
     Zmiana lokali wyborczych
Lista lokali wyborczych, ktora będzie 
obowiązywać w najbliższych wyborach 
samorządowych.

Zmarł znany 
śmigielski lekarz
Śp. Tadeusz Derwich od blisko 40 lat peł-
nił służbę medyczną, lecząc kilka pokoleń 
mieszkańców ziemi śmigielskiej.

Ulica Słoneczna 
zostanie zmodernizowana
Do gminnej kasy wpłynie 94.500,00 zł 
na dofinansowanie modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych.
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Imieniny
Wiatraków str. 5

Jubileuszowe, XV Włoś-
ciańskie Zawody w Po-
wożeniu Zaprzęgami 

- Memoriał Ireneusza Maśliń-
skiego odbyły się 1 maja na 
śmigielskim hipodromie. Tra-
dycyjnie zawody poprzedziła 
parada uczestników.

W szranki stanęło ponad 
60 powożących. W biegach 
zaprzęgów parokonnych 
koni dużych najlepszy czas 
uzyskał Robert Łysikowski. 
Drugie miejsce zajął Dawid 
Gawroński, a trzecie Łukasz 
Hałupka. W kategorii za-
przęgów pojedynczych koni 
pierwsze miejsce wywalczył 

Jubileuszowe powożenie
tej kategorii zajął Jarosław 
Bartkowiak, a trzecie Daniel 
Kaczmarek. W biegu memo-
riałowym zaprzęgów paro-
konnych koni dużych puchar 
przechodni im. dr. Ireneusza 
Maślińskiego wywalczył Da-
wid Gawroński. Trofea ufun-
dowali: Burmistrz Śmigla, 
Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Starosta 
Kościański oraz Radio Elka. 

Organizatorem zawodów 
było Stowarzyszenie Sporto-
we „Pegaz”, któremu przewo-
dzi prezes - Leszek Kowalski. 
Imprezę współfinansowali: 
Gmina Śmigiel, Urząd Mar-

Dariusz Raduła. Na drugim 
miejscu uplasował się Emil 
Frankowski, a na trzecim 
Dariusz Owsianny. Wśród 
zaprzęgów parokonnych 
kucy najszybszy okazał się 
zaprzęg powożony przez Se-
bastiana Cichockiego. Drugi 
czas uzyskał Łukasz Strzel-
czyk, zaś na miejscu trzecim 
uplasowała się Dominika 
Rimke. W konkurencji za-
przęgów kucy pojedynczych 
najlepiej powoził Aleksan-
der Wajs. Drugie miejsce w 

szałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Starostwo 
Powiatowe w Kościanie. 
Patronami medialnymi byli: 
Radio „Elka”, „Gazeta Koś-
ciańska”, oraz „Witryna Śmi-
gielska”.

Organizatorzy dziękują 
strażakom OSP ze Śmigla 
i Bronikowa, Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej, ZPiT „Żeń-
cy Wielkopolscy”, harcerzom 
śmigielskiego hufca, a także 
wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację imprezy. AKA
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W Gminie Śmigiel zmniej-
szyła się liczba lokali wybor-
czych z 20 do 15. Głównym 
powodem jest zmiana prze-
pisów, które określają licz-
bę mieszkańców objętych 
jednym obwodem. Limit 
stanowi, że obwód powinien 
obejmować od 500 do 3000 
mieszkań, a kilka lokali w 
gminie nie spełniało tego 
wymogu.  Przy ustalaniu 
siedzib obwodowych komi-
sji kierowaliśmy się również 
koniecznością dostosowa-
nia połowy lokali do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
– wyjaśnia Marcin Jurga za-
stępca burmistrza Śmigla. 

Zmiana siedzib lokali wyborczych
Poniżej wykaz zmian:
- lokal wyborczy miesz-

czący się w Centrum Kultury 
zostanie przeniesiony do bu-
dynku Przychodni Lekarza 
Rodzinnego w Śmiglu przy 
ul. Skarzyńskiego,

-  lokale wyborcze w Pola-
dowie i Nietążkowie zostaną 
połączone w jeden i przenie-
sione do Śmigla; siedzibą ko-
misji będzie budynek Placów-
ki Zamiejscowej SP ZOZ przy 
ul. Mickiewicza 2 w Śmiglu 
(dawniej siedziba liceum),

- lokale wyborcze w 
Bruszczewie, Robaczynie, 
Sierpowie i Spławiu zostaną 
połączone w jeden i przenie-

sione do szkoły w Starym Bo-
janowie przy ul. Szkolnej 6,

- lokal wyborczy w Brońsku 
zostanie przeniesiony i połą-
czony z lokalem w Karśnicach,

 - lokal w Bronikowie bę-
dzie usytuowany w świetlicy 
wiejskiej,

- lokal w szkole w Czaczu 
zostanie usytuowany w ofi-
cynie z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych.

Pozostałe siedziby ob-
wodowych komisji pozosta-
ną bez zmian.

Uchwałę w sprawie po-
działu gminy na stałe obwo-
dy głosowania radni podjęli 
26 kwietnia br.                AKA

Szanowni Mieszkańcy!

W sobotę 23 czerwca br w godzinach wieczornych na śmigielskim ryn-
ku rozpocznie się II Nocny Bieg Świętojański, w związku z czym, w godzi-
nach 20:30 - 23:30 należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Trasa biegu będzie przebiegała następująco: Śmigiel - Plac Rozstrze-
lanych, ul. Jagiellońska, ul. Mickiewicza, ul. Leszczyńska, Nietążkowo – 
ul. Leszczyńska,  ul. Leśna, ul. Dudycza, Śmigiel – ul. Dudycza, ul. Ogro-
dowa, ul. Św. Wita,  ul. Lipowa, Plac Rozstrzelanych (2 pętle x 5 km).

Równocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą, by w tym czasie nie 
pozostawiać pojazdów na: Placu Rozstrzelanych przy posesjach nr 1-9 i 
w miejscu dawnego przystanku autobusowego, na ulicy Jagiellońskiej, 
na ulicy Ogrodowej oraz w Nietążkowie na ulicy Leśnej, przy posesjach 
nr 25-41a i ulicy Dudycza.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Liczymy na Państwa wyrozu-
miałość i gorąco zachęcamy do dopingu.

Organizatorzy

Śmigielski samorząd 
przeznaczy 250.000 zło-
tych na dofinansowanie 
kolejnych inwestycji dro-
gowych zaplanowanych w 
gminie przez powiat koś-
ciański. Radni podjęli w tej 
sprawie uchwałę podczas 
kwietniowej sesji. Kwota 
50.000 złotych zostanie 
przeznaczona na wsparcie 
modernizacji dwóch dróg 
powiatowych w Wonieściu, 

Gmina dofinansuje drogowe inwestycje powiatu
zaś pozostałe 200.000 zł 
wesprze powiat przy reali-
zacji przebudowy drogi łą-
czącej Kobylniki z Nowym 
Białczem. 

Wyjaśnienie do artyku-
łu pt. „Modernizacja drogi 
Kobylniki – Nowy Białcz” 
opublikowanego w po-
przednim wydaniu Witry-
ny Śmigielskiej.

Informujemy, że w arty-
kule pt. „Modernizacja dro-

gi Kobylniki-Nowy Białcz” 
pojawiła się nieścisłość 
co do przebiegu ścieżki 
pieszo-rowerowej, któ-
ra zostanie wybudowana 
w Kobylnikach, Starym i 
Nowym Białczu. Aby uści-
ślić podaną informację, 
wyjaśniamy, że ścieżka 
powstanie wyłącznie w ob-
rębie podanych wyżej miej-
scowości, nie łącząc ich ze 
sobą.  AKA

Na ziemi śmigielskiej za-
puściło korzenie ponad 170 
nowych drzew. W Brusz-
czewie nasadzono 50 lip, w 
Przysiece Polskiej 17 lip i tyle 
samo brzóz. W Śmiglu, poza 
głogami posadzonymi w ra-
mach akcji „Drzewko życia”, 
zasadzono także jarząby i 
śliwowiśnie. Z gminnej kasy 
przeznaczono na ten cel 
9.400,00 zł.

Posadzone drzewka są 
również odpowiedzią na apel 
pszczelarzy, którzy ubolewają 
nad wykarczowaniem wie-
lu drzew w ramach budowy 
dróg, w tym drogi ekspresowej. 
Mamy świadomość, że wyci-
nanie drzew wpływa na cały 
ekosystem, dlatego czynimy 
starania, aby nasadzać nowe 
drzewa - zapewnia burmistrz 
Małgorzata Adamczak. AKA

Ponad 170 
nowych drzew

Aleja w Śmiglu łącząca ul. 
Północną z pl. Wojska Pol-
skiego, na której posadzono 
jarząby.

W ramach umowy za-
wartej 5 kwietnia br. po-
między śmigielską gminą, 
a Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Wiel-
kopolskiego do gminnej 
kasy wpłynie 94.500,00 
zł na dofinansowanie mo-
dernizacji dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. 

Modernizacja 
Słonecznej

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, w Starym Bo-
janowie przy świetlicy wiejskiej oraz siłowni napowietrz-
nej zamontowane zostały stojaki na rowery. AKA

Blisko sto flag narodowych oraz biało-czerwonych wiatraczków rozdali harcerze na 
śmigielskim rynku podczas parady zaprzęgów konnych. Jak co roku, burmistrz Śmi-
gla zachęca w ten sposób mieszkańców gminy do wywieszania 2 maja, w Dzień Flagi 

RP, narodowych flag. AKA

Wsparcie finansowe z sa-
morządu województwa 
będzie przeznaczone na 
planowane roboty na uli-
cy Słonecznej w Śmiglu. 
Przetarg na to zadanie zo-
stanie ogłoszony w maju 
br. Roboty muszą zostać 
wykonane do 15 listopada 
br. AKA

JEŻELI WIDZISZ 
PORZUCONEGO, 

ZRANIONEGO PSA 
LUB DZIKĄ ZWIERZYNĘ 

- ZGŁOŚ TO POD 
CAŁODOBOWY NUMER 
TELEFONU 797 165 838
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Gmina Śmigiel otrzyma 
dotację od Wojewody Wiel-
kopolskiego na odnowienie 
pomnika Powstańców Wiel-
kopolskich na cmentarzu 
parafialnym w Śmiglu oraz 

Pomniki 
Powstańców Wielkopolskich do odnowy

wymianę nagrobka Po-
wstańca Wielkopolskiego 
Józefa Kozicy na cmentarzu 
w Czaczu. Łącznie wojewo-
da przeznaczył na ten cel 
67.000,00 złotych. 

Wojciech Jojko z Rudy 
Śląskiej został zwycięzcą kon-
kursu fotograficznego zorgani-
zowanego z okazji IV Imienin 
Wiatraków. Jego nietuzinkowe 
ujęcie śmigielskiego wiatraka 
przekonało komisję konkur-
sową, która nie miała łatwego 
zadania. Zimowemu zdjęciu 

W nagrodę wystawa plenerowa
wykonanemu po zmierzchu 
przez Wiktorię Kozicę ze 
Śmigla jury przyznało drugie 
miejsce, a trzecie miejsce za-
jęła fotografia Stanisława Świ-
dzińskiego, śmigielanina. Jury 
wyróżniło ponadto trzy prace: 
Krzysztofa Białego ze Starego 
Bojanowa, Piotra Gucińskiego 

Fotografia Wojciecha Jojko – I miejsce w konkursie

Z okazji Gminnego 
Dnia Wolontariusza, 
25 kwietnia odby-

ła się Gala Wolontariatu, 
która była podsumowa-

Wolontariusze roku

KOMUNIKAT
Odpowiadając na Państwa liczne zapytania informujemy, że w związku z zeszłoroczną 
termomodernizacją szkoły podstawowej i Centrum Kultury zlikwidowana została kot-
łownia oraz konieczne jest zdemontowanie komina, na którym zamontowane są nadaj-
niki internetowe firmy BDInet. Umowa z firmą wygasła w marcu br, jednak nie zostały 
podjęte żadne działania w celu przeniesienia nadajników w inne miejsce. Burmistrz 
Śmigla dała możliwość firmie przedłużenia umowy do końca maja. Jeśli będą Państwo 
mieli problem z odbiorem internetu, zachęcamy do skorzystania z alternatywnych roz-
wiązań technicznych.
Demontaż komina jest spowodowany tym, iż na terenie byłej kotłowni w niedalekiej 
przyszłości powstanie nowy, interesujący kompleks rekreacyjny. Redakcja

niem działań wolontaria-
ckich, jakie miały miejsce 
na terenie gminy Śmigiel 
w roku 2017.  Burmistrz 
Śmigla tradycyjnie przy-

znała statuetkę „Wo-
lontariusza roku”, którą 
otrzymali wolontariusze 
z Przytuliska w Koszano-
wie. MM

Przemarsz, Msza Świę-
ta oraz uroczysty apel – to 
program Gminnego Dnia 
Strażaka, który odbył się w 
sobotę 5 maja. Jak co roku 
uczestniczyli w nim straża-
cy ze wszystkich jednostek 
OSP z terenu gminy Śmi-
giel, przedstawiciele po-
wiatowych jednostek OSP i 
PSP oraz władze samorzą-

Pani Zofia Firlej ze Śmigla 4 
maja obchodziła swoje 103 
urodziny. Dostojną jubilat-

kę z życzeniami urodzinowymi 
odwiedzili burmistrz Małgorzata 
Adamczak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Śmigla Wiesław 
Kasperski. Pani Zofia, pomimo 
swego wieku, nadal jest oso-
bą pełną wigoru, uśmiechniętą i 
skorą do żartów. Redakcja życzy 
Pani Zofii jak najwięcej pozytyw-
nej energii!

• 1 czerwca – Biegi Uliczne Śmigla 
Bieg Przedszkolaka, Charytatywny 
Test Coopera

• 2 czerwca – Festyn w Bruszczewie, 
Festyn Osiedla nr IV, Dyskoteka przy 
wiatrakach, Gminne eliminacje do fe-
stiwalu „Muzol”

• 3 czerwca – Festyn w Przysiece 
Polskiej, Festyn dla dzieci na placu 
zabaw w Śmiglu, Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze OSP – stadion 
w Śmiglu, Koncert z okazji Jubileu-
szu 350-lecia konsekracji kościoła 
pw. Św. Michała Archanioła w Cza-
czu

• 9-10 czerwca – Gminny Dzień Dzie-
cka – Turniej Lech Poznań Street 
Soccer Tour – plac targowy

• 9 czerwca – Festyn w Nietążkowie
• 10 czerwca – Festyn w Karminie

ZAPRASZAMY

Gminny dzień strażaka
dowe. Podczas wydarzenia 
Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w  Kościanie nadało 
odznakę „Strażak wzorowy” 
druhowi Adrianowi Rękoś, 
a Prezydium Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych RP w Śmiglu 
nadało brązową odzna-
kę  Młodzieżowej Drużynie 
Dziewcząt z OSP Broniko-
wo. Nastąpiło także sym-
boliczne przecięcie wstęgi 
oraz przekazanie kluczy do 
nowego wozu bojowego, 
który od grudnia minione-
go roku służy śmigielskim 
ochotnikom. MM

- Zarówno pomnik w Śmi-
glu, jak i nagrobek w Czaczu 
wymagają prac remonto-
wych. W roku ubiegłym, w 
związku ze zbliżającą się 
100. rocznicą wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego, 
wojewoda poinformował nas 
o możliwości złożenia wnio-
sku na dotację na ten właś-
nie cel i oczywiście skorzy-
staliśmy z tej sposobności 
– mówi burmistrz Małgorza-
ta Adamczak.

Porozumienie z woje-
wodą zostało podpisane 4 
maja 2018 r. Czas na reali-
zację zadania został wyzna-
czony do końca br. AKA

ze Śmigla oraz Marzeny Ma-
leckiej z Czacza.

Burmistrz Śmigla, która 
była organizatorem konkursu, 
poza nagrodami rzeczowymi, 
zorganizowała zwycięzcom 
plenerową wystawę nagro-
dzonych fotografii. Inaugura-
cja ekspozycji zdjęć odbyła się 
12 maja br. podczas Imienin 
Wiatraków.

Łącznie do konkursu zgło-
siło się 19 osób. Nie wszystkie 
zdjęcia spełniły kryteria tech-
niczne, ale wszystkie mają w 
sobie coś niepowtarzalnego, 
dlatego nawet te o niższych 
parametrach zostały wy-
eksponowane w mniejszym 
formacie na tablicach, które 
stanęły na śmigielskim ryn-
ku - podsumowała konkurs 
Magdalena Dymarkowska, 
członkini komisji konkursowej. 
Zdjęcia zdobią już śmigielski 
rynek. AKA

• 16 czerwca – IX Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Mu-
zol” 2019 – aula ZSP w Nietążkowie, 
Festyn Osiedla nr 3 – teren przy am-
fiteatrze

• 17 czerwca – Festyn Rodzinny w 
Starym Bojanowie

• 22 czerwca – „Kino pod chmurką” w 
Wonieściu

• 23 czerwca – II Nocny Bieg Świętojań-
ski, zabawa taneczna przy wiatrakach

• 24 czerwca – Koncert „Zakochani z 
Surzyńskim”, festyn parafii farnej w 
Śmiglu – teren przy wiatrakach

• 1 lipca – Festyn w Karśnicach
• 7 lipca – Turniej siatkówki plażowej 

w Przysiece Polskiej
• 8 lipca – Turniej Wsi i Osiedli oraz 

koncert „Witka Muzyka Ulicy” w Kar-
śnicach
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• Mszę Świętą z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja odprawiano w tym roku w kościele farnym w 
Śmiglu. Uczestniczyli w niej mieszkańcy gminy, przed-
stawiciele władz samorządowych, radni, poczty sztan-
darowe, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i 
społecznych oraz chór „Harmonia”. Mszy przewodni-
czył ks. dziekan Krzysztof Mizerski.  MM

• 29,834 litra krwi pobrano 21 kwietnia podczas akcji zor-
ganizowanej przez grupę motocyklową „Wind Wolves” 
oraz śmigielski magistrat na śmigielskim rynku. Wspar-
cie techniczne zapewniło stowarzyszenie PCK HDK 
„Błękitna Kropelka” z Biedruska. MM

Z okazji XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu zorganizowała cykl imprez. Jak co roku, największym powodzeniem cieszyła 
się inicjatywa pod nazwą „W Krainie Baśni i Bajek”, która odbyła się w piątek, 11 maja. Pod hasłem „Podróże małe i duże po baśniowej literaturze”, blisko 600 dzieci z 
gminy Śmigiel przemaszerowało barwnym korowodem ulicami Śmigla. W wydarzeniu udział wzięli niespodziewani goście - bohaterowie filmu animowanego „Madaga-
skar”, którzy sprawili dużą radość zarówno najmłodszym, jak i dorosłym. Zwieńczeniem spotkania było podsumowanie konkursu plastycznego oraz wspólne zabawy.
MM

• 21 kwietnia po raz XXV 
odbyła się Śmigielska 
Wiosna Turystyczna, 
czyli rajd rowerowy, 
który zgromadził około 
100 miłośników dwóch 
kółek, głównie ze szkół 
z gminy Śmigiel oraz 
turystów z Kościana. 
OKFiR

Grupa strażaków z za-
przyjaźnionego miasta Neu-
fchâteau we Francji od 28 
kwietnia do 1 maja 2018 r. 
gościła w gminie Śmigiel. 
Delegacji przewodził Francis 
Hoffmann – szef tamtejszej 
straży. Druhowie OSP Śmi-
giel ze strażakami z Neu-
fchâteau współpracują już 
od 19 lat. Z francuską dele-
gacją, w śmigielskiej straż-
nicy, spotkała się burmistrz 
Małgorzata Adamczak oraz 
Andrzej Ziegler – zastępca 
komendanta powiatowego 
PSP w Kościanie. Strażacy z 
Neufchâteau przekazali śmi-
gielskim druhom trzy hełmy, 
zaś w imieniu śmigielskiej 
jednostki, symboliczny  stra-
żacki topór, francuskim stra-
żakom wręczył Maciej Rusek 
prezes OSP Śmigiel.  AKA

Goście z Neufchâteau
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Po raz czwarty w Śmi-
glu świętowano imieniny 
wiatraków – Serwacego 
i Pankracego. Impreza 
odbyła się 12 maja i towa-
rzyszyło jej wiele atrakcji 
nawiązujących do młynar-
stwa, setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości oraz 
dwusetnej rocznicy śmier-
ci generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego.  Imienino-
wy festyn, po raz kolejny 
poprzedził kilkudniowy ple-
ner malarsko-rzeźbiarski.

Zainteresowaniem 
cieszył się ponadto obóz 
napoleoński stanowiący 
część zbiorów Muzeum 
Napoleońskiego z Wita-
szyc. Imprezie towarzy-
szyło zwiedzanie wiatra-
ków z przewodnikiem, w 
którego wcielił się znany 
regionalista Piotr Filipo-
wicz. Przed publicznością 
zaprezentowały się także 
dzieci z przedszkola w 
Śmiglu, szkoły w Starej 
Przysiece Drugiej oraz 
grupa teatralna działająca 
przy Centrum Kultury w 
Śmiglu z przedstawieniem 
pt. „Zaślubiny Basi”. Dzień 
zakończyła zabawa ta-
neczna. 

Organizatorem imie-
nin byli: Burmistrz Śmigla, 
Stowarzyszenie „Partner-
stwo Lokalne w Śmiglu”. 
Imprezę wsparli:  Staro-

Imieniny wiatraków
stwo Powiatowe w Kościanie, 
Centrum Kultury w Śmiglu, 
Fundacja na Rzecz Ochrony 
Zabytków Ziemi Śmigielskiej, 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „INGA”, szkoły 
z gminy Śmigiel, restauracje i 
bary: „Marta”, „Poemat”, „Ago-
ra”, „Kakadu”, „Żółtek”, Family 
Club oraz Pizzeria „Italiano”. 
AKA
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Tajemnice Ziemi Śmigielskiej

Na skraju Machcina, przy 
drodze do Bukówca Górnego 
stoi niezwykła figura Matki 
Bożej. Na wyniosłym coko-
le kamienna postać Maryi z 
dzieciątkiem, poniżej płasko-
rzeźba świętego Wincentego 
a’Paulo. U dołu znajduje się 
wyryta data Ad 1735 24 May. 
Ktoś powie: figura jakich wiele 
przy wielkopolskich wiejskich 
drogach, a jednak machciń-
ska Madonna jest wyjątkowa! 
Ale od początku. 

Sięgnijmy w głąb historii 
Machcina. Pierwsze wzmian-
ki o osadzie pojawiają się w 
kronikach klasztoru bene-
dyktynów lubińskich  już na 
początku XIII wieku. Jako 
część dóbr klasztornych wy-
stępuje Machcin do wieku 
XIV. Być może jeszcze przed 
benedyktynami właściciela-
mi Machcina byli Awdańcy, 
wybitny wielkopolski ród ry-
cerski mający duży wpływ na 
politykę państwa pierwszych 
Piastów. Komes Michał Awda-
niec prawdopodobnie ufundo-
wał opactwo benedyktynów w 
Lubiniu w II poł. XI w. Z 1258 
roku pochodzi dokument pod-
pisany przez księcia Bolesła-
wa Pobożnego, potwierdza-
jący fakt władania Machcinem 
przez zakonników. W XV wie-
ku właścicielami byli Borkowie 
Gryżyńscy  i Kotwiczowie Ra-
domiccy. Ten średniowieczny 
podział Machcina widoczny 

TAJEMNICE MACHCIŃSKIEJ MADONNY
jest do dzisiaj. W 1444 roku 
wieś przeszła w ręce Andrze-
ja Gryżyńskiego. Po synu 
Andrzeja – także Andrzeju 
– właścicielem został Jaro-
sław Borek Gryżyński, który 
zmarł bezpotomnie w 1513 
roku. Kolejnym właścicielem 
był Piotr Łodzia Opaliński, 
kasztelan lądzki (1508-1545), 
po śmierci którego Machcin 
przejął jego bratanek Andrzej, 
a po jego zgonie w 1593 roku 
syn Piotr i po nim z kolei wnuk, 
także Jan Piotr. Następnym 
właścicielem Machcina został 
starosta Odolanowski i gene-
rał wielkopolski Jan Opaliń-
ski, który zmarł w 1684 roku. 
Wówczas wioska przeszła w 
ręce Jana Karola Opalińskie-
go, kasztelana poznańskie-
go. Córka tego ostatniego, 
Katarzyna, wniosła Machcin 
jako wiano ślubne swojemu 
mężowi, królowi Stanisławo-
wi Leszczyńskiemu. Tak więc 
Machcin był przez pewien 
okres wsią królewską.  I właś-
nie w tym momencie historii 
wracamy do naszej pięknej, 
kamiennej figury Matki Bożej. 
Rok 1735 wyryty w piaskow-
cu to czas panowania króla 
Stanisława Leszczyńskie-
go! Co więcej, data 14 maja 
odpowiada klęsce broniącej 
króla konfederacji dzikowskiej 
w bitwie pod Stężycą! Po tej 
klęsce Stanisław nie miał już 
szans na utrzymanie tronu i 

władza w kraju wróciła w ręce 
obcej dynastii saskiej, a król 
wyjechał do Francji, gdzie dał 
się poznać jako doskonały go-
spodarz władając księstwem 
Lotaryngii. Czy ta wyjątkowa 
figura mogła być fundacją kró-
lewską? Brak na to dowodów, 
ale są przesłanki. Co prawda 
Leszczyński sprzedał dobra 
machcińskie Sułkowskim, ale 
jego żona Katarzyna (matka 
królowej Francji Marii Lesz-
czyńskiej, żony Ludwika XV) z 
pewnością do swoich wielko-
polskich majątków sentyment 
miała. Wykonanie i postawie-
nie figury musiało być bardzo 
drogie i trudno znaleźć dla niej 
analogię w Wielkopolsce. Ana-
logie znajdziemy jednak… we 
Francji! Co prawda przydroż-
ne figury nie przetrwały rewo-
lucji francuskiej z końca XVIII 
w., ale w muzeach możemy 
znaleźć późnobarokowe rzeź-
by kamienne przypominające 
naszą figurę. To jednak nie 
wszystko! Napisałem już, 
że poniżej figury jest płasko-
rzeźba świętego Wincentego 
a’Paulo.  No właśnie, tylko że 
w 1735 r. Wincenty  nie był 
jeszcze ogłoszony świętym, 
co stało się dopiero dwa lata 
później! W Polsce jego kult 
jako błogosławionego (od 
1729 r) dopiero kiełkował, za 
to we Francji był wielkim auto-
rytetem moralnym jako patron 
dzieł ,miłosierdzia i misji. Być 

może machcińska płasko-
rzeźba jest jednym z pierw-
szych wizerunków świętego 
na ziemiach polskich, poza 
klasztorami ojców misjonarzy. 

Znakomity badacz hi-
storii parafii Dłużyna, ksiądz 
proboszcz Leszek Grzelak 
wiąże z kolei postawienie fi-
gury z działalnością bractwa  
miłosierdzia działającego w 
Dłużynie i przy sanktuarium 
Charbielińskim w XVIII w. To 
oczywiście bardzo możliwe. I 
jeszcze jedna tajemnica. Być 
może wyryta data to nie rok 
1735 a 1755! Zatarcie cyfry 
może być złudne!  Nie zmienia 
to faktu, że fundatorem figury 
mógł być Leszczyński, czy to 
jako król Polski, czy jako ksią-
żę Lotaryngii (zmarł w 1766 r. 
w wieku 89 lat). 

Na koniec jeszcze jedna 
ważna informacja. Nie byłoby 
już dawno tej figury, gdyby nie 
mieszkańcy Machcina, którzy 
w tajemnicy przed okupantem 
hitlerowskim zdemontowali 
monument i dobrze schowa-
li ratując ją od niechybnego 
zniszczenia. Szczególna jest 
tutaj rola pani Łucji Dudko-
wiak, strażniczki figury, która 
od dziesiątek lat z nabożnym 
wzruszeniem opiekuje się tym 
machcińskim skarbem.

Nawet jeśli by się okaza-
ło, że to jednak nie jest fun-
dacja królewska, to i tak jest 
to jedna z najpiękniejszych i 

najcenniejszych figur maryj-
nych na wielkopolskiej ziemi, 
omodlona tysiącami nabo-
żeństw majowych, do dzisiaj 
przy niej odprawianych przez 
panią Łucję i mieszkańców 
Machcina, którzy przez cały 
maj zapraszają na modlitwę 

przed jedną z trzech kapliczek 
maryjnych usytułowanych we 
wsi. Ja natomiast zachęcam 
zainteresowanych turystów 
do zatrzymania się przy tym 
pięknym zabytku, świadku 
wiary naszych przodków. 

Piotr Filipowicz
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Zachęcamy Państwa do utrwalania radosnych chwil 
dzieciństwa i nadsyłania zdjęć uśmiechniętych dzieci. Co 
miesiąc najciekawsze prace opublikujemy w Witrynie,  
a wszystkie zaprezentujemy na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego Śmigla.

Zdjęcie należy dostarczyć w wersji elektronicznej na 
adres mailowy witryna@smigiel.pl. W liście prosimy podać 
imię dziecka, jego wiek i miejscowość, w której mieszka. 
Należy także podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do 
osoby, która przesłała zdjęcie. Przesłanie fotografii jest rów-
noznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

Redakcja

Sernik z rosą
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Miesięczna Jagoda ze Śmigla

• Biblioteka poleca  •

Opowiadania bizarne – 
Olga Tokarczuk

Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Śmiglu zachęca do 
sięgnięcia po zaskakujące i 
nieprzewidywalne opowia-
dania, dzięki którym inaczej 
spojrzymy na otaczającą 
nas rzeczywistość.

Pochodzące z języka 
francuskiego słowo „bizar-
re” znaczy dziwny, zmienny, 
ale też śmieszny i niezwykły. 
Taka właśnie - zadziwiająca 
i wymykająca się wszelkim 

kategoriom jest książ-
ka Olgi Tokarczuk. 10 
opowiadań. Każde z 
nich toczy się w in-
nej przestrzeni. Wo-
łyń w epoce potopu 
szwedzkiego, współ-
czesna Szwajcaria, 
odległa Azja i wyima-
ginowane światy.

W każdej z tych 
przestrzeni Olga 
Tokarczuk odkrywa 
dziwność.

Skąd pochodzi 
poczucie dziwności? 
Czy dziwność jest 
cechą świata, czy 
może jest w nas? 
Czy zwyczajność w 
ogóle istnieje?

Rozmach fabularny i te-
matyczny, a także zmienny 
rytm opowiadań sprawiają, 
że czytelnik ani przez chwilę 
nie może być pewny tego, 
co wydarzy się na kolejnej 
stronie. Olga Tokarczuk 
wytrąca z poczucia bezpie-
czeństwa i skłania do reflek-
sji nad współczesnym świa-
tem i nami samymi, czyni to 
czasem żartobliwie lub za 
pomocą makabreski, a w 
kilku przypadkach także za 
pomocą dystopijnych wizji.

Składniki: 
ciasto: 2 szklanki mąki, 4 żółtka, 1 szklanka cukru, 3/4 

kostki margaryny,  1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
masa serowa: 1 kg. sera śmietankowego, 1 szklanka 

cukru, 3 całe jajka, 1 budyń śmietankowy, 1 cukier wanili-
nowy, 2 szklanki mleka, skórka pomarańczowa.

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto zagnieść, tak jak na kru-

che ciasto i wyłożyć spód i boki blaszki. Składniki na masę 
serową wymieszać, a na końcu dodać 2 szklanki mleka. 
Wlać masę serową na ciasto i piec 30 minut. Następnie 
ubić białka, które zostały od ciasta z 1/2 szklanki cukru i 
z 1 łyżką mąki ziemniaczanej. Wyłożyć na masę serową i 
piec jeszcze 30 minut.

 

Prosty przepis na sernik prezentuje Anna Dziwak z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Spławiu. Ciasto idealne do 
popołudniowej kawy.

Zmarł w wieku 66 
lat. Pozostawił w smutku 
pogrążoną żonę, dzieci 
i wnuki. Całe swoje za-
wodowe życie związany 
był ze Śmiglem. Tutaj od 
blisko 40 lat jako lekarz 
pełnił służbę medycz-
ną, lecząc kilka pokoleń 
mieszkańców ziemi śmi-
gielskiej. Swoją troskę i 
ciepło dzielił pomiędzy 

Pożegnaliśmy Tadeusza Derwicha
pacjentów i rodzinę. Najbliż-
si wspominają go jako uwiel-
bianego przez wnuczęta 
najwspanialszego dziadka; 
głowę rodziny, w której żona 
i dzieci znajdowały oparcie.

Do Śmigla trafił na po-
czątku swojej drogi za-
wodowej. Serdeczność 
mieszkańców i atmosfera 
miasta wiatraków sprawi-
ła, że szybko zamieszkał 

tu z całą rodziną. Aktywnie 
walczył o ciągłość opieki 
medycznej w okresie po-
wstawania kas chorych i 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Współtworzył 
Przychodnię Lekarza Ro-
dzinnego pełniąc do końca 
życia funkcje jej kierow-
nika. Współpracował  z 
władzami samorządowy-
mi gminy i powiatu. 11 lat 
temu kandydował do Rady 
Powiatu, aby z ramie-
nia samorządu wspierać 
śmigielską społeczność. 
Wielkim szacunkiem i ser-
decznością darzył swoich 
współpracowników, lekarzy 
i personel medyczny.

Jednak najważniejsza dla 
niego była służba drugiemu 
człowiekowi. Otaczał pomocą 
medyczną pacjentów w każ-
dy z możliwych sposobów. 
Przez wiele lat wspierał me-
dycznie śmigielskich koleja-

rzy i ich rodziny, troszczył 
się o dzieci z tutejszych 
szkół, uczestniczył w ży-
ciu sportowym i rekreacyj-
nym zapewniając pomoc 
podczas imprez i spotkań 
mieszkańców. Był goś-
ciem w niejednym domu 
pomagając choremu i 
wspierając jego rodzinę. 
Swoim spokojem i opano-
waniem dawał poczucie 
bezpieczeństwa, gwaran-
tował rzetelną pomoc ratu-
jąc zdrowie i życie.

Kiedy nadszedł dzień, 
w którym sam mógłby 
tej pomocy potrzebo-
wać - nie zwrócił się o 
nią do nikogo. Odszedł 
nagle, niespodziewanie, 
we śnie. Dobro drugiego 
człowieka zawsze było 
dla niego ważniejsze niż 
jego własne zdrowie.

Dagmara 
Derwich-Grzegorzewska

***
Składamy serdeczne podziękowania burmistrz Śmi-

gla, Małgorzacie Adamczak, przewodniczącemu Rady 
Miejskiej, Wiesławowi Kasperskiemu, lekarzom i pracow-
nikom Przechodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu oraz 
wszystkim, którzy towarzyszyli nam w chwilach pożeg-
nania śp. Tadeusz Derwicha za słowa wsparcia i otuchy

pogrążona w smutku 
żona Grażyna Polewska-Derwich 

wraz z dziećmi i ich rodzinami


