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13 października był ważnym dniem dla naj-
młodszych dzieci z Przedszkola w Śmiglu. 
W obecności: pani Dyrektor, przedstawicieli 
Rady Rodziców, Burmistrz Śmigla i Skarbnik 
Śmigla dzieci przyrzekały: nie grymasić i nie 
szlochać, zawsze swoje panie kochać, grzecz-
nie bawić się i fikać, w mig zajadać z talerzyka, 
a co najważniejsze – zawsze być zuchami i być 
dobrymi kolegami. Po złożeniu przysięgi, pani 
dyrektor magicznym ołówkiem mianowała ich 
Przedszkolakami.

MM

Pasowanie
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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.

We współpracy Gminy 
Śmigiel z Samorzą-

dem Województwa Wielko-
polskiego zostały zrealizowa-
ne kolejne przedsięwzięcia 
na ziemi śmigielskiej. Po-
wstały dwie pętle rowerowe 
w ramach zadania pn. „Trasy 
rowerowe - Śmigielska Pętla 
Wschodnia i Śmigielska Pę-
tla Zachodnia”, a także prze-
prowadzono „Remont po-
mieszczeń sanitariatów klubu 
sportowego Pogoń Śmigiel”.

Zakres pierwszej z inwesty-
cji obejmował oznakowanie 
tras, zamontowanie 4 stacji 
naprawczych rowerów oraz 
zamontowanie map prezentu-
jących trasy. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 27.518,70 zł 
z czego 13.750,00 zł to przy-
znana dotacja z Urzędu Mar-

Kolejne inwestycje
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego.

Z programu „Szatnia na 
medal” dofinansowano jedno 
zadanie remontowe pt. „Re-
mont pomieszczeń sanitaria-
tów klubu sportowego Pogoń 
Śmigiel”. Zakres robót obej-
mował: przebudowę układu 
ścian działowych wewnętrz-
nych, remont posadzek, 
ścian i sufitów, wymianę drzwi 
wewnętrznych, wymianę in-
stalacji i osprzętu sanitarne-
go, dostosowanie instalacji 
sanitarnej i elektrycznej do 
zmiany układu funkcjonalne-
go pomieszczeń sanitarnych. 
Całkowity koszt zadania to 
199.650,73 zł. Przekazana 
dotacja z UMWW wynosi 
99.800,00 zł. 

MT

14 września 2021 r. w bu-
dynku Zespołu Szkół w Starym 
Bojanowie przy ul. Szkolnej 
zakończono realizację za-
dania pn. „Zmiana sposobu 
ogrzewania z kotła na węgiel 
na kocioł gazowy konden-
sacyjny w budynku Zespołu 
Szkół w Starym Bojanowie”. 

Zadanie to dofinansowano 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w formie uma-
rzalnej pożyczki. Wartość 
umorzenia wynosi 20% kosz-
tów kwalifikowalnych. 

W ramach realizacji za-
dania wykonano: demontaż 

Walcząc 
z zanieczyszczeniem

starego pieca węglowego, 
instalację gazową w kotłow-
ni, w tym zakup i montaż 
3 kotłów gazowych konden-
sacyjnych o łącznej mocy 196 
kw, zakupiono i zamontowa-
no wkład kominowy, zamon-
towano elementy osprzętu do 
kotłów i instalacji gazowej, 

wykonano niezbędne prace 
ogólnobudowlane i elektrycz-
ne. Wykonano również insta-
lację gazową w kuchni. 

Wartość inwestycji wy-
nosi 140.904,86 zł z czego 
112.669,20 zł to umarzal-
na pożyczka na pokrycie 
100 % kosztów kwalifikowal-
nych projektu. MT

Przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła 
na węgiel na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku 
Zespołu Szkół w Starym Bojanowie” dofinansowano ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl

Mieszkańcy Przysieki Polskiej postanowili przypo-
mnieć opinii publicznej o problemie związanym 

z pożarami pojawiającymi się na terenie ich sołectwa.
12 października 2021 roku od 7:30 do 15:00 maszero-

wali w kółko na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Bruszczewskiej i Piaskowej uniemożliwiając w ten 
sposób wjazd ciężarówkom przywożącym śmieci do za-
kładu.

AJ

Cech Rzemiosł Różnych w Śmiglu 8 października ob-
chodził jubileusz 30-lecia powstania.

Uroczystości odbyły się w restauracji „Marta” w Śmiglu. 
MM, foto Foto-Elf Śmigielskie Koło Stowarzyszenia Diabetyków obcho-

dziło 18 października uroczystości 40-lecia Polskie-
go Stowarzyszenie Diabetyków. MM, foto Foto-Elf
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W terminie 18.10.-21.10.2021 odbyła się jesien-
na edycja nasadzania drzewek w ramach akcji 

„Drzewko Życia” 2021 rok.
Łącznie na terenie gminy Śmigiel zostało nasadzonych 

50 drzew różnych gatunków, m.in.: jarzębin, śliwowiśni, 
lip, brzóz i głogów.

AJ

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Na-
rodowej był okazją do złożenia podziękowań dy-

rektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty ze szkół 
z gminy Śmigiel, a także do przyznania nagród. Burmistrz 
Śmigla spotkała się z nimi w sali widowiskowej Centrum 
Kultury w Śmiglu.

Nagrody Burmistrza Śmigla otrzymały: Magdalena 
Szczepaniak-Krupa ze Szkoły Podstawowej w Starej 
Przysiece Drugiej, Ewa Szmyt-Grzelczyk z Zespołu Szkół 
w Starym Bojanowie, Renata Kamieniarz i Alicja Przyby-
łek ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu, Milena Jagodziń-
ska z Zespołu Szkół w Czaczu, Magdalena Bartkowiak 
ze Szkoły Podstawowej w Bronikowie oraz Kamila Stam 
z Przedszkola w Śmiglu.

Spotkanie połączone było ze złożeniem podziękowań 
nauczycielom i pracownikom oświaty odchodzącym na 
emeryturę. W tym gronie znalazły się: Jolanta Szymlet 
i Małgorzata Drobnik ze Szkoły Podstawowej w Broniko-
wie, Maria Szudra i Elżbieta Kucharska z Zespołu Szkół 
w Czaczu, Krystyna Szklarska i Halina Iwanowicz ze Szko-
ły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej, Małgorzata 
Wojtkowiak, Maria Skrzypczak, Irena Ciesielska, Zenobia 
Thiel, Małgorzata Wojtkowiak i Wiesława Majsner z Ze-
społu Szkół w Starym Bojanowie, Renata Dosz, Alina 
Gromnicka-Tańska, Violetta Dębniak oraz Iwona Nawroc-
ka ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu. MM

Przedszkole Publiczne nr 2 Malowane Misie w Starym 
Bojanowie działa już drugi rok, jednak ze względu 

na pandemię dopiero dzisiaj mogło zostać oficjalnie otwar-
te. Dzisiejsza uroczystość pokazała, że nowa placówka 
to wspaniałe miejsce zapewniające dzieciom bezpiecz-
ny kąt. Dziękuję pani dyrektor, wszystkim pracownikom 
przedszkola oraz kadrze pedagogicznej za nieocenioną 
pracę - burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak.

AJ

16 października odbył się 
jubileusz 90-lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Cza-
czu. Święto tym bardziej ra-
dosne, że była to też okazja 
do oficjalnego przekazania 
nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego, który kilka 
tygodni temu zawitał w czac-
kiej strażnicy.

Koszt zakupu wozu to 
838.860,00 zł, z czego 
405.000,00 zł stanowiły środ-
ki z budżetu Gminy Śmigiel. 
Kwotę 400.000,00 zł prze-
kazało MSWiA, 20.000,00 zł 

Nowy wóz dla Jubilatki

Starosta Kościański, a pozo-
stała kwota to środki własne 
jednostki oraz pieniądze po-
zyskane od sponsorów. MM
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3 października br. odbyła 
się premiera przedstawienia 
„Czerwony Kapturek” w wy-
konaniu grupy teatralno-lite-
rackiej „Małe Zwierciadło”. 
Grupa działa od kilku lat przy 

Czerwony Kapturek
Centrum Kultury w Śmiglu, 
a jej instruktorką jest Kinga 
Kaźmierczak.

Z zaproszenia na spekta-
kle skorzystały m.in. śmigiel-
skie przedszkolaki. M.D. 

29 września w Ogólnopol-
ski Dzień Głośnego Czytania 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Śmiglu zaprosiła śmigiel-
skich przedszkolaków na 
wspólne czytanie bajek.

Dzieciom czytali: Marcin 
Jurga - zastępca burmistrza 

Czytali bajki
Śmigla, Piotr Błaszkowski 
- dyrektor Centrum Kultury 
w Śmiglu oraz pracownicy 
CK - Barbara Mencel i Piotr 
Majer. Dodatkową atrakcją 
dla dzieci były odwiedziny 
Kota w butach. 

AL

Od 1 do 3 października 
2021 r w Drzonkowie odby-
wały się rozgrywki tenisowe 
w ramach I Grand Prix Pol-
ski Żaczek. Z bardzo dobrej 
strony zaprezentowała się 
na nich Zuzanna Wieczorek, 
która w stawce najlepszych 
zawodniczek w Polsce za-
jęła 9 miejsce. W całych 
zawodach Zuzia wygrała 
5 pojedynków i zanotowała 
1 porażkę. 

Od 8 do 10 października 
2021 r. w Krakowie odbyły się 
I Grand Prix Polski Kadetek 
i Kadetów. Wśród 128 startu-
jących do rywalizacji przystą-
piło aż 4 tenisistów Polonii: 
Katarzyna Nowak, Weronika 

Trybuła, Julia Borowska i Mi-
chał Kaźmierczak.

W piątek w eliminacjach do 
turnieju głównego Julia wy-
grała wszystkie swoje poje-
dynki, czym zapewniła sobie 
awans do I Grand  Prix.

W sobotę jako pierwszy 
do boju ruszył Michał, który 
uplasował się na miejscu 17. 
Weronika wywalczyła 49 po-
zycję, a Kasia miejsce 33.

Najmłodsza z dziewczyn 
Julia zanotowała najlepszy 
występ zajmując ostatecznie 
9 lokatę w kraju. Warto do-
dać, że rywale Julii i Michała 
byli od nich starsi.

Eryk Hertmanowski 
foto KS Polonia

Kolejne sukcesy Polonii

9 października odbył się 
rajd rowerowy w ramach 
XV Śmigielskiej Jesieni Tury-
stycznej. Impreza zorganizo-
wana została przez Ośrodek 
Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu oraz Szkołę Pod-
stawową im. por. Stefana 
Rysmanna w Bronikowie, na 
terenie której znajdowała się 
tegoroczna meta.

Po dotarciu na miejsce 
każdy otrzymał pamiątkowy 
znaczek okolicznościowy, 
wodę oraz drożdżówkę. Dla 
uczestników rajdu zostały 
przygotowane konkursy „na 
wesoło”, w których każdy 
mógł spróbować swoich sił. 
Turyści zmierzyli się m.in. 
w takich konkurencjach jak: 
najwolniejsza jazda na ro-
werze, slalom, rzuty do celu, 
workowe sanki i nawijanie 

Jesienna Turystyka
sznurka na palik. Dla naj-
lepszych w poszczególnych 
konkursach przewidziano 
drobne nagrody, a dla naj-
liczniej reprezentowanej gru-
py puchar. 

Najlepsi w konkursach 
okazali się :
- wśród dzieci i młodzieży: 
Piotr Wieczorek, Julia Swo-
racka i Wanessa Matuszczak 
ze Śmigla, Julia Bobowska 
ze Starego Bojanowa oraz 
Aleks Walkowiak z Broniko-
wa,
- wśród dorosłych: Danuta 
Strzelczyk ze Śmigla, Mie-
czysław Mikołajczak z Ko-
ściana, Maria Stankowiak 
ze Skarżynia, Stefan Mencel 
z Brenna oraz Marian Nowak 
z Kościana.

Puchar otrzymała grupa 
z Kościana. OKFiR

Rozśpiewany Śmigiel – pod taką nazwą odbył się 
17 października koncert w śmigielskim Centrum 

Kultury. Był to już drugi koncert o tej nazwie, prezentujący 
postępy wokalne dzieci i młodzieży biorących udział w za-
jęciach odbywających się w naszej placówce. Koncert przy-
gotowały instruktorki - Hanna Chlebowska, prowadząca 
Studio Piosenki „Muzol” i Emilia Ziegler prowadząca „Śmi-
gielski Chór Dziecięco-Młodzieżowy”. Na scenie wystąpiło 
około 50. młodych wokalistów. Chórowi, który wystąpił po-
dzielony na trzy grupy wiekowe, akompaniował Piotr Majer. 
Studio Piosenki reprezentowały: Maria Stachowska, Mar-
tyna Nijaka, Nikola Kubiak i Weronika Buśko.

Przypominamy, że zarówno wymienione wyżej grupy, 
jak i chór „Harmonia” szukają nowych głosów. Uczestnic-
two w zajęciach to nie tylko możliwość kształcenia sztuki 
wokalnej, ale i okazja do poznania nowych osób i świetna 
zabawa. M.D.
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Piknik Zdrowia 2021 
z Małgorzatą Glinką odbył 
się 9 października. Wszyst-
kie atrakcje miały miejsce na 
obiektach Ośrodka Kultury 
Fizycznej i Rekreacji w Śmi-
glu oraz przy amfiteatrze. Or-
ganizatorem imprezy był Klub 
UKS Śmigiel, a współorgani-
zatorami: Urząd Miejski Śmi-
gla, Przedszkole w Śmiglu, 
Szkoła Podstawowa w Śmi-
glu, Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Śmiglu oraz Cen-
trum Kultury w Śmiglu.

W pikniku wzięło udział bli-
sko 160 dzieci i ich rodzice. 
Jako, że był to festyn zdro-
wia, wszystkie atrakcje miały 
charakter sportowy. Odbyły 
się: biegi dla dzieci w ka-
tegoriach wiekowych 2010 
– 2014, joga, marsz nordic 
walking oraz można było 
spróbować sił na ławeczce 
wyciskając sztangę. Gościn-
nie na imprezie pojawiła się 
również Marina Laikina, pół-
finalistka 10 edycji programu 
„Mam talent” oraz Spiderman 
ze swoją ekipą z Gumowej 

Małgorzata Glinka ponownie odwiedziła Śmigiel
Akademii. Wszystkie dzieci 
mogły w dowolnej ilości ko-
rzystać z zamków dmucha-
nych. 

Jednocześnie w ramach 
Gminnego Dnia Przedszko-
laka na boisku „Orlik” odby-
ły się wyścigi na rowerkach 
biegowych dla dzieci przed-
szkolnych. 

Piknik oprócz promocji 
zdrowia poprzez aktywne 
spędzanie czasu wolnego 
był również wydarzeniem po-
święconym zbiórce pieniędzy 
na najdroższy lek świata dla 
malutkiej Marysi z Brenna.

Gościem specjalnym tego 
przedsięwzięcia była polska 
siatkarka Małgorzata Glin-
ka – Mogentale, wielokrot-
na reprezentantka Polski, 
założycielka przedsięwzię-
cia „Glinka Academy”, która 
zrzesza 16 klubów siatkar-
skich z całej Polski.  Klub 
siatkarski UKS Śmigiel od 
kilku lat jest jednym z nich. 
To efekt trójstronnej umowy 
partnerskiej podpisanej mię-
dzy Małgorzatą Glinką, UKS 

Śmigiel oraz Gminą Śmigiel. 
Zakres współpracy obejmu-
je organizację wspólnych 
projektów i przedsięwzięć 
promujących piłkę siatko-
wą oraz imprez i wydarzeń 
o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym, zwiększających 
aktywność i efektywność 
działań w rozwoju sportu 
wśród dzieci i młodzieży, ale 
co najistotniejsze: wsparcie 
rzeczowe oraz sprzętowe na 
rzecz Klubu, wprowadzenie 
jednolitego systemu szkole-
niowego dla trenerów oraz 
członków klubu; programo-

wanie i organizowanie zajęć, 
szkoleń, seminariów, kon-
ferencji dla trenerów, dzieci 
oraz rodziców należących do 
Klubu ,organizowanie, współ-
organizowanie i wspieranie 
zajęć sportowych, turnie-
jów, wypoczynku dla dzieci 
uczestniczących w szkoleniu 
siatkarskim, wsparcie or-
ganizacyjne i merytoryczne 
dla trenerów prowadzących 
zajęcia siatkarskie w Klubie, 
czy wsparcie lekarzy, fizjote-
rapeutów, kinezjoterapeutów 
oraz trenerów mentalnych.

MM

17 października jubileusz 20-lecia obchodził Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy Stare Bojanowo. Po części 
oficjalnej i wręczeniu podziękowań dla najbardziej za-
służonych, odbył się mecz ligowy w ramach 8 kolejki A 
Klasy z Piastem Nowy Belęcin.  Mecz zakończył się zwy-
cięstwem jubilatów wynikiem 3:2.

MM

Utalentowana ultramaratonka, biegaczka górska ko-
chająca domową wegetariańską kuchnię Joanna Piątek, 
mieszkanka Katowic postanowiła podzielić się z naszy-
mi czytelnikami przepisem na „zmodernizowane babcine 
pierogi na mące orkiszowej z kapustą i grzybami”.

Składniki na farsz:
300 g kapusty kiszonej, 1 szt. cebuli, 1 łyżka masła kla-
rowanego, do smaku: sól himalajska, pieprz, zioła pro-
wansalskie

Składniki na ciasto:
300 gramów mąki orkiszowej pełnoziarnistej, 0,5 łyżeczki 
soli himalajskiej, 200 ml ciepłej wody

Dodatki:
Pestki dyni, nasiona słonecznika 

Wykonanie:
Kapustę gotujemy w wodzie przez około 30 minut. 

Następnie odcedzamy na sitku. Cebulę kroimy w kostkę 
i podsmażamy na złocisty kolor na maśle klarowanym. 
Do podsmażonej cebuli dodajemy ugotowaną kapustę 
i smażymy przez około 5 minut. Poprawiamy farsz solą, 
pieprzem i ziołami prowansalskimi. Pozostawiamy do 
wystygnięcia. Do mąki dodajemy sól i lekko mieszamy. 
Następnie dolewamy ciepłej wody i wyrabiamy ciasto do 
momentu, aż zacznie odchodzić od dłoni. Odstawiamy je 
na 5 minut pod przykryciem, by „odpoczęło”. Wałkujemy 
ciasto na grubość około 0,3 cm, a następnie szklanką 
wykrawamy krążki. Na krążki nakładamy łyżeczką farsz 
i zlepiamy boki. Układamy pierogi na posypanym mąką 
talerzu. Pierogi gotujemy w lekko osolonej wodzie. Od 
czasu ich wypłynięcia na powierzchnię, odliczamy 3 mi-
nuty i wyciągamy z wody. Na suchej patelni prażymy na-
siona słonecznika i pestki dyni i posypujemy nimi pierogi.

PIEROGI INACZEJ
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Z POLICJI
24 września – Śmigiel
Około godziny 17:11 pra-
cownik jednego ze skle-
pów w Śmiglu zawiadomił 
o kradzieży artykułów spo-
żywczych na łączną kwotę 
511,14 zł. Prowadzone jest 
postępowanie w tej sprawie.

25 września – gmina Śmi-
giel
Około godziny 9:43 mieszka-
niec gminy Śmigiel zawiado-
mił o kradzieży z terenu jego 
posesji worka z zawartością 
ziaren kukurydzy o wartości 
130,00 zł. Prowadzone jest 
postępowanie w tej sprawie.

28 września – Śmigiel
Około godziny 6:19 w jednym 
z zakładów na terenie gminy 
Śmigiel policjanci przepro-
wadzili interwencję wobec 
pracownika, który znajdował 
się w stanie nietrzeźwości. 
Badanie wykazało 2,3 pro-
mila w organizmie. Osobę 
ukarano mandatem za spo-
żywanie alkoholu w miejscu 
objętym zakazem.

28 września – Śmigiel
Około godziny 16:26 w Śmi-
glu, na terenie jednej z firm, 

policjanci przeprowadzili in-
terwencję wobec osoby, któ-
ra leżała na posadzce. Oso-
bą tą okazał się być 48-letni 
mieszkaniec Śmigla. Po 
zbadaniu przez ratowników 
medycznych został przewie-
ziony i osadzony w KPP do 
czasu wytrzeźwienia. Postę-
powanie wyjaśniające prowa-
dzi KPP w Kościanie.

30 września – Śmigiel
Około godziny 8:00 na 
ul. Iwaszkiewicza 35-letnia 
mieszkanka gminy Śmigiel 
kierując pojazdem marki 
Suzuki Swift nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu 
kierującej pojazdem marki 
Renault Espace 36-letniej 
mieszkance tej samej gminy. 
Kierujące były trzeźwe i nie 
doznały obrażeń. Na spraw-
czynię kolizji nałożono man-
dat karny.

2 października – Przysieka 
Polska
Około godziny 10:36 pod-
czas prac na swojej posesji, 
32-letni mieszkaniec gminy 
Kościan, spadł z dachu bu-
dynku. Na skutek odniesio-
nych obrażeń został prze-

mieszczony transportem 
lotniczym do szpitala w Lesz-
nie. Okoliczności zdarzenia 
wyjaśnia KPP w Kościanie.

3 października – Śmigiel
Około godziny 6:08, na 
ul. Leszczyńskiej, 53-letni 
mieszkaniec Śmigla nie opa-
nował prowadzonego przez 
siebie pojazdu audi i uderzył 
w znak drogowy. Sprawca 
kolizji był trzeźwy i nie ob-
niósł żadnych obrażeń. Uka-
rany został mandatem.

3 października – Śmigiel
Około godziny 16:01, na ul. 
Kilińskiego, 18-letni mieszka-
niec gminy Kościan kierując 
pojazdem marki VW Passat 
nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu pojazdowi mar-
ki Seat Ibiza, kierowanemu 
przez 70-letniego mieszkań-
ca Śmigla. Uczestnicy byli 
trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. 
Na sprawcę kolizji nałożono 
mandat karny.

8 października – droga S5
Ok. 15:30, na śmigielskim 
odcinku drogi ekspresowej 
S5 prowadzącej w kierunku 
Poznania, 30-letnia miesz-
kanka Poznania kierując 
pojazdem marki Kia Ceed, 
zjechała na pobocze, gdzie 
pojazd dachował. Kierująca 

była trzeźwa, odniosła nie-
groźne obrażenia. Czynności 
wyjaśniające prowadzi KPP 
w Kościanie.

8 października – Nowa 
Wieś
Około godziny 16:30 patrol 
policji zatrzymał do kontroli 
drogowej kierującego pojaz-
dem marki Renault Captur 
45-letniego mieszkańca gmi-
ny Śmigiel. Badanie trzeź-
wości wykazało 0,77 promila 
alkoholu w organizmie męż-
czyzny.

10 października – Kościan
Około godziny 6:08 na dwor-
cu kolejowym, w pociągu 
relacji Wrocław-Poznań, po-
licyjny patrol przeprowadził 
interwencję wobec pasaże-
rów - 40-letniego mieszkań-
ca Kościana oraz 36-letniego 
mieszkańca gminy Śmigiel, 
którzy zaśmiecali skład, 
zachowywali się agresyw-
nie wobec obsługi pociągu, 
używały słów wulgarnych, 
nie podawali swoich danych 
osobowych oraz nie stoso-
wali się do wydawanych po-
leceń. Osoby doprowadzono 
do KPP w celu wytrzeźwie-
nia. Sporządzono dokumen-
tację służącą przygotowaniu 
wniosku o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Kościanie.

14 października Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu odwiedziły seniorki z Klubu Seniora „Tęcza”. Panie przyszły na 
kreatywne warsztaty, by stworzyć personalny kalendarz na następny rok. Najpierw wybierały tło, dopasowując je do pory 
roku, później dekorowały strony kalendarza różnymi wycinankami, naklejkami i aplikacjami. Taki kalendarz będą mogły 
schować do torebki i nosić jako notatnik lub powiesić na ścianie w domu. Zajęcia prowadziła Joanna Lajsner.

Ponadto, w MBP rozpoczął się cykl warsztatów dla przedszkolaków  oraz uczniów klas I-III. Tematem zajęć w paździer-
niku jest jesień w różnych ujęciach. Działalność rozpoczęła również Grupa Zabawowa „Śmigielaczek” oraz Klub Malucha. 
Zarówno grupa jak i klub podzielone zostały na dwie grupy, liczące po 10 dzieci, a zajęcia odbywają się naprzemiennie 
we wtorki i czwartki. Warsztaty oraz zajęcia dla dzieci prowadzi Barbara Mencel.

J.L. fot. MBP
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·  Biblioteka 
poleca  ·Rozmowa o przygodzie z tańcem i nie tylko

Eugeniusz Kurasiński ze 
Śmigla jest postacią znaną 
w Śmiglu. Kojarzony jest nie 
tylko jako dyrektor Centrum 
Kultury w Śmiglu z ponad 
20. letnim stażem, ale także 
jako założyciel i instruktor 
ZPiT „Żeńcy Wielkopolscy” 
oraz wielki orędownik kultu-
ry ludowej. W sierpniu prze-
szedł na zasłużoną emery-
turę.  Poniżej prezentujemy 
naszym czytelnikom osobę, 
która mimo, że nie jest rodo-
witym Śmigielaninem, odda-
ła miastu wiatraków swoje 
serce.

Anita Kasperska (AK): 
Wiem, że nie jesteś rodo-
witym Śmigielaninem, jaka 
historia wiąże się z zamiesz-
kaniem na stałe w mieście 
wiatraków?

Eugeniusz Kurasiński 
(EK): Pochodzę z miejsco-
wości Oporówko (35 km od 
Śmigla) w gminie Krzemie-
niewo. Po studiach na ów-
czesnej Akademii Rolniczej 
w Poznaniu trafiłem do Stacji 
Hodowli Roślin w Wiatrowie 
koło Wągrowca. Pracowa-
łem tam jako mechanizator 
rolnictwa. Krótko po rozpo-
częciu tej pracy powołano 
mnie do wojska. Był to rok 
1980. W kraju wrzało. „So-
lidarność” dochodziła do 
głosu. Po służbie w wojsku 
wróciłem do SHR Wiatrowo, 
ale coś mnie ciągnęło do 
pracy z młodzieżą. Pewne-
go razu odwiedziłem znajo-
mego księdza w Solcu No-
wym, który podczas studiów 
był naszym duszpasterzem 
akademickim. Podzieliłem 
się z nim  myślą o chęci pra-
cy w szkole, a on skierował 
mnie do ówczesnego dy-
rektora Zespołu Szkół Rol-
niczych w Powodowie. Tam 
dowiedziałem się, że oni nie 
potrzebują mechanizatora 
rolnictwa, ale ponoć poszu-
kuje takiej osoby dyrektor 
Zespołu Szkół Rolniczych 
w Nietążkowie. Dyrektorem 
był wtedy nieżyjący już Se-
weryn Miedziński, który za-
kładał  wówczas trzyletnią 
szkołę zawodową mechani-
zacji rolnictwa. Przyjął mnie 
do pracy i „obdarował”  wy-
chowawstwem klasy oraz 
służbową kawalerką miesz-
czącą się w budynku szkol-
nym. W szkole poznałem 
moją świętej pamięci żonę  

- Hannę Turkowską - roma-
nistkę i polonistkę. Kilkana-
ście lat mieszkaliśmy w Nie-
tążkowie, a od 2004 roku 
w Śmiglu, w domu rodzinnym 
mojej żony, gdzie mieszkam 
do dzisiaj.

(AK): Jak rozpoczęła się 
twoja przygoda z tańcem 

i oczywiście ZPiT „Żeńcy 
Wielkopolscy”?

(GK): Przygoda z tańcem 
zaczęła się na studiach. Tro-
chę przez przypadek trafiłem 
do Zespołu Pieśni i Tańca 
„Łany”, który wtedy właści-
wie dopiero się tworzył przy 
ówczesnej Akademii Rolni-
czej w Poznaniu. Zaczęło 
się od obozu szkoleniowego 
w maju 1976 roku. Szcze-
rze mówiąc, miałem cichy 
plan go zaliczyć i dać sobie 
spokój, ale poznałem tam 
lepiej, nie tylko prowadzące-
go  zespół  Wacława Wojcie-
chowskiego, ale i tańczących 
w nim studentki i studentów. 
Byli to wspaniali ludzie „do 
tańca i do różańca”. Z wielo-
ma z nich utrzymuję kontakt 
do dzisiaj. Po roku tańczenia 
w „Łanach” wybrano mnie 
przewodniczącym samorzą-
du zespołu. Wtedy to było 
równoznaczne z objęciem 
funkcji kierownika organi-
zacyjnego zespołu. Była to 
dla mnie prawdziwa szkoła 
życia i nigdy nie myślałem, 
że wiedza oraz umiejętności 
tam zdobyte będą mi później 
przydatne. Kiedy trafiłem do 
ZSR w Nietążkowie i dyrek-
tor Miedziński dowiedział 
się o tym, że jestem byłym 
tancerzem ZPiT „Łany” za-
proponował mi założenie 
zespołu folklorystycznego 
w Nietążkowie. Nie bardzo 
chciałem, bo uważałem, 
że co innego tańczyć, a co 

innego prowadzić, czy bu-
dować taki zespół od zera.  
Na początku, przez  prawie 
rok, za zgodą i namową 
wyżej wymienionego dyrek-
tora prowadziłem w ZSR 
w Nietążkowie sekcję judo. 
Oprócz tego, że tańczyłem 
w „Łanach”, to równolegle 

przez pierwsze lata studiów, 
uczestniczyłem w zajęciach 
judo. Nie miałem jednak 
uprawnień trenerskich. Brak 
funduszy w szkole na stwo-
rzenie odpowiednich warun-
ków do działania tej sekcji 

sprawił, że zrezygnowałem 
z dalszego jej prowadzenia. 
Wtedy pan Miedziński za-
proponował mi po raz ko-
lejny poprowadzenie kółka 
tanecznego, które miało być 
zaczątkiem zespołu folklo-
rystycznego. Na pierwszym 
spotkaniu, które odbyło się 
23 września 1982 roku w auli 
ZSR w Nietążkowie było 35 
uczniów, w tym tylko 2 chłop-
ców! Przez pierwszy rok 
uczyłem młodzież głównie 
tańców towarzyskich, współ-
czesnych i integracyjnych. 
Potem zacząłem dokładać 
tańce narodowe i regional-
ne. W międzyczasie zrobiłem 

kurs kwalifikacyjny instruk-
tora tańca. Z czasem kółko 
taneczne zostało przekształ-
cone w ZPiT „Żeńcy Wielko-
polscy”. Prowadzi go od wie-
lu lat mój wychowanek Rafał 
Rosolski, a ja od ponad 10 
lat prowadzę grupę taneczną 
dorosłych, która działa w ra-
mach tegoż zespołu. 

(AK): Co sprawiło, że 
zgłosiłeś swoją kandyda-
turę na dyrektora Centrum 
Kultury w Śmiglu?

(EK): W 2000 r. na mocy 
prawa rozwiązano kolegia 
nauczycielskie w naszym 
kraju, a ja wówczas praco-
wałem w takim kolegium 
w Lesznie. Miałem co praw-
da propozycje pracy w Pań-
stwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Lesznie, która 
wtedy powstawała i przej-
mowała kierunki nauczania 
po leszczyńskim kolegium. 
Zaproponowano mi w pierw-
szym roku pracy w PWSZ tak 
małą liczbę godzin zajęć, że 
nie było to dla mnie opłacal-
ne. Szukałem więc czegoś 
innego. Jak się okazało zo-
stał wtedy ogłoszony kon-

kurs na dyrektora Centrum 
Kultury w Śmiglu, do którego 
stanąłem i…wygrałem! Od 
5 stycznia 2001 roku rozpo-
cząłem pracę jako nowy szef 
tej gminnej instytucji kultury.

(AK): Wiem, że udzielasz 
się społecznie, opowiedz 
o tej stronie twojej działal-
ności.

(EK): Oprócz pracy zawo-
dowej zawsze udzielałem 
się społecznie. Do dzisiaj 
jestem członkiem zarządu 
Śmigielskiego Towarzystwa 
Kulturalnego i stowarzy-
szenia „Światło Nadziei”. 
Honorowym członkiem z nr 
1 jestem w Stowarzyszeniu 

„Marianna i Róże” – Ja-
nina Fedorowicz, Joanna 
Konopińska 

„Marianna i róże” to rodzaj 
pamiętnika napisanego przez 
Janinę Fedorowicz i Joannę 
Konopińską  na podstawie 
zachowanego archiwum ro-
dzin Malinowskich i Jasiec-
kich, osiadłych w Wielkim 
Księstwie Poznańskim na 
przełomie XIX i XX wieku 
oraz różnych źródeł histo-
rycznych dotyczących tego 
okresu. Książka przedstawia 
przede wszystkim dzieje zie-
miańskiej rodziny, jej zwy-
czajów, tradycji, „spisanych” 
przez Mariannę z Malinow-
skich Jasiecką dla jej dzieci. 

Marianna Jasiecka wspo-
mina wydarzenia, którymi 
żyła Wielkopolska w dobie 
panowania pruskiego. Znacz-
ne partie wspomnień są po-
święcone walce ziemiaństwa 
i chłopstwa polskiego z ger-
manizacyjną polityką Prusa-
ków na przykładzie działal-
ności Kółek Rolniczych i ich 
patrona M. Jackowskiego 
oraz ks. P. Wawrzyniaka.

Do interesujących epizo-
dów wspomnieniowych nale-
żą wzmianki autorki o pobycie 
Jana Kasprowicza oraz Igna-
cego Paderewskiego w Po-
znaniu. Rewelacyjnie brzmią 
uwagi Jasieckiej o „Czarnej 
Księdze” i jej domniemanym 
autorze A. Swinarskim, który 
swą konspiracyjną działalno-
ścią zwalczał pruską Komisję 
Kolonizacyjną. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Śmiglu zachęca czytel-
ników, aby zajrzeli w karty 
książki pt. „Marianna i róże”. 
Jest ona bowiem obrazem 
rodziny, której dobro było dla 
Marianny Jasieckiej najwyż-
szym nakazem moralnym 
i zarazem obrazem życia 
w Wielkopolsce w latach nie-
woli pruskiej.

Miłośników Folkloru „Żeńcy 
Wielkopolscy”, członkiem 
wspierającym w Towarzy-
stwie Śpiewu „Harmonia”, 
członkiem stowarzyszenia 
„Partnerstwo Lokalne” i wie-
loletnim członkiem Wielko-
polskiego Stowarzyszenia 
Krzewienia Kultury Ludowej 
z siedzibą w Poznaniu. Od 
2015 roku należę też do 
Polskiego Towarzystwa Lu-
doznawczego, dzięki czemu 
mogłem uczestniczyć w jego 
międzynarodowej konferen-
cji we Lwowie. Staram się 
także aktywnie uczestniczyć 
w życiu śmigielskiej parafii 
farnej. 

(AK): Na pewno masz na 
swoim koncie nagrody i wy-
różnienia. Proszę pochwal 
się nimi.

 (EK): Mam ich trochę, ale 
nie będę się nimi chwalił, bo 
nigdy nie robiłem niczego dla 
nagrody. Jeśli ktoś docenił, 
to co robię czy robiłem, to 
było bardzo miłe i dodawało 
skrzydeł do dalszej pracy.

(AK): Jak realizujesz się 
na emeryturze?

(EK): Nadal udzielam się 
w organizacjach, o których 
mówiłem wcześniej. Pró-
buję trochę podróżować do 
miejsc, których nie było mi 
dane wcześniej zobaczyć. 
Na zbyt wiele nie mogę so-
bie pozwolić, bo opiekuję się 
87-letnią teściową. Chciał-
bym odwiedzić przyjaciół 
z zespołu „Weseli Galicjanie” 
z Tarnopola na Ukrainie, ale 
póki co pandemia uniemożli-
wia mi wyjazd. Planuję kupić 
sobie rower i zacząć upra-
wiać turystykę rowerową po 
Polsce. Skutecznie mnie do 
tego zachęcili panowie Albert 
Pelec i Grzegorz Król pod-
czas podróży – niespodzian-
ki do Murkowskiego Jaru. 
Pracuję nad genealogią ro-
dziny i myślę o tym, aby po-
dzielić się wiedzą z dziedziny 
folkloru z szerszym gronem. 
O ile mi zdrowie na to pozwo-
li, chciałbym jak najdłużej 
móc służyć tym, którym jest 
po drodze ze mną i ratować 
nasze korzenie - kulturę lu-
dową i tożsamość narodową.

(AK): Dziękujemy za wy-
wiad i życzymy naszemu 
rozmówcy wielu ciekawych 
podróży i realizacji zaplano-
wanych przedsięwzięć i nie-
gasnącego entuzjazmu.


