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Historia OSP w gminie Przemêt

JAK ZACZYNALI STRA¯ACY Z PRZEMÊTU
W tym roku w kilku miejscowoœciach naszej gminy obchodziliœmy 

rocznice utworzenia ochotniczych stra¿y po¿arnych. Swój jubileusz 
œwiêtowali stra¿acy z Kluczewa, Nowej Wsi, Perkowa i Solca.  Najstar-
sz¹ jednostk¹ OSP jest stra¿ z Przemêtu, która powsta³a w 1926 roku. 

Od Pana Obiega³y z Przemêtu otrzy-
maliœmy kilka ciekawych historycznych 
fotografii. Wœród nich by³o zdjêcie, o któ-
rym wiedzieliœmy tylko to, ¿e zosta³o wy-
konane 15 lipca1924 roku w Wolsztynie.  
Na zdjêciu by³a  grupa osób - nie wie-
dzieliœmy kim byli i jaki zwi¹zek z Prze-
mêtem mia³o wydarzenie w Wolsztynie . 
Poszukiwania odpowiedzi na to pytanie 
doprowadzi³y mnie do przedwojennej 
gazety "Orêdownik na powiat wolsztyñ-
ski", gdzie w numerze z 18 lipca 1924 r. 
odnalaz³em informacjê, która wyjaœni³a 
scenê ze zdjêcia.

W „Orêdowniku” czytamy, i¿ w dniach 
14-16 lipca 1924 r. w Wolsztynie zorgani-
zowany zosta³ kurs po¿arnictwa. W kur-

sie wziê³o udzia³ 64 uczestników, spo-
œród których egzamin zda³o 30 osób.     
W informacji prasowej czytamy, ¿e pod-
czas kursu, nadzwyczajne zdolnoœci 
wykaza³ m.in. Pan Deckert z Nowej Wsi i 
Pan Haidt z Zaborowa.

Kurs sk³ada³ z wyk³adów teorety-
cznych i zajêæ praktycznych - æwiczeñ 
oraz musztry formalnej, któr¹ prowadzi³ 
Pan Smoczykowski z Wolsztyna - Na-
czelnik III Okrêgu Wielkopolskiego 
Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnych. Odbywa³y 
siê tak¿e, prowadzone przez lekarza po-
wiatowego Pana Nowaka, zajêcia          
z pierwszej pomocy. 
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Pierwsze wzmianki o OSP              
w Przedmieœciu - dawnej wsi, a dziœ 
czêœci Przemêtu, pochodz¹ z 1921 
r. Ju¿ w roku 1923 czterech druhów      
z przemêckiej jednostki - Wala-
chowski Franciszek, Kaczmarek 
Teofil, WoŸny Franciszek, Zbo-
ralski Franciszek, przesz³o prze-
szkolenie w Wolsztynie. O¿ywienie 
dzia³alnoœci jednostki nast¹pi³o          
w 1928 r. kiedy to na wniosek ów-
czesnego so³tysa, a zarazem prê-
¿nego dzia³acza stra¿ackiego 
Ludwika Maracha w³adze w Wol-
sztynie zakupi³y now¹ sikawkê.

W latach 30-tych nad jednostk¹ 
czuwa³ druh Franciszek Wala-
chowski. Z jego inicjatywy przyst¹-
piono do budowy nowej remizy, 
któr¹ oddano do u¿ytku w 1937 
roku. Wówczas tak¿e zakupiono 
sikawkê rêczn¹ i zorganizowano 
powiatowe zawody jednostek OSP. 
Jak na gospodarzy przysta³o „si-
kawkowi” z Przedmieœcia zajêli 
pierwsze miejsce.
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S¹czkowo 74 lata temu

PIERWSZE ŒWIÊTO PLONÓW
Czas do¿ynek ju¿ za nami. W tym roku uroczystoœci do¿ynkowe  

w wiêkszoœci wsi ograniczy³y siê jedynie do mszy œwiêtych i zabaw 

ludowych. Niestety zabrak³o barwnych korowodów, które zawsze by³y 

g³ówn¹ atrakcj¹ œwiêta plonów. Szkoda. Dziêki Pañstwa uprzejmoœci 

dziœ prezentujemy fotografiê z 26 sierpnia 1934 roku. Zdjêcie 

podpisane jest: “Pierwsze do¿ynki w S¹czkowie”. Uwagê zwracaj¹ 

przede wszystkim stroje mieszkañców, sugeruj¹ce, ¿e do¿ynki 

uœwietniono wystêpami artystycznymi.
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Wiêcej dawnych fotografii na stronie www.800.przemet.pl.

Zachêcamy Pañstwa do dzielenia siê z nami ciekawymi foto-

grafiami z dawnych lat. Za ka¿de zdjêcie bêdziemy bardzo wdziêczni.

W 1956 roku, obchodz¹ca wówczas 35-lecie 
powstania, startowa³a i zwyciê¿y³a  w zawodach 

powiatowych. 

NOWA REMIZA
OD 1937 ROKU
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