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21 września w Czaczu i 22 września w Śmiglu odbyły się uroczystości upamiętniające Powstańców Wielkopolskich. Jest to kontynuacja akcji znakowania mogił powstań-
ców spoczywających na cmentarzach w gminie Śmigiel. W tym roku śmigielski samorząd ufundował 22 pamiątkowe tabliczki. W minionych latach oznakowane zostały groby 
w: Starym Bojanowie, Wonieściu, Bronikowie, a także częściowo w Czaczu. 

Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Urząd Miejski Śmigla, Zespół Szkół w Czaczu, Szkoła Podstawowa w Śmiglu oraz parafie w Śmiglu i Czaczu. Znakowanie grobów w obu 
miejscowościach poprzedziły Msze św. z udziałem pocztów sztandarowych szkół i miejscowych organizacji, delegacji lokalnych samorządów, organizacji i instytucji, rodzin powstańców, 
społeczności szkolnych oraz mieszkańców. 

W Czaczu pamiątkowe tabliczki stanęły na grobach: Jana Mikołajczaka, Fryderyka Zanda, Józefa Grzybowskiego, Stanisława Szymanowskiego, Antoniego Szymkowiaka, Jana Ko-
ściuszko oraz Władysława Buchwalda.

W Śmiglu pamiątkowe tabliczki stanęły na mogiłach: Zygmunta Białeckiego, Pawła Ciecińskiego, Walentego Cieśli, Stanisława Gabryela, Leonarda Graczyka, Władysława Kaczora, 
Józefa Kopczyńskiego, który był także starostą Powiatu Śmigielskiego, Walentego Majorka, Jana Muszkiety, Józefa Rzymskiego, Jana Sadowskiego, Antoniego Vogta, Augustyna Waw-
rzyniaka, Jana Wypyszaka, Barbary Zbierskiej. AKA
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8 września br. minęło 20 lat od podpisania umowy 
z naszym partnerskim miastem Neufchateau. Przez 

ten czas udało się nam zrealizować wspólnie z francuskimi 
przyjaciółmi wiele przedsięwzięć, które pozwoliły zacieśnić 
partnerskie relacje, a także zawiązać wiele międzyludzkich 
przyjaźni.  

Pandemia ograniczyła nam możliwość podejmowania 
wspólnych inicjatyw, ale mamy nadzieję, że to stan przej-
ściowy i przed nami jeszcze wiele owocnych partnerskich 
działań. AKA

Na zaproszenie To-
warzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 
Wiesław Kasperki - prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Śmigla wraz z zastępcą 
Włodzimierzem Drótkow-
skim 6 września 2021 r. 
uczestniczyli w Warszawie 
w spotkaniu z Prezydentem 
RP Andrzejem Dudą, aby 
jako przedstawiciele śmigiel-
skiego samorządu  poprzeć 
inicjatywę o ustanowienie 
27 grudnia świętem państwo-
wym.

Śmigielski samorząd
popiera

Nowe święto państwowe 
ma uczcić rocznicę Powsta-
nia Wielkopolskiego.

Apel zainicjowany został 
przez Wielkopolskie Mu-
zeum Niepodległości, Mu-
zeum Narodowe w Poznaniu, 
Fundację Zakłady Kórnickie, 
poznański Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej, Towa-
rzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 
oraz Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski.

AKA

W śmigielskiej kaplicy po-
ewangelickiej 12 września 
2021 r. odbyła się wyjątkowa 
wystawa poświęcona pamię-
ci Antoniego Szulca. Prace 
Tolka - jego zdjęcia,  pamiątki 
po nim oraz ulubione utwory 
muzyczne przywołały wiele 
wspomnień wśród uczestni-

ków niedzielnego wydarze-
nia. Zapraszmy do obejrze-
nia krótkiej relacji z wystawy 
przygotowanej przez Telewi-
zję Leszno. Można ją znaleść  
na kanale You Tube wpisując 
„Wystawa prac Tolka Szulca”. 

AKA

Wspomnienia o Tolku

Kończą się prace związane z montażem zestawów 
street workout na terenie Gminy Śmigiel. Obecnie 

trwa montaż w Bronikowie na terenie szkoły i na skwerze 
w Starym Bojanowie.

Przypomnijmy, że street workouty stoją już przy szkole 
w Starej Przysiece Drugiej i w Czaczu na ul. Wielichow-
skiej. 

Inwestycja ta została sfinansowana ze środków Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

AJ

W 82. rocznicę wybu-
chu II wojny świato-

wej na Placu Rozstrzelanych 
w Śmiglu odbyło się plenero-
we widowisko pn. „Za Śmigiel 
i jego Piękno, i za ten w sercu 
żar”. Poprzedziło go złożenie 
kwiatów i zniczy w miejscach 
pamięci przez delegacje 
władz samorządowych, miej-
scowych jednostek organiza-
cyjnych oraz kombatantów. 

Spektakl, w reżyserii Janusza 
Dodota był obrazem Śmigla 
i jego mieszkańców w latach 
II wojny światowej. Twórcy 
poprzez pryzmat wielkopol-
skiego miasta, opowiedzie-
li o okrucieństwie tamtych 
lat, o bohaterstwie, ale też 
i o codzienności. Spektakl 
mówił o potrzebie pamięci 
i pokoleniowego przekazy-
wania obrazów tamtych dni, 
o wybaczeniu i pojednaniu, 
i  o tym, by nie zapomniano 
tych, którzy oddali życie. 

W aktorów wcieliły się 
m.in. panie z Klubu Seniora 
Tęcza w Śmiglu. Przed pu-

blicznością wystąpili: Alicja 
Czarnecka, Julia Czarnecka, 
Lena Domagała, Jadwiga 
Frąckowiak, Elżbieta Gro-
belna, Zuzanna Kaczma-
rzyk, Jakub Kaźmierczak, 
Katarzyna Kaźmierczak, 
Kinga Kaźmierczak, Krysty-
na Mueller, Laura Olejnik, 
Zofia Kaja Paul, Janina Sa-
dowska, Genowefa Szwarc, 
Halina Walkowiak, Mirosława 

Wojciechowska. Oprawę mu-
zyczną zapewnili: Śmigielski 
Chór Dziecięco-Młodzieżowy 
pod dyrekcją Emilii Ziegler, 
Daria Kaczór-Boś, Marcin 
Ruszkiewicz i Monika Myler. 
Za światło i dźwięk odpowie-
dzialni byli Piotr Majer i Pa-
tryk Wieczorek - pracownicy 
Centrum Kultury w Śmiglu. 
Konsultacje historyczną do 
spektaklu przeprowadził Woj-
ciech Ciesielski.

Organizatorami widowiska 
byli: Gmina Śmigiel, Klub 
Seniora „Tęcza”, Galeria Te-
atr Śmigiel, Centrum Kultury 
w Śmiglu. AKA  

Śmigiel pamięta
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„Lepiej bawić się z przyjacielem, niż spędzić dzień przed komputerem” wybrzmiało ze sceny śmigielskiego Centrum Kultury. 
W ramach Gminnego Dnia Profilaktyki Zdrowia odbył się festyn profilaktyczny, a także bezpłatne badania.
Gminny Dzień Profilaktyki Zdrowia to akcja zainicjowana w 2019 roku przez burmistrz Śmigla Małgorzatę Adamczak. W sobotę 

18 września od godziny 8:00 w budynku Centrum Kultury w Śmiglu można było skorzystać z bezpłatnych badań: USG jamy brzusz-
nej, piersi oraz tarczycy, pakietu badań tarczycowych, mammobusa, spirobusa i dermobusa. Skorzystało z nich ponad 200 osób. 
Do dyspozycji był także tymczasowy punkt szczepień przeciw COVID-19, w którym zaszczepiło się nieco ponad 30 osób.

Opady deszczu zmieniły plany festynu profilaktycznego, który miał odbyć się w amfiteatrze przy Centrum Kultury. Aura zmu-
siła organizatorów do przeniesienia wydarzenia do wewnątrz. Mimo to uśmiechniętych dzieci nie brakowało, co było zasługą 
fantastycznego duetu prowadzących – klaunów Rupherta i Rico, a także bajkowych bohaterów z Krainy Bajek. Wspólne 
tańce i zabawy, balony z helem oraz cała masa nagród sprawiły dzieciom ogromną radość. Na holu z kolei także dużym 
zainteresowaniem cieszył się namiot profilaktyczny, gdzie za udział w pouczających zabawach można było otrzymać 
słodkie nagrody oraz okolicznościowe upominki.

Na „deser” magiczną aurę wprowadziła finalistka X edycji programu „Mam Talent” – Inna Biliaieva, która zaprezentowała 
pokaz baniek – nie tylko tradycyjnych mydlanych, ale także zupełnie zaskakujących. Największe owacje najmłodszych 
wywołały bańki, które płonęły prawdziwym ogniem.

Organizatorem wydarzenia byli: Gmina Śmigiel oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 
wsparciu Centrum Kultury w Śmiglu i Event Fabryka. Mobilny Punkt Szczepień powstał dzięki uprzejmości Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz OSP Śmigiel, OSP Czacz i OSP Nietążkowo. MM

O tym jak funkcjonuje 
Przedszkole Publicz-

ne nr 2 w Starym Bojanowie 
Malowane Misie opowie-
działa nam pani Monika Hoj-
zler, kierownik administracji 
przedszkola.

Przedszkole Publiczne 
nr 2 Malowane Misie w roku 
szkolnym 2021/2022 rozpo-
częło drugi rok działalności 
zapewniając opiekę dzieciom 
6,5,4,3, a nawet 2,5-letnim. 
Miniony rok przebiegł bardzo 
spokojnie, bowiem w placów-
ce funkcjonowały dwie grupy, 
a pozostałe dzieci uczęsz-
czały do placówki funkcjonu-
jącej przy szkole. 

W ubiegłym roku wielu ro-
dziców obawiało się posłać 
swoje dzieci do placówki pu-
blicznej z operatorem prywat-
nym. My jednak dokładaliśmy 
wszelkich starań, aby prze-
konać mieszkańców Starego 
Bojanowa do tego, że przed-
szkole „Malowane Misie” za-
pewnia opiekę, wychowanie 
i edukację na bardzo wyso-
kim poziomie. Ciężka praca 
się opłaciła. Po roku zgłosiło 
się do naszego przedszkola 

tak wielu chętnych, że po za-
mknięciu etapów rekrutacji 
nie mogliśmy przyjąć kilka-
naścioro dzieci, co wywołało 
obawy rodziców. 

Wraz z Małgorzatą Adam-
czak Burmistrzem Śmigla 
szukając rozsądnego roz-
wiązania podjęliśmy decyzję 
o uruchomieniu dodatkowej 
grupy przedszkolnej dla 
dzieci nieprzyjętych, którym 
zależało na uczęszczaniu do 
naszego przedszkola. 

Obecnie w Malowanych 
Misiach przebywa 140 dzieci, 
nad którymi czuwa wykwali-
fikowana kadra. Poznajemy 
się, uczymy i bawimy. Choć 
minęło zaledwie kilka tygo-
dni, to docierają do nas miłe 
słowa od rodziców i opie-
kunów. Nasi przedszkolacy 

mają zapewnione pełne wy-
żywienie, możliwość korzy-
stania z bezpłatnych zajęć 
dodatkowych doświadczal-
nych i kulinarnych, zajęć 
z języka angielskiego. 

W najbliższych dniach 
z okazji Dnia Przedszkolaka 
dzieci czeka nie lada atrak-
cja, ponieważ starsze grupy 
wybierają się na pierwszą 
wycieczkę, a najmłodsze od-
wiedzą kucyki w przedszko-
lu. Uśmiechnięte dziecko 
jest dla naszych pracowni-
ków największą nagrodą, bo 
każde dziecko jest dla nas 
ważne i czynimy wszystko, 
aby w naszym przedszkolu 
każdy przedszkolak czuł się 
kochany, akceptowany i bez-
pieczny. 

Monika Hojzler

Malowane Misie rozpoczynają drugi rok

Z uwagi na liczne pytania mieszkańców w sprawie spotkań organizowanych przez 
firmy zewnętrzne na terenie gminy Śmigiel, a dotyczących dofinansowania do 

działań związanych z montażem urządzeń fotowoltaicznych w budynkach prywatnych 
właścicieli, informujemy, że:

- Gmina Śmigiel nie podpisała żadnej umowy partnerskiej z firmami prywatnymi dzia-
łającymi w tym zakresie. 

- Spotkania w salach wiejskich i w Centrum Kultury dotyczące programów w zakresie 
dofinansowania do działań związanych z montażem urządzeń fotowoltaicznych w bu-
dynkach prywatnych właścicieli organizowane są  przez podmioty prywatne i wszystkie 
pytania w tym zakresie należy kierować do podmiotu wskazanego na plakacie/ulotce. 

AKA

Seniorzy świętowali w amfiteatrze
Gminny Dzień Seniora wszedł 

na stałe do kalendarza im-
prez w naszej gminie. Tegorocz-
ne święto odbyło się 21 sierpnia 
w amfiteatrze przy Centrum Kul-
tury. Gościem specjalnym był 
Mariusz Kalaga z zespołem. 
To był już trzeci jego występ na 
Ziemi Śmigielskiej.

Przed seniorami zaprezen-
towało się także Towarzystwo 
Śpiewu „Harmonia” wraz z „Har-
moniuszkami”. 

Organizatorami imprezy byli: 
Burmistrz Śmigla, Centrum Kul-
tury w Śmiglu oraz Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Śmiglu. 

CK
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Przez dwa lipcowe tygo-
dnie śmigielska biblioteka 
prowadziła zajęcia pn. Wa-
kacyjny Klub Maluszka dla 
dzieci w wieku 1-3 lat. Dzieci 
biorące udział w spotkaniach 
były podzielone na dwie gru-
py wiekowe, tylko ostatnie 
zajęcia Wakacyjnego Klubu 
Malucha odbyły się wspólnie 
dla obu grup. Dzieci ćwiczy-
ły zabawy ruchowe, a także 
obejrzały w teatrzyku Kami-
shibai bajkę pt. „Dwa ptasz-

Wakacyjny Klub Maluszka

ki”. Podczas spotkania odbył 
się również pokaz baniek 
mydlanych, które dzieci pró-
bowały złapać. Sporym za-
interesowaniem cieszyło się 
także malowanie na folii. Na 
koniec dzieci wspólnie ba-
wiły się zabawkami. Mamy 
nadzieję, że jeśli sytuacja 
pandemiczna pozwoli, dzieci 
wrócą na nasze cykliczne za-
jęcia w październiku. 

MBP w Śmiglu

Od 19 do 23 sierpnia br. 
gościło w Śmiglu 16 artystów 
plastyków z całej Polski. 
Spotkali się, by wziąć udział 
w plenerze malarskim zorga-
nizowanym  przez Związek 
Artystów Plastyków, Gminę 
Śmigiel, Centrum Kultury 
w Śmiglu oraz Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe 
w Śmiglu.

Ich celem było nie tylko 

Malarski plener 
w mieście wiatraków

uwiecznienie naszego mia-
sta na obrazach, chcieli rów-
nież pokazać naszym miesz-
kańcom jak powstają dzieła 
w różnych technikach malar-
skich i zaprosili ich do wspól-
nego tworzenia.

Podsumowaniem pleneru 
była wystawa, którą można 
było obejrzeć 23 sierpnia 
w Centrum Kultury. 

M.D.

Szalony Weekend w Śmiglu odbył się 11 i 12 września na 
placu targowym. Przed publicznością wystąpiły zaproszone 
zespoły: w sobotę Vavamuffin, a w niedzielę Video. W nie-
dzielę odbyły się także Jesienne Spotkanie Orkiestr Dętych. 

AKA

12 września 2021 r. na 
stacji w Śmiglu świętowano 
121 lat istnienia Śmigielskiej 
Kolejki Wąskotorowej. Ju-
bileuszowy piknik rodzinny 
cieszył się dużym powodze-
niem. Wszystkie zaplano-
wane przejazdy odbyły się 
w pełnym składzie. Dla naj-
młodszych uczestników im-

Urodzinowe atrakcje

Po 5-miesięcznej przerwie, w sobotę 11 września do 
Śmigla ponownie zawitało Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, by w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury w Śmiglu zorganizować punkt 
poboru krwi. Bezcennym darem podzieliło się 29 osób, 
co przyczyniło się do powiększenia banku krwi o 13050 
ml. Organizatorem akcji była Gmina Śmigiel, a wsparcie 
organizacyjne zapewnili: Klub HDK PCK „Błękitna Kropel-
ka” z Biedruska, Grupa Motocyklowa „Wind Wolves” oraz 
Centrum Kultury w Śmiglu. MM

prezy przygotowane zostały 
liczne atrakcje. Zaintereso-
waniem cieszyło się także 
stoisko gastronomiczne. 
Podczas wydarzenia swoje 
stoisko zaprezentowali także 
członkowie Stowarzyszenia 
Historycznego Cichociem-
nych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej.  AKA, fot. ŚKW



Witryna Śmigielska  ║ str. 5wrzesień/październik 2021

Na zaproszenie gminy Śmigiel, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zorganizował trzy tymczasowe punkty szczepień przeciw COVID-19. Pierwszy 
z nich powstał 29 sierpnia w Starym Bojanowie, pozostałe dwa w Śmiglu w dniach 12 i 18 września. Jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson zaszczepiło się łącznie ponad 

140 osób. Wsparcie przy organizacji punktów zapewniły OSP Czacz, OSP Nietążkowo, OSP Stare Bojanowo, OSP Śmigiel oraz KGW Poladowo.
Na dzień 22 września 2021 r. minimum jedną dawką zaszczepionych jest 8962 mieszkańców gminy, co stanowi 51,2%. W pełni zaszczepionych jest 8675 osób (49,6%).

MM
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Z POLICJI
26 sierpnia – Sierpowo

Około godz. 07:40 kieru-
jący Peugeot 307, 71-letni 
mieszkaniec gminy Kościan, 
nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierującemu VW 
Passat 22-letniemu miesz-
kańcowi gminy Śmigiel. Kie-
rujący trzeźwy, sprawca uka-
rany mandatem karnym.

26 sierpnia – Stary Białcz
Około godz. 20:50 na trasie 

na Kobylniki, 68-letni miesz-
kaniec Kościana, kierując 
pojazdem Renault w wyniku 
nieprawidłowego manewru 
zmiany pasa ruchu doprowa-
dził do zderzenia z pojazdem 
BMW, kierowanego przez 
23-letniego mieszkańca 
gminy Śmigiel. Kierujący był  
trzeźwy, a sprawca ukarany 
był mandatem karnym.

28 sierpnia – gmina Śmigiel 
Około godziny 15:11 poli-

cjanci przyjęli zawiadomienie 
od 26-letniej mieszkanki gmi-
ny Śmigiel o oszustwie inter-
netowym. Z zawiadomienia 
wynika, iż za pośrednictwem 
jednego z portali aukcyjnych, 
kobieta wystawiła na sprze-
daż art. gospodarstwa do-
mowego. Na ogłoszenie to 
zareagowała osoba podająca 
się za mieszkańca wojewódz-
twa zachodnio-pomorskiego. 
W rozmowie za pomocą komu-
nikatora społecznościowego 
przesłał on link do strony firmy 
kurierskiej, która miała zająć 
się przesłaniem przedmiotu 
do nowego właściciela. Po wy-
pełnieniu danych na tej stronie, 
pokrzywdzona stwierdziła, iż 
z jej konta bankowego znik-
nęła kwota ponad 1.400,00 
zł. Postępowanie wyjaśnia-
jące prowadzi KPP w Ko-
ścianie. Z uwagi na coraz 
częściej występujące tego 
typu oszustwa, apelujemy 
o ostrożne dokonywanie za-
kupów za pomocą portali au-
kcyjnych.

10 września – Śmigiel 
Około godz. 20:11  na ul. 

Jagiellońskiej 36-letni oby-
watel Ukrainy, zamieszkały 
w jednej z miejscowości na 
terenie gminy Śmigiel, kie-
rując pojazdem Mercedes, 
został poddany badaniu na 
trzeźwość podczas kontroli 
drogowej. Badanie wykazało 
2,52 promila alkoholu w orga-
nizmie kierowcy.

10 września – Śmigiel
Około godz. 20:15 w Śmi-

glu na ul. Kościuszki patrol 
zatrzymał do kontroli drogo-
wej kierującego motorowe-
rem  43-letniego mieszkańca 
powiatu śremskiego. Ba-
danie trzeźwości wykazało 
2,08 promila alkoholu w or-
ganizmie mężczyzny.

18 września – Śmigiel
Około godz. 22:24 miesz-

kańcy miejscowości na te-
renie gminy Śmigiel zgłosili 
zakłócanie spoczynku noc-
nego przez pracowników po-
bliskiej firmy, którzy pracowali 
na placu z wykorzystaniem 
maszyn i ciężkiego sprzętu. 
Zgłoszenie potwierdzono. 
Sporządzono dokumentację 
służącą przygotowaniu wnio-
sku o ukaranie do Sądu Rejo-
nowego w Kościanie. 

20 września – Śmigiel 
Około godz. 18:03 na te-

renie jednego ze sklepów 
w Śmiglu pracownicy uda-
remnili kradzież artykułów 
drogeryjnych i spożywczych 
o łącznej wartości ponad 
1.200,00 zł, które sprawcy 
spakowali w trzy torby po-
dróżne. Torby te pozostawili 
przy wyjściu ze sklepu. Zo-
stały one zauważone przez 
pracowników, którzy prze-
nieśli je w głąb sklepu. Nie-
doszli sprawcy pośpiesznie 
mieli wówczas opuścić sklep. 
Czynności wyjaśniające pro-
wadzi KPP w Kościanie.

Niejednokrotnie prze-
chadzamy się ulicami 

naszego miasta, podziwiając 
jego piękno, mijając liczne 
tablice czy kamienie pamiąt-
kowe. Przykre jest jednak to, 
że wielu z nas przechodzi 
obok nich bez refleksji i bez 
żadnego zastanowienia nad 
tym, co one upamiętniają. 
Te kamienie znaczą bardzo 
dużo. To są niemi świadkowie 
historii. Każdy z nich skrywa 
w sobie przede wszystkim 
zasługi bohaterów ale też 
zwykłych ludzi, którzy oddali 
życie za ojczyznę. Dwa lata 
temu, w 80 rocznicę śmierci 
Zygmunta Białeckiego odsło-
nięta została tablica pamiąt-
kowa poświęcona mojemu 
pradziadkowi. Bardzo wiele 
to dla mnie znaczyło. Mo-
głem spełnić swój obowią-
zek patriotyczny i chociaż 
w jakimś stopniu podzięko-
wać mojemu pradziadkowi 
za to, że dzisiaj mogę żyć 
w wolnej Polsce. Uważam, 
że jednym z naszych obo-
wiązków jest poznawanie 
historii swojej rodziny, ale 
także swojej Małej Ojczyzny. 
Każdy z nas jest bardzo z nią 
związany, stąd się wywodzi, 
tu jest jego Dom. Historię 
naszego miasta poznajemy 
przede wszystkim z opra-

Wspomnienie prawnuka Zygmunta Białeckiego, 
pierwszej ofiary II wojny światowej w Śmiglu

cowań historyków-regiona-
listów. Jednakże nie są oni 
w stanie spisać całej historii, 
gdyż żadna monografia nie 
byłaby w stanie tego pojąć. 
Historycy swoją wiedzę opie-
rają na materiałach z archi-
wów państwowych, często 
nie kontaktując się z rodzi-

nami poległych, nie spraw-
dzając szczegółów. Czasami 
przez to pomijani są ludzie, 
którzy zasługują na pamięć. 
Jesteśmy im to winni. Nie-
wątpliwie taką postacią jest 
Zygmunt Białecki. Zginął jako 
pierwszy. Wielu może spytać 
się, dlaczego tak się stało 

i dlaczego tak ważne jest 
upamiętnianie jego osoby. Ja 
mam jedną prostą odpowiedź 
– był Polakiem, patriotą. Takie 
osoby były oczywistym celem 
niemieckich żołnierzy. Jego 
śmierć, jako pierwszej ofiary 
jest symbolem. Symbolem 
śmierci wielu Polaków, którzy 
jak mój pradziadek skrycie 
zostali zamordowani w swo-
ich domach przez Niemców, 
niczego się nie spodziewając. 
Oddając mu cześć, oddajemy 
cześć i honor innym ofiarom 
wojny. Mam wielką nadzie-
ję, że mieszkańcy naszego 
Śmigla nie będą przechodzić 
obojętnie koło pomników, 
które upamiętniają naprawdę 
ważne osoby i wydarzenia. 
Mam nadzieję, że nikomu nie 
będzie trzeba przypominać 
bardzo ważnych słów: „Po-
przez pamięć o przodkach 
nie możemy rozumieć tylko 
stawiania pomników. Jeżeli 
nie będziemy wiedzieli, co 
upamiętniają, nie będą miały 
one większego znaczenia”. 
Wszak bez historii jesteśmy 
jak wyjałowiona ziemia. Mar-
szałek Piłsudski mawiał: „Na-
ród, który nie szanuje swej 
przeszłości, nie zasługuje na 
szacunek teraźniejszości i nie 
ma prawa do przyszłości”.

Jakub Grześkowiak

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania w Śmiglu odbyła się 4 września w amfiteatrze. W role postaci z czytanego 
dzieła Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej” wcielili się artyści z grupy literacko-teatralnej „Małe Zwierciadło” 

oraz pracownicy Centrum Kultury w Śmiglu. Swój udział w czytaniu miała także publiczność.  AKA
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GRZYBY NA BOCZKU - DANIE JEDNOGARNKOWE

Zawsze starałem się pomóc

Sezon grzybowy w pełni, tak więc korzystajmy z dobrodziejstw lasu w naszych kuchniach. Polecamy dzisiaj danie jed-
nogarnkowe proste i szybkie w wykonaniu.

Składniki: 40 dkg grzybów leśnych, 40 dkg boczku wędzonego, 2 łyżki masła, 2 woreczki kaszy (może być jęczmienna), 
1 średnia cebula, 5 ziarenek ziela angielskiego, 3 duże liście laurowe, 200 ml śmietanki 30%, sól i pieprz do smaku. Świeża 
natka pietruszki lub rukola.

Wykonanie: 2 woreczki kaszy ugotować w osolonej wodzie. Boczek należy pokroić w kostkę i podsmażyć na maśle, 
dodać pokrojone grzyby i smażyć dalej, następnie dodać pokrojoną w kostkę cebulę, ziele angielskie i liście laurowe przy-
prawić solą i pieprzem i delikatnie podlać wodą. Na koniec, gdy już wszystkie składniki są miękkie dodać kaszę i śmietankę. 
Udekorować natką pietruszki lub rukolą.

31 sierpnia br., w wie-
ku 90. lat, Tadeusz Toma-
szewski ze Śmigla, zna-
ny i ceniony miejscowy 
rzemieślnik, mechanik sa-
mochodowy zamknął swoją 
działalność gospodarczą. Fir-
mę zarejestrował 14 września 
1954 r. pod szyldem: Me-
chanika Pojazdowa Tadeusz 
Tomaszewski. Okazały staż 
działalności zakładu oraz 
jego wyjątkowy właściciel, 
który w 2010 roku został 
uhonorowany przez Radę 
Miejską Śmigla Medalem 
„Zasłużony dla Miasta i Gmi-
ny Śmigiel”,  skłoniły naszą 
redakcję do poproszenia 
pana Tadeusza o udzielenie 
wywiadu dla naszych czytel-
ników.

Anita Kasperska (AK): 
Panie Tadeuszu skąd u Pana 
zamiłowanie do mechaniki 
i jaka jest historia zakładu?

Tadeusz Tomaszewski 
(TT): W 1925 roku mój ojciec 
Roman Tomaszewski przy 
ul. Leszczyńskiej w Śmiglu 
otworzył zakład naprawy sa-
mochodów – ślusarstwo. Do 
dziś w warsztacie stoi tokarka 
zakupiona przez tatę w 1938 
r. w poznańskiej fabryce Wie-
pofama. Z wybuchem II woj-
ny światowej Niemcy przejęli 
zakład ojca. Pracował w nim 
mój tata, a także ja, od cza-
su kiedy ukończyłem 12 lat. 
Zostałem przydzielony tam 
do pracy przymusowej jako 
goniec warsztatowy. Do-
stawałem za swoją pracę 
3 marki tygodniowo. Tak 
więc zdolności rzemieślni-
cze odziedziczyłem po ojcu. 
Kiedy ukończyłem 18 lat, tata 
kupił mi pierwszy samochód, 
była nim wojskowa Amfibia. 
Prawo jazdy zdałem dwa lata 

wcześniej 7 listopada 1947 r. 
Swój zakład otworzyłem 

14 września 1954 r. w rodzin-
nym domu przy ulicy Mickie-
wicza w Śmiglu. Było to po 
odbyciu służby zasadniczej 
w wojsku. Z powodu uszko-
dzeń na zdrowiu powstałych 
podczas odbywania tej służ-
by zostałem zaliczony do 
II grupy inwalidów. Dopiero 
później kupiłem nierucho-
mość przy ulicy Św. Wita, 
gdzie przeniosłem warsztat. 
Pierwszym moim „poważ-
niejszym” klientem był ks. 
Teodor Lerch dyrektor by-
łego Niższego Seminarium 
Duchownego Archidiecezji 
Poznańskiej w Wolsztynie. 
A później byli kolejni klienci, 
którzy przyjeżdżali do mnie 
z polecenia. W zawodzie 
w sumie przepracowałem 
ponad 70 lat.

(AK): Ilu uczniów prze-
szkolił Pan w swoim warsz-
tacie?

(TT):  Tytuł mistrza uzy-
skałem w 1955 r. Szkolenie 
w moim warsztacie przeszło 
około 200 uczniów. Za swo-
ją działalność szkoleniową 
i wychowawczą otrzymałem 
w 1982 roku Złotą Odznakę 
Mistrza wydaną przez Cen-
tralny Związek Rzemiosła. 
Ostatnim pracownikiem był 
Marek Kamieniarz, który 

przepracował u mnie ponad 
30 lat, a przez 40 lat zatrud-
niałem też jego ojca. 

(AK): Proszę opowiedzieć 
kilka słów o swojej rodzinie.

(TT): Jestem wdowcem. 
Żonę poznałem, jak przyno-
siła mi listy od mojej byłej 
narzeczonej. Z Elżbietą za-
warłem związek małżeński 
w 1957 roku, z którego mamy 
troje dzieci: dwie córki: Alicję 
i Joannę oraz syna Jarosła-
wa. Syn, mimo że ukończył 
studia z tytułem mgr. inż. 
budowy maszyn nie poszedł 
w moje ślady i nie przejął 
warsztatu.  Najstarsza córka 
jest lekarzem pediatrą, a naj-
młodsza nauczycielem. Mam 
też 6 wnuków i 7 prawnuków.  
Z satysfakcją przyznaję, że 
miałem szczęśliwe życie mał-
żeńskie.

(AK): Wiem, że poza pracą 
ma pan swoje pasje. Proszę 
opowiedzieć o nich naszym 
czytelnikom.

(TT): Podobnie jak mój 
tata należę do Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego 
w Śmiglu. Do bractwa wstą-
piłem w 1992 roku, kiedy to 
reaktywowana została śmi-
gielska organizacja. W 2019 
roku otrzymałem z Zarząd 
Okręgu Centralnego Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP  Złoty Medal 
Zasługi Okręgu Centralnego. 
Naprawa broni myśliwskiej 

to również zajęcie ślusarza. 
Zajmował się tym także mój 
ojciec, który był myśliwym. 
Moją wieloletnią pasją jest 
również łowiectwo, w śmi-
gielskim Kole Knieja jestem 
członkiem ponad 50 lat. W la-
tach 1950-1951 byłem rów-
nież zawodnikiem Unii Lesz-
no. Na leszczyńskim torze 
z nr 3 jeździłem w drużynie 
m.in. z Kazimierzem Bentke, 
Władysławem Okoniewskim, 
Teodorem Pogorzelskim. 
Znałem też osobiście Alfreda 
Smoczyka.

(AK): Wiem, że jest Pan 
też społecznikiem i za swoje 
zasługi za działalność samo-
rządową i rzemieślniczą zo-
stał Pan odznaczony wielo-
ma dyplomami i odznakami, 
m.in. Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
oraz w 1984 r. odznaką Za 
Zasługi dla Województwa 
Leszczyńskiego. Proszę 
nam kilka słów opowiedzieć 
o swojej działalności społecz-

nej.
(TT): Przez 4 kadencje 

społecznie pełniłem funk-
cję radnego Rady Narodo-
wej Miasta i Gminy Śmigiel, 
a także w latach 1988-1992 
funkcję radnego Wojewódz-
kiej Rady Narodowej byłego 
Województwa Leszczyńskie-
go. Wspólnie z żoną braliśmy 
też czynny udział w przed-
sięwzięciu postawienia po-
mnika Jana Pawła II w Śmi-
glu. Sprawy ludzkie zawsze 
były mi bliskie i pomagałem 
wszystkim, jak tylko mogłem. 
Prowadząc warsztat wielu 
ludzi znałem dzięki czemu 
często znajomi zwracali się 
do minie o uruchomienie kon-
taktów, by pomóc w takiej, 
czy innej ludzkiej sprawie, 
zawsze starałem się pomóc. 

Nasz rozmówca 25 wrze-
śnia 2021 r. ukończył 90 lat. 
Redakcja Witryny Śmigiel-
skiej składa Panu Tade-
uszowi najlepsze życzenia 
urodzinowe życząc przede 
wszystkim zdrowia. 


