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Mimo trudnej, pan-
demicznej sytuacji 

w kraju, wolontariusze Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy z gminy Śmigiel nie 
dali za wygraną i 31 stycznia 
wstawili się do śmigielskiego 
sztabu, by kwestować w ra-
mach 29. Finału. Fundacja 

dbając o ich zdrowie oprócz 
identyfikatorów, puszek i flag 
„uzbroiła” ich w specjalnie na 
ten dzień przygotowane ma-
seczki.

Zbiórka rozpoczęła się 
w godzinach rannych na uli-
cach Czacza, Starego Boja-
nowa i Śmigla. O godzinie 

14:00 ulicami tych trzech 
miejscowości przeszły ko-
rowody, w których uczestni-
czyli strażacy z miejscowych 
jednostek OSP. Do śmigiel-
skiego korowodu dołączyli 
także członkowie grup: „Wind 
Wolves”, Raptor 4x4, Yuma 
Team oraz strażacy z OSP 

Robaczyn i Nietążkowo i ra-
zem udali się pod siedzibę 
sztabu WOŚP w Centrum 
Kultury.

Co roku licytacje gadżetów 
WOŚP budziły największe 
emocje. W tym roku zostały 
przeprowadzone w zupełnie 
innej, telefonicznej, formie. 

Organizatorzy uznali, że 
w obecnej sytuacji będzie to 
najlepsza forma pośrednic-
twa między licznymi ofiaro-
dawcami, a chętnymi do za-
kupu. Było z czego wybierać: 
gadżety WOŚP, samochód 
Mitsubishi, torty, maskotki, 
lalki – Jurek Owsiak, usługi 

ozonowania i mycia samo-
chodu, usługi kosmetyczne 
i gastronomiczne, udział 
w wyścigach, wizyta w OSP 
Śmigiel, kubki z grafiką 29. 
Finału i wiele innych orygi-
nalnych rzeczy. Wszystkim 
ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy! cd. na stronie 3
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„Witryna Śmigielska” - miesięcznik. Wydawca i re-
dakcja Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 
tel 65 5 180 273, mail: witryna@smigiel.pl. Redaktor 
naczelna: Anna Jurga. Nakład 5000 egzemplarzy. Druk: Pol-
ska Press Sp. zo.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam 
i ogłoszeń.

Przynajmniej do 31 grud-
nia 2024 roku OSP 

Stare Bojanowo będzie włą-
czona do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Taką decyzję wydał Komen-
dant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej. OSP Stare 

Po lutowych opadach śniegu do Urzędu Miejskiego 
Śmigla wpłynęło wiele wiadomości od mieszkań-

ców o nieodśnieżonych drogach. Wszystkie dotyczyły 
dróg będących w jurysdykcji Zarządu Dróg Powiatowych. 
Pracownicy urzędu na bieżąco zgłaszali uwagi mieszkań-
ców do ZDP, jednak nie wszystkie przyniosły oczekiwany 
rezultat.

W związku z powyższym wraz z burmistrzami sąsied-
nich gmin oraz radnymi Rady Powiatu Kościańskiego 
burmistrz Śmigla wystosowała do Starosty Kościańskie-
go i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych list otwarty 
z apelem o należyte utrzymanie dróg powiatowych.

Treść listu dostępna jest poniżej oraz w prasie lokalnej 
- Gazecie Kościańskiej i Faktach Kościańskich.

List otwarty do Starosty Kościańskiego i Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych 

Szanowny Panie Starosto,
Szanowny Panie Dyrektorze, 
zwracamy się do Państwa z apelem o należyte utrzy-
manie dróg powiatowych podczas i po opadach śniegu. 
Jako włodarze gmin, a także radni powiatowi zdajemy so-
bie sprawę z trudności związanych z utrzymaniem dróg 
gminnych po ataku zimy. Za każdym razem dokładamy 
wszelkich starań,aby drogi te były przejezdne. Po minio-
nym weekendzie, mimo naszych licznych monitów, drogi 
powiatowe w wielu miejscach nie zostały odpowiednio 
posypane, czy odśnieżone. W nocy z 30.01. na 31.01. 
mróz spowodował, że na powiatowych drogach powstały 
lodowiska. Następstwem tego były liczne kolizje i wypad-
ki naszych mieszkańców, którzy myśląc, że do kolizji do-
chodziło na drogach gminnych, wydzwaniali, a także za 
pomocą mediów społecznościowych pisali do nas z pre-
tensjami o stan drogi, dołączając do tego liczne zdjęcia 
tychże dróg. Nie w kompetencji gmin jest wykonywanie 
zadań należących do powiatu, zatem mimo naszych 
chęci mieliśmy uwiązane ręce i nie mogliśmy polepszyć 
stanu dróg powiatowych.

W związku z powyższym, w imieniu mieszkańców po-
wiatu kościańskiego apelujemy o należyte zimowe utrzy-
manie dróg powiatowych oraz odśnieżanie powiatowych 
chodników. Działania te zapewnią nam wszystkim bez-
pieczne przemieszczanie się po drogach.

Na terenie gminy Śmigiel trwa wycinka w obrębie Bro-
nikowo – Boguszyn, a także we współpracy z Inwesto-
rem chlewni w Żydowie zakończono utwardzenie drogi 
w Żydowie.

AJ

Bojanowo jest w systemie od 
2014 roku, jednak ze wzglę-
du na to, że decyzja wydawa-
na jest na 5 lat, w roku 2019 
zawnioskowano o wydanie 
nowej decyzji, która została 
rozpatrzona pozytywnie.

MM

Przekazanie decyzji 
o włączeniu OSP Sta-

re Bojanowo do KRSG było 
jedną z ostatnich służbowych 
czynności Andrzeja Zieglera. 
Z dniem 29 stycznia pocho-
dzący ze Śmigla komendant 
PSP w Kościanie przeszedł 
na zasłużoną emeryturę.

W imieniu mieszkańców 
Ziemi Śmigielskiej burmistrz 

Komendant 
Andrzej Ziegler 
na emeryturze

Śmigla dziękuje za owocną 
współpracę i lata służby, któ-
re wpływały na zwiększenie 
bezpieczeństwa obywateli, 
życząc równocześnie wszel-
kiej pomyślności na nowej 
drodze życia.

Warto dodać, że obowiązki 
komendanta powierzono kpt. 
Szymonowi Klemenskiemu.

MM

Informujemy, że obsługa ogólnopolskiego progra-
mu wsparcia finansowego dla wymiany źródeł ciepła 
oraz termomodernizacji “Czyste powietrze” przez 
pracownika Urzędu Miejskiego Śmigla odbywa się 
od poniedziałku do piątku od godz. 13:00. Dotyczy 
to także udzielania informacji telefonicznych. 

Spotkanie z pracownikiem urzędu odbywa się 
wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu 
wizyty - tel. 65 5186 933. 

AKA

Burmistrz Śmigla w związku z licznymi zapytaniami 
najemców lokali mieszkalnych dotyczącymi płat-

ności i możliwych ulg przy wykupie lokali mieszkalnych, 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Śmigiel, uprzejmie informuje, że Rada Miejska Śmigla 
w październiku ubiegłego roku podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej Śmigla z  dnia 
24 marca 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków 
i mieszkań komunalnych. 

Zgodnie z zapisami uchwały w przypadku płatności jed-
norazowo całej wartości lokalu lub nieruchomości przy-
sługuje nabywcy ulga w wysokości 50% wartości lokalu 
lub nieruchomości. 

Zaznaczyć należy, że ulga dotyczy tylko korzystających 
z prawa pierwszeństwa przy wykupie budynków i lokali 
mieszkalnych.  

Joanna Szudra, Rafał Szumacher

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej Światło Nadziei znalazło się wśród benefi-

cjentów świątecznej akcji charytatywnej TIM Mikołajów. 
Organizatorem przedsięwzięcia była Spółka Akcyjna TiM 

z Wrocławia, zajmująca się sprzedażą osprzętu elektrycznego 
i elektrotechnicznego.

Po wytypowaniu przez klientów firmy z terenu gminy Śmi-
giel na realizację celów statutowych stowarzyszenie otrzyma-
ło darowiznę w wysokości 13.000,00 zł. 

Barbara Kuderska

fot. Emilia Ziegler
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Mimo, że tegoroczny Finał był nietypowy, bo bez koncertu, to jesteśmy dumni z jego wyników. Udało nam się zebrać, 
wraz z wpłatami do naszej e-skarbonki, aż 42.536,22 zł!

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji albo wsparli nas w inny sposób. Byli to m.in.: ZHP 
Śmigiel, OSP: Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Robaczyn, Nietążkowo, grupa motocyklowa Wind Wolves, grupa Raptor 
4x4, Gastro Time, Bar Agora, Restauracja Kakadu, Pizzeria Italiano, Pazar, Piekarnictwo-Cukiernictwo Danuta Grygier, 
Kościan 112, Urząd Miejski Śmigla, Śmigielska Grupa Nordic Walking, Piekarnia Kaczmarek z Leszna, Pastrami Summer 
z Leszna, Yuma Team, Poli-Color ze Śmigla, Karcher Drożdżyński ze Śmigla i Bank Spółdzielczy w Śmiglu, a także wiele 
osób prywatnych. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!

MD

2 lutego 2021 roku Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” ob-
chodziło 128. rocznicę założenia. 

Redakcja składa wszystkim członkom chóru najserdecz-
niejsze życzenia z okazji jubileuszu, niech muzyka nigdy nie 
przestaje grać w Państwa sercach!

Choć z powodu stanu epidemii wydarzenia biegowe na-
dal nie mogą się odbywać, najnowsze wydane obostrzenia 
pozwoliły na wznowienie treningów na świeżym powietrzu.

Jednym z popularnych dla biegaczy i amatorów marszu 
„nordic walking”  miejsc jest las znajdujący się pomiędzy Nie-
tążkowem i Wydorowem. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom, kiedy tylko warunki pogodowe pozwolą, na terenie lasu 
wytyczone i oznaczone zostaną trasy o długościach 10 i 5 km.

- Dla uczestników Powstańczych Biegów Przełajowych te 
trasy nie są żadną nowością, ale jest sporo osób, które do-
piero zaczynają swoją przygodę z bieganiem i ich nie znają. 
Nie każdy korzysta też ze sprzętu GPS i być może w obawie 
przed zgubieniem się w lesie unika tego miejsca. Mamy na-
dzieję, że oznakowanie tras będzie dla wielu osób ułatwie-
niem. – tłumaczy zastępca burmistrza Śmigla Marcin Jurga.

- Oznakowanie tras nie byłoby możliwe, gdyby nie otwar-
tość na współpracę Nadleśnictwa w Kościanie, za którą bar-
dzo dziękujemy! – dodaje.

Jeżeli pomysł zostanie pozytywnie przyjęty, na terenie lasu 
zostaną wytyczone kolejne trasy o różnym dystansie i pozio-
mie nachylenia. MM

Las zostanie oznakowany

fot. Karol Schmidt z Kościan 112
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Zakochaj się w Śmiglu

W ramach ferii zimowych Centrum Kultury w Śmiglu, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu oraz Urząd Miejski Śmigla zorganizowały konkurs plastyczny i fotograficzny 

pt. „Ferie w czasie zarazy”.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak.
Do organizatorów zgłoszono 13 prac, w tym 10 prac plastycznych (kategoria wiekowa dzieci do lat 12) oraz trzy prace 

fotograficzne (kategoria dzieci w wieku 13-16 lat).
20 stycznia br.  komisja konkursowa oceniła prace następująco: w kategorii prace plastyczne pierwsze miejsce zdobyła 

Gabriela Maćkowiak ze Śmigla, drugie Marysia Stachowska z Koszanowa, a trzecie ex aequo Julita i Alicja Pawlak ze 
Śmigla, natomiast za prace fotograficzne pierwsze miejsce zdobyła Gabriela Stachowska z Koszanowa, drugie Oliwia 
Pawlak ze Śmigla, a trzecie Natalia Pawlak ze Śmigla.

Nagrody zostały dostarczone do zwycięzców osobiście przez przedstawicieli organizatorów: Alberta Pelca – dyrektora 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu oraz Piotra Błaszkowskiego – zastępcę dyrektora Centrum Kultury.

W czasie ferii dzieci mogły również skorzystać z propozycji Centrum Kultury - z „Ferii on-line”. W ramach tego projektu, 
dwa razy dziennie, publikowano filmiki z zagadkami, kalamburami, mini teatrzykiem oraz zajęciami plastycznymi. Ponadto 
dostępne były dwa cykle: „Poranek z muzyką” i „Śpiewaj z nami”. Wszystkie propozycje są nadal dostępne na stronie 
Centrum Kultury oraz facebook’u.

Natomiast Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu ogłosiła konkurs pn. „W krainie europejskiej baśni”. Jego zwycięzca-
mi zostali: Maja Baranowska, Tymoteusz Hamrol, Asia Sobierajska, Amelia Jankowiak oraz Sebastian Kamieniarz. MD

Ferie zimowe 2021
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Aż trzy tenisistki KS Polonia Śmigiel uplasowały się 
w pierwszej dziesiątce I Grand Prix Wielkopolski Ju-

niorek i Juniorów. Zawody odbyły się 31 stycznia w Czempi-
niu. Najlepiej z polonistek zagrała Weronika Trybuła, zmaga-
nia zakończyła na miejscu drugim. Katarzyna Nowak zajęła 
8 miejsce, a Julia Borowska 10.

W I Grand Prix Wielkopolski Kadetek i Kadetów, które od-
były się 13 lutego w Poznaniu zwyciężyła Katarzyna Nowak, 
uzyskując awans na Grand Prix Polski, które odbędzie się 
w Krakowie. Drugie miejsce zajęła Weronika Trybuła. Na 
4 lokacie uplasowała się Julia Borowska, a w czołowej dzie-
siątce znalazło się jeszcze miejsce dla Weroniki Świniarskiej 
i Oli Przybylskiej. 

E.H., fot. z archiwum Polonii

Polonistki 
nie próżnowały

Pomimo porannego 
ataku zimy, w sobotę 

30 stycznia do Centrum Kul-
tury w Śmiglu zgłosiło się 58 
osób. Ich wspólnym celem 
było podarowanie 450 ml 
swojej krwi - bezcennego 
daru życia. Akcję poboru 
krwi zorganizował Klub HDK 
PCK „Błękitna Kropelka” 
z Biedruska, przy wsparciu 
Urzędu Miejskiego Śmigla, 
grupy motocyklowej „Wind 

Krwiodawcy nie zawiedli
Wolves” oraz Centrum Kul-
tury w Śmiglu. Za pobór 
krwi odpowiedzialny był ze-
spół Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu. Choć 
chęci na oddanie krwi nie 
brakowało, nie wszystkim 
pozwolił na to stan zdrowia. 
Po przeprowadzeniu badań 
lekarskich, do oddania krwi 
dopuszczono ostatecznie 
46 osób, co przełożyło się na 

19862 ml krwi.
Następne akcje odbędą 

się 17 kwietnia, 11 września 

i 20 listopada. Już dziś na nie 
zapraszamy.

MM (fot. Karol Schmidt 
z Kościan 112)

W konkursie na „Najładniejszego śniegowego bałwana 2021” wygrała Maura Pośka!
Wyróżnienia zdobyły Paulina i Klaudia Piechowiak oraz Ewelina Kopyściańska. Nagrodą, poza publikacją zdjęcia 

w Witrynie Śmigielskiej jest zestaw gadżetów promocyjnych ze Śmigla.
Gratulujemy zwycięzcom! 

AKA

Mamy zwycięskiego bałwana!

I miejsce - Maura Pośka

Wyróżnienie - Paulina i Klaudia 
Piechowiak

Wyróżnienie - 
Ewelina Kopyściańska

Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Kogo dotyczy?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Na-

rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy i dotyczy każdego obywatela.
Jak się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy za po-
średnictwem formularza na stronie www.spis.gov.pl. Me-
tody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio 
przy pomocy rachmistrza spisowego. Osoby bez dostępu 
do urządzeń lub internetu będą mogły skorzystać ze sta-
nowiska, które zostanie uruchomione w Urzędzie Miejskim 
Śmigla.
Kiedy można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
w 2021 r. rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 
30 czerwca 2021 roku. MM
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Przemieszczając się uli-
cami Śmigla i okolicz-

nych miejscowości rzadko 
zastanawiamy się nad ich 
znaczeniem. Skąd pochodzą 
nazwy tych ulic? Kim byli lu-
dzie, których nazwiska są 
upamiętnione na tablicach? 
Zapewne jedne nawiązują 
do historii lub charakterysty-
ki danego miejsca, a inne 
mają za zadanie upamiętnić 
ludzi wybitnych i zasłużo-
nych. Uważamy, że warto 
przybliżyć etymologię nazw 
ulic, przede wszystkim tych 
związanych z historią gminy 
Śmigiel. 

Zacznijmy od ulicy Zdro-
jowej w Śmiglu

Zdrojem jest określane 
miejsce w ziemi, z które-
go wypływa woda, a zatem 
pochodzenia nazwy należy 
doszukiwać się w charakte-
rystyce tego terenu, ale też 
i historii. Pod hasłami: „ulice”, 
„urbanizacja” oraz „wodo-
ciąg” w publikacji autorstwa 
Huberta Zbierskiego „Śmi-
gielskim a, b, c… przyczynki 

do dziejów miasta” zamiesz-
czone są informacje dotyczą-
ce pochodzenia nazwy ulicy 
Zdrojowej. 

Czytamy, że w planie gazy-
fikacji z 1902 r. ul. Zdrojowa 
to Quellgasse, a w 1913 roku 
w planie wodociągowania 
miasta zaznaczono - Kle-
ine Quellgasse, jako uliczkę 
wychodzącą z ul. Zdrojowej 
i prowadzącą do ulicy Mickie-
wicza obok dawnej synago-
gi, przy której zlokalizowane 
było ostatnie źródełko. Na-
zwa współczesna, jako ulica 
Zdrojowa widnieje w zacho-
wanych dokumentach z 1921 r. 

Niegdyś przez ulicę Zdro-
jową przepływał południowy 
ciek wodny, który swój po-
czątek miał na terenie sta-
wów Eigelssee. Ciek ten był 
również zasilany licznymi 
źródłami, w tym zlokalizo-
wanymi na terenie obecnej 
ulicy Zdrojowej. Pan Hubert 
Zbierski w swojej książce 
pod hasłem urbanizacja 
tak opisuje jedno ze źródeł: 
Tam, blisko synagogi, zdrój 
był jeszcze czynny pod ko-

niec lat 40. ub. w. Pamiętam 
wysokiego, szczupłego p. 
Bartkowiaka, mieszkającego 
przy Zdrojowej, jak w dwóch 
wiadrach powieszonych na 
nosidle, zwanym „po nasze-
mu” siuńdami (poprawnie ko-
romysło) ulicą A. Mickiewicza 
nosił wodę ze zdroju do swe-
go domu. Dalej autor pisze 
o walorach leczniczych wody 
z tego zdroju: Woda ta kiedyś 
musiała mieć walory leczni-
cze, o czym mówiła legenda 
(wspominała ją kiedyś p. Il-
merowa) i o czym świadczą 
liczne wota przy figurze Matki 
Boskiej Płaczącej w śmigiel-

skim kościele farnym. Źró-
dło „święte” wymienione jest 
w dokumencie z 1415 r. 

O źródłach przy ulicy Zdro-
jowej pod hasłem „wodociąg” 
autor wspomina, że w 1576 
roku ówcześni właściciele 
Śmigla wydali przywilej na 
założenie wodociągu miej-
skiego, który zasilały źródła 
wody znajdujące się w obni-
żeniu pomiędzy obecną ulicą 
Zdrojową i Ogrodową. 

Warto dodać, że bardzo 
dobra jakość źródlanej wody 
w Śmiglu dała w mieście tak-
że początek rozwoju piwo-
warstwa. AKA

O ulicach słów kilkaZ POLICJI
26 stycznia  – Nowa Wieś

Około godz. 4:50 policjanci 
zostali powiadomieni o poża-
rze dwóch dostawczych re-
nault. Do zdarzenia doszło 
na terenie prywatnej posesji 
w Nowej Wsi. Straty wstęp-
nie wyceniono na kwotę 
100.000,00 zł. 

26 stycznia  – Nowa Wieś
Około godz. 8:20 patrol ru-

chu drogowego zatrzymał do 
kontroli drogowej kierującego 
volkswagenem 24-letniego 
mieszkańca powiatu grodzi-
skiego. Kierujący przekroczył 
dopuszczalną prędkość w te-
renie zabudowanym o ponad 
50km/h. Mężczyźnie zatrzy-
mano prawo jazdy na trzy 
miesiące. Został również 
ukarany mandatem karnym.

31 stycznia – Poladowo
Około godz. 13:50 kierują-

ca volkswagenem, 23-letnia 
mieszkanka powiatu górow-
skiego w trakcie omijania 
stojącego pojazdu, doprowa-
dziła do kolizji z toyotą, a na-
stępnie z jadącym z przeciw-

ka volkswagenem, którym 
kierował 35-letni mężczyzna. 
Uczestnicy kolizji byli trzeź-
wi. Kobieta została ukarana 
mandatem karnym.

1 lutego – Śmigiel
W godzinach wieczornych 

policjanci zostali powiado-
mieni o kradzieży rożnego 
rodzaju elektronarzędzi. Do 
przestępstwa doszło na ul. 
Morownickiej w Śmiglu. Wła-
ściciel wstępnie wycenił war-
tość strat na ok. 1.600,00 zł. 
Prowadzone jest postępowa-
nie zmierzające do ustalenia 
i zatrzymania sprawcy kra-
dzieży.

8 lutego – Śmigiel
Około godz. 21:10 na ul. 

Matejki, kierujący BMW, 
18-letni mieszkaniec powiatu 
wolsztyńskiego nie dostoso-
wał prędkości do panujących 
warunków i uderzył  w zapar-
kowanego seata, który prze-
mieścił się i uderzył  w vol-
kswagena. Sprawca kolizji 
był trzeźwy. Nikt nie odniósł 
obrażeń.
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ROLADKI W SOSIE ŚMIETANOWYM Uśmiech dziecka

Zachęcamy Państwa do utrwalania radosnych chwil 
dzieciństwa i nadsyłania zdjęć uśmiechniętych dzieci. 

Zdjęcie należy przysłać w wersji elektonicznej na adres 
mailowy witryna@smigiel.pl. W wiadomości prosimy po-
dać imię dziecka, jego wiek oraz z jakiej jest miejscowości. 
Należy również podać imię, nazwisko i numer telefonu 
osoby opiekuna dziecka. Przysłanie fotografii jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację. 

Redakcja

Klara (2 lata) i Wiktor (4 lata) z Żegówka

Tomasz Frąckowiak

·  Biblioteka poleca  ·

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Śmiglu na zimowe wie-
czory poleca wstrząsającą 
historię kobiety, która wbrew 
swojej woli została surogat-
ką szejka, przedstawionej 
na łamach książki autorstwa 
Marcina Margielewskiego 
„Urodziłam dziecko szej-
ka”.

Ola, młoda i oddana pracy 
pielęgniarka, dostaje pracę 
jako opiekunka niepełno-
sprawnej córki saudyjskich 
arystokratów. Na miejscu 
okazuje się jednak, że pani 

Przepisem autorskim na roladki w sosie śmietanowym dzielą się z naszymi czytelni-
kami panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nietążkowa. Przepis wielokrotnie spraw-
dzony i polecany.

Składniki: 4 piersi z kurczaka, 2 marchewki, 1 pietruszka - korzeń, ½ se-
lera, 1/3 części pora, 20 dkg sera żółtego, 3 łyżeczki przyprawy do gyrosa, 
1 łyżeczka gałki muszkatołowej, sól, pieprz, słodka papryka w proszku, 
margaryna (do smażenia), 0,5 l. śmietany 30%, natka pietruszki, mąka, 
masło, cebula, kostka rosołowa.

Przygotowanie:  Roladki: Marchew, pietruszkę, seler i ser żółty trzemy 
na tarce, a por kroimy w kostkę. Z piersi z kurczaka wycinamy polędwiczkę 
i mielimy ją. Pozostałą część piersi kroimy na pół i ubijamy tłuczkiem na 
cienkie kotlety; doprawiamy solą i pieprzem. Warzywa mieszamy z serem, 
zmielonymi polędwiczkami doprawiamy przyprawą do gyrosa i gałką musz-
katołową. Gotową mieszankę nakładamy na piersi i zwijamy roladki (8 sztuk). 
Roladki owijamy sznurkiem i posypujemy słodką papryką w proszku. Na patelni 
rozgrzewamy margarynę. Roladki obsmażamy z obu stron po 3 minuty. Wyciągamy, 
ściągamy sznurek i przekładamy do naczynia żaroodpornego. 

Sos: na patelni przygotowujemy zasmażkę: 1/3 kostki masła roztapiamy i dodajemy pół cebuli pokrojonej w kostkę 
i 4 łyżki mąki, podsmażamy dodajemy 2 szklanki wody i kostkę rosołową zagotowujemy, dodajemy pęczek natki pietruszki 
pokrojony drobno i kremówkę, podgrzewamy całość, polewamy roladki w naczyniu. Naczynie wkładamy do piekarnika 
góra dół 180 stopni 60 minut. Gotowe roladki podajemy z ulubionymi dodatkami.

domu ma dla niej zupełnie 
inne zadanie niż to, na które 
wskazywał kontrakt. Dziew-
czyna wpada w misterną 
pułapkę intryg trzęsącej 
arabską rodziną matrony 
i znajduje się w sytuacji bez 
wyjścia. W tym oszustwie cel 
jest jeden – macierzyństwo 
za wszelką cenę. Ola wbrew 
swojej woli zachodzi w ciążę 
z synem szejka. Rozpoczyna 
się koszmar, który zmieni jej 
życie, bo w Arabii Saudyj-
skiej za nieślubną ciążę gro-
zi nawet kara śmierci. Mar-
cin Margielewski wysłuchał 
zwierzeń, na które bohaterka 
była gotowa dopiero po de-
kadzie od tamtych wydarzeń.

Do czego są w stanie po-
sunąć się bogate arabskie 
rodziny, by ukryć wstydliwą 
bezpłodność? Jaką cenę są 
gotowe zapłacić za rodzi-
cielstwo? I dlaczego jedne 
kobiety wyrządzają krzyw-
dę innym, w kraju, w którym 
wszystkie mają tak niewiele 
praw?

Nie czekał, aż coś samo 
się wydarzy, szedł do przo-
du i wciąż był nienasycony 
życiem - tak wielu mieszkań-
ców gminy Śmigiel zapamię-
ta Tomasza Frąckowiaka, 
nauczyciela wychowania fi-
zycznego Szkoły Podstawo-
wej w Śmiglu.

Urodził się 3.02.1966 r., 
nazwisko odziedziczył po 
mamie, z którą był bardzo 
związany. Ona wychowa-
ła go i z nią mieszkał. Pan 
Tomek w młodości tańczył 
w zespole ,,Żeńcy Wielkopol-
scy”, był ministrantem oraz 
lektorem. W szkole średniej 
zdobył wiele medali w dys-
cyplinie rzut oszczepem. 
Ponadto ukończył studium 
nauczycielskie na specjal-
ności wychowanie fizyczne, 
a w 1995 roku zdobył sto-
pień magistra. Przez wiele 
lat przygotowywał żużlow-
ców i crossowców do sezonu 
sportowego. Jako nauczyciel 
wychowania fizycznego roz-
począł pracę w śmigielskiej 
placówce w 1988 roku.  
Szkoła w Śmiglu była dla nie-
go drugim domem. Spędzał 
tu najwięcej czasu i mógł się 
realizować. Ja sama wycho-
wałam się w tym budynku - 
nie tak jak inni absolwenci, 
ale to tu, w szkolnej siłowni, 
postawiłam swoje pierwsze 
kroki i w niej uczyłam się od 
ojca – wspomina Katarzyna 
Brzezińska, córka Tomasza 
Frąckowiaka. 

Gdziekolwiek się nie znaj-

dował, jego serce zawsze 
było niespokojne i swój upust 
odnajdowało w sporcie. 
Przede wszystkim miłością 
obdarzył jazdę rowerem i lek-
koatletykę, w późniejszych 
latach także spływy kajako-
we. Kochał przyrodę i długie 
wędrówki, podczas których 
podziwiał piękno krajobrazów 
oraz odkrywał życie zwierząt. 
Uwielbiał fotografie i ornito-
logię. Znał prawie wszystkie 
nazwy polskich ptaków i ich 
zwyczaje. Zatem jak tylko 
zamykał dziennik lekcyjny, 
wracał do domu, gdzie konty-
nuował edukację. Nieustan-
nie się szkolił. Zagłębiał się 
w literaturze związanej z te-

matyką medyczną, anatomią, 
sportem, dietą, zabytkami, 
czy też przyrodą.

Warto dodać, że Tomasz 
Frąckowiak zawsze był za-
angażowany w sportowe 
sprawy gminy Śmigiel. Wiele 
imprez odbyło się przy jego 
nieocenionym wsparciu. 
Swoją postawą uczył miesz-
kańców ziemi śmigielskiej 
jak cenne jest życie, że sport 
może odmienić człowieka. 
8 stycznia 2021 roku nie-
oczekiwanie, po nierównej 
walce z COVID-19, życie za-
mknęło ostatni rozdział jego 
opowieści. Jego uśmiech 
i niegasnący optymizm po-
zostawiły w sercach wielu lu-

dzi ciepły ślad. Dla córki był 
całym światem, tymi słowami 
pożegnała się z ojcem pod-
czas uroczystości pogrzebo-
wej:

Tato, kiedy jechaliśmy do 
szpitala odebrać twoje rze-
czy, stało się coś niespotyka-
nego - w drodze towarzyszyły 
nam jastrzębie. To były twoje 
ukochane ptaki, a ponadto 
zwiastują one niebo, dobre 
miejsce, do którego na pew-
no trafiłeś. Chciałabym, abyś 
wiedział, że uważałam cię 
za wspaniałego człowieka. 
Byłeś urodzonym liderem, 
wytyczałeś modę w świecie 
sportu. Byłeś też wspaniałym 
pedagogiem, zawsze opo-
wiadałeś o swoich uczniach 
i przeżywałeś ich proble-
my. Byłeś kultową postacią, 
nie tylko dla tych wokół, ale 
przede wszystkim dla mnie. 
Bliscy znajomi i rodzina czę-
sto śmiali się z naszej rela-
cji, bo dla mnie byłeś kimś 
o wiele więcej niż tylko ojcem 
- byłeś najlepszym przyjacie-
lem, bratnią duszą, którą tak 
ciężko znaleźć. Cały czas 
czekam, aż przyjedziesz 
rowerem i zapukasz głośno 
w nasze drzwi, jak to miałeś 
w zwyczaju. Zawsze mówiłeś 
„Ze mną można tylko pójść 
na wrzosowisko i zapomnieć 
wszystko” — i chciałabym 
teraz z tobą udać się na to 
wrzosowisko, utonąć w mu-
zyce i naturze. Zapomnieć 
o wszystkim i mieć ciebie 
obok. AJ


