Semrau J�ef (1833-1904)
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width="100">Ksi�dz, od 1870 do 1904 roku proboszcz parafii Osie, dzia�acz narodowy i
spo�eczny, cz�onek Towarzystwa pomocy nauk dla m�odzie�y Prus zachodnich oraz
Towarzystwa naukowego w Toruniu, od 1878 roku prezes Towarzystwa �piewaczego �w.
Cecylii diecezji che�mi�kiej. Prowadzi� dzia�alno��patriotyczn� m. in. poprzez
organizowanie uroczysto�ci upami�niaj�cych rocznice wa�nych w dziejach polski wydarze�
nauczanie dzieci oraz m�odzie�y polskiego j�yka i historii, pie�ni narodowych. W 1892 roku
doprowadzi� do wielkiego wiecu protestacyjnego mieszka�� Osia, na kt�ym domagano
si�przywr�enia j�yka polskiego w szko�ach, wys�ano te� petycj�do Berlina,
przypominaj�c� postanowienia kongresu wiede�kiego z 1815 roku, gwarantuj�ce Polakom
r�nouprawnienie, w tym prawo do w�asnego j�yka. </p><p style="text-align: justify;"
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uzdolnienia i zami�owania muzyczne sprawi�y, �e w roku 1880 za�o�y� w Oskiej parafii
ko�o towarzystwa �w. Cecylii, kt�ego by� d�ugoletnim prezesem oraz zorganizowa�
szko��dla organist�, z kt�ej wysz�o wiele os� dobrze wykszta�conych tak pod wzgl�em
wykonawstwa jak i repertuaru. Opiekuj�c si�robotnikami, wyje�d�aj�cymi na roboty
sezonowe do Niemiec, zach�a� ich, aby oszcz�zali i inwestowali zarobione pieni�dze w
kupno ziemi, budow�domu, unowocze�nienie rolnictwa. W 1883 roku za�o�y� w tym celu w
Osiu sp��zarobkow� i parcelacyjn� o charakterze banku. Bezdomnym, kt�ych nie sta�by�o
na zakup ziemi, rozdawa� dzia�ki z beneficjum ko�cielnego. W 1897 roku zabiega� w sejmie
pruskim o wybudowanie linii kolejowej ��cz�cej Sk�cz z Laskowicami. By� te� inicjatorem
budowy kolei Czersk-Laskowice. W Osiu przekaza� cz� ziemi ko�cielnej pod budow�m.in.
dworca kolejowego oraz ulicy, kt�a dzisiaj nosi jego imi� Wybudowa� plebani� organist�k�
rozbudowa� ko�ci� dobudowuj�c prezbiterium i cz� nawy g��nej. Jest pochowany na
cmentarzu parafialnym w Osiu.</p> <p><i>Temat opracowano na podstawie Informatora
turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.<br /> </i></p><p><br /></p><p><br
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