek w Skokach, druhna Szneide-
równa Stefania wyg³osi³a referat pt.„Milczenie” a Stefania Kobusówna dekla-
macjê pt.„Rozmaitoœci”. Omówiono sprawê przedstawienia które stowarzy-
szenie odegra jeszcze w poœcie. („Gazeta W¹growiecka” nr 45 z 25.02.1934)

W dniu 21 bm. przyjê³y w koœciele parafialnym w Skokach wiarê katolick¹
trzy córki ewangelika Sonburga w obecnoœci rodziców chrzestnych: p. Króli-
kowskiej, Fugiñskiej i Skarbiñskiej. Ceremonii dokona³ ks. prob. Zamys³ow-
ski. („Gazeta W¹growiecka” nr 45 z 25.02.1934)

Dnia 22 bm. policja w Skokach aresztowa³a Marcina Haczeka z Rejowca
i odstawi³a go do sêdziego œledczego do W¹growca. Aresztowany jest podej-
rzany o dokonanie podpalenia w dniu 10 bm. dwóch stogów na szkodê w³aœci-
ciela majêtnoœci Rejowiec p. Sawarzyñskiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 47
z 28. 02. 1934)

Dnia 27.02. odby³o siê posiedzenie Rady Miejskiej w Skokach. Na porz¹dku
obrad znalaz³y siê dwie sprawy: 1) wniosek K.S.”We³na” w sprawie budowy
kortu tenisowego, który za³atwiono przychylnie odstêpuj¹c potrzebny teren na
lat 20 za op³at¹ roczn¹ 1 z³, 2) wniosek Ko³a Rodzicielskiego przy 7-klasowej
szkole powszechnej o dalsz¹ rozbudowê gmachu szkolnego Rada Miejska od-
dali³a ze wzglêdu na ciê¿kie po³o¿enie gospodarcze obywatelstwa. Odmowa
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umotywowana by³a tem, ¿e w roku ubieg³ym miasto dobudowa³o ju¿ dwie
klasy szkolne kosztem 15.100 z³ i to z w³asnych funduszów, po drugie dlatego,
¿e miasto ma jeszcze do sp³acenia starych d³ugów 12.660 z³, zaœ od roku 1924
miasto przeprowadzi³o ró¿ne inwestycje i sp³aci³o wiêksz¹ czêœæ starych d³u-
gów, w sumie 45.000 z³. Pozatem po³o¿ono chodniki kosztem 17.000 z³,
na gazownie przeznaczono 4.000 z³, na boisko sportowe 2.048 z³, na most
betonowy 10.080 z³, na wybrukowanie rynku 26.876 z³. Wobec powy¿szych
wydatków rada Miejska widz¹c wyczerpanie siê funduszów, rozbudowê szko-
³y odroczy³a. („Gazeta W¹growiecka” nr 49 z 2.03.1934)

Skoki - Powracaj¹cy do domu w dniu 28 ub.m. uczeñ I klasy Spierzak
z pobliskiej Pi³y, wszed³ na porêcz mostu, straci³ równowagê i upadaj¹c na dó³
z³ama³ nogê. Ch³opca opatrzy³ miejscowy lekarz dr Foerster. („Gazeta Wa-
growiecka” nr 49 z 2.03.1934)

Panna Mañkówna ze Skoków zameldowa³a na posterunku Policji Pañstwo-
wej, ¿e zosta³a napadniêta w lasku na szosie pomiêdzy Chociszewem a Rosz-
kowem przez trzech nieznanych osobników, którzy zabrali jej kolczyki i bro-
szê. Policja uda³a siê na miejsce rzekomego napadu wraz z poszkodowan¹,
wskutek czego policja nabra³a podejrzenia do prawid³owoœci zeznañ poszko-
dowanej Mañkówny. W toku dalszego dochodzenia przyzna³a siê ona, ¿e na-
pad zmyœli³a, chc¹c wyt³umaczyæ siê braku kolczyków i broszy, darowanych
przez ni¹ za wró¿bê Cygance. („Kurier Poznañski” nr 111 z 10.03.1934)

Pan Ludwik Ranke z Koœciana otworzy³ na placu p. Cichockiego (dawniej
Huth) w Skokach przedsiêbiorstwo handlu drzewem budowlanym i artyku³ami
budowlanymi (papa, smo³a, dŸwigary itp.) Drugi przedsiêbiorca p. Halamski
z Murowanej Goœliny uruchomi³ w dawniejszej gorzelni w by³ym dominium
Skoki-Fabryka, fabrykê pantofli i szczotek oraz tartak. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 56 z 10.03.1934)

W nocy z 2/3 bm. dokonano w³amania przez wybicie muru do chlewa ro-
botnika dominialnego p. Hudzika w Rakujadach i skradziono 3 œwinie warto-
œci oko³o 100 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 56 z 10.03.1934)

S¹d Okrêgowy w W¹growcu po wys³uchaniu 9 œwiadków potwierdzaj¹-
cych, ¿e œp. Zalewski z Wysokiej by³ cz³owiekiem brutalnym i porywczym
a  jego pasierb 24-letni Piotr i zabójca by³ cz³owiekiem spokojnym i pracowi-
tym, skaza³ go na 5 lat wiêzienia. („Gazeta W¹growiecka” nr 59 z 14.03.1934)

Dnia 9 marca odby³o siê zebranie Towarzystwa Przemys³owców w Sko-
kach. Obrady zagai³ prezes Antoni Stefaniak. Po odczytaniu protoko³u z po-
przedniego zebrania przez sekretarza p. Stefana Sanickiego, prezes referowa³
sprawê zrycza³towania podatku obrotowego na rok 1934 oraz nowego ubez-
pieczenia spo³ecznego, które obowi¹zuj¹ od dnia 1.01.1934 r. W tej sprawie
uchwalono wys³aæ wniosek do Ubezpieczalni Spo³ecznej w W¹growcu o utwo-
rzenie w Skokach stacji kontrolnej, wzglêdnie przyznania Towarzystwu prawa



82

do przyjmowania zg³oszeñ pracowników swoich cz³onków oraz wystawianie
tym¿e kart do lekarza. Ustalono, ¿e w dniu 2 wrzeœnia br. urz¹dzi Towarzy-
stwo uroczysty obchód 40-lecia swego istnienia. Wybrano w tym celu komitet
wykonawczy w sk³adzie: A. Stefaniak, St. Sanicki, M. Pilaczyñski, J. Król,
Z. Szwede, mgr Kuhnen, J. Katc, J. Michalski i W. Kamiñski. W dalszym ci¹gu
uchwalono z³o¿yæ gotówkê z kasy Towarzystwa na P.K.O. w myœl statutu oraz
przyznano gospodarzowi sali zebrañ p. Pilaczyñskiemu roczn¹ op³atê 12 z³.
W wolnych g³osach prezes poda³ do wiadomoœci zebranych  sk³ad komitetu do
Izby rzemieœlniczej. Kandydatami z poszczególnych zawodów s¹: Antoni Ste-
faniak (mistrz krawiecki), Kazimierz Sanicki (mistrz obuwniczy), Stefan Œló-
sarczyk (mistrz piekarski), Leon Szalow (mistrz stolarski), Józef Burzyñski
(mistrz rzeŸnicki), Stanis³aw Przykucki (mistrz kowalski) i Klemens Baranow-
ski (mistrz œlusarski). Na koszt wyborów przeznaczono z kasy Towarzystwa
po 50 gr. od cz³onka. Po wyczerpaniu porz¹dku, prezes zebranie solwowa³
has³em przemys³owym. („Gazeta W¹growiecka” nr 60 z 15.03.1934)

Zebranie Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Skokach w dniu 11 bm.
zagai³a p. Augustyniakowa, protokó³owa³a p. J. Kaczmarkówna. Na prezeskê
wybrano p. Tarkowsk¹  i p. Kaczmarkówn¹ w miejsce p. Czerwiñskiej do ko-
misji rewizyjnej. Deklamacje wyg³osi³y pp. Westfalówna i Skwierzyñska.
Uchwalono urz¹dziæ w kwietniu br. w sali p. Glinkiewicza przedstawienie
i zabawê taneczn¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 61 z 16.03.1934)

Stowarzyszenie Pañ œw. Wincentego a Paulo w Skokach urz¹dza dnia 18 bm.
o godz.8 wieczorem w lokalu p. Glinkiewicza przedstawienie religijne pt. „Pon-
cja, córka Pi³ata”. Czysty dochód przeznaczony zostanie na œwiêcone dla bied-
nych miasta Skoki. („Gazeta W¹growiecka” nr 61 z 16.03.1934)

Dyrekcja Poznañskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu og³asza w dniu
2 maja rb. sprzeda¿  zad³u¿onego gospodarstwa Cecylii Buchowskiej z d. Rela
w Jab³kówku: obszaru 169,9931 ha, cena 140.053 z³. („Dziennik Poznañski”
nr 63 z 17.03.1934)

¯ydzi na jarmarku w Skokach w dniu 15 bm. zjechali doœæ licznie z by³ej
Kongresówki, jednak ogó³ kupuj¹cych nie kupowa³ u nich towarów. („Gazeta
W¹growiecka” nr  62 z 17.03.1934)

W lokalu p. Pilaczyñskiego odby³o siê pod przewodnictwem burmistrza
p. Smekta³y zebranie „Spó³ki melioracji ³¹k nad Ma³¹ We³n¹ w Skokach”. Po spra-
wozdaniu za rok ubieg³y wybrano na 6 lat do komisji rewizyjnej plenipotenta
maj¹tku S³awa p. Jana Markwickiego i ks. prob. Zamys³owskiego. Walne ze-
branie nie przyjê³o do wiadomoœci pretensji Spó³ki utrzymania rzeki We³ny
w Roœcinnie o zwrot kosztów jej utrzymania na sumê 4.170 z³, któr¹ to sumê
spó³ka z Roœcinna wobec odrzucenia pretensji przez S¹d Najwy¿szy by³a go-
towa kredytowaæ do sumy 3.000 z³. Nastêpnie przedstawiciel Okrêgowego
Urzêdu Ziemskiego stawi³ wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów.
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Walne poleci³o zarz¹dowi o bezzw³oczne postaranie siê o projekty budowy
œluz i podjêcie dzia³ania o uzyskanie subwencji ewentualnie po¿yczki z Fun-
duszu Pracy na wykonanie prawid³owych urz¹dzeñ wodnych. W koñcu uchwa-
lono bud¿et na rok 1934/35 w sumie 1.400 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 63
z 18.03.1934)

Pod przewodnictwem burmistrza p. Smekta³y odby³o siê posiedzenie Rady
Miejskiej w Skokach, które rozpatrywa³o wniosek Dyrekcji Poczt o obni¿enie
czynszu dzier¿awy za budynek miejscowego Urzêdu Pocztowego. Budynek
ten jest w³asnoœci¹ miasta Skoki. Dyrekcja Poczt domaga³a siê obni¿ki z 1.644
z³ rocznie na 1.200 z³. Rada Miejska ze wzglêdu na to, ¿e utrzymanie budynku
pocztowego kosztuje rocznie przesz³o 600 z³, zgodzi³a siê obni¿yæ dzier¿awê
roczna o 10 procent. W dalszym ci¹gu uchwalono wejœæ w pertraktacjê z Skar-
bem Pañstwa o urz¹dzenie cel wiêziennych w budynku w którym mieœci siê
Posterunek Policji Pañstwowej, w zamian za to miasto zgodzi³oby siê na urz¹-
dzenie cel i utrzymanie. W tym samym dniu o godz.8 wieczorem odby³o siê
zebranie miejscowego komitetu bezrobocia, na którym jego przewodnicz¹cy
burmistrz poda³, ¿e dziêki staraniom ks. Zamys³owskiego i Magistratu, komitet
uzyska³ 200 z³. zapomogi z Powiatowego Komitetu Funduszu Pracy, za  któr¹
komitet urz¹dzi œwiêcone dla bezrobotnych. („Gazeta W¹growiecka” nr 70
z 27.03.1934)

Zebranie M³odych Polek w Skokach zagai³a dh. Z. Glinkiewiczówna, po-
tem sekretarka dh. £aszewska odczyta³a protokó³ z ostatniego zebrania, który
przyjêto bez zmian. Odczyt pt. „Wielki Post” odczyta³a dh. Stefania Kobusów-
na, deklamacje wyg³osi³a dh. Stefania Szneiderówna. Na cz³onkiniê przyjêto
£ucjê Nowick¹, która objê³a stanowisko kronikarki. W miejsce dh. M. Czerwiñ-
skiej która obecnie jest w Poznaniu, wybrano do komisji rewizyjnej dh. £ucjê
Nowick¹. Z listy druhen skreœlono Stefaniê Królównê. Na tym prezeska zebra-
nie zakoñczy³a. („Gazeta W¹growiecka” nr 72 z 29.03.1934)

Zebranie Pañ pw. œw.Wincentego a Paulo w Skokach zagai³a wiceprezeska
p. Giersigowa, sprawozdanie z przedstawienia z³o¿y³a p. Jakuszowa. Z impre-
zy tej pozosta³o kilka z³otych jako zysk, za który postanowiono urz¹dziæ œwiê-
cone biednym. („Gazeta W¹growiecka” nr 72 z 29.03.1934)

W nocy 22 bm. patrol policji ze Skoków przychwyci³ na szosie Roszkowo-
Skoki Józefa Kurzawê z £osiñca, który wióz³ na rowerze 1 i æwieræ centnara
¿yta. Ponadto odebrano mu te¿  nabity rewolwer i osadzono go w areszcie
policyjnym. Na kradzie¿y rybo³ówstwa przytrzymano Helmuta Somerfelda  oraz
Dêbowskiego ze Skoków, którym odebrano oœcie do ³owienia szczupaków.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 72 z 29.03.1934)

Dziewczyna medium - czy sugestia zbiorowa? - Spokojna wioska NiedŸwie-
dziny pod Skokami poruszona zosta³a do ¿ywego nastêpuj¹cym faktem: 12-
letnia Zofia £ukasiewiczówna uda³a siê dnia 23 bm. wraz z kole¿ankami do lasu
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po drzewo. Gdy wraca³a do domu obok Jeziora Dzwonowskiego, oœwiadczy³a
kole¿ankom, ¿e sta³o siê jej  „coœ niedobrego”. Powtórzy³a to potem rodzicom,
którzy nie przywi¹zywali do tego powiedzenia wiêkszej wagi i dopiero na-
stêpnego dnia, wobec zajœæ które nast¹pi³y, widzieli siê zmuszeni traktowaæ
rzecz powa¿nie. Ju¿ w nocy z 27 ba 28 bm. da³y siê w domku zauwa¿yæ jakieœ
dziwne, podejrzane poruszenia obok ³ó¿ka w którym spa³a dziewczynka, mimo
i¿ nie by³o ¿adnej zewnêtrznej, realnej ku temu przyczyny. Zatrwo¿ony ojciec
wezwa³ nastêpnego dnia rano do swego mieszkania s¹siadów w liczbie oko³o
20 osób, wszystkim przedstawi³ sprawê i prosi³ o udzielenie rady. W pewnym
momencie chwyci³ kij ze wszystkich si³ zacz¹³ uderzaæ nim po pierzynie.
Ku ogromnemu przera¿eniu obecnych, ”coœ” wyrwa³o mu kij z rêki i zaczê³o
nim wymachiwaæ w powietrzu, uderzaj¹c nawet kilku z zebranych. Za rad¹ obec-
nych po³o¿ono na ³ó¿ku papier, o³ówek i ksi¹¿kê do nabo¿eñstwa i rzucono
pytanie: „Jak siê nazywa?”. OdpowiedŸ nakreœlona o³ówkiem bez ¿adnej
zewnêtrznej pomocy brzmia³a: „Franciszek Surdyk”. „Sk¹d pochodzi³?” –
Z Turostowa w pow. Gniezno, obecnie zaœ przebywa jego dusza w Jeziorze
Turostowskim w którym utopi³ siê w dnia 24 sierpnia 1932 roku”.- „Ile ma
lat?” – „24”- „Od kiedy wp³ywa na dziewczynkê ?” –„Gdy dziewczê wraca³o
z lasu przy Jeziorze Dzwonowskim” – „Czego ¿¹da?” - „Tu³a siê ju¿ 2 lata
i prosi o modlitwê do Boga i ma j¹ odprawiæ proboszcz z D¹brówki Koœciel-
nej”.  Zebrani udali siê z papierem i napisami do ks. prob. Pyszkowskiego
w D¹brówce Koœcielnej, przedstawili mu powy¿sz¹ sprawê, prosz¹c o radê
i interwencjê. Ksi¹dz proboszcz  wobec autorytatywnego stwierdzenia faktów
przedstawionych mu przez osoby wiarygodne i dowody rzeczowe, uda³ siê
w dniu 20 bm. do mieszkania pp. £ukasiewiczów i odprawi³ tam modlitwê
za umar³ych. W toku mod³ów dziewczê oœwiadczy³o, i¿ ciê¿ar który odczuwa-
³o d³u¿szy czas w nogach, zesuwa siê zeñ i przechodzi w pewne odrêtwienie.
Obserwacje poczynione przez ks. Pyszkowskiego stwierdzi³y, ¿e oczy dziecka
w danym momencie by³y normalne, o nierozszerzonej Ÿrenicy, jednak¿e nogi
podlega³y zdrêtwieniu, przyczem objawy te nie ustawa³y. W obecnoœci licz-
nych i powa¿nych œwiadków ks. Pyszkowski spisa³ obszerny protokó³, który
obecni podpisali. Dalsze dochodzenie przeprowadzi ks. Pyszkowski, który
w pierwszym rzêdzie zamierza sprawdziæ zgodnoœæ odpowiedzi podanych przez
”ducha” ze stanem faktycznym. Notujemy powy¿sze wyra¿aj¹c przypuszcze-
nie, ¿e mamy tu do czynienia z dziewczynk¹ która jest wyj¹tkowym medium.
W ka¿dym razie, sam fakt zas³uguje na uwagê. („Gazeta W¹growiecka” nr 75
z 1.04.1934,„Kurier Poznañski” nr 146 z 31.03.1934)

Dnia 3 bm. o godz.21:30 pod ko³a parowozu poci¹gu osobowego linii Byd-
goszcz – Poznañ dosta³ siê 65-letni Joachimiak, by³y mieszkaniec Skoków,
mieszkaj¹cy u swego szwagra p. Szwarza w Raczkowie. W Murowanej  Goœli-
nie zamieszkuje jego córka p. Koœmicka. Przyby³y dr Foerster stwierdzi³ œmieræ
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a miejsce wypadku zabezpieczono do czasu przybycia komisji œledczej. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 77 z 5.04.1934)

W dniu 4 bm. pob³ogos³awi³ ks. prob. Zamys³owski w koœciele parafialnym
w Skokach zwi¹zek ma³¿eñski miêdzy p. Stanis³aw¹ Mieliñsk¹ ze Skoków a p. Ja-
nem Paulusem z Inowroc³awia. („Gazeta W¹growiecka” nr 78 z 6.04.1934)

Z dniem 1 kwietnia komendant posterunku Policji Pañstwowej w Skokach
starszy posterunkowy Mieczys³aw Miku³a otrzyma³ awans na przodownika
a posterunkowi Józef S³oma i Stanis³aw Naro¿ny na starszych posterunkowych.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 78 z 6.04.1934)

Skoki - Miejscowy Komitet Pomocy dla Bezrobotnych obdarzy³ z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych 98 rodzin ze Skoków. Przy piêknie przybranych sto³ach
zebrali siê bezrobotni, do których przemówili  ks. prob. Zamys³owski oraz bur-
mistrz p. Smekta³a. W ten sam sposób obdarzy³y swoich biednych panie nale-
¿¹ce do Stowarzyszenia œw. Wincentego a Paulo. („Gazeta W¹growiecka”
nr 78 z 6.04.1934)

W nocy z 31.3 na 1.04. w³amano siê do kurnika p. Migda³y gajowego
w Paw³owie Skockim i skradziono 7 kur, które policja skocka znalaz³a u znanej
z³odziejki drobiu p. Nowakowej w Dzwonowie. („Gazeta W¹growiecka” nr 78
z 6.04.1934)

Pod Skokami straszy duch Franciszka Surdyka który w dniu 14.08.1933 r.
utopi³ siê w Jeziorze Turostowskim. („Gazeta W¹growiecka” nr 78 z 6.04. i nr
83 z 12.04.1934)

W Skokach „Stowarzyszenie Kobiet Katolickich” wystawi³o sztukê ama-
torsk¹ pt: „Ciotka Karola”. Po przedstawieniu odbywa³a siê do rana zabawa
taneczna przy dŸwiêkach orkiestry miejscowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
pod dyrekcj¹ Stefana Sawickiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 85 z 14.04.1934,
”Kurier Poznañski” nr 174 z 19.04.1934)

W tych dniach na rêce prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Skokach p. Antoniego Stefaniaka wp³ynê³o pismo urzêdu Wojewódzkiego
w Poznaniu z dnia 30.03.br. zawiadamiaj¹ce  o wpisaniu skockiego stowarzy-
szenia do Rejestru Stowarzyszeñ i Zwi¹zków Poznañskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego pod numerem 140. Poprzez ten wpis T.G. „Sokó³” uzyskuje osobowoœæ
prawn¹ i mo¿e u¿ywaæ nazwy „stowarzyszenie rejestrowane”. („Kurier Po-
znañski” nr 174 z 19.03.1934, „Gazeta W¹growiecka” nr 85 z 14.04.1934)

Pismem Poznañskiego Kuratorium Szkolnego z dnia 29.01.1934 nr III/8455/34
zostali zatwierdzenia na dalsze 5 lat nastêpuj¹cy cz³onkowie rady nadzorczej
Szko³y Zawodowej Dokszta³caj¹cej w Skokach: ks. prob. Zamys³owski, burmistrz
m. Skoki p. Smekta³a, kierownik szko³y w Skokach Stefan Bi³ozór, mistrz stolarski
Leon Szalow, mistrz piekarski W³adys³aw Kowalski oraz mistrz krawiecki Antoni
Stefaniak. Ostatnich czterech zatwierdzono ponownie na dalsze piêæ lat. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 86 z 15.04.1934, „Kurier Poznañski” nr 174 z 19.04.1934)
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W niedzielê dnia 15 bm. taksówka nr 330 marki „Ford” z Poznania, prowa-
dzona przez p. Czes³awa Mazura z pasa¿erem porucznikiem marynarki p. Wie-
s³awem Jankowskim, uderzy³a tu¿ przed Skokami o kamieñ wysokoœci ? metra
i stoczy³a siê w dó³ z 3 metrowego nasypu. Kierowca wyszed³ z wypadku bez
szwanku, pasa¿er odniós³ pot³uczenia i 3 cm ranê ciêt¹ na czole. Uda³ siê
o w³asnych si³ach na stacjê kolejow¹ w Skokach, gdzie na³o¿ono mu doraŸny
opatrunek. Przyczyn¹ wypadku by³o wyskoczenie dr¹¿ka przy kierownicy
i tylko dziêki zimnej krwi szofera który zd¹¿y³ zahamowaæ, wypadek nie skoñ-
czy³ siê tragiczniej. („Gazeta W¹growiecka” nr 87 z 17.04.1934)

Walne zebranie Stra¿y Po¿arnej w Skokach odby³o siê w dniu 14 bm. w lokalu
p. Glinkiewicza. Zagai³ je naczelnik p. Czerwiñski a protokó³ z ostatniego
zebrania odczyta³ p. Giersig. Na przewodnicz¹cego wybrano burmistrza
p. Smekta³ê, na ³awników pp. Glinkiewicza, Szalowa i Stefaniaka, na sekretarza
p. Gierziga. Burmistrz podziêkowa³ cz³onkom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Skokach za ofiarn¹ ochronê mienia obywatelskiego. Naczelnik p. Czerwiñski
z³o¿y³ oddzielne podziêkowania orkiestrze oraz jej kapelmistrzowi p. S. Sanic-
kiemu. Komisja rewizyjna wnios³a o udzielenie pokwitowania dla ca³ego za-
rz¹du. Dochód wynosi³ 568,30 z³, rozchód 545,35 z³, saldo na rok 1934 23,88 z³.
Orkiestra odby³a 134 lekcje w ci¹gu roku. Z kasy zakupiono za 25 z³ nut, 115 z³
kosztowa³a naprawa instrumentów muzycznych. Naczelnik p. Czerwiñski
¿egna³ wszystkich stra¿aków krótkim przemówieniem, gdy¿ zosta³ przenie-
siony do Poznania. Na prezesa Stra¿y wybrano p. Leona Szalowa, sekretarzem
p. Franciszka Giersiga, skarbnikiem p. Gusta, naczelnikiem p. Jasiñskiego,
zastêpc¹ naczelnika p. Klemenhagena, dowódc¹ p. Leonarda Hepnera, gospo-
darzem p. Szerêgowskiego. Przewodnicz¹cy zebrania wrêczy³ dyplomy uzna-
nia pp: dr Foersterowi ( za 20 lat), Jasiñskiemu i Szalowowi ( za 10 lat).Cz³on-
kami honorowymi zostali mianowani pp: Smekta³a i Czerwiñski. W wolnych
g³osach przemawiali pp: Hepner, Czerwiñski, Smekta³a i Baranowski. Po za³a-
twieniu spraw mniejszej wagi, przewodnicz¹cy zamkn¹³ zebranie. („Gazeta
W¹growiecka” nr 88 z 18.04.1934)

Zebrania Tow.Gimn. „Sokó³” w Skokach zagai³ prezes p. A. Stefaniak, pro-
tokó³ z ostatniego zebrania odczyta³ p. Pilaczyñski. Uchwalono: przeprowa-
dziæ zbiórkê przeznaczon¹ na zlot ogólnopolski w Poznaniu, urz¹dziæ 13 maja
wycieczkê do G³emboczka i zaprosiæ do wspó³udzia³u bratnie organizacje. Przy-
jêto na cz³onków panów: W³adys³awa Przykuckiego, Bronis³awa Mellera, Hie-
ronima ̄ urowskiego, Teofila Szwermera i Z. Neumanna. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 88 z 18.04.1934)

Komitet Pomocy Bezrobotnym w Skokach obdarzy³ œwiêconym 65 rodzin.
(„Kurier Poznañski” nr 174 z 19.04.1934)

Dnia 15 bm. w lokalu zebrañ odby³y siê obrady Towarzystwa Przemys³ow-
ców w Skokach po kierunkiem prezesa p. Antoniego Stefaniaka. Prezes omówi³
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sprawê nowelizacji prawa przemys³owego oraz z³o¿y³ sprawozdanie z zjazdu
delegatów. W dyskusji udzia³ brali pp. mgr Kuhnen, Michalski, Kamiñski, Œló-
sarczyk, Przykucki, Burzyñski i Stefaniak. Ubolewali, ¿e obecne ko³a rz¹dowe
zd¹¿aj¹ do skrêpowania myœli niezale¿nej, zaznaczali, ¿e mimo to kupiectwo
i rzemios³o bêd¹ siê dalej organizowa³y dla obrony swoich praw. („Gazeta
W¹growiecka” nr 89 z 19.04.1934)

Zwyciêzc¹ tygodniowego strzelania zakoñczonego w niedzielê 22 bm. a urz¹-
dzonego przez Tow. Gimn. „Sokó³” z W¹growca zosta³ p. Antoni Skarbiñski
ze Skoków, otrzymuj¹c nagrodê g³ówn¹- kajak. („Gazeta W¹growiecka” nr 93
z 24.04.1934)

Skoki - Zebranie M³odych Polek odby³o siê w dniu 19 bm. w Ognisku w obec-
noœci patrona ks. prob. Zamys³owskiego i p. Smekta³owej. Przewodniczy³a  pre-
zeska dh. Zofia Glinkiewiczówna, protokó³ z ostatniego zebrania odczyta³a
sekretarka dh. £aszewska. Nastêpnie dh. £ucja Nowicka odczyta³a referat
pt. „¯yciorys Adama Mickiewicza” a dh. Irena Pilaczyñska deklamacjê
pt. „Strumyk”. Na zjazd 15-lecia Z.M.P.w Poznaniu wybrano dh: Glinkiewi-
czównê, Szniederównê i Szewczyñsk¹. Zebranie uchwali³o wycieczkê do Lechlina
na zebranie M³odych Polek. Po odœpiewaniu pieœni „Hej do apelu”, prezeska
solwowa³a zebranie has³em” Sprawie s³u¿”. („Gazeta W¹growiecka” nr 95
z 26.04.1934)

W najbli¿szym czasie odbêd¹ siê w Skokach wybory do rady Miejskiej.
W sk³ad Komisji Wyborczej z nominacji weszli pp: wiceprezes T.G. „Sokó³”
W. Daniel (jako przewodnicz¹cy), kierownik szko³y Bi³ozor (zastêpca przewodni-
cz¹cego) i jako cz³onkowie pp: Roman Hepner, Leon Walter, Jan Jaskólski,
Kazimierz Markiewicz, W³adys³aw Modlibowski, J. ¯migrodzki i Jan Maækowiak.
Wybory odbêd¹ siê w dniu 27 maja br. („Gazeta W¹growiecka” nr 101 z 3.05.1934)

Lechlin - Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej w Lechlinie oddzia³ w Przy-
siece urz¹dzi³o w czytelni m³odzie¿owej w Przysiece zebranie plenarne w obec-
noœci  patrona ks. dra prob. Abta z Lechlina i p. Moszczeñskiej. Referat o mo-
ralnoœci m³odzie¿y wyg³osi³ sekretarz dh. Ludwik Suterski z Przysieki, potem
odczyt o kanonizacji ks. Jana Bosko a wreszcie nast¹pi³o czytanie ksi¹¿ki
o treœci religijnej z t³umaczeniem jej przez ks. dra Abla. Na koniec wyg³oszo-
no kilka deklamacyj i omówiono wycieczkê. Zebranie zakoñczono hymnem
„Bo¿e coœ Polskê”. („Gazeta W¹growiecka” nr 103 z 6.05.1934)

Walne zebranie Bractwa Kurkowego w Skokach odby³o siê dnia 10 bm.
Obradom przewodniczy³ dr Marian Foerster, protokó³ z ostatniego zebrania
odczyta³ Szczepan Nowicki. Po sprawozdaniu przyst¹piono do wyboru nowe-
go zarz¹du na 1934 rok, który ukonstytuowa³ siê w sposób nastêpuj¹cy:
dr Marian Foerster (przewodnicz¹cy), Ratajczak (sekretarz), Stefan Œlósar-
czyk (skarbnik i major), W³adys³aw Kowalski (komendant). Na cz³onka brac-
twa  przyjêto Jana Katca. („Gazeta W¹growiecka” nr 109 z 15.05.1934)
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Zebranie Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Skokach odby³o siê 11 bm.
w lokalu p. Pilaczyñskiego pod przewodnictwem p. Tarkowskiej. Protokó³ od-
czyta³a sekretarka p. Kaczmarkówna, nastêpnie przyst¹piono do omówienia
sprawy zjazdu okrêgowego kobiet katolickich, który odbêdzie siê w Skokach
w drugie œwiêto Zielonych Œwi¹tek. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, preze-
ska zebranie zamknê³a. („Gazeta W¹growiecka” nr 109 z 15.05.1934)

Skoki - W Œwiêto Wniebowst¹pienia za³o¿y³ ks. prob. Zamys³owski parafialn¹
„Akcjê Katolick¹” w sk³ad której wesz³y: Katolickie Towarzystwa Robotni-
ków Polskich ze Skoków i Roszkowa, Stowarzyszenia Kobiet Katolickich
ze Skoków, Rakujad i Budziszewka, Stowarzyszenia M³odych Polek ze Skoków
i Roszkowa i Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej ze Skoków. Prezesem zosta³
p. Stefan Dziembowski z Rakujad, wiceprezesem p. mgr Kuhnen  ze Skoków,
sekretarzem p. J. Kaczmarkówna. („Gazeta W¹growiecka” nr 110 z 16.05.1934)

Zjazd Stowarzyszeñ Kobiet Katolickich Okrêgu Goœliñskiego odby³ siê w Sko-
kach w drugie œwiêto Zielonych Œwi¹tek. O godz. 10 stan¹³ w ogrodzie war-
szawskiej Akademii Sztuk Piêknych d³ugi szereg cz³onkiñ (480) z licznemi
sztandarami, sk¹d przy dŸwiêkach O.S.P. ze Skoków wyruszono do koœcio³a
na nabo¿eñstwo. Mszê œw. celebrowa³ ks. prob. Zamys³owski, kazanie wyg³o-
si³ ks. major Michalski z Budziszewka. Po mszy pochód uda³ siê do pa³acu,
gdzie odby³ siê wspólny obiad, podczas którego przygrywa³a orkiestra. O go-
dzinie 14 rozpoczê³y siê obrady, które zagai³ ks. prob. Zamys³owski. Na prze-
wodnicz¹cego obrad wybrano ks. Adamka z Murowanej Goœliny, na sekretar-
kê p. Rynarzewsk¹ z Murowanej Goœliny. Przy stole prezydialnym miejsca
zajêli: dyrektor Zwi¹zku Kobiet Katolickich ks. Marlewski z Poznania, ks. dzie-
kan Haase z Kicina, ks. dr Abt z Lechlina, ks. prob. Zamys³owski ze Skoków,
ks. prob. WoŸniak z D³ugiej Goœliny, ks. Michalski z Budziszewka, panie z patro-
natu ziemiañskiego: p. Moszczeñska z Przysieki, p. Dziembowska z Rakujad
i p. Ch³apowska ze Stawian i p. A. Stefaniak  jako przedstawiciel „Gazety
W¹growieckiej”. Po za³atwieniu formalnoœci uczczono pamiêæ zmar³ych cz³on-
kiñ. Nastêpnie sprawozdanie z dzia³alnoœci okrêgu z³o¿yli kolejno: prezeska
okrêgowa p. Stopowa z Kicina, sekretarka okrêgowa p. Rynarzewska z Muro-
wanej Goœliny i skarbniczka p. Beszterdowa z Kicina. Z sprawozdañ wynika,
¿e w roku ubieg³ym przyby³o w okrêgu 200 cz³onkiñ oraz powsta³y dwa nowe
Stowarzyszenia. Obecnie okrêg goœliñski liczy 800 cz³onkiñ. Po sprawozdaniach
p. Stopowa  wyg³osi³a referat pt. „Higiena cia³a i ducha”. W czasie trwania
referatu przybyli : ks. prob. Wróblewski i patronka stowarzyszenia w¹growiec-
kiego p. doktorowa Kuliñska. Drugi referat o pobycie w czasie uroczystoœci
wielkanocnych w Rzymie wyg³osi³a sekretarz Zwi¹zku p. Janina KaŸmierska
z Poznania. Nastêpnie odby³o siê zamkniêcie konkursu okrêgowego. I-sz¹ na-
grodê  zdoby³o Stowarzyszenie z Kicina, II-g¹ z Murowanej Goœliny, III-i¹
ze Skoków, IV- gospodyni zjazdu p. Tarkowska, prezeska Stow. ze Skoków.
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Nagrodami by³y obrazy wykonane przez prezeskê Stowarzyszenia z Bolechowa
p. Myszkowsk¹. Potem nast¹pi³o œlubowanie wszystkich zebranych cz³onkiñ.
Zjazd okrêgowy, po podziêkowaniach dyrektora  ks. Marlewskiego z Poznania
zakoñczono wspólnym œpiewem „My chcemy Boga”. Po obradach odby³a siê
wspólna kawa z urozmaiceniami. Przygrywa³a orkiestra O.S.P. ze Skoków pod
dyrekcj¹ kapelmistrza p. Stefana Sanickiego. Kolejny zjazd odbêdzie siê w dniu
10 czerwca w Poznaniu. („Gazeta W¹growiecka” nr 117 z 25.05.1934)

Bli¿yce - W ubieg³y czwartek w godzinach po³udniowych wybuch³ po¿ar
w zabudowaniach gospodarza G³adysza. Spali³a siê do szczêtu stodo³a i chlew.
Po¿ar powodowa³y nieletnie dzieci gospodarza, które w stodole bawi³y siê
zapa³kami. („Gazeta W¹growiecka” nr 120 z 29.05.1934)

W wyniku ogólnego porozumienia wybory do Rady Miejskiej w Skokach
nie odby³y siê. W nowej radzie reprezentowane s¹ wszystkie stany: 7 kupców-
rzemieœlników, 2 urzêdników, 2 robotników i 1 Niemiec. S¹ to: Stanis³aw Kuhnen
(aptekarz), Józef Burzyñski (mistrz rzeŸniczy), Stefan Slósarczyk (mistrz piekar-
ski), Adam Œwi¹tkowski (mistrz rzeŸniczy), Antoni Stefaniak (mistrz krawiecki),
Jan Kaczmarek (naczelnik poczty), Klemens Baranowski (mistrz œlusarski),
Stanis³aw Jasiñski (przedsiêbiorca budowlany), Leokadia Jakuszowa (nauczy-
cielka), Stefan Kasprzak (robotnik), Franciszek Kwietniewski (robotnik) i Jan
Koenig (kupiec). („Gazeta W¹growiecka” nr 120 z 29.05.1934)

W ostatnich dniach w³ama³ siê do mieszkania p. Ignacego Jaœniaka leœni-
czego w Paw³owie Skockim, przez wyciêcie szyby w oknie, z³odziej i skrad³
mu fuzjê, lornetkê, budzik, zegarek z³oty mêski, obr¹czkê œlubn¹, brzytew i 30 z³.
gotówki. W wyniku dochodzenia które przeprowadzi³ posterunek policji pañ-
stwowej w Skokach, przytrzymano jako podejrzanego 17-letniego Pudana
z Paw³owa Skockiego, cz³onka organizacji Strzeleckiej, który przyzna³ siê do kra-
dzie¿y. Fuzjê i lornetkê znaleziono na drzewie na wysokoœci 15 m, inne rzeczy
by³y zakopane w ziemi. Z gotówki zd¹¿y³ straciæ 4 z³. („Gazeta W¹growiecka”
nr 120 z 29.05.1934)

Skoki - W drugie œwiêto Zielonych Œwi¹tek odby³o siê tradycyjne strzelanie
miejscowego Bractwa Kurkowego. Godnoœæ króla kurkowego na rok bie¿¹cy
zdoby³ sekretarza Bractwa p. Ajczak, I rycerzem zosta³ p. Wac³aw Jeszke ( król
z roku ubieg³ego), II rycerzem p. Stanis³aw Przykucki. Wszystkich Braci goœci³
król z staropolsk¹ goœcinnoœci¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 121 z 30.05.1934)

Jarmark w Skokach który odby³ siê w czwartek, przyci¹gn¹³ do Skoków
wielu cha³aciarzy kupców ¿ydowskich. Z powodu braku gotówki i œcis³ego
przestrzegania has³a „ Swój do Swego”, ¯ydzi nie zrobili dobrego interesu.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 121 z 30.05.1934)

Procesja Bo¿ego Cia³a w Skokach odby³a siê jak corocznie bardzo uroczy-
œcie. Miasto przybrano zieleni¹ i kwiatami. O godz.10:30 wyruszy³a procesja
z koœcio³a. W procesji wziê³y udzia³ organizacje ze sztandarami; celebrowa³ j¹
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ks. Zamys³owski. Stra¿ honorow¹ przy baldachimie pe³ni³a Dru¿yna B³êkitna
przy Placówce Hallerczyków. Cztery o³tarze mieœci³y siê w Rynku: I-y
u p. Sanickiego, II-i u p. dr Foerstera, III-i u p. £uckiego, IV-y u p. Kie³czewskiego.
Pienia koœcielne wykona³ chór koœcielny pod batut¹ organisty p. Herkta.
W czasie  procesji wtórowa³a orkiestra O.S.P. w Skokach pod kierunkiem
p. St. Sanickiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 126 z 6.06.1934)

Stowarzyszenie M³odych Polek w Skokach obchodzi³o swoje œwiêto bardzo
uroczyœcie. Rano stawi³y siê do koœcio³a ze swoim sztandarem na mszê œw.
Kazanie okolicznoœciowe wyg³osi³ ks. prob. Zamys³owski. O godz.4 po po³u-
dniu odby³a siê uroczysta akademia w sali p. Pilaczyñskiego. Zagai³a j¹ preze-
ska  Zofia Glinkiewiczówna, witaj¹c patronat oraz rodziców druhen. Potem
odda³a przewodnictwo ks. prob. Zamys³owskiemu. Po odœpiewaniu pieœni ho³-
du,  druhna Szneiderówna odczyta³a pierwsz¹ czêœæ sprawozdania ze zjazdu
M³odych Polek w Poznaniu. Nastêpnie druhna Kobusówna wyg³osi³a referat
pt. „Maria Polsce Królowa” a druhna Maækowiakówna deklamacjê. Na zakoñ-
czenie odby³a siê wspólna herbata. („Gazeta W¹growiecka” nr 126 z 6.06.1934)

Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Skokach odby³o siê dnia
31.05. w lokalu p. Pilaczyñskiego. Obradom przewodniczy³ druh A. Stefaniak.
Po odczytaniu protoko³u z poprzedniego zebrania przez druha  W³. Przykuc-
kiego, przyst¹piono do sprawy zbiórki w dniu 3 bm. Omówiono przygotowania
do wystêpu „Soko³a” który urz¹dza w dniu 10.06. na placu p. Bystrzyckiego.
Z listy cz³onków skreœlono pp. Bronis³awa Mellera i Franciszka Tarnowskiego
za niestosowanie siê do zarz¹dzeñ zarz¹du. Na nowych cz³onków przyjêto:
Jana Wojneckiego, Mariana Go³embowskiego, Franciszka Frasoñskiego,
Rogozieckiego i W³adys³awa Hurtiga. Zebranie solwowa³ prezes has³em „Czo-
³em”. („Gazeta W¹growiecka” nr 126 z 6.06.1934)

Skoki - W nocy z 2/3 bm. oko³o godz. 2 mieszkañcy okolic Ma³ego Rynku
przebudzeni zostali niesamowitymi krzykami przy akompaniamencie wrza-
sków i t³uczenia szyb. Wyrwanym ze snu przedstawi³ siê ciekawy obraz spu-
stoszenia domu p. Krzywosz¹dzkiego. Wybito szyby i drzwi boczne prowadz¹ce
do restauracji i hurtowni tytoniowej. Dochodzenie policyjne wykaza³o, ¿e sprawc¹
tych bandyckich wyczynów by³ Wiktor Daniel ze Skoków, prezes Zwi¹zku
Rezerwistów, wiceprezes Zwi¹zku Strzeleckiego i ostatnio, z nominacji staro-
sty przewodnicz¹cy komisji wyborczej do rady miejskiej, uprzywilejowany
koncesariusz na handel broni¹ i amunicj¹. Sprawca oœwiadczy³, ¿e gotów jest
wyrz¹dzone szkody pokryæ. Nadmieniæ nale¿y, ¿e p. Daniel ju¿ o godz. 11:30
wieczorem zamierza³ wybiæ szybê p. Krzywoszêdzkiemu, czemu przeszko-
dzi³ nocny stró¿ p. Fertsch. („Gazeta W¹growiecka” nr 129 z 9.06.1934)

Wczorajszej niedzieli odby³a siê w Skokach wspania³a impreza zorganizo-
wana przez  gniazdo „Soko³a”. Program obejmowa³ pokazy sportowe, zabawê
i gry. Przyby³y wycieczki gniazd z W¹growca, Mieœciska i Popowa Koœcielnego
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w liczbie oko³o 40 osób. Po zabawie na wolnym powietrzu, zamiejscowe orga-
nizacje opuszcza³y Skoki dopiero po godzinie 9 wieczorem. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 131 z 12.06.1934)

W sobotê dnia 9 bm. odby³o siê uroczyste wprowadzenie w urz¹d nowej
Rady Miejskiej, na intencjê której odprawi³ mszê œw. ks. Zamys³owski. Zebranie
zagai³ burmistrz Smekta³a, nastêpnie przyst¹piono do wyboru poszczególnych
komisji, Do komisji rewizyjnej weszli: ks. prob. Zamys³owski jako przewodni-
cz¹cy, Antoni Stefaniak, Jan Kaczmarek i Franciszek Kucharski jako cz³onkowie,
do komisji rzeŸni: Stanis³aw Jasiñski, W³adys³aw Goœciñski i  Antoni Skarbiñski.
Komisjê opieki spo³ecznej tworz¹: Leokadia Jakuszowa  i Adam Œwi¹tkowski.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 134 z 16.05.1934)

Dnia 10 bm. odby³o siê zebranie plenarne Stowarzyszenia M³odych Polek
w Lechlinie w ognisku Przysieka, przy udziale p. Moszczeñskiej. Omawiano sprawê
delegowania na obóz letni i wycieczki do Ujœcia. Piêknie opracowany referat
o bohaterskim ks. Skorupce wyg³osi³ druh skarbnik J. Suterski z Przysieki. Zebra-
nie zakoñczono, po wyg³oszonych deklamacjach, wspólnym odœpiewaniem pie-
œni „Bo¿e coœ Polskê”. („Gazeta W¹growiecka” nr 135 z 16.06.1934)

Skoki 23 czerwca - Wstrz¹saj¹ca œmieræ m³odej mê¿atki. Wczoraj tj. 22 bm.
o godz. 9:20 rano, pod poci¹g osobowy nr 1742 zmierzaj¹cy z Poznania do
Bydgoszczy, pod stacj¹ S³awa rzuci³a siê 23-letnia mê¿atka Malcowa
z domu Cykówna, córka emerytowanego urzêdnika kolejowego z Czempinia.
zamieszka³a w S³awicy. Rok temu wysz³a za m¹¿ za Franciszka Malca wno-
sz¹c 2.200 z³ posagu. Z powodu du¿ego spadku toru kolejowego maszynista
nie zdo³a³ zatrzymaæ pêdz¹cego poci¹gu, zw³aszcza i¿ denatka rzuci³a siê pod
ko³a parowozu w ostatniej chwili, omotawszy sobie poprzednio g³owê p³asz-
czem. Cia³o jej zosta³o zupe³nie zmasakrowane. Ko³a poci¹gu obciê³y jej obie
nogi przy tu³owiu, czaszka jest na pó³ przeciêta. Poszarpane cia³o znaleziono
na torze na przestrzeni ok. 20 m. W krótkim czasie po wypadku na miejsce
przyby³ lekarz kolejowy dr Foerster ze Skoków, który stwierdziæ móg³ tylko
zgon denatki. Powodem desperackiego kroku œp. Malcowej by³o z³e traktowa-
nie  jej przez mê¿a i teœciów. W dniu 21  wraca³a do domu po swoje dziecko,
bowiem teœciowie wraz z mê¿em wypêdzili ja z domu, a m¹¿ pobi³ j¹ dotkli-
wie. Po drodze spotka³a 21-letni¹ Helenê Czerwiñsk¹ i poskar¿y³a siê na z³e
traktowanie jej przez mê¿a i teœciów. Stwierdzi³a, ¿e je¿eli m¹¿ nie pozwoli
jej zabraæ dziecka, odbierze sobie ¿ycie. Œp. Malcowa przespa³a siê w stodole
u gospodarza Ko³odziejczaka, poczem uda³a siê na poblisku tor kolejowy, gdzie
tragicznie zakoñczy³a m³ode ¿ycie. Wieœ o samobójstwie rozesz³a siê szybko
po okolicy, wywo³uj¹c powszechne oburzenie dla poœrednich sprawców
jej  œmierci. Mê¿a zmar³ej tragicznie kobiety policja aresztowa³a i odda³a do dys-
pozycji sêdziego œledczego. („Gazeta W¹growiecka” nr 142 z 24. 06. 1934,
”Kurier Poznañski” nr 279 z 24.06.1934)
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Walne  zebranie Banku Ludowego w Skokach odby³o siê w poniedzia³ek
dnia 9 bm. Zagai³ przewodnicz¹cy rady burmistrz Smekta³a. Przewodnictwo
obj¹³ delegat p. dyr. Sza³kowski, na sekretarza powo³ano p. Wojneckiego, na ³aw-
ników pp: Jeszkego i Szalowa. Po treœciwych sprawozdaniach p. Wojneckiego
z ramienia rady nadzorczej p. Smekta³y, powsta³a d³uga i burzliwa dyskusja.
Przyjêto do wiadomoœci rachunek strat i zysków za rok 1933 jednak zarz¹dowi
i radzie nadzorczej nie udzielono pokwitowania a¿ do czasu ustalenia odpo-
wiedzialnoœci poszczególnych cz³onków. W wyborach do rady nadzorczej wy-
brano: burmistrza Smekta³ê, Jakuba Futrê z Potrzanowa, Stanis³awa Przykuc-
kiego ze Skoków, Œwi¹tkowskiego z Bli¿yc, mgr Kuhnena ze Skoków, Szcze-
paniaka z £osiñca i Jana Kaczmarka ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka”
nr 157 z 13.07.1934)

W zabudowaniach rolnika Kazimierza Nawrockiego w £osiñcu powsta³
wskutek wadliwego komina po¿ar, który strawi³ do szczêtu kryty s³om¹ dom
mieszkalny i chlew. Wskutek silnego wiatru ogieñ przeniós³ siê na s¹siednie
budynki Wawrzyñca Zubera, któremu spali³a siê stodo³a i chlew. Straty s¹ znacz-
ne, poniewa¿ pogorzelcy byli ubezpieczeni tylko na sumê 10.000  z³. („Gazeta
W¹growiecka” nr 158 z 14.07.1934)

W nocy z 10/11 bm. skradziono z parku kolonii wypoczynkowej ASP w Sko-
kach namiot barakowy. Podejrzani byli wêdrowni grajkowie, którzy w kolonii
zostali poczêstowani obiadem. Ci sami osobnicy o godz.2 w nocy zostali sp³o-
szeni w pobliskim Lechlinie, gdzie skradli wyrobnikowi Ignacemu Stanis³a-
wowskiemu 7 kurczaków. Stró¿ polowy Stanis³aw Szurynger puœci³ siê za nimi
w pogoñ i przechwyci³ jednego z nich Stefana Bejmowicza z Gniezna, który
upad³ i z³ama³ sobie nogê. Obecnie znajduje siê w szpitalu w W¹growcu pod
dozorem policyjnym. („Gazeta W¹growiecka” nr 158 z 14.07.1934)

Nadzwyczajne walne zebranie chóru koœcielnego w Skokach odby³o siê po
przewodnictwem p. Œlósarczyka, sekretarzowa³ p. Stanis³aw Glinkiewicz. Po prze-
mówieniu ks. prob. Zamys³owskiego wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie: Stefan
Slósarczyk (prezes), Jan Maækowiak (z-ca prezesa), Jan Pruchniewski (sekretarz),
Marta Szwernerówna (z-ca sekretarza) Józef Szneider (skarbnik). Do Komisji
Rewizyjnej weszli pp: Stefan Sanicki, Wiktor Pilaczyñski. Lekcje chóru odby-
waæ siê bêd¹ regularnie we wtorki i pi¹tki o godz.20:30 w ognisku. Przyjmuje
siê nowych kandydatów. („Gazeta W¹growiecka” nr 159 z 15.07. 1934)

Dnia 17 bm. wybuch³ w Skokach o godz.22:15 po¿ar w zabudowaniach
drogerzysty p. Michalskiego. Powodem by³  wybuch beczki z benzyn¹. Po¿ar
ugaszono przez sikawki Wojewódzkiego Zak³adu z Antoniewa i z Roœcinna.
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ cz³onkowie O.S.P. ze Skoków pp: Klemenhagen,
Bratka i Stanislaw Hepner. Spali³a siê sk³adnica z zapasami i górna zachodnia
czêœæ domu mieszkalnego. Zaj¹³ siê dach s¹siedniego domu mieszkalnego, lecz
zdo³ano go ugasiæ. W jednym z pokoi który doszczêtnie uleg³ zniszczeniu,
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wisia³a kopia nowego obrazu Matki Boskiej z D¹brówki i chocia¿ wszystkie
inne obrazy uleg³y spaleniu, ten ma³y obrazek ocala³. („Gazeta W¹growiecka”
nr 162 z 19.07.1934 i nr 163 z 20.07.1934)

W dniu 18 bm. o godz.13:15 w œlusarni p. Hagla w Skokach, zdarzy³ siê nie-
szczêœliwy wypadek. Mianowicie gorzelnia z Roszkowa odda³a do naprawy  puste
beczki od okowity, które umieszczono na podwórzu przed œlusarni¹. Wskutek upa³u
beczki rozgrza³y siê, przy czym nagromadzi³y siê w nich gazy od osadu okowi-
cianego. Gdy w³aœciciel warsztatu wraz z uczniem przyst¹pi³ do naprawiania
uszkodzeñ, nast¹pi³ wybuch nagromadzonych gazów, rozrywaj¹c dno beczki.
Uczeñ  Stanis³aw Rogoziecki uderzony zosta³ wysadzonym dnem w lew¹ nogê
poni¿ej kolana, doznaj¹c zgruchotania koœci. Na miejsce wypadku przyby³ natych-
miast dr Foerster i absolwent medycyny Stanis³aw Ferster, którzy za³o¿yli nie-
szczêœliwemu opatrunek. Odwieziono go autobusem do szpitala w W¹growcu, gdzie
prawdopodobnie dokona siê mu amputacji nogi. („Kurier Poznañski” nr 321
z 20.07.1934)

Dnia 20 bm. wóz mleczarski maj¹tku w S³awie zatrzyma³ siê w Skokach
przed drogeri¹ p. Michalskiego celem poczynienia zakupów. W pewnym momencie
konie siê sp³oszy³y i z ca³ym impetem wpad³y na wóz rzeŸnicki p. Skarbiñskie-
go, który w³aœnie wróci³ z rzeŸni i sk³ada³ miêso do swego sk³adu. Skutek by³
taki, ¿e wóz ze S³awy zosta³ powa¿nie uszkodzony a jeden koñ bardzo pokale-
czony. Nadmieniæ trzeba, ¿e na wozie p. Skarbiñskiego znajdowa³ siê  p. Stani-
s³aw Witkowski, który widz¹c niebezpieczeñstwo zeskoczy³ z wozu unikaj¹c
tem samem okaleczenia. („Gazeta W¹growiecka” nr 165 z 22.07.1934)

Czes³awowi Kêdziorze z Jab³kowa skradziono rower mêski. („Kurier Po-
znañski” nr 333 z 27.07.1934)

Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej w Lechlinie i Przysiece urz¹dzi³o dnia
22 bm. w niedzielê  wycieczkê do Pakoœci i Inowroc³awia. Wyjechano z Przysie-
ki o godz. 6 rano szos¹ przez W¹growiec, Damas³awek, ̄ nin i Barcin do Pako-
œci. Zwiedzano kalwariê i kaplice miasta i okolic, w Inowroc³awiu zwiedzono
miasto i koœcio³y. („Gazeta W¹growiecka” nr 169 z 27.07.1934)

Zebranie M³odych Polek w Skokach odbyte w dniu 23 bm. zagai³a prezeska
Z. Glinkiewiczówna, witaj¹c patrona ks. prob. Zamys³owskiego, p. Smekta³ow¹ i de-
legatki Stowarzyszenia M³odych Polek z Raczkowa. Po odœpiewaniu ho³du pt.„Marii
Œpiewa” odczyta³a sekretarka Kazimiera £aszewska protokó³, który przyjêto bez zmian.
Referat pt. „Maria Konopnicka” wyg³osi³a Irena Pilaczyñska, poczem nast¹pi³a
o¿ywiona dyskusja. Nastêpnie wyg³oszono dwie deklamacje. W wolnych g³osach
ks. Zamys³owski poda³ informacjê o zmianie nazwy Stowarzyszenia M³odych Po-
lek na „Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ̄ eñskiej w Poznaniu Oddzia³ w Sko-
kach”. Nastêpnie uchwalono wycieczkê nad jezioro do Budziszewka. Po wyczer-
paniu porz¹dku obrad i odœpiewaniu „Hej do apelu”, prezeska solwowa³a zebranie
has³em” Sprawie s³u¿”. („Gazeta W¹growiecka” nr 169 z 27.07.1934)
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W Nadm³ynie w rzece Ma³ej We³nie uton¹³ 16-letni Marian Kowalewski
z Kakulina. Jak siê okazuje, u¿ywa³ k¹pieli i trafi³ na g³êbiê a poniewa¿ nie
umia³ p³ywaæ, znalaz³ œmieræ. Zw³oki topielca wydobyto. („Kurier Poznan-
ski” nr 333 z 27.07.1934)

W Antoniewie k/Skoków przy wykonywaniu prac ziemnych przy budowie
pla¿y i p³ywalni  w Zak³adzie Wychowawczym, znaleziono w odleg³oœci 14 m
od jeziora i na g³êbokoœci 40 cm pod powierzchni¹ ziemi koœciotrupa, który
wed³ug dochodzenia znajdowa³ siê tam oko³o 20 lat. Koœciotrup zakopany w po-
zycji siedz¹cej, pochodzi³ od cz³owieka doros³ego. Dochodzenia s¹ utrudnione
z powodu uszkodzenia koœci przez robotników. („Kurier Poznañski” nr 343
z 2.08. 1934)

Skok i - Ostatnio odby³o siê w lokalu p. Pilaczyñskiego zebranie celem utwo-
rzenia komitetu niesienia pomocy powodzianom. W sk³ad komitetu weszli:
ks. prob. Zamys³owski jako przewodnicz¹cy, burmistrz Smekta³a jako sekretarz
i mgr Kuhnen jako skarbnik. Przewodnicz¹cy ustali³ sposób przeprowadzenia
kwesty pieniê¿nej oraz zbierania odzie¿y i bielizny. W dniu 5 bm. Towarzy-
stwo Pañ Mi³osierdzia  przeprowadzi kwestê na terenie koœcio³a, mgr Kuhnen
zajmie siê spraw¹ urz¹dzenia przedstawienia. („Gazeta W¹growiecka” nr 174
z 2. 08. 1934)

Przeprowadzona w ubieg³ym tygodniu na terenie Skoków kwesta na rzecz
powodzian da³a niespodziewany wprost wynik. Zebrano 445,26 z³. Ochotni-
cza Stra¿ Po¿arna zebra³a odzie¿, bieliznê i obuwie o wartoœci ³¹cznej 440 z³.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 178 z 7.08.1934)

Z dniem 1 sierpnia przeszed³ na emeryturê dotychczasowy naczelnik pocz-
ty w Skokach p. Jan Kaczmarek. Funkcjê naczelnika pe³ni asystent pocztowy
p. Leon Kwiatkowski. („Gazeta W¹growiecka” nr 178 z 7.08.1934)

Dnia 2 bm. odby³o siê walne zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Skokach przy udziale zarz¹du okrêgowego. Zagai³ prezes druh A. Stefaniak
witaj¹c prezeskê okrêgow¹ druhnê doktorow¹ Kuliñsk¹ i sekretarza okrêgu
druha Strzeleckiego. Po odczytaniu protoko³u przyst¹piono do odczytania spra-
wozdañ poszczególnych cz³onków zarz¹du. W roku sprawozdawczym prze-
prowadzono rejestracjê Towarzystwa w myœl ustawy o stowarzyszeniach, urz¹-
dzono  wycieczkê do G³êboczka i  zabawê latow¹. Gniazdo wys³a³o dru¿ynê
æwicz¹c¹ na Zlot Jubileuszowy do Poznania i na Zlot Okrêgowy do W¹grow-
ca. W koñcu bra³o Towarzystwo udzia³ we wszystkich obchodach miejsco-
wych narodowych i koœcielnych. W dalszym ci¹gu obrad uzupe³niono w³adze
gniazda. Naczelnikiem wybrano druha Franciszka Witkowskiego, gospodarzem
druha St. Gottschlinga, chor¹¿ym druha Jana Gacê, podchor¹¿ymi druhów:
Stefana Kurczewskiego i Mariana Go³embowskiego. Nastêpnie zatwierdzono
sk³ad komisji rewizyjnej, któr¹ tworz¹: Stanis³aw Ciastowicz, Gottschling
i Skarbiñska. W wolnych g³osach doktorowa Kuliñska apelowa³a do druhów



95

aby nie upadali na duchu i wytrwale pracowali dla idei sokolej. Po wyczerpa-
niu porz¹dku obrad, prezes zebranie zamkn¹³ has³em „Czo³em”. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 178 z 7.08.1934)

£osiniec - Dnia 25 sierpnia odby³a siê w £osiñcu uroczystoœæ 15-lecia
W.T.K.R. po³¹czona z poœwiêceniem sztandaru. O godz.10:30 zebrali siê dele-
gaci z naszego powiatu i liczne s¹siednie towarzystwa wraz z rodzicami chrzest-
nymi na placu gminnym w £osiñcu, aby przy dŸwiêkach orkiestry wyruszyæ
na poœwiêcenie sztandaru do szko³y powszechnej, Na przybranym zieleni¹ dzie-
dziñcu szko³y by³ ustawiony piêkny o³tarzyk przenoœny, od którego stopni
wyg³osi³ przemowê ks. Mazalon z Popowa Koœcielnego. Nastêpnie ks. Mazalon
dokona³ poœwiêcenia sztandaru. Na rodziców chrzestnych poproszono kilka
znanych osobistoœci z ca³ego powiatu, zas³u¿onych i wspó³pracuj¹cych z Kó³-
kami Rolniczymi. Wspólny œpiew „Serdeczna Matko” z towarzyszeniem or-
kiestry, zakoñczy³ akt poœwiêcenia sztandaru. Bezpoœrednio potem odby³o
siê w sali miejscowej uroczyste, jubileuszowe zebranie, które zagai³ prezes miej-
scowego Kó³ka Rolniczego. Po przemówienia prezesa powiatowego oddzia³u
Kó³ek Rolniczych, nast¹pi³o sprawozdanie wiceprezesa miejscowego Kó³ka
Rolniczego p. Stanis³awa Mazurka z dzia³alnoœci za okres sprawozdawczy.
Po sprawozdaniu nast¹pi³o sk³adanie ¿yczeñ przez poszczególnych delegatów
oraz wbijanie gwoŸdzi pami¹tkowych. Po tym akcie zebranie zakoñczono.
Po obiedzie odby³a siê zabawa taneczna, która z powodu deszczu musia³a siê
odbyæ na sali szkolnej. W mi³ej i harmonijnej zgodzie bawiono siê do póŸna
w nocy. („Gazeta W¹growiecka” nr 182 z 11.08.1934)

Panny Godzichówne ze Skoków ofiarowa³y do tutejszego koœcio³a na nowy
Stó³ Pañski dwa obrusy w³asnorêcznie haftowane, a p. Rajska kom¿ê, równie¿
w³asnej pracy. Dziêki pracy ks. prob. Zamys³owskiego i ofiarnoœci parafian,
wykonano w ostatnim czasie w tutejszym koœciele szereg prac renowacyjnych.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 183 z 12.08.1934)

W czwartek dnia 9 bm. odby³o siê zebranie Rady Miejskiej w Skokach pod
przewodnictwem burmistrza p. Smekta³y. Komisja rewizyjna zda³a sprawoz-
danie za czas od 26.05. do 8.08.1934 po którym postawia³a 4 wnioski, które
przyjêto jednog³oœnie. W dalszym ci¹gu obrad uchwalono dodatek komunalny
do op³at pañstwowych od patentów na sprzeda¿ przetworów wódczanych
i spirytusowych na rok 1935. Za³atwiono odmownie odst¹pienie p. Hepnerowi
dzia³ki miejskiej. W sprawie dalszej rozbudowy rzeŸni miejskiej uchwalono
wnieœæ sprzeciw do województwa o wstrzymanie zarz¹dzenia z powodu ciê¿-
kiego stanu gospodarczego jak równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e w obecny stan
rzeŸni odpowiada zupe³nie miejscowym warunkom. W dalszym ci¹gu uchwa-
lono wniosek obywatelski o bezzw³oczne przywrócenie na miejscowym gma-
chu szkolnym historycznego napisu: „Szko³a katolicka rok pañski 1919 ”, usu-
niêtego przez kierownika szko³y p. Bi³ozora bez zgody korporacji miejskich.
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W koñcu interpelowa³ radny p. Kwietniewski w sprawie otoczenia opiek¹ sta-
rych polskich pami¹tek z roku 1716, które podlegaj¹ systematycznemu nisz-
czeniu. („Gazeta W¹growiecka” nr 183 z 12.08.1934)

Do ogrodu Alfonsa Duji w Paw³owie Skockim zakrad³o siê trzech osobni-
ków z zamiarem kradzie¿y owoców. Gdy Duja zawezwa³ ich do puszczenia
ogrodu, nieproszeni goœcie rzucili siê na niego z laskami. Wówczas Duja strzeli³
w obronie w³asnej z rewolweru, rani¹c ciê¿ko 20-letniego Ignacego Dobrzy-
kowskiego ze Stawian, którego przewieziono do szpitala w W¹grówcu. („Ku-
rier Poznañski” nr 367 z 17.08.1934)

Wyrokiem S¹du Grodzkiego w W¹growcu z dnia 13 bm. zas¹dzony zosta³
Edmund Naro¿ny z Lechlinka za zniewagê pe³ni¹cego s³u¿bê st.posterunko-
wego Józefa S³omê ze Skoków na 6 tygodni bezwzglêdnego aresztu. („Gazeta
W¹growiecka” nr 186 z 17.08.1934)

W ostatnich dniach pas¹cy byd³o ch³opcy 13 -letni Franciszek Karwacki
i 8-letni Mieczys³aw Paluch, odkrêcili od toru kolejowego 10 œrub, które ukryli
w trawie. Tylko dziêki nadzorcy toru który w czas to zauwa¿y³, uda³o siê unik-
n¹æ strasznych skutków lekkomyœlnej zabawy dzieci. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 186 z 17.08.1934)

W ubieg³ym tygodni m³ócili bezprawnie na polach maj¹tku Jab³kowo jacyœ:
Kuliñski, Palasiewicz i Szymañski z Popowa Koœcielnego i Bia³o¿yñski  z Ocho-
dzy. Gdy administrator maj¹tku p. Jarosz chcia³ ich sp³oszyæ, z³odzieje oddali
do niego dwa strza³y z rewolweru, które na szczêœcie chybi³y. Dziêki energicz-
nemu œledztwu sprawcy zostali przez posterunek policji w Skokach ujêci
i odstawieni do sêdziego œledczego w W¹growcu. („Gazeta W¹growiecka”
nr 186 z 17. 08. 1934)

W sobotê w godzinach wieczornych skradziono z mieszkania wójta w Sko-
kach p. Maækowiaka s³u¿bowy rower wójtostwa obwodu Skoki. Silnie podej-
rzany by³ cz³onek miejscowego „Strzelca” Kazimierz Kostrzewa, który posia-
da³ klucz od œwietlicy strzeleckiej, która mieœci siê w tym samym mieszkaniu
oraz by³y wychowanek Zak³adu Wychowawczego w Antoniewie Stanis³aw
Wtorowski, który przepad³ bez wieœci i jest poszukiwany przez policje. Ko-
strzewa przyzna³ siê ,¿e skrad³ z wójtostwa 2 pompki od rowerów, które poli-
cja mu odebra³a. Nawiasem dodaæ nale¿y, ¿e wójt Maækowiak  jest prezesem
miejscowego „Strzelca” a Kostrzewa porz¹dkowym. („Gazeta W¹growiecka”
nr 187 z 18. 08. 1934)

Dnia 8 bm. skradziono w Grzybowie na szkodê p. Heleny WoŸniakowej
trzy pó³szorki robocze. Policja skocka znalaz³a ³up w lesie siernickim i zwró-
ci³a poszkodowanej. („Gazeta W¹growiecka” nr 187 z 18.08.1934)

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y w Lechlinie i Przysiece odby³o ple-
narne zebranie w czytelni w Przysiece, w obecnoœci opiekunki stowarzyszenia
p. Moszczeñskiej. Nowy statut odczyta³ druh prezes E. Matuszak, nastêpnie
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omówiono wspóln¹ komuniê œw. dla wszystkich druhów i odœpiewano „Rado-
sne gotów” i „Krakowiaka”.  Skarbnik druh Sulerski zda³ sprawozdanie z wy-
cieczki do Pakoœci i Inowroc³awia. Pozatem wyg³oszono referat na temat woj-
ny œwiatowej i kilka deklamacyj. Na zakoñczenie druh Kufel zadeklamowa³
wiersz o œw. Franciszku i wspólnym œpiewem „My chcemy Boga” zakoñczo-
no zebranie. („Gazeta W¹growiecka” nr 188 z 19.08.1934)

W dniu 17 bm. zmar³a w Skokach œp. W³adys³awa Michalska, znana na
terenie naszego miasteczka dzia³aczka spo³eczna. W pogrzebie bra³y udzia³
liczne towarzystwa ze sztandarami i wieñcami. Kondukt prowadzi³  ks. Zamy-
s³owski  w asyœcie dwóch ksiê¿y. Nad trumn¹ ksi¹dz proboszcz wyg³osi³ prze-
mówienie w którym podkreœli³ zalety zmar³ej. W tym tygodniu odby³ siê  rów-
nie¿  pogrzeb œp. H. Wehnerowej. („Gazeta W¹growiecka” nr 191 z 23.08.1934)

Jubileusz 15-lecia pracy zawodowej obchodzi³ w tych dniach skocki orga-
nista p. Jan Herkt. Mszê œw. w jego intencji odprawi³ prob. Zamys³owski. Wie-
czorem odby³a siê wspólna kawa, podczas której wrêczono panu organiœcie
upominek. Prezes chóru koœcielnego p. Stefan Slósarczyk oraz p. Maækowiak
wyg³osili piêkne przemówienia a panie Glinkiewiczówna i Szewczykówna
deklamacje. Na zakoñczenie p. Herkt w serdecznych s³owach podziêkowa³
za ¿yczliwoœæ i dowody szczerego przywi¹zania. („Gazeta W¹growiecka” nr 191
z 23.08.1934)

Z nowym rokiem szkolnym obj¹³ urzêdowanie w szkole w Skokach na-
uczyciel p. Tadeusz Paterski, poprzednio nauczyciel w szkole w Kaliszanach.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 191 z 23.08.1934)

S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ B. Noak’a na 8 miesiêcy wiêzienia, Aloj-
zego Kubackiego i Lecha Popelskiego ze Skoków za kradzie¿ leœn¹ na 42 z³
grzywny wzglêdnie 2 dni pracy leœnej. („Gazeta W¹growiecka” nr 191
z 23.08.1934)

W Rejowcu uleg³a zatruciu grzybami rodzina Guziena. 9-letnia córka i matka
ciê¿ko chora le¿y w szpitalu w W¹growcu. („Gazeta W¹growiecka” nr 197
z 30.08.1934)

Skoki - Ostatnio odby³o siê zebranie Stowarzyszenia Kobiet Katolickich
przy licznym udziale cz³onkiñ. Obradom z udzia³em patrona  ks. prob. Zamy-
s³owskiego przewodniczy³a prezeska p. Tarkowska. Po referacie patrona o ¿yciu
N.M.Panny uchwalono pielgrzymkê piesz¹ do D¹brówki Koœcielnej w dniu
9 wrzeœnia. Po za³atwieniu spraw organizacyjnych zebranie zamkniêto. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 197 z 30.08.1934)

Nadzwyczajne zebranie Towarzystwa Przemys³owców w Skokach odby³o
siê w dniu 28 bm. w lokalu p. Pilaczyñskiego. Obrady zagai³ prezes p. Stefaniak.
Na przewodnicz¹cego zebrania wybrano p. Szalowa, sekretarzem p. Markie-
wicza. Walne zebranie zatwierdzi³o cz³onkami honorowymi pp: Kazimierza
Sanickiego, St. Przykuckiego oraz d³ugoletniego prezesa p. Szczepana Nowickiego.
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Nastêpnie uchwalono uroczysty obchód 40-lecia istnienia Towarzystwa w dniu
7.10.br. Do komitetu wykonawczego obchodów wybrano pp: Stefaniaka, No-
wickiego, Sanickiego, Króla, Stefana Pilaczyñskiego, Katza, Szalowa, Bara-
nowskiego i Skarbiñskiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 198 z 31.08.1934)

Dnia 28.08. odby³o siê zebranie rady Miejskiej w Skokach pod przewodem
burmistrza Smekta³y. W pierwszym punkcie obrad przyjêto i uchwalono jed-
nog³oœnie regulamin obrad rady i poprawkê wniesion¹ przez radnego p.mgr
Kuhnena  do art.35 w myœl drugiego rozporz¹dzenia wykonawczego do usta-
wy samorz¹dowej (Dz.U.nr 100 poz.769). Nastêpnie przyjêto i uchwalono po
d³ugiej dyskusji regulamin komisji opieki spo³ecznej z instrukcj¹ dla opieku-
nów spo³ecznych. Na wniosek mgr Kuhnena skreœlono par.75. Na wniosek
radnego Stefaniaka wybrano p. Œlósarczyka trzecim cz³onkiem komisji opieki
spo³ecznej. Sprawê zaanga¿owania lekarza weterynaryjnego do tutejszej rzeŸ-
ni miejskiej uchwalono na razie wstrzymaæ do wyjaœnienia sytuacji co do jej
rozbudowy. Jak wiadomo województwo domaga siê tego, mimo ¿e obecna
rzeŸnia a¿ nadto starczy dla miejscowych warunków. W sprawie nabycia no-
wego kot³a do gazowni miejskiej polecono Magistratowi zasiêgn¹æ ofert
na dostawê oraz jako rzeczoznawcê z grona rady wyznaczono radnego Bara-
nowskiego. Wniosek nag³y stawiony przez burmistrza o wydzier¿awienie dwu-
morgowej dzia³ki miejskiej oddalono na wniosek wiceprzewodnicz¹cego ko-
misji rewizyjnej p. Stefaniaka, do czasu dok³adnego zapoznania siê komisji
rewizyjnej z maj¹tkiem miejskim. Nastêpnie interpelowali radni pp. Kasprzak
i Kwietniewski w sprawie zatrudniania przez miejscowych pracodawców ro-
botników spoza obrêbu miasta, z pominiêciem miejscowych bezrobotnych.
Wniosek ten gor¹co poparli radni pp. mgr Kuhnen  i Stefaniak.W odpowiedzi
p. burmistrz oœwiadczy³, ¿e w przysz³oœci Magistrat poci¹gnie do odpowie-
dzialnoœci bezwzglêdnej pracodawców którzy bêd¹ anga¿owaæ zamiejscowych
robotników wbrew istniej¹cym przepisom. („Gazeta W¹growiecka” nr 201
z 4.09.1934)

W nocy  z 1 na 2 bm. skradziono w Grzybowicach na szkodê rolnika Edwarda
Zellmera 58 kur i 25 kg ospy ¿ytniej. („Gazeta W¹growiecka” nr 203 z 6.09.1934)

W niedzielê dnia 2 bm. urz¹dzi³o Towarzystwo Gimnastyczne ”Sokó³”
w Skokach zabawê na rzecz powodzian. Obywatelstwo imprezy tej nie popar-
³o, choæ na innych zabawach nieomal s¹ wszyscy! („Gazeta W¹growiecka”
nr 206 z 9.09.1934)

Dnia 5 bm. odby³o siê plenarne zebranie Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñ-
skiej w Skokach. Obradom przewodniczy³a prezeska okrêgowa Zofia Glinkie-
wiczówna. Sekretarka odczyta³a protokó³ z ubieg³ego zebrania, który przyjêto
bez zmian. Nastêpnie druhna prezeska odczyta³a referat pt. „Koœció³ krzewicielem
wiary i nauki”. W dalszym ci¹gu uchwalono pielgrzymkê do D¹brówki Koœciel-
nej oraz wycieczkê do Raczkowa w dniu 16 bm. na odpust. Po za³atwieniu
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innych spraw zakoñczono zebranie wspólnym œpiewem „PójdŸ do Jezusa”.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 206 z 9.09.1934)

Lokalny komitet pomocy ofiarom powodzi ze Skoków zebra³ w miesi¹cu
sierpniu 473,43 z³ a wójtowski komitet 521,20 z³. („Gazeta W¹growiecka”
nr 208 z 12.09.1934)

W dniu 10 bm. odby³o siê zebranie rady Miejskiej w Skokach, podczas
którego dokonano wyboru cz³onków magistrackich. £awnikami wybrano jed-
nog³oœnie pp: Jana Michalskiego, W³adys³awa Kowalskiego i Józefa Nowic-
kiego. W dniu 17. bm nast¹pi³o wprowadzenie nowo wybranych ³awników przez
burmistrza p. Smekta³ê oraz nast¹pi³ wybór wiceburmistrza, którym wybrany
zosta³  jednog³oœnie p. mgr Kuhnen. („Gazeta W¹growiecka” nr 214
z 19.09.1934)

W pobliskim Raczkowie w dniu 16 bm. odby³ siê odpust Podniesienia Krzy¿a
Œw. Na odpust przyby³y tysi¹ce wiernych z bliska i z daleka, kompanie
ze Skoków, Lechlina, D¹brówki Koœcielnej, Mieœciska itd. Mszê œw. celebro-
wa³ ks. dr Abt z Lechlina, kazanie wyg³osi³ ks. prob. Zamys³owski ze Skoków.
Dru¿yna B³êkitnych przy placówce Hallerczyków w Skokach wys³a³a sekcjê
sanitarn¹ z w³asnymi noszami, która spisa³a siê dzielnie udzielaj¹c pomocy
p¹tnikom, tym bardziej, ¿e by³o bardzo gor¹co i nat³ok by³ bardzo wielki.
Po kazaniu nast¹pi³o poœwiêcenie siê parafii raczkowskiej Najœwiêtszemu Sercu
Jezusowemu, które poprzedzi³o publiczne wyznanie wiary. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 215 z 20.09.1934)

W dniu 14 bm. posterunek policji w Skokach zatrzyma³ handlarza domo-
kr¹¿nego z materia³ami p. Paw³a Sobierajskiego z £odzi, który poza tem upra-
wia³ nielegalnie handel sacharyn¹ i zapalniczkami niestemplowanymi. S¹ po-
szlaki, ¿e przychwycony jest cz³onkiem szajki która handel uprawia na wiêksz¹
skalê. Dalsze dochodzenie prowadzi oddzia³ Monopolu Pañstwowego w W¹-
growcu. („Gazeta W¹growiecka” nr 215 z 20.09.1934)

W  dniu 18 bm. oko³o godz.20,45 handlarz domokr¹¿ny Wojciech Lubawy
ze S³awy wraca³ do mieszkania. Gdy znajdowa³ siê na szosie w lesie brzeziñ-
skim, zosta³ napadniêty i pobity do utraty przytomnoœci. Sprawcy skradli mu
portfel z dokumentami oraz 70 z³. gotówk¹, poczem zbiegli niepostrze¿eni.
Ciê¿ko rann¹ ofiarê opatrzy³ dr Foerster ze Skoków. Rano 20 bm. sprowadzony
pies policyjny z Poznania doprowadzi³ funkcjonariuszy policji ze Skoków
i Murowanej Goœliny prosto do mieszkania pp. Borkowskich w Brzeznie. Pod-
czas przes³uchania cz³onkowie rodziny potrafili wykazaæ swoje alibi  z wyj¹t-
kiem 18-letniego syna Wac³awa Borkowskiego. Pies policyjny poprowadzi³
nastêpnie dalej do stajni p. Kosmowskiego, pracodawcy m³odego Borkowskiego.
Tam znaleziono ukryty pod sianem portfel Lubawego wraz z zawartoœci¹. Prze-
s³uchiwany pocz¹tkowo wypiera³ siê, lecz w koñcu przyzna³ siê do pope³nionego
napadu i z ca³ym spokojem poda³ jego przebieg. Mianowicie, gdy dowiedzia³
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siê, ze wieczorem Lubawy bêdzie wraca³ do S³awy z pieniêdzmi, wyrwa³
z op³otowania gospodarza Doesterhoefta gruby ko³ek i przez las uda³ siê na dro-
gê do S³awy. Kiedy Lubawy nadjecha³, uderzy³ go ko³kiem w g³owê i gdy
napadniêty spad³ z roweru, bi³ go tak d³ugo, a¿ straci³ przytomnoœæ. Zabra³ mu
portfel z gotówk¹ i szybko drog¹ okrê¿n¹ wróci³ do domu. Aresztowano go
i odstawiono do wiêzienia w RogoŸnie. („Gazeta W¹growiecka” nr 216
z 21.09.1934 i nr 218 z 23.09.1934)

W nocy z 23/24 bm. o godz. 2 wybuch³ po¿ar w zabudowaniach rolnika
p. Galasza w Skokach-Wieœ. Pastw¹ p³omieni pad³a nowo wybudowana stodo³a
z  tegorocznym ¿niwem. Straty oblicza siê  na 8.500 z³. Po¿ar  zosta³ pod³o¿o-
ny zbrodnicz¹ rêk¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 220 z 26.09.1934)

Od dnia 1.10.br. obejmuje urz¹d naczelnika poczty w Skokach p. Kopankie-
wicz dotychczasowy naczelnik urzêdu pocztowego w Budzyniu. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 221 z 27.09.1934)

W ostatni¹  bm. niedzielê K.S.”We³na” Skoki wystawi³ w sali p. Glinkiewi-
cza komediê operetkow¹ w czterech aktach p.t.”Robert i Bertrand, dwaj z³o-
dzieje”. Amatorzy wywi¹zali siê ze swych ról znakomicie, za co nagrodzono
i hucznemi oklaskami. Po przedstawieniu bawiono siê ochoczo przy dŸwiêkach
orkiestry O.S.P. pod dyrekcj¹ kapelmistrza p. Stefana Sanickiego. („Gazeta
W¹growiecka” nr 221 z 27.09.1934)

W Wojewódzkim zak³adzie Wychowawczym w Antoniewie wydarzy³ siê
wczoraj w po³udnie o godz.13:30 œmiertelny wypadek. Gdy licz¹cy 20 lat wy-
chowanek Franciszek Rypan wyprowadza³ konie z podwórza na pole do pra-
cy, zapl¹ta³y siê lejce jednemu z nich pod ogon i koñ stan¹³ dêba. Rypan chc¹c
lejce poprawiæ podszed³ do konia i w tym momencie koñ kopn¹³ go w g³owê
tak nieszczêœliwie, ¿e pad³ trupem. Natychmiast wezwano lekarza dr Foerstera
ze Skoków, który stwierdzi³ ju¿ tylko œmieræ. („Gazeta W¹growiecka” nr 228
z 5.10.1934)

Jubileusz 40-lecia istnienia Towarzystwa Przemys³owców w Skokach  40-
lecia obchodzono w niedziele dnia 7 paŸdziernika. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê rano przyjmowaniem goœci i delegacji na dworcu. O godz.10:15 zebra³y
siê delegacje Towarzystw Przemys³owców i miejscowych organizacji na rynku,
sk¹d ruszy³ imponuj¹cy pochód z licznemi sztandarami do koœcio³a na nabo¿eñ-
stwo które odprawi³ ks. prob. Zamys³owski. Po nabo¿eñstwie udali siê uczestni-
cy obchodu do sali p. Glinkiewicza na uroczyste zebranie jubileuszowe.
Zebranie zagai³ prezes p. Antoni Stefaniak, witaj¹c w serdecznych s³owach
przedstawicieli w³adz, delegatów Towarzystw, miejscowego ksiêdza proboszcza,
dyrektora Zwi¹zku Towarzystw Przemys³owych i Rzemieœlniczych w Poznaniu
p. Erenberga oraz wszystkich goœci. Nastêpnie chór mêski K.S. „We³na” Skoki
odœpiewa³ pieœñ pt. ”B³ysn¹³ poranek”. Na przewodnicz¹cego uroczystego ze-
brania wybrano wiceprezesa Banku Ludowego z W¹growca p. Lenartowskiego,
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na sekretarza p. Niewiadê z Poznania, ³awnikami pp: Chrzanowskiego z W¹-
growca oraz Czosnowskiego z Kiszkowa. Przewodnicz¹cy Lenartowski wy-
g³osi³ obszerne przemówienie w którym skreœli³ historiê rzemios³a polskiego.
W dalszym ci¹gu uczczono pamiêæ zmar³ych cz³onków Towarzystwa. Z kolei
zabra³ g³os  ks. prob. Zamys³owski który wyg³osi³ treœciwe przemówienie, które
d³ugo oklaskiwano. Sprawozdanie z 40-letniej dzia³alnoœci Towarzystwa zda³
sekretarz p. Stefan Sanicki. Referat o rzemioœle  wyg³osi³ dyrektor p. Erenberg,
który szczegó³owo omówi³ po³o¿enie przemys³u i rzemios³a w chwili obecnej.
Po skoñczonym referacie przyst¹pi³ przewodnicz¹cy do wrêczania dyplomów
cz³onkom honorowym pp: Szczepanowi Nowickiemu, Stanis³awowi Przykuc-
kiemu i  Kazimierzowi Sanickiemu. Rozpoczêto sk³adanie ¿yczeñ i wrêczono
prezydium 8 gwoŸdzi pami¹tkowych do sztandaru towarzystwa. Po œpiewie
chóru klubu sportowego, przewodnicz¹cy zebrania w serdecznych s³owach
podziêkowa³ delegatom i uczestnikom za z³o¿one ¿yczenia oraz ca³emu zarz¹-
dowi za trud nad urz¹dzeniem obchodu i ¿yczy³ dalszej zgodnej pracy dla dobra
Ojczyzny. Nastêpnie okrzykiem „ Niech wolna i  niepodleg³a Polska” zamkn¹³
uroczyste zebranie. O godz.14 odby³ siê w sali p. Pilaczyñskiego wspólny obiad;
wieczorem bal towarzyski na którym w mi³ym nastroju bawiono siê do rana.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 232 z 10.10.1934)

W nocy z 10/11 bm. z³owiono w jeziorze w Dzwonowie  wiêksz¹ iloœæ ryb
na szkodê p. Aleksandra Stefañskiego. W wyniku dochodzenia ustalono,
¿e sprawcami byli Stanis³aw i Jan Pajkot zamieszkali w Gaciach pow. obor-
nickiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 236 z 14.10.1934)

W Nadm³ynie skradziono na szkodê w³aœcicielki p. Ireny Dzielowej 20 me-
trów kwadratowych desek. W toku dochodzenia ustalono, ¿e sprawc¹ by³ Jan
Nowak z Nadm³yna, który skradzione deski zu¿y³ do naprawy sufitu. („Gazeta
W¹growiecka” nr 236 z 14.10.1934)

Z lasu majêtnoœci Roœcinno skradziono 8 sosen na szkodê stolicy arcybisku-
piej w Poznaniu. Dochodzenie wykaza³o, ¿e sprawc¹ by³ Stanis³aw Gotszling
ze Skoków. Dnia 6 mb. z lasu w Stawianach  na szkodê Zygmunta Ch³apow-
skiego mieszkaniec Szczodrochowa skrad³ 1 sosnê. („Gazeta W¹growiecka”
nr 236 z 14.10.1934)

W nocy z 14/15 bm. zakradli siê z³odzieje do zagrody rolnika Nikla w Le-
chlinie. Po wy³amaniu kraty ¿elaznej w oknie domu, dostali siê do œwiniarni
i zabili œwinie blisko 2 ctr. Nastêpnie zdobycz wynieœli do pobliskiego rowu.
O œmia³oœci z³odziei œwiadczy fakt, i¿ wrócili oni jeszcze raz do zagrody i zabrali
p³aszcz mêski,125 funtów ospy, szuflê do kartofli, du¿y kosz i laskê. Wartoœæ
skradzionych rzeczy obliczono na 180 z³. Œledztwo w toku. („Kurier Poznañ-
ski” nr 487 z 23.10.1934, „Gazeta W¹growiecka” nr 249 z 30.10.1934)

Dnia 20 bm. nieznani sprawcy w³amali siê do mieszkania kolejarza Micha³a
Wêgielskiego w Skokach i skradli ró¿n¹ garderobê o ogólnej wartoœci 400 z³.
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W wyniku energicznego dochodzenia ustalono, ¿e sprawcami kradzie¿y byli:
Wac³aw Ba¿yd³o zamieszka³y w Skokach i  Jan Sobala, rzekomo zamieszka³y
w Panigrodzu. W czasie rewizji wysz³o na jaw, ¿e byli oni te¿  sprawcami
kradzie¿y u rolnika Emila Nikla. („Gazeta W¹growiecka” nr 243 z 23.10.1934)

W nocy z 27/28 odbywa³ siê w Wojewódzkim Zak³adzie Wychowawczym
w Antoniewie doroczny wieniec, na który przyby³ wychowanek zak³adu Stanis³aw
Wtorowski z Poznania. Pomiêdzy nim a by³ymi wychowawcami dosz³o do sprzeczki
o kobietê. W jej nastêpstwie Wtorowski wypi³ wiêksz¹ iloœæ esencji octowej.
Pierwszej pomocy udzieli³ mu dr Foerster ze Skoków, poczem denata przewie-
ziono do szpitala w W¹growcu. („Gazeta W¹growiecka” nr 249 z 30. 10. 1934)

Echa napadu na Wojciecha Lubawego: W tych dniach Borkowski stan¹³ przed
S¹dem Okrêgowym w Poznaniu. Do winy siê przyzna³ wyjaœniaj¹c szczegó³y
napadu. S¹d przes³ucha³ œwiadków i zapozna³ siê ze œwiadectwami lekarskimi
z których wynika, ¿e Lubawy dozna³ równie¿ pora¿enia nerwów. Po naradzie
s¹d wymierzy³ Borkowskiemu karê 2-letniego wiêzienia. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 252 z 3.11.1934)

W dniu 10 bm. skradziono w Bli¿ycach rower mêski wartoœci 120 z³ na szkodê
Waleriana Szafrana; w dniu 11 bm. w Kuszewie zosta³ napadniêty o godz.11:30
przed swoim domem Antoni Kawa. Napadu dokonali Wiktor Kuczyñski i Wil-
helm Bnuerle z Kuszewa. Gdy napadniêty schroni³ siê na swoje podwórze,
napastnicy pod¹¿yli za nim bij¹c go kijami. W czasie bójki Bnuerle uderzy³
Kawê no¿em w lewy policzek, zadaj¹c mu ranê ciêt¹ d³ugoœci oko³o 3 cm.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 261 z 14.11.1934)

W dniu 11 bm. odby³a siê w lokalu p. Pilaczyñskiego w Skokach lustracja
miejscowego „Soko³a”, któr¹ z ramienia Zarz¹du Okrêgowego przeprowadzi-
li sekretarz druh Strzelecki i skarbnik okrêgowy druh Adamowicz. Lustracjê
rozpoczêto przegl¹dem dru¿yny æwicz¹cej, która wykaza³a sta³y postêp. Na-
stêpnie odby³o siê zebranie zarz¹du gniazda z delegatami zarz¹du okrêgowe-
go, poczem o godz. 18 zebranie plenarne, które zagai³ prezes Stefaniak. Proto-
kó³ w zastêpstwie sekretarza odczyta³ wiceprezes Fuginski.Przy zagajeniu pre-
zes w krótkich s³owach wspomnia³ o 16 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.
Nastêpnie z okazji Tygodnia Propagandy Przemys³u Polskiego  wyg³osi³ referat
w obronie rodzimego przemys³u. W toku obrad uchwalono urz¹dziæ przedsta-
wienie amatorskie w dniu 27 grudnia oraz przyst¹piæ do utworzenia komitetu
obchodu 16 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Na cz³onka „Soko³a” przy-
jêto p. A. Futro ze Skoków. Ustalono te¿, ¿e æwiczenia dru¿yny odbywaæ siê
bêd¹ w poniedzia³ki o godz.8 na sali p. Pilaczyñskiego. Zebranie zakoñczono
wspólnym odœpiewaniem „Ospa³y i gnuœny”. („Gazeta W¹growiecka” nr 261
z 14.11.1934)

W nocy z 10/11 w³amano siê do zagrody rolnika Henryka Lueckingmeira
w Budziszewku i skradziono 65 kur i tucznika wagi 4 centnary, którego w polu
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ubito. Ogólna szkoda wynosi 150 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 262 z 15. 11.
1934)

Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej w Skokach od-
byte w Ognisku, zagai³a prezeska druhna Zofia Glinkiewiczówna, witaj¹c pa-
trona ks. prob. Zamys³owskiego. W podnios³ych s³owach przedstawi³a 16-t¹
rocznicê odzyskania Niepodleg³oœci. Przewodnictwo obj¹³ ks. prob. Zamys³owski,
poczem sekretarka druhna £aszewska odczyta³a protokó³, który przyjêto. Nastêp-
nie przemawia³a delegatka Stowarzyszenia Pañ Mi³osierdzia p. Gierzigowa,
która w koñcu przemówienia apelowa³a o wspó³prace i poparcie. Referat
o Polkach walcz¹cych wyg³osi³ patron. Piêkn¹ deklamacjê pt. „Œmieræ pu³kow-
nika” wyg³osi³a druhna naczelniczka Szneiderówna. W koñcowych komuni-
katach druhna skarbniczka Pilaczyñska zda³a sprawozdanie z zebranych ofiar
druhen na zakupiony obrus na Stó³ Pañski. Ks. prob. Zamys³owski podziêko-
wa³ za ofiary na ten cel a druhnie Tarkowskiej za prace w³asnorêczn¹ przy
wyhaftowaniu obrusa. („Gazeta W¹growiecka” nr 265 z 20.11.1934)

U rzeŸnika p. Pfeifera w Skokach przysz³o na œwiat cielê o dwóch pyskach,
czterech oczach i dwóch uszach. Rzadki to wybryk natury. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 279 z 5.12.1934)

W Skokach zakoñczono szczepienie przeciw tyfusowi, któremu podda³o
siê przesz³o 600 osób. („Gazeta W¹growiecka” nr 279 z 5. 12.1934)

W pi¹tek w godzinach przedpo³udniowych przed Urz¹d Skarbowy w W¹-
growcu przyprowadzono 8 koni z tablicami, na których widnia³y takie napisy:
„¯¹damy paszy! Od tygodnia bez obroku przez zajêcie urzêdu Skarbowego”
Podpisy by³y takie: „My konie Rejowiec!” Konie rzeczywiœcie wygl¹da³y tak,
jak gdyby od tygodnia nie dostawa³y obroku. „Koñska demonstracja” œci¹gnê-
³a ca³e t³umy publicznoœci. Spraw¹ zajê³a siê policja a konie wys³ano na po-
wrót do Rejowca. Od w³aœciciela maj¹tku dowiadujemy siê, ¿e zajêto mu ca³y
zapas zbo¿a przeznaczonego na deputat, paszê i zasiewy. Mimo udowodnienia
przez rzeczoznawców okolicznoœci ¿e zajête zbo¿e jest koniecznie potrzebne,
zajêcia nie uchylono. W³aœciciel maj¹tku wys³a³ odpowiednie pismo do Mini-
sterstwa w tej sprawie. Je¿eli nie uzyska w³aœciwego pos³uchu, bêdzie zmu-
szony przys³aæ do Urzêdu Skarbowego siedem rodzin po zapomogê i krowy
po paszê. („Gazeta W¹growiecka” nr 282 z 8. 12. 1934)

Rok 1935

Walne Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Skokach odby³o siê dnia
25 bm. w salce p. Pilaczyñskiego. Zagai³ prezes p. Antoni Stefaniak witaj¹c
goœci  i 50 zebranych druhen i druhów. Na przewodnicz¹cego zebrania popro-
szono ks. prob. Zamys³owskiego, na sekretarza p. Kuehnena a ³awników
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pp: Fugiñskiego i Maækowiaka. Odczytany protokó³ z ostatniego zebrania przy-
jêty zosta³ bez zmian. Sprawozdania z ub.roku rozpocz¹³ prezes a z obszernego
sprawozdania sekretarza p. Przykuckiego wynika, ¿e gniazdo urz¹dzi³o: zabawê
latow¹ z popisami gimnastycznymi przy wspó³udziale gniazd z Mieœciska i Po-
powa Koœcielnego oraz ¿eñskiego i mêskiego z W¹growca, wycieczkê do G³em-
boczka, zabawê jesienn¹ której zysk przeznaczono na powodzian, bra³o udzia³
w zlocie jubileuszowym w Poznaniu i okrêgowym w W¹growcu i w  uroczy-
stoœciach  urz¹dzanych przez bratnie organizacje. Ze sprawozdania kasowego
wynika, ¿e dochodu mia³o gniazdo 201,12 z³, rozchodu 113,86 z³, saldo wyno-
si 87,26 z³. Naczelnik p. Franciszek Witkowski zapoda³, ¿e æwiczenia ze wzglêdu
na brak salki po zlocie okrêgowym odbywaæ siê nie mog³y. W kursie prze-
szkoleniowym urz¹dzonym przez okrêg w dniach 7, 8 grudnia 1934 r. bra³ on
udzia³ wraz z podnaczelnikiem. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej p. Ciastowicz
zdaj¹c sprawozdanie z rewizji, wnosi³ o udzielenie zarz¹dowi absolutorium,
co te¿ zebrani po krótkiej dyskusji uczynili. Przewodnicz¹cy zebrania podziê-
kowa³ ustêpuj¹cemu zarz¹dowi za ofiarn¹ w bardzo trudnych warunkach
w ubieg³ym roku pracê. Z ramienia okrêgu podziêkowa³ wiceprezes p. Czerwiñ-
ski. Po krótkiej dyskusji wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie: prezes p. mgr Ku-
ehnen, wiceprezes p. Michalski, skarbnik p. Œlusarczyk i sekretarz p. Przykuc-
ki. Na gospodarzy ze wzglêdu na wynajêt¹ salê obrano pp. Stefaniaka i skarb-
nika, na naczelnika p. Franciszka Witkowskiego. Kierowniczk¹ i naczelniczk¹
tworz¹cego siê oddzia³u ¿eñskiego wybrano p. Skarbiñsk¹.W sk³ad komisji
rewizyjnej weszli pp: ks. prob. Zamys³owski, p. Maækowiak i p. Fugiñski.
W komunikatach zarz¹du omawiano sprawê odnajêcia salki do æwiczeñ od p. Sza-
lowa, który dla pokrycia kosztów utrzymania odnajmowaæ bêdzie Towarzy-
stwo innym organizacjom na ró¿ne imprezy. Po uchwaleniu wstêpnego i wy-
sokoœci sk³adek, przemówi³ nowo wybrany prezes omawiaj¹c prace na przy-
sz³oœæ.  Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e pod kierownictwem nowego prezesa zahar-
towanego w pracy dla idei Sokolej z czasów zaborczych i przy wspó³pracy
zarz¹du, gniazdo podniesie siê na w³aœciwy poziom.W wolnych g³osach oma-
wiano sprawê abonowania „Pobudki Sokolej” i inne sprawy, które wyjaœni³
sekretarz okrêgowy p. Strzelecki. Po odpowiednim przemówieniu i odœpiewa-
niu „Ospa³y i gnuœny”, przewodnicz¹cy zamkn¹³ zebranie pozdrowieniem „Czo-
³em”. („Gazeta W¹growiecka” nr 23 z 27.01.1935)

Roczne walne zebranie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej
w Lechlinie odby³o siê w ub.tygodniu w Przysiece. Na zebranie przyby³a równie¿
p. Moszczeñska z Przysieki i  ks. prob. dr Abt z Lechlina, który na wstêpie rozda³
dyplomy i nagrody. Dokonano wyboru nowego zarz¹du w sk³adzie: Edmund
Matuszak (prezes), Józef Marciniak z Lechlina (sekretarz), Ludwik Suterski z Przy-
sieki (skarbnik), Bronis³aw Pawlak (naczelnik). Przyjêto nowych cz³onków
i œpiewem zakoñczono zebranie. („Gazeta W¹growiecka” nr 33 z 9.02.1935)
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W ubieg³¹ niedzielê odby³o siê w Skokach w ognisku parafialnym zebranie
Akcji Katolickiej Parafialnej pod przewodnictwem prezesa p. Dziembowskiego.
Po omówieniu spraw organizacyjnych uchwalono stworzyæ bibliotekê parafialn¹,
której zacz¹tek tworzyæ ma biblioteka ofiarowana na ten cel przez Towarzystwo
Przemys³owców. Nastêpnie uchwalono jednog³oœnie protest przeciwko ³amaniu
przepisów koœcielnych przez miejscowe nauczycielstwo, które w sobotê 9 mb.
urz¹dzi³o w salach szkolnych bal, który trwa³ do bia³ego rana. Protest ten uchwa-
lono wys³aæ do Kurii Arcybiskupiej, Instututu Akcji Katolickiej i kuratora okrê-
gu szkolnego w Poznaniu. („Gazeta W¹growiecka” nr 42 z 20.02.1935)

Policja w¹growiecka zlikwidowa³a szajkê z³odziejsk¹ grasuj¹c¹ od d³u¿-
szego czasu na terenie powiatu w¹growieckiego i obornickiego. Cz³onkami jej
by³o 4 mieszkañców Skoków: Kazimierz Lemañski, Leon Kuczyñski, Franciszek
Dudek, Ignacy Siewart i mieszkaniec Potrzanowa Jan Podêbniak. W wiêzieniu
w W¹growcu osadzono Lemañskiego i Podêbniaka, pozosta³ych w wiêzieniu
w RogoŸnie. („Gazeta W¹growiecka” nr 51 z 2.03.1935)

Kuszewo - W nocy z 2/3 bm. skradziono na szkodê robotnika Józefa WoŸnia-
ka wiêksz¹ czêœæ garderoby i rower mêski,strata 170 z³. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 82 z 7.04.1935)

S¹d Okrêgowy w GnieŸnie na sesji wyjazdowej w W¹growcu skazal
na tydzieñ aresztu Wojciecha Grocholskiego ze Skoków za obrazê posterunko-
wego policji w Skokach p. S³omê a licz¹cego 18 lat Antoniego Grocholskiego
za opór czynny, na 1 miesi¹c aresztu z zawieszeniem na 3 lata. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 83 z 9.04.1935)

Dnia 10 bm.jecha³ rowem ze Skoków do Chociszewa 13- letni uczeñ szkolny
Reinhold Endler zamieszka³y w Chociszewie. Na szosie ko³o Roszkowa zaczepi³
go nieznany osobnik i zrabowa³ mu rower. Sprawcê ujêto i osadzono w wiê-
zieniu w W¹growcu. („Gazeta W¹growiecka” nr 87 z 13.04.1935)

W sobotê wieczorem o godz.21 zostali napadniêci na szosie poznañskiej,
w odleg³oœci 3 km od Skoków, przez nieznanego badytê, wracaj¹cy rowerami
z Poznania synowie rolników; 23-letni Józef Ka³ek i 24-letni Jan Wojtaszek ze
Zbietki. Zostali nagle zatrzymani okrzykiem: „Stój! Bo strzelam!” Równoczeœnie
Ka³ek zosta³ zepchniêty z roweru i postrzelony w lew¹ stronê piersi, powy¿ej
serca. Kiedy zmaga³ siê z z badyt¹, jego kolega zeskoczy³ z roweru i od ty³u
doskoczy³ do zbrodniarza i wyrwa³ mu rewolwer. Napastnik pozbawiony broni
uciek³ przez pola w kierunku jeziora. Wojtaszek u³o¿y³ rannego w rowie, a sam
uda³ siê do Skoków po pomoc, sk³adaj¹c równoczeœnie odebrany rewolwer
kal. 7,36 mm. Okaza³o siê, ¿e rewolwer siê zaci¹³, w magazynku by³y jeszcze
cztery naboje.Na miejsce wypadku wyjecha³ natychmiast komendant posterun-
ku policji w towarzystwie dra Foerstera. Ofiara wypadku przewieziona zosta³a
przez przej¿d¿aj¹cy drog¹ samochód do szpitala. („Gazeta W¹growiecka” nr 101
z 1.05.1935)
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W dniu 3 maja urz¹dzi³o Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej w Le-
chlinie akademiê ku czci œwiêta narodowego, po³¹czon¹ z poœwiêceniem Ogniska.
Poœwiêcenia dokona³ ks. prob. dr Abt w obecnoœci pani Moszczeñskiej z Przy-
sieki, licznych goœci i przesz³o 30-tu druhów. Po poœwiêceniu odœpiewano „Bo¿e
coœ Polskê”, potem druh Suterski z Przysieki wyg³osi³ wyk³ad o Konstytucji
3 maja 1791 roku.Wyg³oszono równie¿ kilka deklamacyj. Na zakoñczenie ks. dr Abt
odczyta³ czêœæ nowej Konstytucji z 23 kwietnia br. („Gazeta W¹growiecka”
nr 105 z 7.05.1935)

W trakcie odbytego w dniu 12 bm. w W¹growcu zjeŸdzie by³ych dowód-
ców i cz³onków Stra¿y Ludowych  i organizacji tajnych przypomniano nazwi-
ska osób w które w 1918 podpisa³y odezwê do spo³eczeñstwa polskiego. Wœród
nich byli równie¿: ks. Nowak z Lechlina i Jan Kaczmarek ze Skoków. Do utwo-
rzonego na zjeŸdzie komitetu wszed³ mjr Goetzendorf-Grabowski z Lechlina.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 112 z 15.05.1935)

Dnia 16 bm. wybuch³ w Antoniewie po¿ar w zabudowaniach rolnika Józefa
Stoiñskiego. Pastw¹ ognia pad³a œwiniarnia na 18 œwiñ,ogólnej wartoœci 8.200 z³.
Poszkodowany by³ ubezpieczony w Zak³adach Ubezpieczeñ Wzajemnych
w Poznaniu tylko na sumê 5.600 z³. Przyczyny po¿aru nie zdo³ano dot¹d usta-
liæ. („Gazeta Wagrowiecka” nr 113 z 16.05.1935)

W ubieg³¹ œrodê w sali p. Glinkiewicza odbylo siê roczne walne zebranie
Banku Ludowego w Skokach. Po rzeczowym zagajeniu przez p. Baranowskie-
go, wybrano przewodnicz¹cego zebrania w osobie p. Antczaka, dyr. Banku
Ludowego w W¹growcu. Protokó³ prowadzi³ p. Kubisz, kier. Banku Ludowego
w Mieœcisku. Nast¹pi³y sprawozdania cz³onków zarz¹du i rady nadzorczej.
W imieniu zarz¹du sk³ada³ je kierownik p. Wojnecki, w imieniu radzy nadzor-
czej jej prezes burmistrz Smekta³a. Po d³ugiej dyskusji nad sprawozdaniami,
zatwierdzono bilans zamykaj¹cy siê sum¹ 93.000,87 z³ i udzielono zarz¹dowi
i radzie nadzorczej jednog³oœnie pokwitowania. Czysty zysk w kwocie 887,56
z³  uchwalono przelaæ na nieprzewidziane wydatki w roku przysz³ym. Na wnio-
sek nauczyciela p. Klucza z Rejowca, uchwalono wytoczyæ by³ym cz³onkom
zarzadu i rady nadzorcej sprawê s¹dow¹ a poniesione z ich winy straty zabez-
pieczyæ na ich mieniu. Wniosek ten uchwalono jednog³oœnie. Z dalszych punk-
tów obrad nale¿y wyró¿niæ uchwa³ê dotycz¹c¹ kredytu jaki mo¿e byæ udzielo-
ny jednemu cz³onkowi. Granicê takiego kredytu uchwalono na 2.000 z³. D³u¿sz¹
i gor¹c¹ dyskusje wywo³a³a sprawa wyboru piêciu nowych cz³onków rady
nadzorczej. Wystawiono dwie listy: listê p. Klucza i listê p. Czerwiñskiego,
która odnios³a zwyciêstwo w g³osowaniu i do rady nadzorczej weszli: burmistrz
Smekta³a, p. mgr Kuhnen, Klemens Baranowski (ponownie), in¿. Cichocki i eme-
rytowany nauczyciel p. Krueger. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad dyr. Antczak
podziekowa³ za piêkne i harmonijne obrady oraz s³owami: „Niech bêdzie po-
chwalony”, zamkn¹³ zebranie. („Gazeta W¹growiecka” nr 127 z 2.06.1935)
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Wielka manifestacja katolicka w Skokach -  Po d³ugich oczekiwaniach Skoki
doczeka³y siê wreszcie „Pomnika Wdziêcznoœci”. Projekt budowy pomnika
pojawi³ siê ju¿ w roku 1925, jednak¿e z powodu niesprzyjaj¹cych warunków
nie zosta³ wtedy zrealizowany. Myœl chwalebna raz rzucona, nie posz³a jednak
w zapomnienie, tem wiêcej, ¿e Skoki dotychczas nie mia³y ¿adnego pomnika
i punktu oparcia na wszelkie uroczystoœci narodowe i religijne. Dopiero w grud-
niu 1934 r. grono obywateli uda³o siê z proœb¹ do ks. prob.Zamys³owskiego,
by podj¹³ starania o postawienie pomnika. W tym celu zorganizowa³ on „Ko-
mitet Budowy Pomnika Wdziêcznoœci” z³o¿ony z przedstawicieli miejscowych
organizacji katolickich i spo³ecznych. Uroczyste poœwiêcenie pomnika, który
jest jednym z najpiêkniejszych w Wielkopolsce, odby³o siê w ubieg³¹ niedzielê.
Na uroczystoœæ przyby³y pozamiejscowe parafie dekanatu goœliñskiego i s¹-
siednich dekanatów. Z koœcio³a parafialnego uda³a siê uroczysta procesja pod
pomnik na Rynek. Tam przemówi³ ks. Zamys³owski podkreœlaj¹c dobitnie,
ze miasto Skoki i okolica prze¿ywa swój wielki dzieñ. Po wspólnem odœpie-
waniu pieœni „Z tej biednej ziemi”, uroczystego aktu poœwiêcenia dokona³
ks. dziekan Haase z Kicina. G³êbokie w treœci s³owo wyg³osi³ ks. Adamek z Muro-
wanej Goœliny. Na koñcu chór koœcielny pw. œw. Cecylii odœpiewa³ dwie pie-
œni: „Serce Jezusa z nami” i „ Niech dziœ naszych ser i dusz”. Te same pieœni
odœpiewano swego czasu przy poœwiêceniu Pomnika Wdziêcznoœci w Pozna-
niu. Nastêpnie przewodnicz¹cy Komitetu Budowy Pomnika ks. prob. Zamy-
s³owski po krótkiem przemówieniu wrêczy³ klucz do parkanu pomnika burmi-
strzowi miasta Skoki Smektale, oddaj¹c pomnik w opiekê miastu. Nastêpnie
burmistrz ofiarowa³ ca³e miasto Skoki Najœwiêtszemu Sercu Jezusowemu, po-
daj¹c równoczeœnie do wiadomoœci jednog³oœn¹ uchwa³ê korporacyj miejskich.
Aktu tego dokona³a rada miejska, magistrat z panem burmistrzem na czele,
klêcz¹c przed pomnikiem. Podnios³¹ tê uroczystoœæ zakoñczono wspólnem
odœpiewaniem pieœni „Bo¿e, coœ Polskê”. Ca³oœæ, jako potê¿na manifestacja
katolicka i narodowa, pozostanie uczestnikom, których by³o 4.000 osób,
na zawsze w pamiêci, gdy¿ tak wspania³ej manifestacji Skoki i okolica jeszcze
nie prze¿ywa³y. („Kurier Poznañski” nr 256 z 5.06.1935,”Dziennik Poznañ-
ski” nr 132 z 8.06.1935)

Wczoraj, w poniedzia³ek o godz.8:15 usi³owa³ pope³niæ samobójstwo Ma-
rian Szewczyñski ze Skoków, odsiaduj¹cy 2-letni¹ karê w wiêzieniu S¹du Grodz-
kiego w W¹growcu. Zeskoczy³ z balustrady drugiego piêtra na posadzkê kory-
tarza wiêziennego i odniós³ powa¿ne obra¿enia g³owy. Odwieziono go do szpi-
tala gdzie ustanowiono nad nim wartê policyjn¹. („Gazeta W¹growiecka”
nr 129 z 5.06.1935)

Lechlin - Miesiêczne zebrania K.S.M.odby³o siê w ubieg³y czwartek w Ogni-
sku w Lechlinie w obecnoœci ks. prob. dr Abta oraz oko³o 30 druhów. Po od-
œpiewaniu „Hej do apelu” omawiano sprawê wspólnej komunii œw. i ustalono
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program æwiczeñ. Po zebraniu odby³y siê w lesie na Kurkach æwiczenia gim-
nastyczne i ró¿ne gry, którym przygl¹dal siê ks. dr. Abt. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 129 z 5.06.1935)

Dnia 21 bm. zg³osi³ na posterunku policji w Skokach Marian Pluczak ze S³a-
wy, ¿e jad¹c rowerem w nocy ze Skoków do S³awy, zosta³ napadniêty przez
nieznanych sprawców i postrzelony w praw¹ rêkê. Energiczne dochodzenie
wykaza³o, ¿e Pluczak napad sfingowa³ w obawie przed rodzicami. Jad¹c bo-
wiem w stanie podchmielonym uderzy³ rowem o drzewo i spad³ na ziemiê,
w tym momencie rewolwer wypali³ rani¹c go w rêkê. Rewolwer mu odebrano
a akta o fa³szywym doniesieniu przekazano s¹dowi. Pluczak bêdzie karany
za wprowadznie w³adzy w b³¹d. („Gazeta W¹growiecka” nr 144 z 25.06.1935)

W jeziorze Budziszewskim pod Skokami uton¹³ 18-letni Szczepan Wrze-
œniewski zatrudniony u gospodarza Bernarda Baniczka w Potrzanowie. Po wy-
dobyciu zwlok topielca lekarz dr Fabjanowski stwierdzi³ zgon wskutek udaru
serca. („Gazeta W¹growiecka” nr 146 z 27.06.1935 i nr 148 z 29.06.1935)

W niedzielê dnia 28 bm. odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru Zjed-
noczonych Kolejowców Polskich oddzia³ w Skokach. Po mszy œw. w koœciele
parafialnym pochód udal siê na salê „Soko³a” na uroczyste zebranie. Protekto-
rat przyjêli: p. in¿ W³odzimierz Krzy¿anowski dyrektor kolei pañstwowych
i  ks. prob. Zamys³owski ze Skoków. Zebranie zagail prezes p. Kujawa a prze-
wodniczy³ p. WoŸniak z Poznania. Przemówienia wyg³osili: p. Szpiszalski
z Poznania, ks. prob. Zamys³owski i burmistrz p. Smekta³a. Nastêpnie sk³adano
¿yczenia,  wbijano gwoŸdzie pami¹tkowe i czytano telegramy. Komitet Hono-
rowy tworz¹: naczelnik oddzia³u drogowego w W¹growcu p. in¿. Zenon Gla-
czyñski, Ignacy Gronet, dr  Marian Foerster, Piotr  Nowakowski z Warszawy,
prezes zarz¹du Grzegorz Zimny, mgr Stanis³aw Kuhnen, Jan Smekta³a,
Edmund Maækowiak, Leonard Wietrzykowski i Julian Kopankiewicz. Rodzica-
mi chrzestnymi byli: p. Stefan Dziembowski, Maria Foersterowa, Antoni
Tomaszewski, Jan Graj, Janina Laurentowska, Roman Laurentowski, Gertru-
da Cichocka, Andrzej Walter , Maria Weso³owska, Helena Derdowa,  Micha³
Budnik, Jadwiga Kubistalowa, Jan W¹sikowski, El¿bieta Smekta³owa, Broni-
s³aw Czerwiñski, Janina Kowalska, Jan Michalski i J. Jaurzanka. Uroczystoœæ
zakoñczy³ wspólny obiad i zabawa taneczna na placu Bystrzyckiego. („Gaze-
ta Wagrowiecka” nr 177 z 3.08.1935,„Kurier Poznañski” nr 335 z 25.07.1935)

Poznañskie Ziemstwo Kredytowe og³asza licytacjê gospodarstwa w Kaku-
linie o obszarze 22,1381 ha, wycenionego na 4.200 z³, nale¿¹cego do  Stani-
s³awa Kowalczyka. („Dziennik Poznañski” nr 169 z 25.07.1935)

M. Zaniecka kupi³a od Niemca Eryka Sonnburga 70-morgowe gospodarstwo
w Niedarzynie pod Skokami. („Gazeta W¹growiecka” nr 173 z 30.07.1935)

W Rejowcu z³odzieje w³amali siê do mieszkania i skradli garderobê o ³¹cznej
wartoœci 3.ooo z³. („Kurier Poznañski” nr 359 z 8.08.1935)
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W tych dniach posterunek policji w Skokach dokona³ szczegó³owej rewizji
u dzia³acza narodowego p. Stefaniaka. Rewizji tej dokonano na podstawie do-
nosu b.woŸnego wójtostwa i komendanta”Strzelca” p. Henryka Górnego o rze-
komym magazynowaniu w mieszkaniu broni. Denuncjacja okaza³a siê bez-
podstawna, gdy¿ wynik 4-godzinnej rewizji pozosta³ negatywny. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 182 A z 9.08.1935)

Dnia 6 bm. oko³o godz. 20,30 spali³ siê w Nadm³ynie stóg s³omy ¿ytniej
na szkodê Józefa Wêdziocha. Szkoda wynosi oko³o 1.000 z³. Przyczyna po¿aru
dot¹d nie zosta³a ustalona. („Gazeta W¹growiecka” nr 182 AS z 9.08.1935)

W nocy z 6/7 bm. nieznani sprawcy w³amali siê do mieszkania Hermana
Kaussa w Kakulinie i skradli dwie pierzyny,kapy na ³ó¿ka, bieliznê, gardero-
bê, szynki i konserwy, strata oko³o 1.000 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 182 A
z 9.08.1935)

W Zak³adzie Wychowawczym w Antoniewie w dniu 16 bm. o godz.19:30
w czasie robienia ognia w piecu, zosta³a poparzona wskutek eksplozji bañki
z naft¹ któr¹ u¿ywa³a do podpa³ki, 20-letnia s³u¿¹ca Maria Koœmicka z Bli¿yc,
która przyby³a w odwiedziny do gospodyni zak³adu i chcia³a jej pomóc w pra-
cy rozniecaj¹c ogieñ. Odwieziono j¹ natychmiast do szpitala w Wagrowcu,
gdzie nazajutrz zmar³a. („Gazeta W¹growiecka” nr 190 z 20.08.1935 i nr 195
z 25.08.1935)

W dniu 5 bm. o godz 9 rano w czasie burzy piorun uderzy³ w zabudowania
Andrzeja Strychalskiego w Kuszewie. Po¿ar strawi³ chlew, stodo³ê, zapasy zbo¿a
oraz maszyny rolnicze. Straty wynosz¹ oko³o 5.000 z³. („Gazeta Wagrowiec-
ka” nr 206 z 7.09.1935, „Kurier Poznañski” nr 415 z 11.09.1935)

„Towarzystwo Gminastyczne „Sokó³” ze Skoków zorganizowa³o  wyciecz-
kê krajoznawcz¹ do Inowroc³awia, Barcina i Pakoœci. („Kurier Poznañski”
nr 435 z 22. 09.1935)

W nocy z 30.09/01.10 skradziono na szkodê rolnika Fryderyka Lobensteina
z Kuszewa 10 kaczek wartoœci 30 z³. W doku dochodzenia ujawniono spraw-
ców, którymi byli: Wac³aw Ba¿yd³o robotnik i Józef Kawczak, obaj ze Skoków.
Skradzione kaczki oddano poszkodowanemu. („Gazeta W¹growiecka” nr 228
z 3.10.1935)

Dnia 28.09.skradziono na szkodê rolnika Stanis³awa Kopyd³owskiego i Wil-
helminy Kammer z Lechlina œwiniê. Sprawcami byli mieszkañcy Skoków: Fran-
ciszek Wojtkowiak i Bernard Szafran. Odnalezione miêso oddano poszkodo-
wanym. („Gazeta W¹growiecka” nr 228 z 3.10.1935)

W nocy z 30.08/1.10 skradziono na szkodê posiedziciela ziemskiego Zygmunta
Ch³apowskiego ze Stawian 10 desek ró¿nej d³ugoœci. Deski te znaleziono u Jana
Kotarskiego i Józefa Szypera, obaj ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 228
z 3.10.1935)
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W ubieg³¹ niedzielê Klub Sportowy „We³na” w Skokach obchodzi³ uroczy-
stoœæ 10-lecia swego istnienia . O godz.10 rano nast¹pi³ z hotelu pod „ Bia³ym
Or³em” wymarsz zaproszonych organizacyj i cz³onków z orkiestr¹ 14. p.s.j.
z Poznania do koœcio³a parafialnego na nabo¿eñstwo, które odprawi³  ks. prob.
Zamys³owski. Po nabo¿eñstwie odby³o siê w sali p. Pilaczyñskiego zebranie
jubileuszowe pod przewodnictwem burmistrza Smekta³y, który po wstêpnym
przemówieniu wzniós³ toast na czeœæ Rzeczypospolitej i jej Prezydenta. Potem
odczyta³ nades³ane b³ogos³awieñstwo przez Jego Eminencjê ks. kard. Pryma-
sa Hlonda, co zebrani przyjêli burzliwymi oklaskami i okrzykiem na czeœæ
Prymasa.Po uczczeniu zmar³ych cz³onków, p. Walerian Ciszak wyg³osi³ de-
klamacjê pt. „Hymn We³ny”. Odczytano du¿¹ iloœæ telegramów, nastêpnie
¿yczenia sk³adali: protektor klubu dr Foerster,  burmistrz miasta Smekta³a,
wójt  Maækowiak, kierownik szko³y Bi³ozor i przewodnicz¹cy komitetu ob-
chodów 10-lecia p. Stefaniak. Piêkne sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu zdali:
sekretarz p. Nowicki i przewodnicz¹cy Komisji rewizyjnej p. Budzyñski. Na za-
koñczenie burmistrz Smekta³a podkreœli³, ¿e mimo rozmaitych przeszkód Klub
Sportowy „We³na” rozwija siê pomyœlnie, skupiaj¹c w swoich szeregach chêtn¹
do pracy m³odzie¿. Potem zakoñczono zebranie odœpiewaniem „Bo¿e,
coœ Polskê”. Po po³udniu odby³ siê mecz pi³ki no¿nej oraz biegi, wieczorem
zabawa taneczna w Sali p. Glinkiewicza, gdzie nast¹pi³o wrêczenie nagród
zawodnikom. („Kurier Poznañski” nr 463 z 9.10.1935)

S¹d Grodzki w W¹growcu ukara³ Józefa Przykuckiego z NiedŸwiedzin
grzywn¹ w wysokoœci 20 z³  za sprzeda¿ bez œwiadectwa przemys³owego na-
pojów alkoholowych. („Gazeta W¹growiecka” nr 235 z 11.10.1935)

W ubieg³¹ sobotê wybuch³  po¿ar w Roszkowie w mieszkaniu Stanis³awy Œredz-
kiej. Straty wynosz¹ oko³o 190 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 244 z 22. 10. 1935)

Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej w Skokach radc¹ sierot wybrano
Kazimierza Markiewicza, przyjêto do wiadomoœci wyasygnowanie przez za-
rz¹d miejski kwoty 18 z³ na szkolnictwo polskie zagranic¹, uchwalono zaci¹-
gn¹æ po¿yczkê z Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci w W¹grówcu na wydatki
bie¿¹ce kasy szkolnej w Skokach  i uchwalono zaci¹gn¹æ po¿yczkê w kwocie
200 z³ na pomoc dla bezrobotnych. („Kurier Poznañski” nr 513 z 8.11.1935)

S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ Antoniego Miku³ê ze Skoków na 50 z³.
grzywny i 5 z³ kosztów s¹dowych, za kradzie¿ drzewa z lasów pañstwowych.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 258 z 8.11.1935)

K.S. „We³na” w Skokach zosta³ na mocy decyzji Urzêdu Wojewódzkiego
w Poznaniu z dnia 29.10. bm. zarejestrowany. Obecny zarz¹d klubu stanowi¹:
prezes Mieczys³aw Pilaczyñski, wiceprezes Antoni Stefaniak, sekretarz Stefan
Nowicki, skarbnik Maciej Pilaczyñski, gospodarz Wac³aw Orchowicz, kroni-
karz Franciszek Giersig i kierownik gier i atletyki Józef Kie³basiewicz. („Ku-
rier Poznañski” nr 513 z 8.11.1935)
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S¹d Okrêgowy z Gniezna na sesji wyjazdowej w W¹growcu skaza³ dnia 7 bm.
rolnika Antoniego Kejmana z Wysokiej za fa³szywne obwinienie przed w³adz¹
prze³o¿on¹ wójta gminy Skoki p. Maækowiaka na 6 miesiêcy wiêzienia w zawiesze-
niu na 3 lata oraz na op³acenie kosztów s¹dowych w kwocie 30 z³. („Gazeta
W¹growiecka” nr 259 z 9.11.1935)

Dla Komitetu Funduszu Pracy na pomoc dla bezrobotnych posiedziciel
p. Zygmunt Ch³apowski ze Stawian ofarowa³ 4 kwitnale ziemniaków i kupkê
ga³êzi a p. Cecylia Buchowska z Pomarzanek 0,5 kwintala ¿yta, 0,5 kwintala
pszenicy i 5 kwintali ziemniaków. („Gazeta W¹growiecka” nr 270 z 22.11.1935)

S¹d Grodzki w Chodzie¿y skaza³ za paserstwo kowala Stelmaszewskiego
z Lechlina na grzywnê, poniewa¿ znaleziono u niego narzêdzia kowalskie war-
toœci 150 z³ skradzione w Nowej Wsi Wyszyñskiej przez Franciszka Nitkê
z Wyszyn. („Gazeta W¹growiecka” nr 272 z 24.11.1935)

Obuwnik Florian Arendt ze Skoków poœlubi³ pannê Mariannê Kalisz z W¹-
growca. („Gazeta W¹growiecka” nr 272 z 24.11.1935)

Uroczyste zebranie ku czci Ignacego Paderewskiego urz¹dzi³ w Skokach Klub
Sportowy „We³na” w lokalach hotelu „Du Nord”. Publicznoœæ zape³ni³a salê.
Zagai³ uroczystoœæ piêknym przemówieniem wiceprezes p. Antoni Stefaniak,
potem chór klubowy  pod batut¹ p. Paterskiego odœpiewa³ „Gaude Mater”. Pan Wa-
lerian Ciszak wyg³osi³ piêkn¹ deklamacjê, absolwent konserwatorium muzycz-
nego p. Piesik i p. Zofia Godzichówna odegrali menuet Paderewskiego na wio-
lonczeli i fortepianie. Treœciwy referat o ¿yciu i czynach Mistrza wyg³osi³ skarbnik
p. Maciej Pilaczyñski. Drug¹ deklamacjê wyg³osi³a p. Helena Adamska. W dalszym
ci¹gu odegrano sonatê Paderewskiego oraz menuet Chopina i wyg³oszono dekla-
macjê pt: „75-lecie urodzin Paderewskiego”. Nastêpnie uchwalono wys³aæ tele-
gram ho³downiczy Ignacemu Paderewskiemu. Wspólnem odœpiewaniem „Roty”
zakoñczono wspania³¹ uroczystoœæ. („Kurier Poznañski” nr  556 z 4.12.1935)

Skoki - „Towarzystwo Pañ Mi³osierdzia” urz¹dzi³o w dniu 8 bm. w sali
p. Glinkiewicza wieczornicê, na której program z³o¿y³y siê deklamacje dwóch
dziewczynek oraz jednoaktówka. Czysty zysk przeznaczono na gwiazdkê dla
najbiedniejszych naszego miasta. („Kurier Poznañski” nr 577 z 15.12.1935)

Skoki - Niedawne zebranie „Towarzystwa Przemys³owców” odby³o siê
w lokalu p. Pilaczyñskiego, na które przyby³ naczelnik Urzêdu Skarbowego
z W¹grówca p. Pieœkiewicz. Zreferowa³ on szeroko o nowej ordynacji podat-
kowej. W szerokiej dyskusji omawiano wszelkie bol¹czki dzisiejszego trudne-
go po³o¿enia podatników. („Kurier Poznañski” nr 577 z 15.12.1935)

S¹d Okrêgowy w GnieŸnie na sesji wyjazdowej w Wagrowcu skaza³ za pod-
palenie na rok bezwzglêdnego wiêzienia Franciszka Krawczyñskiego ze Sko-
ków a Stanis³awê Œredzk¹ z Roszkowa za podpalenie swego mieszkania dla
uzyskania premii asekuracyjnej na rok wiêzienia w zawieszeniu na 3 lata.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 292 z 18.12.1935)
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Z dniem 1.01.1936 roku nowym proboszczem w Skokach zostanie ks. Józef
Echaust, dotychczasowy mansjonarz w Koœcianie, kap³an, kaznodzieja i gorli-
wy spo³ecznik. („Gazeta W¹growiecka” nr 294 z 20.12.1935)

Rok 1936

S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ w dniu 30.12.1935 r.: 1) by³ego so³tysa
gminy Jab³kowo Antoniego Podsêdka za defraudacjê 180 z³ pieniêdzy podat-
kowych na 9 miesiêcy wiêzienia w zawieszeniu na 4 lata,zwrot przyw³aszczo-
nej sumy oraz na zap³atê kosztów s¹dowych, 2) Antoniego Durssa  z Paw³owa
Skockiego za podrobienie papierów na kontrakcie, moc¹ którego sta³ siê dzier-
¿awc¹ gospodarstwa, na 10 miesiêcy wiêzienia, utratê praw obywatelskich na
3 lata i op³atê kosztów s¹dowych, 3) Józefa Paterka ze Skoków za akt gwa³tu
na  szeœæ miesiêcy wiêzienia z zawieszeniem na 4 lata. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 2 z 3.01.1936)

W noc sylwestrow¹ wybuch³ po¿ar w Kakulinie u Marii Fujakowskiej. Spali³a
siê stodo³a, maszyny rolnicze i 15 wozów s³omy. Strata wynosi oko³o 5.000 z³.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 2 z 3.01.1936)

W nocy z 3 na 4 stycznia skradziono w Grzybowicach 10 kur i wanienkê
na szkodê rolnika Stanis³awa Rakowskiego. Sprawcê kradzie¿y ujawniono
w osobie Stró¿ewskiego z ¯elic. („Gazeta W¹growiecka” nr 5 z 8.01.1936)

W nocy z 1 na 2 bm. w³amali siê z³odzieje przez wt³oczenie szyb do miesz-
kania nauczyciela Andrzeja Dankowskiego w budynku szkolnym w Grzybo-
wicach. Brak nadzoru nad mieszkaniem wykorzysta³a szajka z³odziejska i za-
bra³a z mieszkania co tylko siê da³o. Poniewa¿ p. Dankowski  przed wyjazdem
wartoœciowe rzeczy ulokowa³ u pewnego gospodarza, unikn¹³ wiêkszej szko-
dy. Patrol policyjny ze Skoków dogoni³ na szosie miêdzy Popowem a Kakuli-
nem bandê Cyganów, która poprzednio obozowa³a pod Grzybowicami. Po re-
wizji aresztowania Cygana 24-letniego Reinholda Brojañskiego. („Kurier Po-
znañski” nr 11 z 9.01.1936)

W dniu 13 bm. S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ rolnika W³adys³awa Tronina
z Lechlinka za p³acenie fa³szyw¹ dziesiêcioz³otówk¹ u ¯ydówki Nochemowej
w W¹growcu, na 50 z³. grzywny. („Gazeta W¹growiecka” nr 11 z 15.01.1936)

S¹d Grodzki w W¹growcu za dokonanie w³amania w Skokach do sk³adu
b³awatnego p. Jadwigi Rydy zas¹dzi³ Boles³awa Kondyja z Gniezna na karê
roku wiêzienia. („Gazeta W¹growiecka” nr 14 z 18.01.1936)

Skoki - Walne zebranie K.S. „We³na” który liczy obecnie 114 cz³onków
i posiada maj¹tek wartoœci 1880 z³. Wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie: M. Pila-
czyñski (prezes), A. Stefaniak (z-ca.), L. Kaczmarek (sekretarz), M. Palaczyñ-
ski (skarbnik), F. Giersig (kronikarz), M. Ossowska (kier. sekcji kobiecej),
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H. Adamska (zca kier. sekcji kobiecej), L. Kwiatkowski (naczelnik i kierownik
gier). W sk³ad S¹du Kole¿eñskiego weszli: A. Stefaniak, J. Futro, L. Wietrzy-
kowski, Z. Glinkiewiczówna. Komisja Rewizyjna: A.Burzyñski, W. Pilaczyñ-
ski, F. Sommerfeld. Walne zebranie mianowa³o  cz³onkami honorowymi: dra
Mariana Foerstera, Teofila Kriegera i Leona Szalowa. („Kurier Poznañski”
nr 29 z 19.01.1936)

Walne zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Skokach odby³o
siê pod przewodnictwem ks. Echausta. Zagai³ je prezes p. Kuhnen witaj¹c cz³on-
ków zarz¹du okrêgu z W¹growca. Po sprawozdaniach wybrano nowy zarz¹d
w sk³adzie: prezes mgr Stanis³aw Kuhnen,wiceprezes Jan Michalski, sekretarz
W³adys³aw Przykucki, skarbnik Stefan Œlósarczyk, gospodarz Antoni Skarbiñski,
naczelnik Klemens Baranowski, naczelniczka Janina Skarbiñska, opiekunka
sekcji ¿eñskiej Marianna Szwedowa. Do komisji rewizyjnej weszli: ks. prob.
Echaust i pp: Fugiñski i Maækowiak. Walne zebranie mianowa³o cz³onkiem
honorowym ks. Zamys³owskiego, by³ego administratora parafii skockiej, któ-
remu wrêczono dyplom. („Gazeta W¹growiecka” nr 22 z 28.01.1936)

Obywatelstwo miasta Skoki z³o¿y³o na pomoc dla bezrobotnych 26,60 z³
w gotówce i naturalia o wartoœci 3,20 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 25 z 31.
01. 1936)

Walne Bractwa Kurkowego w Skokach odby³o siê w lokalu p. Pilaczyñskie-
go. Po sprawozdaniach zarz¹du zebranie mianowa³o cz³onkami honorowymi
panów: Szczepana Nowickiego, Berga i Brzeziñskiego.W sk³ad zrz¹du Brac-
twa wchodz¹: burmistrz p. Smekta³a (prezes), p. dr Foerster (zastêpca preze-
sa), p. Goœciñski (sekretarz), p. Ratajczak (zastêpca sekretarza), p. S. Œlósar-
czyk ( skarbnik) oraz p. W³adys³aw Kowalski (komendant). („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 29 z 5.02.1936)

Ziemstwo Kredytowe z Poznania og³asza licytacjê gospodarstwa w Nowym
£osiñcu o obszarze 30,5896 ha, wycenionego na 8.700 z³, nale¿¹cego do  Pio-
tra Kordnia. („Dziennik Poznañski” nr 49 z 28.02.1936)

¯eñskie Ko³o Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y w Skokach wysta-
wi³o ostatnio sztukê pt: „Ró¿e i lilie”. Ca³oœæ wypad³a bardzo dobrze. Uroczy-
stemu zebraniu Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Skokach przewodni-
czy³a jego prezeska p. Tarkowska, referat wyg³osi³a prezeska Ko³a z Kicina
p. Stopowa. Na zakoñczenie przemówi³ do zebranych w serdecznych s³owach
ks. prob. Echaust. („Kurier Poznañski” nr 145 z 27.03.1936)

Uroczyste zebranie katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Skokach odby³o
siê w ubieg³¹ niedzielê. Przewodniczy³a prezeska p. Tarkowska. Treœciwy re-
ferat wyg³osi³a p. Stopowa z Kicina; na zakoñczenie przemówi³ ks. Echaust.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 74 z 28.03.1936)

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ̄ eñskiej w Skokach wystawi³o ostat-
nio sztukê pt. „Ró¿e i lilje”. („Gazeta W¹growiecka” nr 74 z 28.03.1936)
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Dnia 5 bm.odby³o siê zebranie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mê-
skiej w Lechlinie-Przysiece, z licznym udzia³em miejscowych druhów i jako
goœci druhów z Ochodzy. Referat p. Moszczeñskiej o Królowej Jadwidze uzu-
pe³ni³ obszernie ks. dr Abt. Omawiano te¿ sprawy aktualne. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 83 z 8.04.1936)

Skoki - Z okazji „Tygodnia propagandy przemys³u polskiego” odby³o
siê  w ub. niedzielê po nabo¿eñstwie, zebranie propagandowe pod przewodnic-
twem prezesa Towarzystwa Przemys³owego p. Stefaniaka. Referaty przyjête
przez licznie zebrana publicznoœæ z aplauzem, wyg³osili: ks. prob. Echaust
i student U.P. Marian Kaczmarek. Referaty oparte o Ÿród³owe statystyki za rok
1935 wywar³y wielkie wra¿enie na s³uchaczach. Deklamacje z „Czarnej
Poezji” poety narodowego Dobrzyñskiego wyg³osili: Henia Goœciñska (pt. „W hali
maszyn”)  i  Józio Szmert (pt. „Maszyny”). Koncertowa³a orkiestra miejsco-
wej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Zebranie zakoñczono wspólnym œpiewem
„Bo¿e, coœ Polskê”. („Kurier Poznañski” nr 171 z11.04.1936)

Skoki -  Staraniem Stowarzyszenia Pañ Mi³osierdzia œw. Wincentego a Paulo,
odby³o siê w Wielka Sobotê œwiêcenie darów, które rozdano najbiedniejszym
naszego miasta. Poœwiêcenia ich dokona³ ks. prob. Echaust. („Kurier Poznañ-
ski” nr 176 z 16.04.1936)

W domu podwórzowym w stajni firmy „M³yn” w Skokach powsta³ groŸny
po¿ar. Przyczyn¹ by³o krótkie spiêcie przewodów elektrycznych w stajni. Dziêki
energicznej akcji ratowniczej obwodowej ochotniczej stra¿y po¿arnej dowo-
dzonej przez  p. Leonarda Hepnera i przez naczelnika miejscowej stra¿y po¿ar-
nej p. Jasiñskiego, uda³o siê po 20 - godzinnej walce z ¿ywio³em po¿ar zloka-
lizowaæ i uratowaæ po³o¿one obok obiekta. („Kurier Poznañski” nr 176
z 16.04.1936)

Skoki - Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkê na odpust swego Patrona
do Gniezna w dniu 26 bm. Uroczystoœci po³¹czone bêd¹ z przeniesieniem reli-
kwii b³. Bogumi³a. Zg³oszenia uczestników przyjmuje wiceprezes sekcji apte-
karz p. Kuhnen  do dnia 16 bm. („Kurier Poznañski” nr 176 z 16.04.1936)

Skoki - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” urz¹dza we w³asnej sali strze-
lanie konkursowe o nagrody od dnia 19 bm. do 3 maja. Nagrody wystawione
s¹ u p. Szwedowej  przy ul. Kolejowej. („Kurier Poznañski’ nr 176 z 16.04.1936)

Skoki -  Stowarzyszenie Pañ Mi³osierdzia œw. Wincentego a Paulo urz¹dzi-
³o w dniu 7.04. kwestê publiczn¹. Zebrano gotówk¹ 71,15 z³ i naturalia o war-
toœci 39,05 z³ (³¹cznie 110,20 z³). Z zebranych darów urz¹dzono „œwiêcone”
dla ubogich miasta Skoki i obdarzono 30 rodzin. („Kurier Poznañski” nr 206
z 3.05.1936)

Katastrofa lotnicza w Skokach - dziœ w pi¹tek o godz.10:25 zderzy³y siê
tutaj w powietrzu na wysokoœci 500 m dwa samoloty wojskowe z 3 pu³ku lotni-
czego w Poznaniu. Jeden z samolotów run¹³ prostopadle na ziemie i pogrzeba³
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pod szcz¹tkami za³ogê, natomiast drugi wyl¹dowa³ w odleg³oœci 1 km. Kata-
strofa zdarzy³a siê na przedmieœciu Skoków przy drodze do Roœcinna, ko³o
cmentarza katolickiego. Mieszkañcy okoliczni pospieszyli na miejsce wypadku
i wezwali pomocy lekarskiej. Na miejsce wypadku przybyli dr Foerster ze Sko-
ków oraz dr Fabianowski. Przyczyn¹ wypadku by³ silny wiatr, bowiem drugi
samolot pilotowany przez sier¿. pilota Ozorkiewicza z obserwatorem ppor. Ja-
nuszem Œliwiñskim, rzucony zosta³ silnym wiatrem  na tylny ster pierwszego
samolotu. Prawe jego skrzyd³o zosta³o uszkodzone i jego czêœci spad³y na po-
dwórza i  dachy domów. Pilot Ozorkiewicz zdo³a³ wyrównaæ aparat i usi³owa³
wyl¹dowaæ za miastem, ale waha³ siê z decyzj¹ ze wzglêdu na pagórkowaty
teren przeciêty rzek¹ i jezioro. Ostatecznie wyl¹dowa³ na pagórku, wskutek
uszkodzonego skrzyd³a samolot uderzy³ o ziemiê i zary³ siê w oziminê. Pilot
Ozorkiewicz zgin¹³ na miejscu i znaleziono go poœród zdruzgotanych czêœci
samolotu z po³amanymi rêkami i nogami. Podporucznik Janusz Œliwiñski od-
niós³ œmiertelne obra¿enia wewnêtrzne i skona³ w kilka chwil po wypadku,
gdy zosta³ wydobyty ze szcz¹tków rozbitego samolotu. Pierwszej pomocy
udzielili mu nadbiegli mieszkañcy miasteczka pp: Roman Rochowiak, Zywert,
Lemañski  i  Baranowski. Ks. Echaust  zd¹¿y³ jeszcze udzieliæ ostatniego na-
maszczenia ppor. Œliwiñskiemu.  Drugi samolot, pilotowany przez plut. Lubie-
jewskiego z obserwatorem  st. sier¿. Adamczykiem, polecia³ jeszcze po zderze-
niu na oko³o 1,5 km nad las kurii arcybiskupiej w Roœcinnie, gdzie spad³.
Samolot po zderzeniu z ziemi¹ skapotowa³, przy czym ty³ samolotu opar³ siê,
na czubkach 3-metrowych œwierków. Dziêki tej okolicznoœci pilot  trac¹c chwi-
lowo przytomnoœæ, odniós³ tylko wewnêtrzne kontuzje. Z pomoc¹ nadbieg³a
ludnoœæ i wydoby³a cudem ocalonego lotnika z samolotu. Natomiast sier¿ant
obserwator Franciszek Adamczyk chc¹c ocaliæ ¿ycie wyskoczy³ ze spadaj¹ce-
go samolotu na spadochronie, ale poniewa¿ sta³o siê to na wysokoœci 50 m
spadochron nie zd¹¿y³ siê otworzyæ i run¹³ w lesie na ziemiê, poniós³ œmieræ
na miejscu. W katastrofie zginê³y wiêc trzy osoby: ppor. Janusz Œliwiñski z War-
szawy, sier¿. Leon Ozorkiewicz z Pniew i sier¿. Franciszek Adamczyk spod Po-
znania, ranny zosta³ plut.Lubiejewski. Zderzenie samolotów mia³o miejsce
w Skokach nad domem p. Ciszakowej, siostry Leona Ozorkiewicza. Zdaniem
przyby³ej z Poznania komisji wojskowej na czele z mjr. Zagórskim i wojsko-
wym sêdzi¹ œledczym  kpt. Downarowskim, zderzenie siê tych samolotów (typu
„Poter 25”) spowodowa³ bardzo silny podmuch wiatru. („Kurier Poznañski”
nr 214 i 215 z 8.05.1936,”Gazeta W¹growiecka” nr 108 z 8.05.1936)

Akty sabota¿u pod Skokami - W nocy z 3/ 4 bm. nieznani sprawcy poprze-
cinali linie telefoniczno-telegraficzne miêdzymiastowe i abonamentowe miêdzy
Roszkowem i Przysiek¹,w lesie przy szosie Skoki - W¹growiec. Œciêto dwie
sosny gruboœci 23-30 cm, d³ugoœci ok.18 m, które prze³o¿ono w poprzek szosy.
Jedn¹ sosnê œciêt¹ ostrym narzêdziem i drutami telefonicznymi przywi¹zano
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do drzew szosowych jeden metr ponad jezdni¹. Tej samej nocy œciêto dwie
sosny w lesie pomiêdzy Skokami a £opuchowem, przy szosie Skoki -Poznañ,
gdzie równie¿ przerwano linie komunikacji telefonicznej i telegraficznej. Rów-
nie¿ odcinano druty telefoniczne i przewrócono sosnê w poprzek szosy. Wskutek
tej przeszkody  przerwana zosta³a komunikacja samochodowa i autobusowa
do godz.10 rano. Sprawcy, którzy  pos³ugiwali siê samochodem osobowym,
s¹ dot¹d nieznani. Œledztwo prowadzi komisariat P.P. w W¹growcu. („Kurier
Poznañski” nr 216 z 9.05.1936)

S¹d Grodzki w W¹growcu zas¹dzi³ Wojciecha Bussego z Grzybowic na grzywnê
w kwocie 20 z³ z zamian¹ na 4 dni aresztu, za obraŸliwe wyra¿anie siê pod adresem
posterunkowego Wyrzykowskiego. (Gazeta W¹growiecka” nr 118 z 20. 05.1936)

W dniu 23 maja 1936 r. zmar³ w wieku 61 lat Franciszek Ksawery Glinkiewicz
ze Skoków i tam zostanie pochowany. („Kurier Poznañski” nr 241 z 24.05.1936)

S¹d Grodzki w W¹growcu zas¹dzi³ w dniu 25 mb. recydywistê W³adys³awa
Starzyñskiego ze Skoków na 8 miesiecy wiêzienia za kradzie¿ w 1932 r. ró¿nej
bi¿uterii i garderoby o ³¹cznej wartoœci 600 z³.na szkodê Emila Wajesta z Wy-
sokiej. („Gazeta W¹growiecka” nr 123 z 27.05.1936)

Z inicjatywy i staraniem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Sko-
kach, odby³ siê od dnia 12 do 20 bm.dziesiêciogodzinny kurs przeciwgazowy.
Wyk³ady prowadzone przez pp. mgr Kuhnena, dr Fabianowskiego i instrukto-
ra Ligi Ochrony Powietrznej Polski p. Adamczyka, zainteresowa³y szerokie
ko³a spo³eczeñstwa, czego dowodem 90 uczestników. Na zkoñczenie kursu
delegat starostwa p. kom. Sk¹pski wrêczy³ uroczyœcie zaœwiadczenia koñcze-
nia kursu. („Gazeta W¹growiecka” nr 125 z 29.05.1936)

S¹d Okrêgowy w GnieŸnie na sesji wyjazdowej w W¹growcu w dniu 28 bm.
zas¹dzi³ Mieczys³awa Szymañskiego z Skoków na 2 tygodnie aresztu z zawie-
szeniem na 3 lata i zap³atê kosztów s¹dowych za s³own¹ zniewagê, uraz ciele-
sny i opór w³adzy, a Jana Kubanka z Lechlina za krzywoprzysiêstwo w spra-
wie maj¹tkowej brata, na 6 miesiêcy aresztu i zap³atê kosztów s¹dowych. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 141 z 19.06.1936)

S¹d Okrêgowy w GnieŸnie na sesji wyjazdowej w W¹growcu skaza³ robot-
nicê Annê Wociñsk¹ z Wysokiej na 4 tygodnie aresztu. Podczas rewizji prze-
prowadzanej w jej mieszkaniu przez posterunkowego za ziemniakami pocho-
d¹cymi z kradzie¿y, wyla³a na niego strawê dla œwiñ a potem rzuci³a go pu-
stem wiadrem. („Gazeta W¹growiecka” nr 194 z 22.08.1936)

Wyrokami S¹du Grodzkiego w W¹growcu skazani zostali w dniu 7 bm:
Józef Kasprzak ze Skoków za kradzie¿ 75 kg ziemniaków z kopca na szkodê
rolnika Paw³a Huebnera ze Skoków na 1 miesi¹c bezwzglêdnego aresztu, a Wa-
c³aw Barzyd³o i Józef Kasprzak, obaj ze Skoków, za kradzie¿ 10 kaczek na
szkodê  Fr. Lausensteina z Kuszewa: Barzyd³o na rok wiêzienia, Kasprzak
na 6 miesiêcy wiêzienia. („Gazeta W¹growiecka” nr 209 z 9.09.1936)
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Skoki - Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ̄ eñskiej  urz¹dzi³o w ubieg³¹
niedzielê œwiêto druhen. Nabo¿eñstwo odprawi³ ks. prob. Echaust. Po po³u-
dniu w Sali „Soko³a” odby³o siê uroczyste zebranie, które zagai³a prezeska
Zofia Glinkiewiczówna, deklamacjê wyg³osi³y Jasiñska i Rajewska. Treœciwy
referat o znaczeniu Polki w szeregach katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y
¯eñskiej wyg³osi³a Helena Adamska. Odegrano równie¿ obrazek sceniczny.
Kandydatki z³o¿y³y uroczyste przyrzeczenie, poprzedzone przemow¹ ks. Eu-
chausta. („Kurier Poznañski” nr 422 z 12.09.1936)

Wyrokiem S¹du Grodzkiego w W¹growcu z dnia 14 bm. zas¹dzony zosta³
na miesi¹c aresztu  Józef Strzy¿ewski, rolnik z Jab³kowa, za usuniêcie inwenta-
rza spod egzekucji s¹dowej. („Gazeta W¹growiecka” nr 215 z 16.09.1936)

Œwiêtokradztwo w koœciele parafialnym w Skokach - skradziono dwa sznu-
ry pere³ oraz cztery œwiece.Przytrzyma³ z³odziejki w okolicy dworca kolejo-
wego koœcielny Lutkowski.  Z³odziejkami okaza³y siê: 22 - letnia Agnieszka
Dziubek bez sta³ego miejsca zamieszkania i 17-letnia Maria Smok te¿ bez sta-
³ego miejsca zamieszkania, obie s³u¿¹ce bez pracy. Zuchwa³e z³odziejki odsta-
wiono do dyspozycji sêdziego œledczego do W¹growca. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 216 z 17.09.1936)

S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ w dniu 14 bm. na miesi¹c aresztu Józefa
Strzy¿ewskiego z Jab³kowa za usuniêcie spod zajêcia komorniczego 2 œwiñ,
1 krowy, 9 gêsi, 27 kur, 2 s¹sieków ¿yta i stogu siana. („Ilustrowany Kurier
Pa³ucki” nr 112 z 17.09.1936)

Podczas inspekcji terenu parcelacyjnego w Jab³kowie, wójt p. Maækowiak
natkn¹³ siê polu ornym osadnika Bedyñskiego na pewn¹ iloœæ p³askich kamieni.
W³aœciciel pola zapytany o ich pochodzenie oœwiadczy³, ¿e wyora³ je wraz
z urn¹. Zaciekawiony odkryciem przeprowadzi³ dalsze poszukiwania i odkopa³
oko³o 12 grobów skrzynkowych z urnami, które oprócz popio³ów ze spalo-
nych zw³ok, zawiera³y pierœcionki, naszyjniki, klamry i ró¿ne spinki. Bedyñski
przypuszcza³ ¿e owe metalowe ozdoby s¹ ze z³ota i zamierza³ je sprzedaæ w Po-
znaniu by za otrzyman¹ gotówkê kupiæ konie i inny inwentarz.Wójt zabroni³
mu dalszych poszukiwañ i zawiadomi³ o znalezisku ekspedycjê wykopaliskow¹
w Biskupinie, która delegowa³a do Jab³kowa studenta prehistorii p. Witolda
Hensla. Stwierdzi³ on, ¿e s¹ to groby skrzynkowe od 6 do 4 wieku przed Chry-
stusem, a teren ten, jak wykazuj¹ œlady, by³ zamieszka³y przez ludnoœæ pocho-
dzenia ba³to-s³owiañskiego. („Gazeta W¹growiecka” nr 221 z 23.09.1936 i nr
225 z 27.09.1936)

S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ dnia 1 bm. Miko³aja Adamskiego ze Skoków
za niew³aœciwe zachowanie siê w budynku s¹du wobec woŸnego s¹dowego,
na 100 z³ grzywny i 10 z³ op³aty s¹dowej. („Gazeta W¹growiecka” nr 230
z 3.10.1936)
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Dziœ po pó³nocy o godz. 0:30 wybuch³ groŸny po¿ar w pa³acu letniskowym
w W³óknach. Ogieñ powsta³ na strychu, gdzie od iskier wydobywaj¹cych siê
ze szpar wadliwego komina zajê³y siê górne kondygnacje pa³acu. Ogieñ wybuch³
nagle i wskutek silnego wiatru rozszerzy³ siê z wielk¹ szybkoœci¹ w chwili,
gdy domownicy byli pogr¹¿eni w g³êbokim œnie. W 30 min. od wybuchu po-
¿aru przyby³a na miejsce z oddalonych o 6 km Skoków tamtejsza stra¿ po¿ar-
na, która pod sprê¿ystym kierownictwem naczelnika obwodowego Hepnera,
rozpoczê³a akcje ratunkow¹, utrudnion¹ wskutek braku odpowiedniej iloœci
wody. Sikawka stra¿y musia³a nawet czêsto staæ bezczynnie i stra¿acy zmu-
szeni byli t³umiæ ogieñ przez wyci¹ganie hakami pal¹cych siê g³owni i zasy-
pywanie ich  piaskiem. Tote¿ zdo³ano uratowaæ tylko prawe nadbudowane
skrzyd³o pa³acu oraz umeblowanie szeœæ pokoi parterowych. Pa³ac sp³on¹³
doszczêtnie. Na strychu spali³y siê w³aœcicielce pa³acu p. Olszañskiej oraz jej ciot-
ce baronowej Witinghof wszystkie suknie, bielizna, futra i nakrycia. Na pierw-
szym piêtrze pastw¹ p³omieni pad³o umeblowanie 8 pokoi, spali³y siê nakrycia
sto³owe, bielizna, porcelana, czêœciowo srebro oraz fortepian. Straty powsta³e
na skutek po¿aru ocenia siê na oko³o 35 tys.z³. Napiêtnowaæ trzeba karygodn¹
obojêtnoœæ okolicznych so³tysów jak i gospodarzy, którzy nie przybyli na miej-
sce po¿aru, nie dostarczyli zaprzêgów do dowo¿enia wody, co by³o przyczyn¹
wielce utrudnionej akcji ratunkowej. W sobotê dnia 3 bm. o godz. 9:30 stra¿
po¿arna zosta³a zaalarmowana ponownie do pal¹cego siê pa³acu, który z powo-
du niedostatecznej iloœci wody poprzedniej nocy nie zosta³ zupe³nie ugaszony
i wybuch³ rano  ponownie, zagra¿aj¹c prawemu skrzyd³u pa³acu. Po 5-ciu go-
dzinach akcji ratowniczej uda³o siê ostatecznie ogieñ zlokalizowaæ. W imiê
prawdy zaznaczyæ wypada, ¿e tym razem okoliczni gospodarze dowozili wodê
do sikawki, a akcj¹ ratownicz¹ kierowa³ naczelnik stra¿y ze Skoków p. Stani-
s³aw Jasiñski. („Kurier Poznañski” nr 460 z 4.10. i nr 462 z 6.10.1936)

Skoki - Z okazji œwiêta Chrystusa króla i 10-ciolecia rz¹dów Prymasa ks.
Echaust odprawi³ w miejscowym koœciele uroczyste nabo¿eñstwo. Po nim udano
siê z procesj¹ na Rynek przed pomnik Wdziêcznoœci Najœw. Serca Jezusowego,
przy którym odmówiono uroczysty akt ofiarowania parafii Najœw. Sercu Jezuso-
wemu. Uroczysta akademia urz¹dzona staraniem Akcji Katolickiej odby³a
siê w sali”Soko³a.” Referat o 10-cioleciu rz¹dów Prymasa wyg³osi³ ks. prob.
Echaust, który na koñcu odczyta³ pismo ho³downicze, które zarz¹d P.A.K. po-
stanowi³ wys³aæ na rêce ks. Prymasa. Drugi referat o celach i zadaniach Akcji
Katolickiej na rok nastêpny wyg³osi³ jej prezes  Stefan  Dziembowski z Raku-
jad. Deklamacje wyg³osi³y: naczelniczka K.S.M.¯. p. Stefania Schniederówna
i cz³onek K.S.M.M. p. Kurczewski. Na zakoñczenie chór koœcielny pw. œw. Cecylii
odœpiewa³ pod batut¹ p. Jana Herkta dwie pieœni. („Kurier Poznañski” nr 500
z 18.10.1936)
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Z dniem 1 listopada br. w³aœcicielem m³yna motorowego w Skokach, daw-
niej firma „H. Giersig”, zosta³ p. Roman Tomaszewski. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 257 z 4.11.1936)

W Skokach odby³o siê zebranie Towarzystwa Przemys³owców pod przewo-
dem prezesa Stefaniaka, na którym burmistrz Smekta³a  szczegó³owo zapozna³
zebranych z ostatnio wydanym zarz¹dzeniem w sprawie zwalczania zwy¿ki
cen na artyku³y pierwszej potrzeby. Drugi ciekawy i aktualny referat pod tytu-
³em: „Znaczenie oszczêdnoœci dla jednostki i spo³eczeñstwa” wyg³osi³ kierow-
nik Banku Ludowego p. Zmudziñski. („Kurier Poznañski” nr 536 z 18.11.1936)

S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ na Romana i Helenê Hepnerów ze Skoków
na kare 1 miesi¹ca aresztu za zabicie 2 tuczników i udaremnienie w ten sposób
ich egzekucji przez Urz¹d Skarbowy z W¹grówca. („Ilustrowany Kurier Pa-
³ucki” nr 142 z 26.11.1936)

Skoki - Odby³o siê zebranie Klubu Sportowego „We³na” pod przewodnic-
twem prezesa Pilaczyñskiego. Referat pt: „O sztuce obcowania z ludŸmi” wy-
g³osi³ wiceprezes Stefaniak; sprawê przedstawienia w dniu 6 grudnia refero-
wa³ kronikarz p. Franciszek Giersig. („Kurier Poznañski” nr 552 z 27.11.1936)

Skoki - W sk³ad nowo wybranego zarz¹du Katolickiego Stowarzyszenia
M³odzie¿y Mêskiej w Skokach weszli: prezes Zborowski, wiceprezes Pawe³
Giersig, sekretarz Skwierzyñski, skarbnik Schwermer, zastêpca skarbnika Kur-
czewski I  i naczelnik Kurczewski II. („Kurier Poznañski” nr 552 z 27.11.1936)

Z sprawozdania Obwodowego Komitetu „Tygodnia szko³y Powszechnej”
w powiecie w¹growieckim wynika, ¿e Komitet w Skokach zebra³ 263,93 z³
i nale¿y do najlepszych w powiecie. („Gazeta W¹growiecka” nr 279
z 29.11.1936)

Wyrokiem S¹du Grodzkiego w W¹growcu z dnia 21 bm. na 1 miesi¹c aresztu
z zawieszeniem na 3 lata, skazana zosta³a Stanis³awa Kowalczykowa z Kaku-
lina, za usuniêcie spod egzekucji 3 œwiñ. („Gazeta W¹growiecka” nr 298
z 23.12.1936)

Rok 1937

W jedn¹ z ubieg³ych nocy w³amali siê nieznani sprawcy do zabudowañ
rolnika Fryderyka Krause w £osiñcu i skradli: ko¿uch, zimowe palto mêskie,
skórzan¹ kurtkê, trzy kompletne ubrania mêskie, kapelusz myœliwski, bieliznê
mêsk¹, dwa zimowe p³aszcze damskie, p³aszcz letni damski, kostium, dwie
suknie jedwabne, szeœæ sukien we³nianych, trzewiki zamszowe, dwa szale je-
dwabne, szeœæ pow³ok na poœciele, cztery przeœcierad³a, szeœæ ko³der (dwie
adamaszkowe) dwie pary firan, osiem obrusów, walizkê i œwider ciesielski.
Ogólna strata siêga 2.000 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 16 z 21.01.1937)
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S¹d Okrêgowy w GnieŸnie na sesji wyjazdowej w W¹growcu w dniu 20 bm.
skaza³ Magdalenê Urbanowsk¹ oraz braci Józefa i Stefana Mazurów z Rejowca
za pobicie,uszkodzenie lewej rêki i g³owy robotnika W³adys³awa Goettschlin-
ga ze Skoków: Urbanowsk¹  na 1 miesi¹c aresztu z zawieszeniem na 3 lata a braci
Mazurów na 2 miesi¹ce bezwzglêdnego aresztu. („Gazeta W¹growiecka” nr 18
z 23.01.1937)

Dnia 21 bm.pomiêdzy godz.23 i 24 spali³y siê w Skokach - wsi szopa wraz
z koz¹ i drzewem na szkodê Kazimierza Lemañskiego. Po¿ar powsta³ od iskier
z komina. („Gazeta W¹growiecka” nr 21 z 27.01.1937)

Skoki - 3-letni Zbigniew Bednarek wyla³ na siebie garnek wrz¹cej wody.
Ch³opiec poparzy³ siê dotkliwie do trzeciego stopnia i zmar³ niebawem wœród
strasznych mêczarni. Wszelka pomoc lekarska niestety okaza³a siê bezsku-
teczna. („Gazeta W¹growiecka” nr 23 z 29.01.1937, „Kurier Poznañski” nr 43
z 28.01.1937)

Skoki - Walne zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” wybra³o
nowy zarz¹d w sk³adzie: prezes aptekarz Kuhnen, zastêpca prezesa ks. prob.
Echaust, sekretarz W³. Przykucki, skarbnik Stefan Œlósarczyk, naczelnik
Kl. Baranowski. W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: dr Fabianowski, Maæko-
wiak, Fugiñski. („Kurier Poznañski” nr 53 z 4.02.1937)

Skoki - Walne zebranie chóru koœcielnego pw. œw. Cecyli wybra³o nowy
zarz¹d w sk³adzie: Jan Pruchniewski (prezes), Romuald Baranowski (zastêpca
prezesa), Zofia Glinkiewiczówna (sekretarka), £aszewska (skarbniczka),
Schwermerówna (bibliotekarka), Orchowiakówna i  Skalerzyñska. Do Komisji
Rewizyjnej wesz³y: Glinkiewiczówna, Wiœniewska, Ciastanowiczówna. („Ku-
rier Poznañski” nr 61 z 9. 02.1937)

W tych dniach w Skokach zapali³a siê przybudówka chlewa w zabudowa-
niach Hermana Glasemanna. Spali³ siê sufit chlewa,10 kur i koza. Straty wy-
nosz¹ 150 z³. Ogieñ spowodowa³a koza,która zrzuci³a ze s³upa pal¹c¹ siê lam-
pê. („Gazeta W¹growiecka” nr 38 z 17.02.1937)

W ubieg³y poniedzia³ek dnia 1.03. na torze kolejowym miêdzy stacjami
S³awa a Skoki, wykolei³a siê drezyna samochodowa. Drezyn¹ kierowa³ in¿.
Majchrowicz, z nim jecha³ szofer Marjanowski. Wykolejenie nast¹pi³o albo
wskutek pod³o¿onego na szynach kamienia, albo wskutek zbyt szybkiej jazdy.
Drezyna wyskoczy³a z szyn i potoczy³a siê dalej po torze przez ok.30 m,
po czym wywróci³a siê i spad³a z metrowego nasypu do rowu. Zosta³a powa¿nie
uszkodzona i nie by³a zdolna do dalszej jazdy. Pasa¿erowie wyszli w wypadku
ca³o i mogli udaæ siê w dalsz¹ drogê kolej¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 50
z 3.03.1937)

Skoki - W ubieg³y poniedzia³ek dwóch ch³opców z rodzin bezrobotnych:
13- letni Józef  Kostrzewa  i 14-letni Stanis³aw Konradt ze Skoków, wybrali siê
do lasu Wojewódzkiego Zak³ad Wychowawczego w Antoniewie po drzewo
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na opa³. Poniewa¿ chcieli zebraæ mo¿liwe suche paliwo, weszli na ok. 9 m
wysokie sosny i ob³amywali suche sêki. W  pewnej chwili ga³¹Ÿ na której
klêcza³  Stanis³aw Konradt u³ama³a siê i ch³opiec spad³ doznaj¹c skompliko-
wanego z³amania nogi w podudziu. Kolega pospieszy³ do pobliskiego m³yna
po pomoc, sk¹d zaalarmowano posterunek Policji Pañstwowej w Skokach.
Na zarz¹dzenie dr Foerstera ze Skoków, który wkrótce przyby³ na miejsce
wypadku, ch³opca odwieziono do szpitala powiatowego do W¹grówca. („Kurier
Poznañski” nr 113 z 11.03.1937)

Pod przewodnictwem prezesa p. Wieczorka odbylo siê w £osiñcu zebranie
Kó³ka Rolniczego. Referat wyg³osi³ powiatowy instruktor rolny p. Jurga. Nad re-
feratem wywi¹za³a siê rzeczowa dyskusja.Poza tym omawiano sprawy organi-
zacyjne i fachowe. („Gazeta W¹growiecka” nr 82 z 10.04.1937)

W zagrodzie rolnika W³adys³awa Bare³kowskiego w Pomarzankach wybuch³
w czwartek o godz.10-tej wieczorem po¿ar. Pastw¹ p³omieni pad³a stodo³a,
obora i 10 sztuk byd³a. Jako pierwsza przyby³a w¹growiecka stra¿ po¿arna
z burmistrzem p. Wachowiakiem na czele. Praca stra¿y by³a utrudniona dla bra-
ku wody, gdy¿ studnia w przeci¹gu 10 min. by³a ju¿ wyczerpana. Dopiero po
przybyciu stra¿y z Kuszewa i po za³¹czeniu wê¿y obu stra¿y, doprowadzono
wodê z torfowisk odleg³ych o 500 m do zabudowy, dziêki czemu uda³o siê po¿ar
zlokalizowaæ i uchroniæ dom mieszkalny. Przyczyna po¿aru nie zosta³a ustalo-
na. Pogorzelec by³ ubezpieczony na 28.200 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 88
z 17.04.1937)

Onegdaj w nocy skradziono z pola na szkodê rolnika Brychczyñskiego z Le-
chlina siewnik. Sprawców dotychczas nie ustalono. („Gazeta W¹growiecka”
nr 90 z 20.04.1937)

W ubieg³¹ sobotê zmar³ w Skokach znany i powszechnie powa¿any obywa-
tel skocki œp. W³adys³aw Kowalski, d³ugoletni rendant kasy koœcielnej i cz³o-
nek zarz¹du miejskiego, cz³owiek o nieposzlakowanym charakterze i wielkich
zaletach ducha. („Gazeta W¹growiecka” nr 106 z 11.05.1937)

Robotnik Jan Majchrzak i Alojzy Biskup z £osiñca za kradzie¿ 25 kur i 3 gêsi
na szkodê kolejarza Koteckiego z D³ugiej Wsi, skazani zostali przez S¹d Grodzki
w W¹growcu na 6 miesiêcy bezwzglêdnego wiêzienia. („Gazeta W¹growiec-
ka”nr 123 z 2.06.1937)

W niedzielê 13 bm. odby³ siê w Bli¿ycach zlot m³odzie¿y pozaszkolnej z gminy
Skoki, Mieœcisko i W¹growiec-Po³udnie.Wychowankowie placówek pozaszkol-
nej oœwiaty z Bli¿yc, D³ugiejwsi, £osiñca, Mieœciska, Popowa Koœcielnego, Sko-
ków itd. przybyli wozami w malowniczych strojach ludowych wraz z nauczy-
cielstwem, aby wzi¹æ udzia³ w konkursach pieœni, inscenizacji i tañca ludowego,
zainicjowanych przez Inspektorat Szkolny chodzieski. Przy dŸwiêkach dwóch
kapel ludowych na estradzie skleconej z desek na wolnym powietrzu, prezen-
towa³y poszczególne zespo³y dorobek rocznej pracy oœwiatowo-artystycznej.



122

Poza pieœniami konkursowymi: „Bia³y Orze³” i „Moja Ojczyzna”, przedstawi-
³y poszczególne zespo³y dowolne prace artystyczne, i tak: zespó³ ¿eñski z D³u-
giejwsi pod kierunkiem p. Sobczakowej da³ do¿ynkowy obrazek pt. „B³ogo-
s³awiona dobroæ” oraz tañce regionalne: „Trojak œl¹ski” i „Przodek szamotul-
ski”. Zespo³y m³odzie¿owe z Bli¿yc, £osiñca, Mieœciska i Skoków zaprodu-
kowa³y szereg pieœni narodowych i regionalnych na cztery g³osy oraz kilka
inscenizacji, zaœ zespó³ z Popowa Koœcielnego mazura w cztery pary w stro-
jach wielkopolskich przy dŸwiêkach w³asnej kapeli.Zgromadzona licznie pu-
blicznoœæ z bli¿szych i dalszych stron w iloœci oko³o 400 osób, oklaskami ma-
nifestowa³a swe radosne uczucia wobec tak piêknych owoców oœwiatowej pracy
starszej m³odzie¿y, prowadzonej wy³¹cznie przez nauczycielstwo szkó³ po-
wszechnych. S¹d Konkursowy przyzna³ poszczególnym zespo³om dyplomy
uznania. Kierownikiem ca³oœci by³ p. Bi³ozor ze Skoków, gminny instruktor
oœwiaty pozaszkolnej.(uczestnik) („Gazeta W¹growiecka” nr 136 z 17.06.1937)

W niedzielê 8 bm. odby³ siê Skokach Okrêgowy Zlot „Soko³a”.Na przyjê-
cie licznych goœci miasto by³o piêknie udekorowane.Ruch na ulicach Skoków
rozpocz¹³ siê ju¿ w przeddzieñ zlotu, tj. w sobotê wieczorem,kiedy to zje¿d¿aæ
siê poczê³y sokole dru¿yny æwicz¹ce z okolicy. Na rynku koncertowa³a w so-
botê po zapadniêciu zmroku orkiestra wojskowa, w miêdzyczasie puszczano
efektowne rakiety.W niedzielê rano o godz. 9:30 nast¹pi³a zbiórka wszystkich
obecnych z raportem delegatowi Dzielnicy p. Liberze z Poznania.W zlocie
wziê³o udzia³ oko³o 250 druhów i druhen z W¹growca, Kcyni, Szamocina,
Go³añczy, Skoków, Mieœciska,Wapna, RogoŸna i Popowa Koscielnego. Po z³o-
¿eniu raportu d³ugi pochód z oœmioma sztandarami sokolemi na czele, uda³ siê
do koœcio³a na Mszê œw., która odprawi³ ks. prob. Echaust, wiceprezes gniazda
w Skokach. Po Mszy œw. wróci³ pochód na rynek, gdzie przed pomnikiem
Wdziêcznoœci Najœwiêtszego Serca Jezusowego, nast¹pi³ akt oddania ca³ego
w¹growieckiego okrêgu pod opiekê Najœw.Serca Jezusowego. Œlubowanie
poprzedzi³a mowa ks. Zamys³owskiego. S³owa œlubowania powtarzane g³oœno
przez szeregi sokole,odczyta³a p. doktorowa Maria Kuliñska, prezes okrêgu
w¹growieckiego. Nastêpnie na ul. Dworcowej odby³a siê defilada, po czym na
placu p. Bystrzyckiego p. Kuliñska dokona³a otwarcia zlotu. Przy dŸwiêkach
hymnu narodowego  odby³o siê uroczyste wci¹gniêcie na maszt flagi o bar-
wach narodowych. Dalej przemawiali: burmistrz p. Smekta³a i p. Libera z Po-
znania. Po po³udniu odby³y siê na placu popisy gimnastyczne,æwiczenia dru-
hen, druhów i m³odzie¿y, æwiczenia na przyrz¹dach i tañce narodowe. Wie-
czorem rozpoczê³a siê weso³a zabawa taneczna,która trwa³a do rana. („Gazeta
W¹growiecka” nr 185 z 14.08.1937)

Skoki - W niedzielê 25 bm. miejscowa Ochotnicza Stra¿ Po¿arna uroczy-
œcie obchodzi³a 25-lecie istnienia. Uroczystoœæ rozpoczêto w sobotê capstrzy-
kiem. W niedzielê, po powitaniu goœci, naczelnik rejonowy Leonard Hepner
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zda³ raport delegatowi starosty w¹growieckiego p. Cegielskiemu. Po raporcie
wyruszono w imponuj¹cym pochodzie do koœcio³a na uroczyste nabo¿eñstwo,
które odprawi³ ks. prob. Echaust. Zebranie okolicznoœciowe zagai³ prezes ho-
norowy Bronis³aw Czerwiñski, nastêpnie obszerne sprawozdanie z 25- letniej
dzia³alnoœci zda³ sekretarz  Franciszek Giersig: „Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
w Skokach za³o¿ono w roku 1912, w pocz¹tkach swego istnienia rozwija³a siê
bardzo pomyœlnie. Rozwój ten zosta³ chwilowo wstrzymany  w czasie wojny
œwiatowej. Po oswobodzeniu Polski rozpocz¹³ siê nowy intensywny rozwój
stra¿y, a w ostatnich latach za³o¿ono przy tutejszej stra¿y orkiestrê”. Za 25-
letni¹ wytrwa³¹ pracê mianowano „Cz³onkami Honorowymi”panów: dra Ma-
riana Foerstera, Bronis³awa Czerwiñskiego, Bronis³awa Klewenhage, Maksy-
miliana Gusta i Fryderyka Schuenkiego. Jubilatom wrêczono dyplomy uznania.
Dyplom Zas³ugi otrzyma³ burmistrz Jan Smekta³a. Za 15-letni¹ pracê w stra¿y
wyró¿nieni zostali pp: Stanis³aw Jasiñski i Antoni Pospycha³a, a za 10-letni¹
pracê pp: Jan Bratka i Stanis³aw Kie³czewski. Po z³o¿eniu ¿yczeñ i odczytaniu
telegramów gratulacyjnych, zakoñczono piêkn¹ uroczystoœæ odœpiewaniem
pieœni „Bo¿e, coœ Polskê”. W czasie zebrania kilka piêknych utworów mu-
zycznych wykona³a orkiestra stra¿y. W uroczystoœci udzia³ bra³y zamiejscowe
OSP z W¹growca, Wapna, Mieœciska, Budziszewka, Roœcinna, Sarbii, Rgiel-
ska, Mi³os³awic i Kiszkowa. Po po³udniu odby³y siê zawody sprawnoœci prze-
ciwpo¿arowej. („Kurier Poznañski” nr 372 z 18.08.1937)

Ziemstwo Kredytowe w Poznaniu og³asza licytacje gospodarstwa w £osiñ-
cu Nowym, obszaru 23,3813, wycenionego na 15.100 z³, nale¿¹cego do Bole-
s³awa Aleksandrzaka i gospodarstwa w Bli¿ycach, obszaru 17,3908 ha, wyce-
nionego na 12.800 z³, nale¿¹cego do Zofii Szafran. („Dziennik Poznañski” nr 189
z 18.08. 1937)

Jubileusz 80-lecia Wac³awa Jeszke, kierownika szko³y w Skokach:  W dniu
28 bm. obchodzi emerytowany kierownik szko³y w Skokach p. Wac³aw Jeszke
80-letni¹ rocznicê urodzin. Pan Wac³aw Jeszke urodzi³ siê w dniu 28.08.1857 r.
jako syn Konstantego Jeszke z Chojny. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie
w Kcyni r. 1877 egzaminem na nauczyciela szko³y powszechnej. Prace na-
uczyciela rozpocz¹³ w Koronowie. Po 6 latach powierzono mu 4-klasow¹
szko³ê w Gorzycach pow.¿niñskiego, w której naucza³ przez 22 lata, wœród
przykrych nieraz warunków, bez si³ pomocniczych, przy nadmiernej liczbie
uczniów. Jako syn nauczyciela, którego za czasów pruskich przesiedlono
ze wzglêdów politycznych do Walwaehr w Nassavi, nie cieszy³ siê Jubilat za-
ufaniem niemieckich w³adz prze³o¿onych, jakkolwiek obowi¹zki swe spe³nia³
zawsze gorliwie i sumiennie. Nie zapomina³ nigdy, ¿e jest Polakiem. Mimo
szykan ze strony w³adz pruskich  uczy³ powierzone mu dzieci polskie poza
szko³¹ jêzyka polskiego, odmawiaj¹c równie¿ ¿¹dania w³adz wprowadzenia
nauki religii w jêzyku niemieckim. Wobec tak jawnych objawów polskoœci,
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przesiedlony zosta³ Jubilat z dniem 1.10.1905 r. w interesie s³u¿by okreœlo-
nych s³owami: „Wegen politischer und nationaler Unzuverlaessigkeit” z Go-
rzyc do Skoków. Tutaj pod kierownictwem nauczyciela Niemca hakatysty,
prawie 14 lat znosiæ musia³ Jubilat z powodu zdecydowanego wystêpowania
w obronie polskoœci w szkole i poza szko³¹, szykany i przykroœci ze strony
prze³o¿onych w³adz. Doczeka³ siê za to odzyskania niepodleg³oœci Polski.
Ze zdwojonymi si³ami i wrodzon¹ mu gorliwoœci¹ pracowa³ dalej w odrodzo-
nej OjczyŸnie. Bra³ czynny udzia³ wraz z dwoma synami, oficerami Wojska
Polskiego, przy przejmowaniu  z niemieckich r¹k poszczególnych urzêdów
w mieœcie Skoki, pe³ni³ przez jakiœ czas funkcjê komisarza obwodowego
w miejsce usuniêtego Niemca, wybrany zosta³ przez Radê Miejsk¹ w Skokach
cz³onkiem Magistratu, a dekretem Regencji z dnia 7 lipca 1919 r. zosta³ mia-
nowany kierownikiem polskiej szko³y powszechnej w Skokach. Przez 8 lat
pozosta³ jeszcze na tym posterunku, wychowuj¹c spo³eczeñstwu szeregi przy-
sz³ych obywateli i nie spoczywaj¹c w pracy, mimo ju¿ dawno uzyskanej wy-
s³ugi lat, uprawniaj¹cej do zas³u¿onej emerytury. W dniu 19.10.1927 r. prze-
chodzi na emeryturê, obchodz¹c w tym dniu uroczystoœæ 50-Jubileuszu pracy
zawodowej, która sta³a siê okazj¹ do wyra¿enia Jubilatowi gor¹cego uznania
przez w³adze szkolne, za sumienn¹ i ofiarn¹ pracê wychowawcz¹ oraz do za-
manifestowania gor¹cych uczuæ do Jubilata, jakie ¿ywi do niego spo³eczeñ-
stwo Skoków. Mimo podesz³ego wieku nie spocz¹³ Jubilat na laurach. Zajmu-
je siê nadal gorliwie prac¹ spo³eczn¹ w miejscowych towarzystwach. W dniu
29.05.1928 roku mianowany zostaje przez Wojewodê Poznañskiego wójtem
komisarycznym na obwód Skoki, który to urz¹d piastuje przez przesz³o dwa
lata. W uznaniu zas³ug po³o¿onych oko³o odbudowywania odrodzonej Ojczy-
zny, przyznane zosta³o Jubilatowi zarz¹dzeniem z dnia 28.06.1929 r. prawo
do medalu „Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci”. Mimo up³ywaj¹cej
w bie¿¹cym miesi¹cu 80-letniej rocznicy urodzin, cieszy siê Jubilat nadal czer-
stwym zdrowiem, a nade wszystko powa¿aniem i mi³oœci¹ nie tylko ca³ego
obywatelstwa miasta Skoków i okolicy, ale tak¿e wszystkich tych, którzy kie-
dykolwiek mieli sposobnoœæ zetkn¹æ siê z jego osob¹. Dlatego z okazji tak
rzadko spotykanej rocznicy towarzysz¹ mu zewsz¹d serdeczne ¿yczenia
„ad multos, multosque annos”. („Gazeta W¹growiecka” nr 196 z27.08. 1937)

W ubieg³y czwartek odby³o siê w lokalu p. Pilaczyñskiego w Skokach ze-
branie organizacyjne w celu utworzenia w Skokach „Polskiej Chrzeœcijañskiej
Kasy Kredytu Bezprocentowego”. Zebraniu przewodniczy³ p. Antoni Stefa-
niak, prezes Towarzystwa Przymys³owców w Skokach. Zadaniem kasy jest
materialna pomoc dla podupad³ego rzemios³a i kupiectwa w Skokach. Obecnie
najbli¿szym zadaniem komitetu za³o¿ycielskiego w osobach pp. Czerwiñskie-
go, Stefaniaka, Pilaczyñskiego i Glinkiewicza, jest rozwiniêcie akcji w kierun-
ku zwerbowania jak najwiêkszej iloœci cz³onków, którymi mog¹ byæ zarówno
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osoby które doceniaj¹ wa¿noœæ silnego rzemios³a i kupiectwa polskiego,
jak równie¿ osoby prawne i stowarzyszenia, w charakterze cz³onków wspiera-
j¹cych. Sk³adkê dla cz³onków rzeczywistych uchwalono w wysokoœci 0,30 z³
miesiêcznie. Po referacie zasadniczym i odczytaniu przez p. Ratajczaka statu-
tu przysz³ej kasy,zawi¹za³a siê o¿ywiona dyskusja.Nastêpnie uchwalono za³o-
¿yæ w Skokach tak¹ kasê i do prawnego dzia³ania w imieniu za³o¿ycieli upo-
wa¿niono panów Czerwiñskiego i Stefaniaka. („Gazeta W¹growiecka” nr 206
z 8.09.1937)

Epilog sensacyjnego procesu przeciw Jana Korab Kowalskiego, w³aœciciela
folwarku Karolin pod Skokami przeciwko p.Antoniemu Stefaniakowi, mistrzowi
krawieckiemu ze Skoków i korespondentowi „Orêdownika” i „Wielkopolani-
na” oraz wójtowi gminy Skoki p. Edmundowi Maækowiakowi, oskar¿onym
przez niego o zniewagê. Kiedy dnia 18 grudnia ubieg³ego roku, czyli na kilka
dni przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, wyeksmitowa³ p. Kowalski rodzinê
bezrobotnego Michalskiego, sk³adaj¹c¹ siê z ma³¿onków oraz dziesiêciorga
dzieci, z których najm³odsze liczy³o zaledwie 6 miesiêcy, ani mroŸne zimowe
powietrze ani choroba i wycieñczenie 52-letniej matki nie przemówi³y do jego
serca, fakt ten poda³ do „Orêdownika „ i „Wielkopolanina” p. Stefaniak, piêt-
nuj¹c jako wysoce niehumanitarne to postêpowanie. Wytoczy³ wiêc w.w.
p. Stefaniakowi i wójtowi p. Maækowiakowi, którego podejrzewa³ o inspirowa-
nie tej korespondencji, skargê prywatno-karn¹. Po zeznaniach 9-ciu œwiadków
pp: Tadeusza Goetzendorf - Grabowskiego z Lechlina, dra Fabianowskiego
ze Skoków, komornika s¹dowego Roberta Narzyñskiego, s³u¿¹cej wójta Maæ-
kowiaka Zofii Walkowiak, Wac³awa Ro¿ka, so³tysa gromady Skoki-Wieœ Jana
Kapusty, urzêdnika wójtostwa Marcina Œwierczyñskiego  i redaktora Danie-
lewskiego, mów: mec.Czochrowskiego (rzecznika oskar¿enia) i obroñców ad-
wokata dra Stanis³awa Celichowskiego z Poznania i mec. Wrzyszczyñskiego,
s¹d po ca³odziennej rozprawie oko³o godz.7 wieczorem og³osi³ wyrok unie-
winniaj¹cy obu oskar¿onych,nak³adaj¹c koszty postêpowania s¹dowego na
p. Kowalskiego. Uzna³ bowiem, i¿  chocia¿ postêpek  oskar¿yciela  by³ zgodny
z prawem, to jednak nie jest zgodny z etyk¹. („Gazeta W¹growiecka” nr 213
z 16.09.1937)

Dnia 14 bm. o godz.15 wybuch³ po¿ar w zabudowaniach rolnika Ludwika
WoŸniaka w Nadm³ynie. P³omienie strawi³y dach ze s³omy nad domem miesz-
kalnym i chlewem oraz znajduj¹ce siê tam przedmioty. Strata wynosi oko³o
1.000 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 216 z 19.09.1937)

S¹d Okrêgowy w GnieŸnie na sesji wyjazdowej w W¹growcu rozpatrywa³
sprawê 16-letniego Stefana Korduli z Lechlina o dopuszczenie siê czynów nie-
moralnych na 5-letniej dziewczynce. S¹d skaza³ Kordulê na 3 lata zak³adu
poprawczego z zawieszeniem na 3 lata. („Gazeta W¹growiecka” nr 219 z 24.
09. 1937)
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Tu¿ przy wjeŸdzie do Skoków od strony Poznania, nad rzeczk¹ We³niank¹,
staraniem miejscowego proboszcza ks. Echausta oraz Rady Koœcielnej, stanê³a
okaza³a figura „ Pana Jezusa dŸwigaj¹cego Krzy¿”. Figurê postawiono na skraju
dziedziñca koœcielnego, na miejscu dawniejszej dzwonnicy, któr¹ rozebrano a dzwo-
ny przeniesiono do wie¿y koœcielnej. W ubieg³¹ niedzielê, po uroczystej mszy
w której udzia³ wziê³y poczty sztandarowe organizacji spo³ecznych Skoków
i z pobliskiego Roszkowa, odby³o siê poœwiêcenie figury. Wobec licznie zgroma-
dzonych parafian, piêkne okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ ks. prob. Echaust,
który nastêpnie dokona³ aktu poœwiêcenia. Przy sposobnoœci zaznaczyæ nale¿y,
¿e ks. Echaust mimo stosunkowo krótkiego pobytu na tutejszym probostwie,
dokona³ ju¿ budowy dwóch wie¿ koœcielnych, w których obecnie zawieszono
dzwony; poza tym koœció³ zyska³ now¹ szatê, gdy¿ zosta³ ca³y otynkowany,
a ostatnio dziêki jego staraniom, postawiono okaza³¹ figurê. („Kurier Poznañ-
ski„ nr 514 z 10.11.1937)

W dniu 11 listopada  Br¹zowymi Krzy¿ami Zas³ugi zostali odznaczeni
pp: Jan Kaczmarek ze Skoków, Konstanty Budnik z NiedŸwiedzin i Jakub Zara-
nek z Grzybowa. („Gazeta W¹growiecka” nr 262 z 14.11.1937)

Egzamin mistrzowski w zawodzie stolarskim z³o¿y³ w dniu 4.11. przed ko-
misj¹ egzaminacyjn¹ w GnieŸnie Teodor Hoffman ze Skoków. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 281 z 7.12.1937)

W ubieg³¹ niedzielê oko³o godz.15 wraca³ do domu drog¹ ze Skoków do
Kakulina 58-letni Micha³ Balcerek.W pewnej chwili w³o¿y³ do kieszeni pal¹-
cego siê papierosa i zapomnia³ o tym. Od papierosa zatli³o siê na nim ubranie
i nim zda³ sobie sprawê co siê dzieje, sta³ siê ¿yw¹ pochodni¹. Pierwszj pomo-
cy udzieli³ mu dr Foerster ze Skoków, który stwierdzi³ poparzenia III stopnia
na ca³ym ciele. Przewieziono go do szpitala powiatowego w W¹growcu. Tutaj,
mimo opieki i pomocy, wskutek odniesionych poparzeñ zmar³ w poniedzia³ek.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 282 z 8.12.)

Rok 1938

W nocy z 6 na 7 bm. w Kakulinie pod Skokami pope³ni³ samobójstwo 39-letni
Emil Klatt, urodzony dnia 22.04.1898 r. w Kongresówce. Samobójca przyby³
w paŸdzierniku 1933 roku do swego szwagra Szczepana Wasiaka do Kakulina.
Obecnie pracowa³ jako robotnik rolny w gospodarstwie Hermana Haussa w Kaku-
linie. W przeddzieñ samobójstwa denat nie zdradza³ ¿¹dnych objawów zdener-
wowani, normalnie spo¿y³ posi³ek i po³o¿y³ siê na spoczynek. Dnia 7 bm. z rana
znaleziono ju¿ jako nie¿ywego wisielca w stajni. Na miejsce wypadku uda³y siê
w³adze bezpieczeñstwa, (wg ksi¹¿eczki urodzenia urodzi³ siê w dniu 15.05.1898
roku). („Gazeta W¹growiecka” nr 5 z 8.01.1939,”Kurier Poznañski” nr 11 z 9.01.1938)
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Walne zebranie Opieki Rodzicielskiej w Skokach odby³o siê przy wspó³-
udziale wszystkich delegatów klasowych. Wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie:
Wiktor Daniel (prezes), Helena Derdowa (zastêpca prezesa), Stanis³awa Gadziñ-
ska (sekretarz), Antoni Skarbiñski (z-ca sekretarza) i Franiszek Bartkowiak
(skarbnik). W sk³ad komisji rewizyjnej weszli: Jan Stiller, Walenty ¯elazny,
Anna Przyby³kowa i ich zastêpcy: Henryk Górny i W³adys³aw Groszak. („Ga-
zeta W¹growiecka” nr 14 z 19.01.1938)

Skoki - Miejscowe Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” obchodzi³o uro-
czystoœæ ³amania op³atka. Do zgromadzonych w Sali „Soko³a” cz³onków i ich
rodzin, przemówi³ prezes Kuhnen. W piêknych s³owach przemawia³ wicepre-
zes  ks.prob.Echaust, dziel¹c siê z obecnymi op³atkiem. Wystawiono te¿ jed-
noaktówkê, któr¹ oddano znakomicie. Przy œpiewie kolêd spêdzono kilka piêk-
nych chwil. („Kurier Poznañski” nr 21 z 15.01.1938)

W po³owie grudnia ubieg³ego roku oddali³ siê od swej rodziny w Skokach
robotnik Ludwik Latañski, urodzony 22.12.1882 r. w Choczy pow. kaliski
i dot¹d nie daje znaku ¿ycia. Ubrany by³ w spodnie i kurtkê manchestrow¹,
br¹zow¹ czapkê i d³ugie buty. Ubiór mocno zniszczony. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 15 z 20.01.1938)

Zawiadowc¹ stacji kolejowej w Skokach zosta³ Ludwik KaŸmierczak,  przed-
tem urzêduj¹cy na stacji w Kêpnie. („Kurier Poznañski „ nr 45 z 29.01.1938)

Dnia 2 lutego o godz.20-tej uczniowie Publicznej Szko³y Dokszta³caj¹cej
w Skokach  odegraj¹ przy wspó³udziale ¿eñskiego Kursu Wieczornego ludow¹
sztukê pt. „Swaty” ze œpiewami, muzyk¹ i tañcami. Sztuka nagrodzona na konkur-
sie im.Wyspiañskiego w Poznaniu. („Gazeta W¹growiecka” nr 26 z 2. 02. 1938)

Skoki - Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, w obecnoœci samorz¹do-
wego inspektora Koperskiego z W¹grówca, uchwalono na rok 1938/1939 bu-
d¿et administracyjny, w dochodach i rozchodach zwyczajnych i nadzwyczaj-
nych  na kwotê 27.494 z³, bud¿et gazowni miejskiej w dochodach i wydatkach
na 5.350 z³ i rzeŸni miejskiej na 4.230 z³. („Kurier Poznañski” nr 51 z 2.02.1938)

Skoki - W niedzielê 27 bm. odby³o siê walne zebranie tutejszego „Towa-
rzystwa Gminastycznego „Sokó³” we w³asnej sokolni. Obradom przewodni-
czy³ cz³onek honorowy ks. prob. Zamys³owski. Po wstêpnych formalnoœciach
cz³onkowie zarz¹du sk³adali sprawozdania z których wynika³o, ¿e gniazdo
ze swych zadañ wywi¹za³o siê bardzo dobrze. Urz¹dzono miêdzy innymi:
2 przedstawienia, zabawy, wycieczki, 4 wieczorki i op³atek. Tak¿e na polu
oœwiatowym zdzia³ano du¿o poprzez wyg³aszane referaty. Gniazdo dzier¿awi
od dwóch lat lokal, w którym urz¹dzono wzorow¹ sokolniê. W ubieg³ym roku
odby³ siê w Skokach zlot okrêgowy, który wypad³ imponuj¹co. W wyniku
wyborów do nowego zarz¹du weszli pp: prezes mgr Kuehnen, wiceprezes
dr Fabianowski, kapelan gniazda  ks. prob. Echaust, skarbnik Œlusarczyk,
gospodarz ¯urowski, naczelniczka Jastrz¹bkówna, naczelnik Luchkowski.
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Komisjê Rewizyjn¹ tworz¹ pp: burmistrz Smekta³a i p. Kaczmarek. W dal-
szym ci¹gu obrad uchwalono bud¿et na rok 1938. W wolnych g³osach omó-
wiono program pracy i odbyæ siê maj¹ce zloty: okrêgowy 10 lipca w Go³añ-
czy, w czerwcu we Lwowie i w lipcu w Pradze.Na zakoñczenie przemówili:
ks. Zamys³owski ¿ycz¹c gniazdu dalszego pomyœlnego rozwoju i delegaci okrê-
gu pp. Nalewalski i Strzelecki. („Gazeta W¹growiecka” nr 30 z 8.02.1938)

W wyborach do w³adz Cechu Piekarskiego na powiat w¹growiecki, odby-
tych w W¹growcu w dniu 8 lutego, funkcjê przewodnicz¹cego walnego zebra-
nia pe³ni³ p. Œlósarczyk ze Skoków, który wybrany  zosta³ nastêpnie do komisji
rewizyjnej cechu. („Gazeta W¹growiecka” nr 35 z 13.02.1938)

Skoki - Walne zebranie Towarzystwa Przemys³owców uchwali³o dyplomy
zas³ugi dla  prezesa Stefaniaka i skarbnika Pilaczyñskiego. Obecny zarz¹d
tworz¹: Antoni Stefaniak (prezes), Szczepan Nowicki (wiceprezes), Stanis³aw
Glinkiewicz (sekretarz), Mieczys³aw Pilaczyñski (skarbnik) oraz ³awnicy Józef
Król i Józef Rakowicz. („Kurier Poznañski” nr 91 z 26.02.1938)

Og³oszenie: Mieszkanie 4-pokojowe i kuchnia u p. H.Giersiga w Skokach
do wynajêcia. Zg³oszenia przyjmuje zarz¹dca Szwemin, W¹growiec, Janowiecka
64. („Gazeta W¹growiecka” nr 46 z 26.02.1938)

Prezesem Akcji Katolickiej dekanatu goœliñskiego zatwierdzony  zosta³  dok-
tor Florian  Fabianowski ze Skoków. („Kurier Poznañski” nr 91 z 26.02.1938)

Z niezaplombowanego wagonu na stacji w Skokach skradziono worek m¹ki
100 kg. Sprawc¹ kradzie¿y okaza³ siê szewc ze Skoków Antoni Boraœ, a jego
wspólnikiem syn osadnika Antoni Bazylla. („Kurier Poznañski” nr 101 z 4.03.
1938)

64-letni Gruenberg ze Skoków podczas sk³adania z wozu chrustu, straci³
równowagê i spad³ na ziemiê. Dozna³ ogólnych kontuzji, dwukrotnego z³ama-
nia krêgos³upa i pêkniêcia czaszki. Pierwszej pomocy udzieli³ mu dr Foerster,
jednak wskutek odniesionych obra¿eñ oraz podesz³ego wieku, zmar³ po 16 go-
dzinach cierpieñ. („Kurier Poznañski” nr 101 z 4.03.1938)

Do tartaku w Skokach p. Halamskiego rolnicy zwo¿¹ z lasów pañstwowych
drzewo do przetarcia. Przy sk³adaniu drzewa z wozu spad³ na nogê 55-letniego
rolnika Dudka ze Skoków-Wieœ ciê¿ki kloc drzewa. Nieszczêœliwy dozna³ z³a-
mania nogi poni¿ej kolana. („Kurier Poznañski” nr 101 z 4.03.1938)

Na cmentarzu katolickim w Skokach znaleziono w ubieg³y pi¹tek zw³oki
dwóch noworodków p³ci mêskiej, zakopane w kartonie w krzakach. Poszuki-
wania za wyrodn¹ matk¹ w toku. („Gazeta W¹growiecka” nr 54 z 8.03.1938)

S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ w dniu 7 bm. rolnika Walentego Matuszaka
z NiedŸwiedzin za zniewagê czynn¹ swego teœcia Micha³a Kryszkiewicza, obec-
nie mieszkaj¹cego w Straszewie, na 1 miesi¹c aresztu z zawieszeniem na 2 lata
i na op³atê kosztów s¹dowych. („Gazeta W¹growiecka” nr 55 z 9.03.1938)
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W wyniku posiedzenia Rady Powiatowej w W¹growcu,cz³onkami rady Kasy
Oszczêdnoœciowej zostali pp: Antoni Tomaszewski z Glinna i Jan Kaczmarek
ze Skoków a zastêpc¹ p. Wawrzyn ̄ ak z £osiñca. („Gazeta W¹growiecka” nr 56
z 10.03.1938)

W dniu 21 bm. S¹d Grodzki w W¹growcu skaza³ Mieczys³awa Kurczew-
skiego kupca z Bli¿yc za sprzeda¿ wódki o 20% dro¿ej ni¿ ustali³ monopol
spirytusowy, na 75 z³ grzywny, 7,50 z³ pobrania i op³at¹ kosztów s¹dowych
a robotnicê Irenê Mazur ze Skoków za usuniêcie szafy od egzekucji przez
Urz¹d Skarbowy, na 3 tygodnie aresztu z zawieszeniem na 2 lata pod warun-
kiem uregulowania pretensyj do 1 czerwca. („Gazeta W¹growiecka” nr 68
z 24.03.1938)

Staraniem zarz¹du obwodu Ligii Morskiej i Kolonialnej w W¹growcu i przy
wydatnej pomocy p. por. rezerwy P³udowskiego, powsta³ nowy oddzia³ L.M.i K.
w Skokach. Zebranie konstytucyjne odby³o siê w dniu 27 bie¿¹cego miesi¹ca
w lokalu p. Pilaczyñskiego, na które przybyli ze strony obwodu nacz. Pleskie-
wicz i Dobkiewicz. Zebranie prowadzi³ dyr. Laurentowski z Antoniewa, sekre-
tarzowa³ p. Stankiewicz, ³awnikami byli pp. Tomaszewski z Glinna i dr F. Fa-
bianowski ze Skoków. Zebrani postanowili powo³aæ w Skokach oddzia³ L.M.i K.
a na wniosek dra Fabianowskiego do zarz¹du zostali wybrani pp: wójt Mackowiak
(prezes), Ratajczak (wiceprezes), Wasilewski (sekretarz) i P³oszyñski jako skarb-
nik. Do oddzia³u w Skokach zapisa³o siê 25 cz³onków. W wolnych g³osach
omawiano sprawê pobudowania,wzorem W¹growca, tak¿e w Skokach odpo-
wiedniej przystani nad jeziorem Skockim, co zebrani przyjêli z du¿ym zado-
woleniem. („Gazeta W¹growiecka” nr 73 z 30.03.1938)

S¹d Grodzki w Wagrowcu skaza³ w dniu 4 bm. Jana  Schultza z Kakulina
za kradzie¿ lampy dynamowej od roweru stoj¹cego w W¹growcu w piwnicy
p. Hardego, na szkodê rolnika Szarwarka z Budziejewa, na miesi¹c aresztu.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 79 z 6.04.1938)

Za zas³ugi po³o¿one na niwie pracy spo³ecznej, zarz¹dzeniem Prezydenta
R.P. odznaczony zosta³ „Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi” Franciszek Bro¿yñski
ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 92 z 22.04.1938)

Skoki - Odby³a siê tu wystawa prac terminatorów.Otwarcia dokona³ ks. Echaust.
Na estetycznie udekorowanych sto³ach znajdowa³y siê prace zawodów: szew-
skiego, stolarskiego, ko³odziejskiego, krawieckiego, rymarskiego, kowalskie-
go itd. Komisja w sk³ad której weszli: ksi¹dz proboszcz, kierownik szko³y i po
dwóch mistrzów ka¿dego zawodu,dokona³a oceny wszystkich eksponatów.
Pierwsz¹ nagrodê uzyskali: A. Giruk za buty rybackie ( termin. u p. Janowiaka),
S. Hoffmann za buty narciarskie ( termin. u p. Janowiaka), H. Tetzlaff za uŸdzieni-
cê (termin. u p. F. Tetzlaffa), R. Kiszka  za cyrkiel (termin u p.Urbanka),
J. Krawczyk za kamizelkê  dwustronn¹ (termin. u p. Stefaniaka), K. Malejki
za cêgi b³yskawiczne (termin u p. Urbaniaka) i P. Diduch za ko³o do wozu
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(termin. u p. Kucharskiego). Ustalono, ¿e eksponaty wyró¿nione pierwsz¹ na-
grod¹ przeœle siê na wystawê okrêgow¹ do Poznania. („Gazeta W¹growiecka”
nr 108 z 12.05.1938)

Podczas tegorocznego przegl¹du prac w³oœciañskich 700 z³  premii za klacz
otrzyma³ Józef Schulz z Kakulina. („Kurier Poznañski” nr 278 z 22.06.1938)

W dniu 22 czerwca zmar³ w Skokach Teofil Krueger emerytowany nauczy-
ciel ze Skoków. („Kurier Poznañski” nr 282 z 24.06.1938)

Skoki - W ubieg³¹ niedzielê trzech ch³opców:17-letni Ludwik Wieczorek,
14-letni Walenty JóŸwiak i 10-letni  Benedykt KaŸmierczak, wybrali siê kajakiem
na przeja¿d¿kê po Jeziorze Budziszewskim pod Skokami. Gdy znajdowali siê
200 m od brzegu, kajak siê przewróci³ i wpadli do wody. Wieczorek i JóŸwiak
zdo³ali dop³yn¹æ do kajaka i kurczowo siê go chwycili. KaŸmierczak który nie
umia³ p³ywaæ, zacz¹³ ton¹æ. Ton¹cemu pospieszyli z pomoc¹ Stefan Ro¿now-
ski (lat 16) i Piotr Szczepski (lat 17), którzy znajdowali siê na brzegu jeziora.
Wskutek jednak wyczerpania si³ nie utrzymali ton¹cego na powierzchni wody
i nieszczêœliwy ch³opiec poszed³ na dno. Z drugiego brzegu jeziora pospieszy-
li na pomoc rybacy bracia Wysoccy. Zdo³ali oni jedynie wyci¹gn¹æ na swoje
czó³no JóŸwiaka i Wieczorka. Zw³oki KaŸmierczaka wydobyto dopiero po piêciu
godzinach. Œp. Benedykt KaŸmierczak spêdza³ wakacje u swego dziadka w Grzy-
bowie, matka jego, wdowa, posiada gospodarstwo w Nininie pow. Oborniki.
(„Kurier Poznañski” nr  336 z 27.07.1938)

Za dzia³alnoœæ na polu podniesienia stanu sanitarno-porz¹dkowego „Br¹-
zowym Krzy¿em Zas³ugi” odznaczony zosta³ Wincenty Swoboda z Roszkowa
a „Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi” z tytu³u osi¹gniêæ w pracy zawodowej otrzyma³
Jan Kamiñski  z £osiñca. („Gazeta W¹growiecka” nr 200 z 2.09.1938)

W dniu 16 bm. powsta³ po¿ar w zagrodzie rolnika Jana Œwi¹tkowskiego
w Bli¿ycach. Spali³ siê chlew po³¹czony z domem lokatorskim,szkoda wynosi
7.500 z³.Na szkodê lokatorki Pelagii Koœmickiej spali³y siê czêœciowo sprzêty
domowe wartoœci 150 z³, na szkodê lokatora Jakuba Przybysza sprzêty warto-
œci 300 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 216 z 21.09.1938)

„Srebrny Krzy¿ Zas³ugi” za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ otrzyma³ Stefan
Bizor ze Skoków, a za zas³ugi w podniesieniu stanu sanitarnego Walenty ¯ela-
zny ze Skoków. („Gazeta W¹growiecka” nr 218 z 23.09.1918)

Na koszta pokrycia dachu w koœciele parafialnym w Skokach odbêdzie siê
dnia 2.10. w sali p. Glinkiewicza wielka wenta organizowana przez parafiê.
Dnia 26 bm. rozpoczê³o siê strzelanie o nagrody, które potrwa do soboty. Na-
le¿y s¹dziæ,¿e wentê na któr¹ sk³ada siê koncert,ró¿ne niespodzianki i zabawa
taneczna, poprze obywatelstwo miejscowe i okoliczne jak najwydatniej.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 222 z 28.09.1938)

W poniedzia³ek w NiedŸwiedzinach zdarzy³ siê nieszczêœliwy wypadek
wskutek którego 25-letni Józef Pudlik utraci³ ¿ycie, a 10-letnia córka gospodarza
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Brauna w wyniku odniesionych ran walczy ze œmierci¹. Zatrudniony w cha-
rakterze robotnika rolnego Józef Pudlik przewozi³ 2 konnym zaprzêgiem ma-
szynê rolnicz¹, maj¹c na wozie 8-letniego synka i 10-letni¹ córkê chlebodaw-
cy. Z powodu turkotu wywo³anego na wyboistej drodze maszyn¹, konie sp³o-
szy³y siê i ponios³y. Daremnie Pudlik usi³owa³  rozszala³e konie opanowaæ.
W pewnym momencie spad³ z wozu tak nieszczêœliwie, ¿e uderzy³ g³owa o s³up
p³otu i dozna³ pêkniêcia czaszki. Znajduj¹ce siê na wozie dzieci zosta³y wy-
rzucone na jezdniê, przy czym 10-letnia Braunówna dozna³a ciê¿kiego wstrz¹su
mózgu. Jedynie 8-letni synek Brauna wyszed³ z wypadku wzglêdnie ca³o. Ponie-
wa¿ wypadek zdarzy³ siê w obrêbie wsi, dlatego pospieszono nieszczêœliwym
natychmiast z pomoc¹. Jednak dwie godziny po wypadku  Józef Pudlik zmar³
z powodu odniesionych obra¿eñ. („Kurier Poznañski” nr 454 z 5.10.1938)

Ba³tyckie Linie Autobusowe w Poznaniu, w³asnoœæ p. M. Nawrockiego
z dniem 3.10.br. uruchomi³y sta³¹ komunikacjê autobusow¹ na linii Poznañ-
Gdynia, przez Skoki i W¹growiec. Wsiadaj¹c do zradiofonizowanego jasno-
b³êkitnego autobusu o godz. 23:55 w Skokach, bêdzie siê o godz.6:35 w Gdyni
i wsiadaj¹c w Gydni o godz.4:40, wysiada siê o godz.22:00 w Skokach.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 228 z 5.10.1938)

S¹d Grodzki w W¹grówcu na sesji wyjazdowej w Skokach skaza³ ma³¿on-
ków Hemerlingów z Potrzanowa, ka¿dego na 4 miesi¹ce wiêzienia, za kra-
dzie¿ figurki Matki Boskiej przy szosie w¹growieckiej. („Kurier Poznañski”
nr 456 z 8.10.1938)

 „Towarzystwo Budowy Publicznych Szkó³ Powszechnych” –Oddzia³ w Sko-
kach, zorganizowa³o „Tydzieñ Budowy Szkó³”. („Kurier Poznañski” nr 456
z 8.10.1938)

Pod przewodnictwem ks. prob. Echausta odby³o siê zebranie parafialnego
komitetu odnowienia koœcio³a w Skokach. Komitet urz¹dzi³, poza zbiórk¹
dobrowolnych datków na listy, jednotygodniowe strzelanie, wentê i zabawê
taneczn¹. Sprawozdanie kasowe zda³ dr Fabianowski. Czysty zysk wynosi 1.300 z³.,
co  zebrani przyjêli  z  ¿ywym zadowoleniem. Ksi¹dz proboszcz podziêkowa³
parafianom za owocn¹ wspó³pracê. („Kurier Poznañski” nr 466 z 12.10.1938)

W dniu 12 bm. samochód ciê¿arowy browaru Kobylepole wpad³ na drzewo
na drodze Skoki - Roszkowo. Kierowc¹ by³ 29-letni  œlusarz Wac³aw Orcho-
wicz, obok siedzia³ 30-letni szofer Antoni Siudziñski, obaj z Poznania. Na  plat-
formie jecha³ kasjer browaru Józef Kaczmarek, który widz¹c ¿e szofer traci
panowanie nad maszyn¹, zeskoczy³ na szosê, unikaj¹c powa¿niejszych obra-
¿eñ. W. Orchowicz dozna³ zgniecenia klatki piersiowej, z³amania prawej i czte-
rokrotnego lewej nogi do podudzia. Siudziñski zosta³ si³¹ uderzenia wyrzuco-
ny z samochodu i dozna³ tylko zwichniêcia prawej nogi i l¿ejszych obra¿eñ.
Pierwszj pomocy udzielili pp. Klapczyñski ze Skoków i Bocheñski z Roszkowa,
œwiadkowie wypadku. Wyci¹gnêli Orchowicza spod strzaskanego samochodu,
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nastêpnie zawiadomili posterunek policji w Skokach i lekarzy. Na miejsce
wypadku przyby³a policja oraz dr Foerster i dr Fabianowski, którzy na³o¿yli
rannemu opatrunki. Przeje¿d¿aj¹cy szos¹ samochód firmy „Poels” z Poznania
zabra³ Orchowicza do szpitala do W¹growca, Siudziñskiego przewieziono
do szpitala do Poznania. Nastêpnie uprz¹tniêto dziesi¹tki s¹dków i butelek z pi-
wem, które le¿a³y na szosie. („Gazeta W¹growiecka” nr 236 z 14.10.1938)

Autobusem ze Skoków mo¿na dojechaæ te¿ do Kcyni, Bydgoszczy, Szamo-
cina, Mroczy, Margonina i W¹growca. Wsiadaj¹c w Skokach o godz 8:10 lub
o godz.13:20, jest siê w Bydgoszczy odpowiednio o godz.10:30 lub 15:40.
Kursy powrotne odchodz¹ z Bydgoszczy o godz 6,30 (przyjazd do Skoków
godz. 8:50) i 17:00 (przyjazd do Skoków o godz.19:20). („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 236 z 14.10.1938)

Komitet V Tygodnia Popierania Budowy Publicznych Szkó³ Powszechnych
w Skokach, na czele którego stoi ks. prob Echaust podaje, ¿e  przeprowadzone
na terenie Skoków zbiórki uliczne przynios³y 57,38 z³. Zbierali do puszek pp.
Kobus, Kledzik, Królik, Schulz, Janasz, Piss i ¯o³¹dkiewicz.W szkole sprzedano
materia³u wartoœciowego za 29 z³. Listy ofiarodawców przynios³y 48,36 z³,
w tym: lista p. Daniela (prezesa Opieki Rodzicielskiej 19,50 z³), p. Halamskiego
(w³aœciciela tartaku 11,50 z³), p. Wilgi (naczelnika poczty 5,50 z³), p. Skarbiñ-
skiego (M³yn 4,0 z³), p. Laurentowskiego 2 z³, wójta Maækowiaka 1,80 z³, zwia-
dowcy stacji p. KaŸmierczaka  1,56 z³ i p. Miku³y (posterunek policji pañstwo-
wej 1,50 z³) . Razem zebrano 134,74 z³. Zwerbowano trzynastu nowych cz³on-
ków. („Gazeta W¹growiecka” nr 240 z 19.10.1938)

Prezes zarz¹du Opieki Rodzicielskiej p. Daniel z³o¿y³ w dniu 16 bm. delega-
tom klasowym sprawozdanie. Wynika z niego, ¿e odbyto w ci¹gu roku 1937/38
ogó³em 14 zebrañ: 5 zarz¹du, 3 delegatów i 6 klasowych Kó³ Rodzicielskich.
W ci¹gu roku, jak poda³ skarbnik, zebrano 285,25 z³ sk³adek, z czego wydano
na potrzeby szko³y 271,92 z³. Po sprawozdaniu komisjoi rewizyjnej, zebrani
udzielili zarz¹dowi absolutorium. („Gazeta W¹growiecka” nr 240 z 19.10.1938)

Komitety Popierania Budowy Publicznych Szkó³ Powszechnych przy szko-
³ach zebra³y:  w Bli¿ycach 18,70 z³,w Grzybowicach 6,50 z³, w Jab³kowie 6,50 z³,
Kakulinie 23,35 z³, w Lechlinie 26,92 z³, w £osiñcu 40,65 z³, w Paw³owie
Skockim 16,85 z³, w Rejowcu 36,90 z³, w Skokach 134.74 z³, W Rejowcu
prywatny 20,85 z³. („Gazeta W¹growiecka” nr 247 z 27.10.1938)

W nocy z 7 na 8 bm. z³odzieje wybili szybê w oknie mieszkania rolnika
Andrzeja Westfala w Lechlinie i skradli mu odzie¿ i garderobê wartoœci 200 z³.
(„Gazeta W¹growiecka” nr 285 z 14.12.1938)

W Szczodrochowie w dniu 27.12. wybuch³ po¿ar w zabudowaniach rolnika
Ernesta Stibbego. Sp³onê³a stodo³a, chlew, stajnia i narzêdzia rolnicze; wiel-
koœæ strat ok.30.000 z³. Przyczyny po¿aru nie stwierdzono. („Kurier Poznañ-
ski” nr 595 z 30. 12.1938, „Gazeta W¹growiecka” nr 298 z 30.12.1938)
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Ofiary na Gwiazdkê dla dzieci bezrobotnych w Skokach z³o¿yli ze Skoków:
4 z³ J.S. Bi³ozorowie, 2 z³ pastor Rekette, 1,50 z³ I. Marciñkowska, 2 z³. St. Mi-
chalska, 0,56 z³. St. Naro¿ny  i  0,50 z³ Piotr Kurczewski. Pan R. Laurentowski
z Antoniewa przekaza³ 15 z³, a po 10 z³ pp. A. Kuntze z Chociszewa i Ch³a-
powski ze Stawian. („Gazeta W¹growiecka” nr 299 z 31.12.1938)

1939

Dnia 21 stycznia zmar³  w wieku 58 lat Jan Kaczmarek, odznaczony „Krzy¿em
Zas³ugi” powstaniec wielkopolski, cz³onek  rady i zarz¹du  „Rolnika” w Sko-
kach. („Gazeta W¹growiecka” nr 17 z 21.01.1939)

Wyrokiem S¹du Okrêgowego na sesji wyjazdowej w W¹growcu  z art. 259 k.k.
skazani zostali mieszkañcy Skoków: Józef Kordoñski i Franciszek Sadowski,
którzy jesieni¹ ub. roku jad¹c rowerami drog¹ ko³o Paw³owa Skockiego napa-
dli na wracaj¹c¹ z miasta do domu p. Bo¿ykow¹ z Paw³owa Skockiego;po po-
waleniu jej na ziemiê wyrwali jej z rêki paczkê  z  zawartoœci¹ firan  o wartoœci
100 z³. Pierwszy z nich skazany zosta³ na 2 lata, drugi na 1 rok bezwzglêdnego
wiêzienia. Obaj byli ju¿ wielokrotnie karani za kradzie¿e. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 17 z 21.01.1939)

Dnia 23 stycznia miêdzy godz. 19 a 20-t¹ w maj¹tku w Roszkowie skra-
dziono na szkodê w³aœciciela ziemskiego p. Stefana Dziembowskiego z nieza-
mkniêtej stajni pó³szorki robocze o wartoœci oko³o 60 z³. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 22 z 27.01.1939)

W niedzielê dnia 29  stycznia odby³o siê w Skokach walne zebranie Tow. Gimn.
”Sokó³” pod przewodnictwem burmistrza p. Smekta³y. Po za³atwieniu wstêpnych
spraw formalnych, cz³onkowie ustêpuj¹cego zarz¹du z mgr. Kuhnenen na czele,
z³o¿yli sprawozdania z dzia³alnoœci gniazda w ubieg³ym roku. Ustêpuj¹cemu
zarz¹dowi udzielono pokwitowania, poczem wybrano nowy zarz¹du w sk³a-
dzie: prezes Klemens Baranowski, I-szy wiceprezes dr F. Fabianowski, II-gi
wiceprezes pani Szwedowa, sekretarz W³adys³aw Przykucki, skarbnik Antoni
Skarbiñski, naczelnik St. Przykucki, naczelniczka Gertruda Augustyniakówna,
gospodarz ¯urowski. Komisjê rewizyjn¹ tworz¹: Smykowski, Szalow i Kamiñ-
ski. Kapelanem gniazda jest ks. prob. Echaust.  Z ramienia okrêgu na zebraniu
by³ K. Strzelecki w W¹growca, który równoczeœnie dokona³ lustracji admini-
stracyjnej. („Gazeta W¹growiecka” nr 31 z 8.02.1939)

W ramach przeprowadzonej przez Powiatowy Komitet Pomocy dzieciom
i M³odzie¿y akcji z okazji Gwiazdki, miasto Skoki zebra³o 50 z³ dla 205 dzieci
oraz zebra³o za 470 z³ odzie¿ dla 122 dzieci, natomiast gmina Skoki zebra³a
160 z³ dla 350 dzieci i odzie¿ wartoœci 53 z³ dla 18 dzieci. („Gazeta W¹gro-
wiecka” nr 35 z 12.02.1939)
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W wyborach do rad gromadzkich Niemcy zdobyli: 6 mandatów w Bli¿ycach
(6 Polacy), 2 mandaty w Grzybowie (10 Polacy), 1 mandat w Jab³kowie
(11 Polacy), 3 mandaty w Kakulinie (9 Polacy ), 5 mandatów w Kuszewie
(7 Polacy), 6 mandatów w Roœcinnie (6 Polacy), 5 mandatów w Rejowcu
(7 Polacy) i 1 mandat w NiedŸwiedzinach (11 Polacy). W pozosta³ych gminach
Polacy zdobyli wszystkie mandaty. („Gazeta W¹growiecka” nr 41 z 19.02.1939)

Kandydatami „Stronnictwa narodowego” do rady miejskiej w Skokach
s¹ w: Okrêgu I:kupiec Stanis³aw Glinkiewicz, w³aœciciel nieruchomoœci
Hubert Lipiñski, emeryt. urzêdnik kolejowy Alojzy Ossowski, rzeŸnik Antoni
Pospycha³a, mistrz kowalski Stanis³aw Przykucki, w Okrêgu II: przemys³o-
wiec Miko³aj Halamski, rzeŸnik Antoni Karpiñski, mistrz obuwniczy Micha³
Gruszczyñski, rzeŸnik Stanis³aw Ciastowicz, mistrz piekarski Stanis³aw Mie-
szyñski, w³aœciciel nieruchomoœci Kazimierz Markiewicz, mistrz piekarski Stefan
Œlusarczyk, cieœla  Leonard Hepner, rolnik Franciszek Kwiatek, ksiêgowy
Brunon Breitenhahn, w  Okrêgu III : kupiec Edward Ranke, robotnik Marcin
Konieczny, mistrz œlusarski  Klemens Baranowski, w³aœciciel nieruchomoœci
Wac³aw WoŸniak, murarz Stanis³aw Szerendowski i mistrz stolarski Leon Sza-
low. („Kurier Poznañski” nr 90 z 24.02.1939)

Dziatwa Publicznej Szko³y Powszechnej w Skokach wystawi w niedzielê
dnia 18 marca o godz.20-tej w sali p. Glinkiewicza fantazjê sceniczn¹ w 3 aktach
pt: „Baœñ o królowej Ró¿y”. Dochód przeznaczony na zakup biblioteki uczniow-
skiej. („Gazeta Wagrowiecka” nr 63 z 17.03.1939)

Pan mjr Goetzedorf-Grabowski z Lechlina ofiarowa³ na F.O.N. zastawê
srebrn¹ za 850 gramów, a dzieci szkolne ze Skoków 141,43 z³. („Gazeta W¹-
growiecka” nr 111 z 14.05.1939)

Spó³ka Rybacka Jeziorowa „Maciejak” obejmuje 233,02 ha jezior Brzezno,
W³ókna, Maciejak i odp³ywy. Przewodnicz¹cym zarz¹du jest in¿. K³os. („Ga-
zeta W¹growiecka nr 117 z 23.05.1939)

Skoki - W dniu 17 bm. odby³o siê w szkole uroczyste oddanie piêciotomo-
wej encyklopedii „Œwiat i ¯ycie” do u¿ytku szkolnego, tj. m³odzie¿ starszych
klas i Nauczycielstwa.Na uroczystoœæ zaprosi³ inspektor szkolny p. Stefan Szu-
mowski pe³ny zarz¹d Opieki Rodzicielskiej, Radê Szkoln¹, nauczycielstwo
i m³odzie¿ starszych klas. Przedstawiciela w³adzy szkolnej i wszystkich obecnych
przywita³a uczennica klasy VI wrêczaj¹c wi¹zankê kwiatów inspektorowi szkol-
nemu, który w d³u¿szym przemówieniu podkreœli³, ¿e zaprosi³ wszystkich na
tê uroczystoœæ z uwagi na znaczenie encyklopedii w ¿yciu szko³y, a nade wszyst-
ko z uwagi na to, ¿e ten cenny nabytek ofiarowuje Grono Nauczycielskie na
zawsze miejscowej szkole. Kierownik szko³y zainicjowawszy zbiórkê na pre-
numeratê tego dzie³a, którego cena na rynku ksiêgarskim wynosi 300 z³,da³ dowód,
¿e szko³a potrafi zwalczaæ wszystkie trudnoœci, ¿e nie poprzestaje na biadoleniu
o brak zrozumienia dla tego rodzaju wydatków u miejscowych czynników,
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ale przez sk³adki ze swoich skromnych poborów dokumentuje pe³ne wyrobie-
nie obywatelskie, zrozumienie swego pos³annictwa i cich¹,niereklamowan¹
ofiarnoœæ. Wszystkie tomy encyklopedii, zaopatrzone w imienny spis wszyst-
kich ofiarodawców i wybrane myœli i sentencje,bêd¹ trwa³¹ pami¹tk¹ szko³y
w Skokach, bêd¹ s³u¿y³y wychowaniu rozumnych i czynnych obywateli naszej
Ojczyzny. Z kolei kierownik szko³y zobrazowa³ pod³o¿e na którym wyros³a
potrzeba zaopatrzenia szko³y w encyklopediê.Obserwacje ¿ycia powojennego
wykaza³y,¿e spoistoœæ, tê¿yzna i zawartoœæ narodu wyros³y na zasadzie upo-
wszechnienia kultury, wiedzy i techniki.Wnikliwe badania socjologiczne wy-
kaza³y dalej, ¿e upowszechnienie kultury i wiedzy musi na siebie przej¹æ szko³a
powszechna.A je¿eli zwa¿yæ, ¿e 90% Polski poprzestaje na wykszta³ceniu szko-
³y powszechnej, to szko³a ta mo¿e przyczyniæ siê do spopularyzowania wie-
dzy wœród najszerszych warstw spo³eczeñstwa, zasypuj¹c przepaœæ dziel¹c¹
elitê umys³ow¹ od reszty spo³eczeñstwa.Uœwiadomiwszy sobie wartoœæ misji,
Nauczycielstwo wyrzuca ze szko³y przedwojenn¹ niemieck¹ mapê i zakupuje
w 1933 roku pierwsz¹ polsk¹ mapê Europy, nie mog¹c pogodziæ siê z tym,
¿e dziatwa opuszcza szko³ê nie widz¹c Polski wœród pañstw europejskich...
Nastêpnie uczeñ klasy VII podziêkowa³ nauczycielstwu za ofiarê a prezes
Opieki Rodzicielskiej w imieniu zrzeszonych rodziców podziêkowa³ w ser-
decznych s³owach za ten wyczyn wychowawców.Wyrazy podziêkowania z³o¿y³
te¿ przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Szkolnej, poczem nast¹pi³y popisy chóru
szkolnego i wspólna fotografia, upamiêtniaj¹ca ten radosny w ¿yciu szko³y
moment. („Gazeta W¹growiecka” nr 117 z 23.05.1939 i nr 118 z 24.05.1939 -
skrót)

W niedzielê dnia 4 czerwca odbêdzie siê poœwiêcenie proporca K.S. „We³-
na” Skoki. Po po³udniu odbêd¹ siê zawody sportowe a wieczorem zabawa
taneczna w sali p. Glinkiewicza. („Gazeta W¹growiecka” nr 120 z 26.05.1939)

Skoki - nauczycielstwo szkó³ powszechnych rejonu Skoki wyje¿d¿a w dniu
7 bm. na wycieczkê naukow¹ na Zaolzie. W programie trzydniowego pobytu
przewidziane s¹: konferencja rejonowa w Cieszynie, zwiedzanie muzeum,
wzorowej biblioteki dzieciêcej w Trzyñcu i najwiêkszych: huty i kopalni
w Zag³êbiu Karwiñskim. („Kurier Poznañski” nr 254 z 6.06.1939)

Skoki - Tegoroczn¹, piat¹ z kolei wystawê prac szko³y  powszechnej w Sko-
kach, otworzy³ przyby³y z Kuratorium wizytator okrêgowy p. Stanis³aw Go-
decki. W pierwszej sali znajduj¹ siê zeszyty ca³orocznej pracy wszytkich klas
i wszystkich przedmiotów.Obok tego wykresy i eskponaty ca³orocznej pracy
organizacyj  uczniowskich jak: harcerstwa, spó³dzielni uczniowskiej „Mrówki”,
L.O.P.P., szkolnej kasy oszczêdnoœci, ko³a uczestników T.P.B.P.S.P.P., czytel-
nictwa wœród m³odzie¿y, gazetki szkolnej „Promyk Skocki” oraz dyplomy szko-
³y uzyskane w ró¿nych konkursach. Obok prac uczniowskich umieszczone by³y
prace nauczycielstwa: relief Europy w skali 1:350 000 wed³ug Romera,
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encyklopedia „Œwiat i ¯ycie” oraz przesz³o 200 obrazów oprawionych prac¹
i czêœciowo kosztem nauczycieli. W nastêpnej sali rozmieszczone by³y wszyst-
kie rysunki i zajêcia praktyczne ch³opców poszczególnych klas i prace absol-
wentów szko³y w postaci piêknego metalowego modelu samolotu,ceramiki,
rzeŸby Chrystusa Króla i pejza¿e okolic. W trzeciej sali zagromadzono zajêcia
praktyczne dziewcz¹t wszytkich klas tj. od serwetek,woreczków na œniadanie,
chusteczek, poduszek a¿ do haftowanych w stylu kaszubskim sukienek.Wszyst-
kie sale by³y ozdobione kwiatami polnymi i estetycznie  rozmieszczone, czy-
ni³y dobre wra¿enie. („Gazeta W¹growiecka” nr 143 z 24.06.1939- skrót)

Dnia 19 bm. z inicjatywy prezesa Ko³a Zwi¹zku Rezerwistów w Skokach
chor¹¿ego pilota Wiktora Daniela oraz sekretarza plutonowego rezerwy Jana
Stillera, zorganizowano w Bli¿ycach Placówkê Z.R. nale¿¹c¹ do Ko³a w Sko-
kach. Po obszernym sprawozdaniu prezesa oraz wyg³oszniu przez niego refe-
ratu pt: „Armia rezerwowa” oraz zaznajomieniu cz³onków ze statutem Z.R.,
przyjêto jednog³oœnie za³o¿yæ placówkê w Bli¿ycach. Komendantem jej zo-
sta³ wybrany podporucznik rezerwy Stefan Kochañski, kierownik miejscowej
szko³y. („Gazeta  W¹growiecka” nr 144 z 25.06.1939)

Roœcinno - Onegdaj w godzinach rannych wybuch³ po¿ar w zabudowaniach
u wdowy Kissmanowej. Pastw¹ p³omieni pad³ chlew który spali³ siê doszczêt-
nie. Zdo³ano uratowaæ prawie ca³y inwentarz. Po¿ar powsta³ prawdopodobnie
od iskier wydobywaj¹cych siê z komina pralni, gdzie mieœci³ siê piec do pie-
czenia chleba. Wiatr przeniós³ iskrê na stoj¹cy opodal chlew. Na miejsce po¿a-
ru przyby³y OSP z Roœcinna, Skoków i Budziszewa. Straty ocenia siê na 4.000
z³. Czêœæ pokryje ubezpieczenie. („Kurier Poznañski” nr 294 z 1.07.1939)

Poœwiêcenie pomnika œw. Jana Bosko w Wojew. Zak³adzie Wychowaw-
czym w Antoniewie.  - W ubieg³¹  niedzielê  Zak³ad ten obchodzi³ 25 lat swego
istnienia. Rocznicê tê postanowiono uczciæ wystawieniem pomnika temu, któ-
ry jest opiekunem zak³adu i wed³ug którego zasad wychowuje siê w nim m³o-
dzie¿. Po uzyskaniu odpowiednich funduszy ze Starostwa Krajowego w Po-
znaniu, myœl ta zosta³a zrealizowana i wybudowano pomnik œw. Jana Bosko
przy wejœciu do zak³adu. Z rozpisanego konkursu w Pañstwowej Szkole Zdob-
niczej w Poznaniu wp³ynê³o 7 projektów, z których wybrano projekt m³odego
rzeŸbiarza p. Wiœniewskiego z Wrzeœni. Wiele pomocy w zrealizowaniu zbo¿-
nego dzie³a dali ksiê¿a Salezjanie. Za ich to przyczyn¹ w dniu 30 czerwca ub.r.
sprowadzono do kaplicy zak³adu relikwie œw. Jana Bosko  i wartoœciowy ob-
raz, który zosta³  umieszczony w o³tarzu kaplicy. Uroczystoœci poœwiêcenia
pomnika poprzedzi³y 5-dniowe rekolekcje prowadzone przez Salezjanina
ks. prof. W³adys³awa Bartona. Na niedzieln¹ uroczystoœæ przybyli do Antoniewa
pielgrzymi ze Skoków i Raczkowa oraz zjechali: przedstawiciel Starostwa
Krajowego z Poznania ze Starost¹ Krajowym p. Begalem  na czele, dyrektor
i inspektor ksiê¿y Salezjanów ks. S³odyczek z Poznania i ks. Cieœlar z Krakowa.



137

Po powitaniu przyby³ych przez inicjatora budowy pomnika dyrektora Romana
Laurentowskiego, przemawia³ Starosta Krajowy p. Begale, który da³ krótki
zarys historii Zak³adu oraz w serdecznych s³owach podziêkowa³ wszystkim,
którzy przyczynili siê do ukoñczenia piêknego dzie³a. Poœwiêcenia pomnika
dokona³ ks. dziekan Czybiñski z £agiewnik Koœcielnych, po czym piêknie prze-
mawia³  ks. dyr. S³odyczek. Jeden z wychowanków wyg³osi³ piêkn¹ deklama-
cjê o œw. Janie Bosko a wychowankowie z towarzyszeniem orkiestry zak³ado-
wej pod dyrekcj¹ p.Urbana odœpiewali pieœñ do œw. Jana Bosko pt.: „Drogie-
mu Ojcu nuæmy pieœñ”. Piêkn¹ uroczystoœæ zakoñczono wspólnym odœpiewa-
niem „Bo¿e, coœ Polskê”. („Kurier Poznañski” nr 300 z 5.07.1939, ”Gazeta
W¹growiecka” nr 153 z 7.07.1939, ”Dziennik Poznañski” nr 151 z 5.07.1939)

Nowe placówki w Kakulinie i £osiñcu Ko³a Zwi¹zku Rezerwistów w Sko-
kach powsta³y dziêki wytê¿onej pracy zarz¹du tego Ko³a: prezesa chor¹¿ego
pilota rezerwy Wiktora Daniela, sekretarza plutonowego rezerwy Jana Stille-
ra oraz instruktora wychowania obywatelskiego ppor.rezerwy Leona ¯o³¹d-
kiewicza. („Gazeta W¹growiecka” nr 159 z 14.07.1939)

Skoki -  Odby³ siê tu powiatowy zjazd Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. O godz.
10 odby³ siê raport, po czym wymaszerowano do koœcio³a parafialnego na uro-
czyste nabo¿eñstwo, które odprawi³ ks.prob.Echaust. Podczas nabo¿eñstwa
przygrywa³a orkiestra O.S.P. ze Skoków. Nastêpnie odby³a siê na rynku defilada,
a po po³udniu od godz.14 do 17-tej na stadionie miejskim zawody stra¿ackie.
Szczególnie wyró¿ni³y siê zawody stra¿ackie i ratownicze dru¿yny skockiej,
która jako jedyna stanê³a do æwiczeñ w trzecim stopniu.W czwartym stopniu
uzyska³y premie: 1. Sarbia (68 pkt.), 2. Wapno dru¿yna mêska (68 pkt), 3. Wapno
dru¿yna ¿eñska (65 pkt) 4. Roœcinno (62 pkt.), 5. £opienno (52 pkt), 6. K³odzin
(50 pkt), 7. Mi³os³awice (20 pkt). („Gazeta W¹growiecka” nr 160 z 15.07.1939)

Skoki - W niedzielê w nocy podczas burzy uderzy³ zimny piorun w zabudo-
wania 35-letniego Edmunda Sywerta rani¹c go lekko oraz 15-letni¹ Kazimierê
Sywert. Prócz uszkodzenia budynku zabita zosta³a koza. („Gazeta W¹growiec-
ka” nr 163 z 19.07.1939)

Tej samej nocy w Potrzanowie uderzy³ piorun w stodo³ê wdowy Spitzero-
wej. Wskutek silnego wiatru ogieñ przerzuci³ siê na dalsze zabudowania go-
spodarcze. Pastw¹ ¿ywio³u pad³y: stodo³a, dwa chlewy, szopa, wozownia,
wszystkie narzêdzia gospodarcze, 25 œwiñ oraz kilkadziesi¹t sztuk gêsi, ka-
czek i kur. Tylko dziêki akcji ratowniczej O.S.P. ze Skoków i Budziszewka
zdo³ano uratowaæ dom mieszkalny który czêœciowo opró¿niono oraz konie
i byd³o. Straty ocenia siê na 25.000 z³, które tylko czêœciowo pokryje ubezpie-
czenie. („Gazeta W¹growiecka” nr 163 z 19.07.1939)

Zarz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych  zmienione zosta³y granice
kilku miejscowoœci powiatu w¹growieckiego, w tym  miasta Skoki, wsi Grzy-
bowice i Stawiany. („Gazeta W¹growiecka” nr 172 z 29.07.1939)
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W zagrodzie rolnika Ottona Nikla w Grzybowie powsta³ po¿ar którego
pastw¹ pad³a stodo³a z 10 wozami siana.Wskutek wiatru ogieñ przeniós³ siê na
zabudowania Stefanii Kobus, której sp³onê³a stodo³a z tegorocznymi zbiorami.
Straty u p. Nikla oblicza siê na 1.600 z³, u p. Kobus na 8.000 z³. Pogorzelcy s¹
ubezpieczeni. („Gazeta W¹growiecka” nr 191 z 22.08.1939)

W ub. niedzielê na jeziorze W³ókna ko³o Skoków zacz¹³ ton¹æ 17- letni
Zenon Nijakowski, praktykant zak³adu œw. Wojciecha w Poznaniu. Tylko dziêki
pomocy natychmiastowej pp. Macieja Œwi¹tkowskiego i Stanis³awa Nowaka,
którzy z nara¿eniem w³asnego ¿ycia wydobyli ton¹cego, uratowa³ siê on od
niechybnej œmierci. („Gazeta W¹growiecka” nr 193 z 24.08.1939)
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Jankowski Antoni, Skoki 52
Jankowski Wies³aw, por. 86
Jankowski, inspektor szkolny 16
Janowiak Konstanty, Skoki 47, 65, 129
Janowicz Maksymilian, Je¿yce 9
Jans, Skoki 78
Januchowski St. Skoki 42, 43
Janusz z Podlesia 57
Jarosz, administrator, Jab³kowo 96
Jaroszczyk Franciszek, K³ecko 17
Jarz¹bkowa, Rakujady 56
Jarz¹bkowa, Skoki 29
Jarz¹bek Stanis³aw, Rakujady 56
Jarz¹bkówna, Skoki 127
Jarzêbowski (Jarzembowski) Antoni, Skoki 24, 27
Jarzêbowski Stanis³aw, Potrzanowo 47
Jasiecki, Skoki 40
Jasiñska, Skoki 117
Jasiñski Stanis³aw, Skoki 22, 89, 91, 118, 123
Jasiñski, Skoki 13, 78, 86, 114
Jaskólski Jan, Skoki 68, 87
Jastrz¹bek Stanis³aw, Rakujady 56
Jastrz¹bkówna, Rakujady 56, 127
Jaœniak Ignacy, leœniczy, Paw³owo Skockie 89
Jaworski-Sas W³adys³aw, Skoki 10
Jaurzanka J. 108
Jesowa, Skoki 44
Jessa Stefan 25
Jeszke Konstanty, nauczyciel, Chojna 123
Jeszke Stanis³aw, nauczyciel, Skoki 11, 13, 16
Jeszke Wac³aw, kierownik szko³y, Skoki 89, 123
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Jeszke, ¿ona nauczyciela, Skoki 31
Jeszke kpt, Grudzi¹dz 13
Jêdrzejczak, Skoki 42
Jêski, ks. kan. 64
Joachimiak, Skoki 84
JóŸwiak Walenty, Skoki 130
Jung,wójt, Skoki 49
Jurga 121
Juska Jan, Nadm³yn 17, 18, 37
Julski, komendant policji, W¹growiec 77
Kaczmarek Jan, naczelnik poczty, Skoki 69, 89, 91, 92, 94, 106

126, 129 , 133
Kaczmarek L., Skoki 112
Kaczmarek Marian 114
Kaczmarek M., Skoki 68
Kaczmarek, Skoki 31
Kaczmarek Józef, Kobylepole 131
Kaczmarkówna Mirka, Skoki 71
Kaczmarkówna J., Skoki 61, 82, 88
Kaletniewski, Skoki 39
Kalisz Marianna, W¹growiec 111
Ka³ek Józef, Zbietka 105
Kamiñski J. Skoki 24
Kamiñski Jan, £osiniec 130
Kamiñski W. Skoki 82
Kammer Wilhelmina, Lechlin 109
Kapusta Jan 125
Kapusta Józef, Skoki Dominium 55, 62
Kapustowa, Skoki Dominium 55
Karczewski, Skoki 36
Karga, Mieœcisko 26
Karolak Jerzy, malarz, Warszawa 68
Karpiñski Antoni, Skoki 134
Karwacki Franciszek 96
Kasprzak Józef, Skoki 116
Kasprzak Stefan, Skoki 89
Kasprzak, Skoki 44, 54, 98
Katc (Katz, Kats) Jan, dentysta, Skoki 61, 79, 82, 87, 98
Kauss Herman, Kakulin 109
Kawa Antoni, Kuszewo 102
Kawczak Józef, Skoki 109
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KaŸmierczak Benedykt, Skoki 130
KaŸmierczak Ludwik, zawiadowca stacji, Skoki 127, 132
KaŸmierska Janina, Poznañ 72, 88
K¹sinowski W³adys³aw, Skoki  9
Kejman Antoni, Wysoka 111
Keng-Ba Józef, ks. prob. Raczkowo 29
Kie³basiewicz Józef, Skoki 110
Kie³czewski Stanis³aw, Skoki 123
Kie³czewski Wiktor, Skoki 79
Kie³czyñski Wiktor, Skoki 32
Kêdziora Czes³aw, Jab³kowo 93
Kissman, Budziszewice 66
Kissmanowa, Roœcinno 136
Kiszka R., Skoki 129
Klanowski, kierownik szko³y, Skoki 26 , 39, 43, 46
Klanowski, Poznañ 20
Klapczyñski Micha³, Skoki 48, 57
Klapczyñski, Skoki 44, 50, 131
Klatt Emil, Kakulin 126
Klatt Gottlieb, Skoki 45
Kledzik, Skoki 47, 132
Kledzikowie, Skoki 47
Klemenhagen Bronis³aw, Skoki 86, 92, 123
Klorek W³adys³awa, Skoki 37
Klucz, nauczyciel, Rejowiec 106
Kluszka Kazimierz, Rejowiec 33
K³os in¿. 134
K³osiñska Maria, £osiniec 19
K³osiñski Leon, £osiniec 19
K³osiñski Kazimierz, £osiniec 19
Kober Henryk, Bli¿yce 28
Kobusówna Stefania 78, 80, 83, 90
Kobus Stefania, Grzybowo 138
Kobus W³adys³aw, Skoki 41
Kobus, Skoki 132
Kochañski Stefan, kierownik szko³y, Bli¿yce 136
Kochmann Elias, Skoki 11
Koenig Jan, Skoki 57, 89
Ko³odziejczak, Skoki 91
Kondrat Stanis³aw, Skoki 120, 121
Kondyj Boles³aw, Gniezno 112
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Konieczny Marcin, Skoki 134
Konowa³ow 73
Koñczakówna, Skoki 14
Kopankiewicz Julian, naczelnik poczty, Skoki 100, 108
Koperski, Wagrowiec 127
Kopyd³owski Stanis³aw, Lechlin 109
Korczak Jan, Roœcinno 11, 22
Kordnia Piotr, Nowy £osiniec 113
Kordoñski Józef, Skoki 133
Kordula Stefan, Lechlin 125
Kordura Piotr, £osiniec 19
Koryciak Stanis³aw 31
Korysiak, Skoki 43
Kosicki, Wysoka 77
Kosmowski, Brzezno 99
Kostrzewa Józef, Skoki 120
Kostrzewa Kazimierz, Skoki 96
Koœmicka Maria, Bli¿yce 109
Koœmicka Pelagia, Bli¿yce 130
Koœmicka, Murowana Goœlina 84
Kotarski Jan, Skoki 109
Kotecki, D³ugawieœ 121
Kotyñski Franciszek 65
Kowalewski Marian, Kakulin 94
Kowalczyk Stanis³aw, Kakulin 108
Kowalczyk Walerian, nauczyciel, £osiniec 13, 30
Kowalczykowa, Kakulin 119
Kowalska Cyryla, Skoki 71
Kowalska Janina 108
Kowalski Jan Korab, Karolin 125
Kowalski W³adys³aw, Skoki 22, 30, 32, 42, 55, 77, 85, 87, 99, 113, 121
Koz³owska, Skoki 53, 76
Krawczyk J., Skoki 129
Krawczyñski Franciszek, Skoki 111
Krause Fryderyk, £osiniec 119
Kron, W¹growiec 34
Krowicka Helena, malarka, Warszawa 68
Król Józef, Skoki 55, 79, 82, 98, 128
Królik Ryszard, Skoki 19
Królik, Skoki 132
Królikowska, Skoki 80
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Królówna Stefania, Skoki 32, 79, 83
Krieger Teofil, Skoki 113
Krueger Teofil, nauczyciel 15, 16, 130
Krupa, Rejowiec 22
Krupowie, Lechlinek 29
Kryszkiewicz Micha³, Straszewo 128
Krzywoszêdzki, Skoki 90
Krzy¿anowski W³odzimierz in¿. 108
Kwiatek Franciszek, Skoki 134
Kwiatkowski L., Skoki 113
Kubacki, Skoki 13, 40, 42
Kubacki Alojzy, Skoki 45, 79, 97
Kubacki Stefan, Skoki 27, 42, 53
Kubacki Tadeusz, Skoki 52
Kubacki W., Skoki 38
Kubanek Jan, Lechlin 116
Kubiak Stanis³aw, £osiniec 19
Kubicki, Skoki 40, 43
Kubiñski Andrzej, Raczkowo 44
Kubistalowa Jadwiga 108
Kubisz, Mieœcisko 106
Kucharski Franciszek, Skoki 91
Kucharski, Skoki 130
Kuczyñski Leon, Skoki 105
Kuczyñski Wiktor, Kuszewo 102
Kudak Andrzej, kierownik szko³y, Kakulin 11, 34
Kud³a Antoni, malarz, Warszawa 68
Kufel, Lechlin 97
Kuhnen Stanis³aw mgr, aptekarz, Skoki  35, 49, 69, 70, 72, 82, 87, 88, 89

92, 94, 98, 99, 103, 104, 106, 108, 113, 114 , 116, 120, 127, 133
Kujawa Stanis³aw, Nadm³yn 41
Kujawa 108
Kuliñska Maria, W¹growiec 75, 88, 94, 122
Kuliñski dr, W¹growiec 19
Kuliñski, Popowo Koœcielne 96
Kuntze A., Chociszewo 133
Kuntze Pawe³, Chociszewo 21, 26, 42
Kurczewski, Rejowiec 57
Kurczewski I., Skoki 119
Kurczewski II, Skoki 119
Kurczewski Mieczys³aw, Bli¿yce 129
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Kurczewski Piotr, Skoki 133
Kurczewski Stefan, Skoki 50,94,118
Kurdelska Anna, £osiniec 37
Kurzawa Józef, £osiniec 83
Kurzewski Stanis³aw, kominiarz, Skoki 30, 94
Kwiatkowski, Leon, Skoki 94, 113
Kwietniewski Franciszek, Skoki 31, 36, 40, 42, 43, 45, 50

65, 67, 72, 74, 89, 96, 98
Lange, Roœcinno 52
Laskowski Franciszek, Paw³owo Skockie 34
Latalscy 57
Latalski Wojciech 57
Latañski Ludwik, Skoki 127
Laurentowska Janina 26, 108
Laurentowski Roman, Antoniewo 108, 129, 132, 133, 137
Lausenstein Fr., Kuszewo 116
L¹g, nauczyciel, Skoki 50
Leichner Antoni, Antoniewo 60, 62
Lemañski Kazimierz, Skoki 105, 120
Lemañski, Skoki 115
Lenartowski, W¹growiec 100, 101
Lenc Helmut, Antoniewo 10
Libera, Poznañ 122
Likowski dr, W¹growiec 49
Linkówna, Skoki 71
Lipiñski Hubert, Skoki 134
Lisiecka Irena, Skoki 78
Lisiecki Kazimierz, Skoki 61
Lobenstein Fryderyk, Kuszewo 109
Lorencki, Roœcinno 44
Lubawy Wojciech, S³awa 99, 100, 102
Lubiejewski 115
Luchkowski, Skoki 127
Ludzkowski, Skoki 40, 43, 76
Lueck, Potrzanowo 73
Lueckinmeir Henryk, Budziszewko 102
Lutkowski, koœcielny, Skoki 117
£aszewska Kazimiera, Skoki 93
£aszewska, Skoki 78, 83, 87, 103, 120
£ucki, Skoki 90
£uczak Franciszek, W³ókna 28
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£ukasiewiczówna Zofia, NiedŸwiedziny 83
Mackiewiczówna Helena, Skoki 78
Mackiewiczówna Klara, Skoki 79
Maækowiakówna Helena, Skoki 32, 36, 78, 90
Maækowiak J. Skoki 27, 29, 31, 32, 36, 43, 75, 79, 87, 92
Maækowiak Edmund, wójt gminy Skoki 96 , 108, 125, 129, 132
Maækowiak Leon, Skoki 27
Maækowiak, Skoki 29, 31, 40, 97, 104, 110
Magdanc A., Skoki 65
Majchrowicz in¿. 120
Majchrzak Jan, £osiniec 121
Majchrzycki Jan, Skoki 23, 33, 35
Majeranowski Romuald, nauczyciel, Skoki 13, 15, 20, 30
Makowski Maciej 14
Malcowa z d. Cykówna, S³awica 91
Malec B³a¿ej, Piaski pod Skokami 19
Malec Franciszek, S³awica 91
Malejki K., Skoki 129
Malz A., Skoki 21, 24
Mantaj Reinhard, Kuszewo 41
Mantej, Mieœcisko 25
Mantey Emil, Bli¿yce 30
Mañke Paul, Skoki 11
Mañkówna, Skoki 81
Marciniak Józef, Lechlin 104
Marcinkowska, Skoki 133
Marcinkowski Stanis³aw in¿. dypl. Skoki 11
Marjanowski 120
Markiewicz Kazimierz, Skoki 72, 74, 76, 79, 87, 110, 134
Markiewicz, Poznañ 31
Markwicki Jan, S³awa 82
Marlewski ks., Poznañ 88, 89
Matuszak Edmund, Lechlin 104
Matuszak Walenty, NiedŸwiedziny 128
Matysiak, £osiniec 11
Mazalon ks. prob. Popowo Koœcielne 95
Mazur Czes³aw, Poznañ 86
Mazur Irena, Skoki 129
Mazur Józef, Rejowiec 120
Mazur Stefan, Rejowiec 120
Mazur, Skok 21
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Mazurek Stanis³aw, £osiniec
Meinke Pawe³, Skoki 52
Meller Bronis³aw, Skoki 86, 90
Mellerowie, Skoki 52
Mencel Sylwester, W¹growiec 23, 40
Mêdlewski, Kakulin 56
Michalska St., Skoki 133
Michalska W³adys³awa, Skoki 97
Michalski ks., Budziszewko 88
Michalski, Karolin 125
Michalski Jan, Skoki 45, 79, 82, 99, 108, 113
Michalski Leon, Stawiany 34
Michalski Leon, Grzybowo 30, 34
Michalski Piotr, Stawiany 34
Michalski, Mieœcisko 26
Michalski S., Skoki 42
Michalski Teofil, Skoki 27
Michalski, Skoki 27, 92, 104
Mieszyñski Stanis³aw, Skoki 134
Migda³, gajowy, Paw³owo Skockie 85
Mieliñska Stanis³awa, Skoki 85
Mikulski Konstanty, £osiniec 13
Miku³a Antoni, Skoki 110
Miku³a Mieczys³aw, Skoki 85
Milibrand, komornik s¹dowy 11
Miliñska, Skoki 78
Miliñski, Skoki 51
Minkwic, Skoki 19
Modlibowski W³adys³aw, Skoki 87
Moœcicki Ignacy 24, 31, 36
Moszczeñska Melania, Lechlin, Przysieka 11, 22, 27, 87, 88, 91, 96

104, 106, 114
Mueller, Roœcinno 9
Muszyñski Stanis³aw, Skoki 42, 43, 79
Myszkowska, Bolechowo 89
Nagler Czes³aw, Skoki 65
Nalewalski 128
Napiera³a Jan, Lechlinek 80
Naro¿ny Edmund, Lechlinek 65, 96
Naro¿ny Stanis³aw, Skoki 85, 133
Nawrocki Kazimierz, £osiniec 92
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Nawrocki M., Poznañ 131
Narzyñski Robert, komornik s¹dowy 125
Neumanówna, Skoki 32
Neumann Z., Skoki 86
Niewiada, Poznañ 101
Niewiecki H., Poznañ 44
Nie¿ychowski, ¯elice 41
Nijakowski Zenon, Poznañ 138
Nikiel Emil, Lechlin 102
Nikiel Otton, Grzybowo 138
Nita Kazimierz, malarz, Warszawa 68
Nitka Franciszek, Wyszyny 111
Nitka Rozalia, Jab³kowo 12
Nitka Wincenty, Jab³kowo 12
Noak B., Skoki 97
Nochemowa, W¹growiec 112
Nowacki Józef, Skoki  37
Nowak Jan, Nadm³yn 101
Nowak Jan, Skoki 34
Nowak Stanis³aw, W³ókna 138
Nowak ks., Lechlin 106
Nowak, W¹growiec 26
Nowakowa, Dzwonowo 85
Nowakowski Franciszek, Roœcinno 30
Nowakowski Piotr, Warszawa 108
Nowicka £ucja, Skoki 83, 87
Nowicki Antoni, Skoki 69
Nowicki Józef, Skoki 99
Nowicki Stefan, Skoki 51, 54, 110
Nowicki Szczepan, Skoki 14, 31, 43, 45, 48, 54, 55, 71, 79, 87, 97

101, 113, 128
Nowicki, S³awica 47
Okoniewski Walenty, Skoki 61
Olszañska, W³ókna 118
Olszañski, dominium Skoki 18
Omytruk, Przysieka 66
Opolski Konrad, rzeŸbiarz, Warszawa 68
Orchowiakówna, Skoki 120
Orchowiak Wac³aw, Skoki 49
Orchowiec Wac³aw, Skoki 78
Orchowicz Wac³aw, Skoki 110, 131
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Orchowicz Wac³aw, Poznañ 132
Or³owski Grzegorz, malarz, Warszawa 68
Orzelscy 14
Ossowska M., Skoki 112
Ossowski Alojzy, Skoki 134
Oziminówna R., Skoki 67, 68
Ozorkiewicz Leon 115
Pacholczyk Wac³aw, Skoki 45
Pacholski, Skoki 38
Pajkot Jan, Gaæ 101
Pajkot Stanis³aw, Gaæ 101
Palaczyñski M., Skoki 112
Palasiewicz, Popowo Koœcielne 96
Paliñski Piotr, W¹growiec 57,68
Paluch Mieczys³aw 96
Panielski 37
Pantkowski, nauczyciel, Skoki 50
Pawlak Franiszek, Pomarzanki 24
Paterek Józef, Skoki 112
Paterski Tadeusz, nauczyciel, Skoki 97, 111
Patyczak, Skoki 44
Paulus Jan, Inowroc³aw 85
Pawlak Bronis³aw, Lechlin 104
Pfeifer, Skoki 103
Piechowiak, Mieœcisko 26
Piechowiak, W¹growiec 25
Piesik, W¹growiec 111
Pieœkiewicz, W¹growiec 111
Pietras, Nadm³yn 39
Pilaczyñska Irena, Skoki 32, 87, 93, 103
Pilaczyñski Maciej 75, 111
Pilaczyñski Marian, Skoki 49, 52
Pilaczyñski Mieczys³aw, Skoki 31, 32, 39, 40, 55, 79, 82, 110, 128
Pilaczyñski Stefan, Skoki 98
Pilaczyñski Wiktor, Skoki 92, 113
Pilarz M., Skoki 43
Piñczyñski, Skoki 13
Pinkowski, Lechlin 27
Piotrowiak Franciszek, W¹growiec 19
Piotrowski ks. Lechlin 15
Piotrowski Tadeusz, Poznañ 44
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Pisarska Joanna, malarka, Warszawa 68
Piss, Skoki 132
Piszczek Wilhelm, malarz, Warszawa 68
Pleskiewicz 129
Pluczak Marian, S³awa 108
P³oszyñski, Skoki 129
P³udowski, W¹growiec 129
Poczta Boles³aw, leœnik, Roœcinno 22
Podêbniak Jan, Potrzanowo 105
Podsêdek Antoni, Jab³kowo 112
Polcyn, W¹growiec 27
Poliñski Julian, Grzybowice 44
Polówna J., Skoki 74
Popelski Lech, Skoki 47, 97
Popielski Leon, Potrzanowo 97
Pospieszny Szczepan, Skoki 27, 51
Pospieszny St., Skoki 24
Pospycha³a Antoni, Skoki 123, 134
Prefzner, Skoki 55
Prellówna, Skoki 61
Priebe Hermann, Sarbia 34
Próchniewski (Pruchniewski) Stanis³aw, Skoki 19, 49, 54
Pruchniewski Jan, Skoki 38, 78, 92, 120
Prus Katarzyna, Kuszewo 20
Pruss Mieczys³aw, Skoki 66
Przybecki Kazimierz, Skoki 73
Przyborowski, Popowo Koœcielne 36
Przybylski, Skoki 31, 35, 36
Przyby³kowa Anna, Skoki 127
Przybysz Jakub, Bli¿yce 130
Przybysz Wojciech, kowal, Kakulin 26
Przykucki Józef, NiedŸwiedziny 82, 110
Przykucki Stanis³aw, Skoki 89, 92, 97, 101, 134
Przykucki W³adys³aw, Skoki 86, 113, 120, 133
Przykucki, Skoki 54, 87, 104
Ptak Adam, nauczyciel, W¹growiec 16
Pudan, Paw³owo Skockie 89
Pudlik Józef, NiedŸwiedziny 130, 131
Pyszkowski, ks. prob. D¹brówka Koœcielna 84
Raczyñski, wojewoda 58
Radoliñscy 58
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Rajewska, Skoki 117
Rajska, Skoki 95
Rakowicz Józef, Skoki 128
Rakowski Stanis³aw, Grzybowice 112
Ranke Edward, Skoki 134
Ranke Ludwik, Skoki 81
Ratajczak Aleksander, Skoki 24, 32, 42, 63
Ratajczak Franciszek, Skoki 54
Ratajczak Stanis³aw, Poznañ 69
Ratajczak, Skoki 29, 31, 35, 36, 38, 40, 43, 87, 113, 125, 129
Ratajczakówna Eleonora, Skoki 69
Reimann, Roœcinno 9
Rej Andrzej 58
Rej Miko³aj 58
Rej W³adys³aw 58
Rekette, pastor, Skoki 133
Rek³ajtis 53
Renze Michael, Bli¿yce 11
Risto Herta, Szczodrochowo 46
Rochowiak Nikodem, Nadolnik 22
Rochowiak Roman, Skoki 115
Rochowiak Teofil, Skoki 42
Rogoziecki, Skoki 90
Rogoziecki Stanis³aw, Skoki
Roman Emma, Skoki 44
Romanówna, pielegniarka, Skoki 74
Rontc Feliks, NiedŸwiady 28
Rost mjr  39
Roœciszewski dr, starosta w¹growiecki 30, 46
Rosse, W¹growiec 18
Ro¿ak, Skoki 40
Ro¿ek Wac³aw 125
Ro¿nowski Stefan 130
Ruchniewski, Skoki 35
Rydzyñski ks. sufragan 57
Rybak P., Skoki 64
Rybarczyk 75
Rybicki, Skoki 80
Rydy Jadwiga, Skoki 112
Rykaczewski, Nadm³yn 17
Rynarzewska, Murowana Goœlina 88
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Rypan Franciszek, Antoniewo 100
Sadowski Franciszek, Skoki 133
Saja 24
Samborska Zofia, malarka, Warszawa 68
Samulscy, Skoki 71
Sanicka Stefania, Skoki 79
Sanicki Kazimierz, Skoki 50, 82, 97, 101
Sanicki Stefan, Skoki 51, 55, 63, 71, 74, 79

81, 82, 86, 89, 90, 92 , 100,101
Sanicki, Skoki 78, 90, 98
Sawarzyñski, Rejowiec 80
Schad Edmund, rzeŸbiarz, Warszawa 68
Schleusker Pawe³, Rejowiec 34
Schniederówna Stefania, Skoki 118
Schuenke Fryderyk, Skoki 123
Schulert Hieronim, Skoki 24
Schultz Jan, Kakulin 129
Schulz Józef, Kakulin 130
Schulz, Skoki 132
Schwermerówna, Skoki 120
Sierakowski ppor. 55
Sierzchu³a, Skoki 40
Siewart Ignacy, Skoki 105
Sikorski Wincenty, Pi³a k/Skoków 47
Sioka³o dr, starosta w¹growiecki 19
Siudziñski Antoni, Poznañ 131, 132
Skalerzyñska, Skoki 120
Skarbiñska Janina, Skoki 94, 104, 113
Skarbiñski Antoni, Skoki 57, 87, 91, 93, 98, 113, 127, 133
Skawiñski Hieronim, Glinno 18
Sk¹pski, komisarz, Skoki 18, 116
Skoccy Wincenty, Jan, Jakub 57
Skoroszewscy 58
Skrêtny, Czeszewo 26
Skrzypczak Stanis³aw, Skoki 75, 79
Skwierzyñska, Skoki 82
Skwierzyñski, Skoki 119
S³awiñska, Glinno 76
S³odyczek ks., Poznañ 136, 137
S³oma Józef, Skoki 85, 96, 105
Smaruj, Wapno 36
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Smekta³a Jan, burmistrz, Skoki 13, 17, 20, 35, 36, 39, 40, 42, 46
48, 49, 59, 60, 68, 69, 70, 71, 73, 83, 85, 86

91, 92, 95, 99, 106, 108, 110, 113, 119, 122, 123, 128, 133
Smekta³owa El¿bieta 87, 93, 108
Smok Maria 117
Smykowski, Skoki 133
Sobala Jan, Panigródz 102
Sobczakowa, D³ugawieœ 122
Sobierajski Pawe³, £ódŸ 99
Sobkowiak, Skoki 78
Sommerfeld F., Skoki 113
Somerfeld Helmut, Skoki 83
Sonburg, Skoki 80, 108
Sonnburg Eryk, Niedarzyn 108
Spierzak, Pi³a k/Skoków 81
Spitzerowa, Potrzanowo 137
Stachowiak 20, 32
Stachowiak, Czeszewo 26
Stajkowski, Pomarzanki 52
Staltzmann, Stawiany 53
Stanis³awski Ignacy, Lechlin 92
Staniszewski Pobóg Marcin, Skoki, nauczyciel 11
Staniszewski Boles³aw, ks. prob. Skoki 13, 14, 15, 20, 24, 25, 32, 35, 36

37, 42, 43, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 68, 70
Stankiewicz, Skoki 73
Starzyñski W³adys³aw, Skoki 116
Stasiak, Skoki 48
Stasiñski Leonard, Rejowiec 30
Stefaniak Antoni, Skoki 31, 39, 43, 45, 48, 55, 63, 65, 68

72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 88
 90, 91, 94, 97, 100, 103, 110, 111, 112, 113, 124, 128

Stefaniak Józef, Skoki 19
Stefaniakowa, Skoki 80
Stefañski Aleksander, Dzwonowo 101
Stelmaszewski, Lechlin 111
Stelter Ewald, Szczodrochowo 35
Stibbe Ernest, Szczodrochowo 38, 132
Stibbowa, Szczodrochowo 69
Stidde Juliusz, Lechlin 29
Stiller Jan, Skoki 127, 137
Stoiñski Józef, Antoniewo 106
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Stoiñski, Stawiany  34
Stopowa, Kicin 61, 88, 113
Stró¿ewski, ¯elice 112
Strychalski Andrzej, Kuszewo 109
Strzelecki K., W¹growiec 104, 128, 133
Strzy¿ewski Józef, Jab³kowo 117
Strzy¿yñska Barbara, Nowy Goœciniec 17
Styga, Glinno 10
Sulek, nauczyciel 50, 56
Sulerski, Lechlin 97
Surdyk Franciszek, Turostowo 85
Surdyk, Roœcinno 9
Suterski J., Przysieka 106
Suterski Ludwik, Przysieka 87, 104
Suterski, Przysieka 91
Synoradzki, Pomarzanki 52
Sywert Edmund, Skoki 137
Sywert Kazimiera, Skoki 137
Swiniarski 58
Swoboda Wincenty, Roszkowo 130
Szafirski, ppor. W¹growiec 50
Szafran Bernard, Skoki 109
Szafran J., Raczkowo 11
Szafran Jan, Bli¿yce 22, 66
Szafran Józef, Bli¿yce 34
Szafran Walerian, Bli¿yce 102
Szafran Zofia, Bli¿yce 123
Szalbierz K., Skoki 19
Szalow Leon, Skoki 24, 28, 29, 31, 41, 44, 55, 70, 77

82, 85, 86, 97, 98, 104, 113, 133, 134
Sza³kowski  Szarwark, Budziejewo 92
Szawarzyñska Wanda, Rejowiec 44
Szczepaniak Franciszek, Skoki 78
Szczepaniak, £osiniec 50, 92
Szczepanowska, nauczycielka, Skoki 50, 63
Szczepaniec Marian, rzeŸbiarz, Warszawa 68
Szczepañski, Skoki 42
Szczepski Piotr 130
Szczerbiñski Tadeusz, malarz, Warszawa 68
Szerêgowski, Skoki 86
Szerendowski Stanis³aw, Skoki 134
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Szewczykówna, Skoki 97
Szewczyñska, Skoki 87
Szewczyñski Marian, Skoki 107
Szmert Józio, Skoki 114
Szmuderówna, Skoki 76
Szneiderówna Stefania, Skoki 79, 80, 83, 87, 103, 118
Szneider Józef, Skoki 92
Szpiszalski, Poznañ 108
Sztumke Piotr, Wysoka 77
Szulc, nauczyciel, Skoki 76
Szumowski Stefan, inspektor szkolny, W¹growiec 16, 134
Szunert L., Skoki 55, 77
Szurynger Stanis³aw, Lechlin 92
Szybatka, Go³añcz 25
Szymañski, Popowo Koœcielne 96
Szymañski Mieczys³aw, Skoki 116
Szyper Józef, Skoki 109
Szwarc, Raczkowo 84
Szwarc, Skoki-wieœ 68
Szwedowa Marianna, Skoki 113, 114, 133
Szwede Zygmunt, Skoki 13, 55, 79, 82
Szwemin, W¹growiec 128
Szwermer Jan, Skoki 79
Szwermer Teofil, Skoki 86
Szwermer, Skoki 119
Szwermerówna (Szwernerówna) Marta, Skoki 48, 78, 92
Œledziñski Jan, nauczyciel, Potrzanowo 12
Œliwiñski Janusz 115
Œlósarczyk (Œlusarczyk) Stefan, Skoki 31, 48, 78, 82, 87, 88, 92, 97, 98

104, 113, 120, 127, 128, 134
Œredzka Stanis³awa, Roszkowo 110, 111
Œwi¹tkowski Adam, Skoki 89, 91
Œwi¹tkowski Jan, Bli¿yce 92, 130
Œwi¹tkowski Maciej, W³ókna 138
Œwi¹tkowski Zbigniew, Skoki 32
Œwierczyñski Marcin, Skoki 125
Talkowska, Nadm³yn 10
Tarkowska Helena, Skoki 66, 78, 88, 103, 113
Tarkowski Antoni, Skoki 54, 76
Tarnowski Franciszek, Skoki 90
Tarnowski, Paw³owo Skockie 11
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Teska, Bydgoszcz 26
Tetzlaff F., Skoki 129
Tetzlaff H., Skoki 129
Thomee, gen. 25
Tomaszewska, Glinno 76
Tomaszewski Antoni, Glinno 108, 129
Tomaszewski Roman, Skoki 119
Trafa³, W¹growiec 19
Trella 45
Trojanowski 45
Tronin W³adys³aw, Lechlinek 112
Twardecki Jan 19
Twardowski Andrzej 58
Ulyeski Stefan, malarz, Warszawa 68
Ungarowa Maria, Skoki 70
Unrug Jerzy Krzysztof 58
Unrug, Mi¹czynek 73
Urban, Antoniewo 137
Urbanek, Skoki 129
Urbaniak, Skoki 129
Urbañski W³adys³aw, £osiniec 34
Urbanówna Magdalena 120
Wachner, wójt, Skoki 56
Wachowiak, burmistrz, W¹growiec 121
Wajest Emil, Wysoka 116
Walasiak, W¹growiec 41
Waligórski 45
Waligórzanka, Rakujady 80
Walkowiak Józef, Skoki 34
Walkowiak Zofia, Skoki 125
Walter Andrzej 108
Walter Leon, Skoki 42, 87
Wañtowski, por., Poznañ 23, 25
Wasiak Szczepan, Kakulin 126
Wasilewski, Skoki 129
W¹sikowski Jan 108
Wehnerowa H., Skoki 97
Wendland, Kuszewo 20
Werejko, Warszawa 37
Weso³owska Maria 108
Westfalówna Stanis³awa, Skoki 32, 45
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Westfaldówna, Skoki 82
Westfal Andrzej, Lechlin 132
Wetphal Walenty, Skoki 25
Wêdzioch Józef, Nadm³yn 109
Wêgielski Micha³, Skoki 101
Widziñski, Skoki 25
Wieczorek Antoni, Potrzanowo Kolonia 12
Wieczorkówna, Skoki 76, 78
Wieczorek Kazimierz, Grzybowice 65
Wieczorek Ludwik, Skoki 130
Wieczorek, £osiniec 121
Wieczorek, R¹bczyn 26
Wielicki 52
Wierbiñski, ks. prob. Popowo Koœcielne 13
Wietrzykowski Leonard 108, 113
WildeTeofil, Skoki 19, 42
Wildówna Ewa, Skoki 14
Wilga, naczelnik poczty, Skoki 132
Wilczyñski Kazimierz, Kakulin 78
Winiecki Walenty, nauczyciel, Bli¿yce 30
Winkowska 47
Winkowski, Roœcinno 66
Wiœniewska, Skoki 120
Wiœniewski Czes³aw, Poznañ 61
Wiœniewski Feliks, Skoki 31
Wiœniewski, Skoki 13
Wiœniewski, rzeŸbiarz, Wrzeœnia 136
Witinghof , W³ókna 118
Witkowski Franciszek, Skoki 75, 94, 104
Witkowski Stanis³aw, Skoki 36, 93
Wittlief Eryk, Peda 17
Wittlief Wilhelm, Peda 17
Wociñska Anna, Wysoka 116
Wojciechowski J., Skoki 79
Wojciechowski Marcin, Potrzanowo 12
Wojnecki Jan, Skoki 90, 92, 106
Wojtaszek Jan, Zbietka 105
Wojtkowiakowa, Rakujady 80
Wojtkowiak Franciszek, Skoki 109
Wo³dast Emil, Wysoka 50
WoŸniakówna, Skoki 78
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WoŸniakowa Helena, Grzybowo 96
WoŸniak Józef, Kuszewo 105
WoŸniak Ludwik, Nadm³yn 125
WoŸniak, ks. prob. D³uga Goœlina 46, 88
WoŸniak Wac³aw, Skoki 134
WoŸniak, Poznañ 108
Wróblewski, Skoki 19
Wróblewski ks. 88
Wtorowski Stanis³aw 96, 102
Wrzeœniewski Szczepan, Potrzanowo 108
Wrzyszczyñski, mecenas 125
Wurst Christian i Katarzyna, Kakulin 12
Wylegalski, Skoki 43
Wyrzykowski, Skoki 116
Wysoccy 130
Wytlich, Peda 47
Zagórski 115
Zalewska, Skoki 45
Zalewski Stanis³aw, Wysoka 77
Zamys³owski ks. prob. Skoki 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83

85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99
100, 101, 103, 104, 107, 108, 113, 122, 127, 128

Zaniecka M., Niedarzyn 108
Zantow, W¹growiec 26
Zaranek Jakub, Grzybowo 126
Zauft, Budziszewice 14
Zawada Jan, Kakulin 41
Zawicki, Skoki 68
Zborowski, Skoki 119
Zellmer Edward, Grzybowice 98
Zellmer, Grzybowo 38
Zerski, Skoki 9
Zieliñski, Skoki 43
Ziemkowski, £osiniec 27
Ziêtakówna Agnieszka, BrzeŸno 9
Zimny Grzegorz 108
Zmudziñski, Skoki 119
Zoch Tymoteusz ks., Skoki 59
Zuber Wawrzyniec, £osiniec 92
Zywert, Skoki 115
¯ak Wawrzyn, £osiniec 129
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¯elazny Walenty, Skoki 127, 130
¯migrodzki J., nauczyciel, Skoki 27, 87
¯o³¹dkiewicz Leon, Skoki 132, 137
¯urowski Hieronim, Skoki 86, 127, 133

WYKAZ BRACTW, KÓ£, ORGANIZACJI,
STOWARZYSZEÑ I TOWARZYSTW

Akacja Katolicka Parafialna w Skokach 105, 114, 118, 128
Bractwo Kurkowe w Skokach 22, 63, 88, 89, 113
Bractwo Pana Jezusa w Skokach 50
Chór Koœcielny pw. Œw. Cecylii w Skokach 74, 76, 92, 107, 120
Chór Mêski w Skokach 41
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej
w Lechlinie 104, 106, 107, 114
Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej w Skokach 14, 38, 103, 113, 117, 118, 119
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Roszkowie 88
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich
w Skokach 36, 54, 56, 74, 88
Klub Sportowy „We³na” w Skokach 24, 29, 32, 36, 38, 41, 46, 49

54, 64, 79, 100, 110, 111, 112, 114, 139
Ko³o Œpiewackie w Skokach 33, 71, 78
Kó³ko Rolnicze w Bli¿ycach 62
Kó³ko Rolnicze w Lechlinie 22
Kó³ko Rolnicze w £osiñcu 11, 95, 121
Kó³ko Rolnicze w Raczkowie 11, 22
Kó³ko Rolnicze w Skokach 33, 62
Liga Morska i Kolonialna, Oddzia³ Skoki 129
Liga Obrony Powietrznej Pañstwa, Ko³o Skoki 12, 55, 62
M³ode Organizacje Wielkiej Polski – Placówka w Skokach 45
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Roœcinnie 137
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Skokach 36, 37, 40, 64, 68, 86, 118, 137
Polski Czerwony Krzy¿ w Skokach 49
Polsko-Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej
pw. Œw. Kazimierza w £osiñcu 13
Przytu³ek Dla Ubogich w Skokach 41
Spó³ka Melioracji £¹k nad Ma³¹ We³n¹ w Skokach 17, 26, 82
Stowarzyszenie Kobiet Katolickich w Budziszewie 88
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Stowarzyszenie Kobiet Katolickich w Rakojadach 80, 88
Stowarzyszenie Kobiet Katolickich w Skokach 61, 66, 71, 72, 76

85, 85, 88, 97, 113
Stowarzyszenie M³odych Polek w Roszkowie 39, 64
Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej w Lechlinie 18, 87, 93, 96
Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej w Przysiece 93, 96
Stowarzyszenie M³odych Polek w Lechlinie 91
Stowarzyszenie M³odych Polek w Raczkowie 93
Stowarzyszenie M³odych Polek w Skokach 32, 33, 45, 50, 67, 76, 78

80, 83, 87, 90, 93
Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej w Skokach 18, 20, 26
Stowarzyszenie Pañ pw. Œw. Wincentego a Paulo w Skokach 28, 39

76, 82, 83, 114
„Strzelec” Oddzia³ w Skokach 20, 50, 57, 62
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Skokach 15, 29, 31, 32, 35, 36

40, 47, 49, 75, 85, 86, 90, 94, 98
103, 109, 113, 116, 120, 122, 127, 133

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Popowie Koœcielnym 36
Towarzystwo Powstañców i Wojaków – Ko³o w Skokach 13, 21, 23, 25

27, 29, 36, 37, 40, 43, 50, 53
Towarzystwo Przemys³owców w Skokach 31, 36, 39, 42, 44, 48, 52

54, 57, 60, 63, 68, 69, 72, 74
76, 79, 81, 86, 97, 100, 111, 114, 119, 128

Zjednoczenie Kolejowców – Oddzia³ w Skokach 108
Zwi¹zek „Halerczyków” w Skokach 31, 39, 42, 48, 49, 63, 65, 75,90
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych R.P. w Skokach 18
Zwi¹zek Rezerwistów – Ko³o w Bli¿ycach 136
Zwi¹zek Rezerwistów – Ko³o w Kakulinie 137
Zwi¹zek Rezerwistów – Ko³o w £osiñcu 137
Zwi¹zek Rezerwistów – Ko³o w Skokach 90, 136
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NOTKI BIOGRAFICZNE

Jan Stanis³aw Smekta³a

Urodzony 9.12.1890 r. w Strzelcach Ma³ych pow.
Gostyñ, jako syn rolnika Stanis³awa i Marianny z domu
Baran. Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. Po œmierci rodziców
w 1907 roku pracuje na gospodarstwie rodzinnym.
Powo³any w 1912 r. do s³u¿by wojskowej w armii pru-
skiej, walczy po wybuchu I wojny œwiatowej od paŸdzier-
nika 1914 do lipca 1915 r. na froncie zachodnim we Fran-
cji. Ranny przeniesiony zostaje do Westfalii a nastêpnie
zwolniony do rezerwy. Jako ochotnik walczy w Powsta-
niu Wielkopolskim w szeregach 2 kompanii jarociñskiej.

30 lipca 1919 r. zostaje burmistrzem Skoków, pe³ni¹c swoj¹ funkcjê
do 3 wrzeœnia 1939 r.  Aresztowany przez Niemców i trzymany jako zak³adnik,
w lutym 1941 roku wraz z rodzin¹ zostaje wysiedlony na Lubelszczyznê.
W lipcu 1944 roku, ju¿ po wyzwoleniu, pracuje jako administrator nierucho-
moœci w referacie budowlanym Starostwa Powiatowego w Kraœniku.
Od maja 1945 do lipca 1951 roku pe³ni funkcjê kierownika referatu przedsiê-
biorstw i urz¹dzeñ komunalnych w Prezydium Rady Narodowej w Legnicy.
W wyniku choroby ¿ony, podejmuje decyzjê o powrocie do Wielkopolski. Od 1952
do lutego 1953 roku jest referentem administracyjnym w Oddziale Zaopatrze-
nia Robotniczego w Poznaniu, od kwietnia do grudnia 1953 r. pracuje pe³ni
funkcjê magazyniera w Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie Hurtu Spo¿ywczego
w Poznaniu, by 1 stycznia 1954 r. podj¹c pracê starszego woŸnego w Woje-
wódzkim Archiwum Pañstwowym w Poznaniu. Umiera w 1959 r. w Poznaniu
i zostaje pochowany na cmentarzu junikowskim. Mia³  córkê Stefaniê i syna Eu-
geniusza. W dziejach Skoków zapisa³ siê jako organizator polskiej administra-
cji, szef policji w mieœcie, reorganizator pracy miejskich przedsiêbiorstw (rzeŸni,
gazowni, wodoci¹gów, zak³adu oœwietlenia, stra¿y po¿arnej). Zabiega³ o uno-
woczeœnienie ulic i placów, nale¿a³ do najwybitniejszych animatorów wyda-
rzeñ spo³ecznych, politycznych, koœcielnych i sportowych miasta. (wg. K. Jach-
na: Smekta³a Jan Stanis³aw (1890-1959) w „Powstañcy wielkopolscy, Biogra-
my uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919”, T.I., Poznañ, 2005 s.
175-176 )
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Ksi¹dz Boles³aw Stanis³aw Staniszewski

- urodzony 31 paŸdziernia 1880 r. w Opalenicy,
- œwiêcenia kap³añskie uzyska³ w dniu  10 lutego 1907 r.,
- od 1.03.1907 -14.05.1911 r. wikariusz w Sierakowie,
- od 1913 do 1919 r. wikariusz w Lubaszu,
- od 1921 do 1933 r. administrator w Skokach,
- od 1.11.1933 do 24.06.1934 r. proboszcz w Kêb³owie,
- od 1933-1941 r. proboszcz w Jankowie Zaleœnym,
- aresztowany 6.10.1941 r. i po uwiêzieniu w Forcie

VII w Poznaniu zes³any do obozu koncentracyjnego
w Dachau gdzie zgin¹³ w komorze gazowej.

Ksi¹dz Tadeusz Zamys³owski

- urodzony w 1895 roku powstaniec wielkopolski,
- w 1920 roku wikary w parafi pw. Bo¿ego Cia³a

i œw. Marcina w Poznaniu,
- od 5.12.1928 do 31.10.1933 r. proboszcz konkatedry

w Ostrowie,
- od 1.11.1933 do 31.12.1935 r. proboszcz parafii

w Skokach,
- zmar³ 16.09.1947 r., (w) www.wtg.-gniazdo.org/forum.

Ksi¹dz Józef Euchast

- urodzony 4.03.1904 r. w Beiwalde, jako syn Kazimierza
Walentego i Stanis³awy Heleny z d. Pomorskiej,

- œwiêcenia kap³añskie uzyska³ w 1928 r.,
- od 1928 do 1933 wikariusz w Rawiczu od 1.01.1936

do 26.08.1940 proboszcz w Skokach,
- w 1940 r. wywieziony do obozu koncentracyjnego

w Dachau gdzie zmar³ œmierci¹ mêczeñsk¹ w dniu
19.06.1942 r.,

- jego siostra Maria Stanis³awa wysz³a w 1943 r. za
m¹¿ za Ludwika Ranke, prowadz¹cego w Skokach

w latach 1945-1949 sk³ad materia³ów budowlanych. (w) www.gmina-sko-
ki.pl/news/otherz/73642 - z kart-historii-wspomnienie - o ksiêdzu Józefie
Echaust ,www.wtg.gniazdo.org./ksieza/main.php.akcja=821).
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KIEROWNICY I NAUCZYCIELE
SZKO£Y POWSZECHNEJ W SKOKACH

Kierownicy
Lata 1919-1927 - Wac³aw Jeszke,
lata  1927-1932 - Wincenty Klanowski,
lata   1932-1939 - Stefan Bi³ozor

Nauczyciele w latach 1919-1932
Decowski, Jaukszowa, Jeszke, Koñczakówna, Kupryk, Krueger, Maciejewska,

Moskówna, Prellówna, Szewczyk.
Nauczyciele w latach 1932-1939
Andrzejewska, Bi³ozorowa, Hermañski, Jaukszowa, KaŸmierczak,

Królikowska, Kledzik, Kurczewski, L¹g, Maciejewska, Pantkowski, Paterski,
Piasecki, Pikulikowa, Przyby³owska, Ró¿kiewiczówna, Stanikowska, Sulek,
Szczepanowska, Szulz, Wegner, ¯migrodzki i ¯o³¹dkiewicz.

Praktykanci: Janecko, Piekutowska, Skwarówna, Wawrzyniak. (w) R. Stró¿ewska,
100 Lat polskiej szko³y w Skokach 1919-2020, Skoki, 2019, s.10.

Stefan Bi³ozorWac³aw Jeszke

Absolwenci Szko³y Powszechnej w Skokach – 1934 r.
Nauczyciele (od lewej): pp. ¯migrodzki, El¿bieta Królikowska, Franciszek Szulc,

Leokadia Jaukszowa, Stefan Bi³ozor (kierownik), Janina Ró¿kiewiczówna,
Kazimierz Kledzik, Janina Szczepanowska, Leon ¯o³¹dkiewicz  (Kolekcja IM)
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Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej w Skokach. Cz³onkinie organizacji
z proboszczem parafii pw. Œwiêtego Miko³aja Biskupa - ks. Tadeuszem Zamys³owskim.

W pierwszym rzêdzie trzecia od prawej strony siedzi Stefania Sanicka.
Fotografia z ok. 1933-1935. (kolekcja BW¯)

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej w Skokach w latach  1936-1939.
Poœrodku proboszcz parafii pw. Œwiêtego Miko³aja Biskupa - ks. Józef Echaust.

Pierwsza od prawj strony siedzi Stafania Sanicka.
(kolekcja BW¯)
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Stowarzyszenie M³odych Polek w Skokach. Zdjêcie z ok. 1920.
(kolekcja IM)

Klub Sportowy „We³na- Skoki” – fotografia wykonana w roku 1935 na wschodniej pierzei
skockiego Rynku ( dziœ: pl. Powstañców Wielkopolskich) z okazji 10. rocznicy powstania
Klubu. W pierwszym rzêdzie siedz¹ od lewej: pp. Meller, Orchowicz, Ratajczak, Szulc,

Katz, Nowicki ( sekretarz), Szunert, Mieczys³aw Pilaczyñski (prezes), Jan Smekta³a
(burmistrz), Kruger, Antoni Stefaniak ( wiceprezes), Futro, Rakocy. (kolekcja IM)
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach – 12.02.1936.
Na fotografii uczestnicy uroczystoœci nadania honorowego cz³onkostwa braciom kurkowym:
Janowi Brzeziñskiemu, Szczepanowi Nowickiemu i Fryderykowi Bergowi. Od lewej siedz¹:
pp. Stefan Œlósarczyk, ks. Józef Echaust, Fyderyk Berg, Szczepan Nowicki, Jan Brzeziñski,

Jan Smekta³a, Wac³aw Kamiñski. Od lewej stoj¹: pp. Jan König, Brunon Breitenbach,
Aleksander Ratajczak, Jan Maækowiak, Stanis³aw Maækowiak, Antoni Maækowiak,

W³adys³aw Goœciñski, Adam Œwi¹tkowski, Stanis³aw Przykucki, Leon Szalow, Stefan Fugiñski,
Leonard Wietrzykowski, Franciszek Glinkiewicz, W³adys³aw Kowalski, Józef Nowicki,

Leopold Boras, Mieczys³aw Pilaczyñski. (kolekcja KJ)

Przedstawicielki wspólnoty luterañskiej w Skokach.
Na fotografii z 1935 r. uwieczniono po¿egnanie pani Fest. Uczestniczyli w nim równie¿

pastor Arthur Welke (stoi z lewej strony) i diakonisa Emma Romann. (kolekcja IM)
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Towarzystwo Wojaków i Powstañców w Skokach – 1929 r.
Od góry z lewej strony: pp. Rajewski, Bromberek, Wiœniewski, Stachowiak, Drzewiecki,

Drzewiecki, Kie³czewski, Ciupiñski, Neumann, Kurczewski, Nowak, Œlusarczyk,
Rogoziecki, Pruchniewski, MAtelski, Groszak, P³owens, Kie³czewski, Jarzêbowski,

Radziñski, Wylegalski, Grzeœkowiak, Fugiñski, Witkowski, Bro¿yñski, Goœciñski, Zieliñski,
¯elazny, Kubacki, Michalski, Walter, Kujawa, Maækowiak, Kubacki, Pruchniewski,

Szczepaniak, Lisiecki, Drab, Pilaczyñski, Ey (skarbnik), Kamiñski (wiceprezes),
Dziembowski (prezes), Pospieszny (sekretarz), Buczkowski (by³y sekretarz), Ratajczak

(referent oœwiatowy), Kaczmarek, Glinkiewicz, Malz (komendanat). (kolekcja IM)

Skocki pa³ac -  eklektyczny budynek otoczony parkiem z mieszanym drzewostanem powsta³
w 1870 r. na zlecenie w³aœciciela Carla Cunova. Znajduje siê przy dzisiejszej ulicy

W¹growieckiej na wysokoœci Zamkowej. W 1933 r. przekazany ówczesnej warszawskiej
Akademii Sztuk Piêknych na dom plenerowy. (kolekcja IM)
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Siedziba w³adz miejskich (magistrat) i policji usytuowana na zachodniej œcianie Rynku
(dziœ: pl. Powstañców Wielkopolskich). Widokówka datowana w 1905 r.

W okresie miêdzywojennym na piêtrze mieszka³ ówczesny burmistrz Jan Smekta³a.
(kolekcja IM)

Szko³a Powszechna w Skokach pochodzi z prze³omu XIX i XX wieku.
Usytuowana s¹siedztwie wspó³czesnych ulic Poznañskiej i Rogoziñskiej.

Na tle budynku widoczna barokowa figura œw. Jana Nepomucena. (kolekcja IM)
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Wille przy ulicy W¹growieckiej zbudowane na pocz¹tku XX wieku. (kolekcja IM)

Skoki, rzymskokatolicki koœció³ parafialny pw. œw. Miko³aja Biskupa.
Widok od strony po³udniowej. (kolekcja IM)
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Skoki, Rynek (dziœ: pl. Powstañców Wielkopolskich).
Miêdzywojenny widok po³udniowo-wschodniej strony placu.  (kolekcja IM)

Skoki, ul. Dworcowa (dziœ: W¹growiecka) - na pocztówce z 1912 r.
widoczne budynki usytuowane naprzeciwko parku.  (kolekcja IM)
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Dworzec kolejowy w Skokach oraz wie¿a ciœnieñ i nieistniej¹ca ju¿ maszynownia.
Widokówka z roku 1908. (Kolekcja IM)

Skoki, Rynek (dziœ- pl. Powstañców Wielkopolskich).
Na pocztówce z pocz¹tku XX wieku pó³nocno-wschodnia pierzeja. (kolekcja IM)
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Neogotycki koœció³ ewangelicki wybudowany w latach 1855-1856
dla skockiej wspólnoty luterañskiej na wzniesieniu przy dzisiejszej ulicy Parkowej.
Od 1945 r. pe³ni rolê katolickiego koœcio³a pomocniczego pw. œw. Piotra i Paw³a.

(kolekcja IM)

Na widokówce wys³anej ze Skoków w 1912 r. Jezioro Roœciñskie. (kolekcja IM)
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Pomnik Najœwiêtszego Serca Jezusowego
ufundowany przez mieszkañców Skoków w 1935 r.,

który zosta³ og³oszony Rokiem Jubileuszu Odkupienia Œwiata.
Na cokole umieszczono god³o pañstwowe oraz inskrypcjê:

„Boskiemu Sercu Jezusa za odzyskanie wolnoœci w 1900 rocznicê odkupienia œwiata”.
Do 1939 r. sta³ na wschodniej pierzei skockiego Rynku

( dziœ: pl. Powstañców Wielkopolskich). (kolekcja IM)


