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�Cicha noc...�
Prze¿ywali�my adwent jako czas radosne-
go oczekiwania na narodzenie Chrystusa.
W ko�cio³ach i domach mo¿na by³o za-
uwa¿yæ wieñce adwentowe ze �wierko-
wych ga³¹zek, a w nich cztery �wiece, któ-
re zapala siê w kolejne niedziele adwen-
tu. Dzieci z zapalonymi lampionami przy-
chodzi³y do ko�cio³a na roraty, to znaczy
na mszê �wiêt¹ przypominaj¹c¹ o naszym
oczekiwaniu na Bo¿e Narodzenie. I oto
nadchodzi dzieñ o którym �w. £ukasz na-
pisze: ,,Oto zwiastujê wam rado�æ wiel-
k¹, która bêdzie udzia³em ca³ego narodu:
dzi� w mie�cie Dawida narodzi³ siê wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan'' (2,
10 - 12).
W ko�cio³ach polskich Bo¿e Narodzenie
to �wiêta wielkiej rado�ci, to czas �piewa-
nia piêknych kolêd, to �wiêta prze¿ywane
w gronie rodzinnym. Dzieci w towarzystwie
swoich bliskich odwiedzaj¹ ¿³obek, bêd¹-
cy najwa¿niejszym o�rodkiem szopki be-
tlejemskiej. W tym ¿³obku, na wzór sta-
jenki betlejemskiej, spoczywa Maleñka
Mi³o�æ, Dzieci¹tko, Bóg - Cz³owiek.
Bo¿e Narodzenie to najpiêkniejsze �wiê-
ta, to tak¿e �wiêta rodzinne. Ju¿ znacznie
wcze�niej trwaj¹ przygotowania w do-
mach. Winni w nich uczestniczyæ wszy-
scy cz³onkowie rodziny, tak¿e dzieci w
miarê ich mo¿liwo�ci.
Trzeba wysprz¹taæ mieszkanie, upiec cia-
sto, kupiæ prezenty i ubieraæ choinkê. Wie-
le rado�ci sprawia dzieciom strojenie �wi¹-
tecznego drzewka, szczególnie wtedy, gdy
czyni¹ to razem z rodzicami.

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia chcia³-
bym ¿yczyæ wszystkim naszym czytelni-
kom, mieszkañcom Ziemi Ko�ciañskiej
zdrowia, szczê�cia, wszelkiej pomy�lno�ci,
a nade wszystko ³ask Bo¿ych na ten czas
wielkiej nadziei, który nadchodzi. Wieczór
wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej
uroczystym i najbardziej wzruszaj¹cym
wieczorem - wieczorem, który w swej li-
turgii opiera siê na czuwaniu przed naro-
dzeniem Pana.
Bêdziemy te¿ oczekiwali wszystkich tych,
którzy potrzebuj¹ naszej pomocy. To dla
nich pozostawiamy wolne miejsce przy wi-
gilijnym stole. W ten sposób wyra¿amy te¿
pamiêæ o naszych bliskich, którzy nie mog¹
spêdziæ �wi¹t razem z nami. Miejsce to
powinno przywodziæ równie¿ pamiêæ osób
nam bliskich, które odesz³y. W obliczu tej
piêknej tradycji pomy�lmy i wspomó¿my
tych wszystkich, którzy tego potrzebuj¹.
Pamiêtajmy, ¿e takie osoby s¹ w�ród nas.
Wieczerza wigilijna, która ma w sobie co�
�wiêtego opiera siê na oczyszczeniu. Dziê-
ki temu jeste�my gotowi na przyjêcie ³aski
jaka na nas sp³ywa z Betlejem. Mnogo�æ
potraw jaka pojawi siê na naszych sto³ach
niech wyra¿a nasz¹ pro�bê o dostatnie ¿y-
cie.
Czas �wi¹t Bo¿ego Narodzenia jest okre-
sem skupienia i refleksji, do czego nastra-
ja nas równie¿ zbli¿aj¹cy siê koniec roku.
Ile¿ nadziei rodzi siê w duszy cz³owieka,
gdy przenika go �wiat³o gwiazdy, danej na
znak m¹drym wêdrowcom. Dokonujemy
podsumowañ my�l¹c o tym wszystkim, co
zdo³ali�my zrobiæ. Cieszmy siê z tych do-
konañ, które by³y dobre dla naszych bli-
skich, dla naszej ma³ej ojczyzny i dla nas
samych.
Wszystkim  czytelnikom i Pañstwa najbli¿-
szym, w imieniu Porozumienia Ziemia Ko-
�ciañska sk³adam najserdeczniejsze ¿y-
czenia noworoczne - oby dopisywa³o zdro-
wie, oby Pañstwa plany spe³ni³y siê i oby
w Pañstwa rodzinach panowa³ spokój i
dobrobyt. ¯yczê, aby wszyscy w nowym
2006 roku w swoich domach znajdowali
¿yczliwo�æ, przyja�ñ i mi³o�æ.
Jestem przekonany, ¿e  w nowym roku
dalej bêdziemy pracowaæ dla wspólnego
dobra, dla dobra tej ziemi i wszystkich jej
mieszkañców.

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia PZK

w grudniu 2005 roku

¯yczliwo�æ,
przyja�ñ
i mi³o�æ...

Z wielk¹ staranno�ci¹ przygotowuje siê
potrawy wigilijne. To kolejna okazja, by
czyniæ to razem z dzieæmi, bo najwa¿niej-
sza dla nich jest obecno�æ i blisko�æ ro-
dziców.
Wieczór wigilijny jest wa¿nym wydarze-
niem w domu. Zbiera siê ca³a rodzina przy
wieczerzy. Powinna j¹ rozpoczynaæ wspól-
na modlitwa, a ³amanie siê op³atkiem stwa-
rza niezwyk³¹ okazjê do okazania i wyra-
¿enia bliskim swojej mi³o�ci i przywi¹za-
nia.
Wzajemnie wybaczamy sobie  urazy i pre-
tensje. To jest czas pokoju i pojednania.
Jest taki zwyczaj, ¿e przy stole wigilijnym
zostawia siê jedno nakrycie dla ewentual-
nego przybysza. Nikt w ten wieczór nie
powinien byæ g³odny i cierpieæ w samot-
no�ci.
�wiêta Bo¿ego Narodzenia w sposób
szczególny s³u¿¹ kszta³towaniu w³a�ci-
wych postaw dzieci i m³odzie¿y. Nikt nie
zast¹pi rodziców w przekazywaniu potom-
stwu wa¿nych warto�ci w ¿yciu. Rodzina
jest powo³ana do wychowywania swoich
dzieci i stworzenia takiej atmosfery rodzin-
nej, która bêdzie przepojona mi³o�ci¹ i sza-
cunkiem dla Boga i ludzi.
¯yczê wiêc wszystkim rodzinom, by Bo¿e
Narodzenie up³ynê³o w radosnym nastro-
ju, wzajemnej mi³o�ci i blisko�ci, w zas³u-
chaniu siê w s³owa kolêdy: ,,Cicha noc,
�wiêta noc, pokój niesie ludziom wszem.
A u ¿³obka Matka �wiêta - czuwa sama
u�miechniêta nad Dzieci¹tka snem''.

Barbara Mizerka

Ziemia Czempiñska zim¹...
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Ko�ciañski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku zosta³ utworzony i jest prowadzony
przez Stowarzyszenie Porozumienie
Ziemia Ko�ciañska. Przypominamy, ¿e
inicjatywa ta ma na celu w³¹czenie osób
starszych do systemu kszta³cenia usta-
wicznego, po to aby mogli oni aktuali-
zowaæ swoja wiedzê, mogli aktywnie
uczestniczyæ we wszystkich procesach
zachodz¹cych wokó³ nich, w �rodowisku
w którym ¿yj¹, by zachowaæ i zwiêkszyæ
tym samym swoj¹ sprawno�æ intelektu-
aln¹, psychiczn¹ i fizyczn¹.
Uroczysta inauguracja mia³a miejsce 20.
pa�dziernika w auli Kolegium UAM w
Ko�cianie z udzia³em prorektora UAM
prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkow-
skiego, który wyg³osi³ wyk³ad inaugura-
cyjny pt. "Podmiotowy i spo³eczny wy-
miar edukacji doros³ych" (rektor UAM
sprawuje honorowy patronat).
Rozpoczêcie dzia³alno�ci Uniwersytetu
odby³o siê równie¿ z udzia³em Starosty
ko�ciañskiego, Burmistrzów i Wójta Zie-
mi Ko�ciañskiej, przewodnicz¹cych Rad
Gmin i Powiatu oraz dyrektorów szkó³.
Tak liczne grono go�ci jest sympatycz-
nym gestem poparcia i wsparcia na
rzecz ludzi tzw. III wieku. Zainteresowa-
nie K.U.T.W. jest ogromne. Na pierwszy
rok przyjêto 185 osób, a 90 osób jest na
li�cie oczekuj¹cych. Osoby przyjête
otrzyma³y indeksy oraz szczegó³owe
plany wyk³adów ogólnych i sekcji przed-
miotowych.
Pojemno�æ sal, jak i ograniczona ilo�æ
wyk³adowców  prowadz¹cych zajêcia
nie pozwala aktualnie na przyjêcie
wszystkich chêtnych. Mamy nadziejê, ¿e

Ko�ciañski Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozpocz¹³ pierwszy rok dzia³alno�ci

w przysz³ym roku po do�wiadczeniach
tegorocznych bêdzie mo¿liwe przyjêcie
wszystkich chêtnych.

Uruchomiono zajêcia w XII sekcjach:

- Uroczysta Inauguracja Ko�ciañskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Wyk³ad inauguracyjny - prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, Prorektor UAM w Poznaniu: "Podmiotowy i spo³eczny
   wymiar edukacji doros³ych"
- prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz - Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM : "Jak zrozumieæ Rosjê"
- prof. dr hab. Jerzy Gaca - Dziekan Wydzia³u Technologii i In¿ynierii  Chemicznej Akademii  Techniczno - Rolniczej w Byd-
  goszczy: "Ochrona �rodowiska filozofi¹ ¿ycia"
- prof. dr hab. Aleksander Miko³ajczak - Dyrektor Naukowy Europejskiego Kolegium UAM w Gnie�nie: " Uniwersytet
   wobec wyzwañ przysz³o�ci"
- prof. dr hab. Stanis³aw Kowalik - Instytut Rehabilitacji AWF w Poznaniu: "Zachowania prozdrowotne w wieku starszym"
- prof. dr hab. Bogus³aw Polak - Dziekan Wydzia³u Nauk Humanistycznych Politechniki Koszaliñskiej: "Ko�ciañskie sylwetki
   powstañców wielkopolskich"
- prof. dr hab. Jerzy Karg - Dyrektor Oddzia³u PAN w Turwi: "Krajobraz rolniczy Ziemi Ko�ciañskiej"
- prof. dr hab. Witold  Mazurczak    UAM: "Pozosta³o�ci kolonializmu we wspó³czesnym �wiecie"
- dr Stanis³aw Zyborowicz     UAM: "Demokracja jako wyzwanie cywilizacyjne"
- mgr Piotr Matuszak - psycholog kliniczny: "Depresje w wieku podesz³ym"
- dr Piotr  Lehmann - kardiolog: "Choroby niedokrwienne serca - epidemia XXI wieku"
- dr Adam Szymaniak    UAM: "Kara �mierci, stan obecny i perspektywy"
- dr Rados³aw Fiedler UAM: ��ród³o i oblicza fundamentalizmu islamskiego", (zakoñczenie roku 2005/2006)

Terminy i tematyka wyk³adów ogólnych:
(czwartki godz. 18.00, sala wyk³adowa UAM - ul. Bernardyñska)

20.10.2005

10.11.2005
24.11.2005

15.12.2005

12.01.2006
26.01.2006

16.02.2006
09.03.2006
23.03.2006
06.04.2006
27.04.2006
11.05.2006
01.06.2006

Dwa razy w miesi¹cu (z wyj¹tkiem grud-
nia i lutego) odbywaj¹ siê wyk³ady ogól-
ne, w których mog¹ braæ udzia³ wszy-
scy chêtni spoza s³uchaczy K.U.T.W.
(pod warunkiem wolnych miejsc w sali
wyk³adowej). Tematyka wyk³adów jest
ró¿norodna. Wyk³ady prowadz¹ wybitni
przedstawiciele nauki z ró¿nych, wy-
¿szych uczelni oraz znawcy i praktycy
rozmaitych dziedzin ¿ycia spo³ecznego.

Micha³ Jurga

I. Sekcje jêzykowe
- angielski 36 osób
- niemiecki 54 osoby
II. Gimnastyka mózgu 90 osób
III. Gimnastyka usprawniaj¹ca 60 osób
IV. Sekcja turystyki rowerowej
     i pieszej 44 osoby
V. Sekcja muzyczna 20 osób
VI. Sekcja kultury i sztuki 28 osób
VII. Sekcja edukacji regionalnej 30 osób
VIII. Aerobik kobiet 16 osób
IX. Aerobik wodny 12 osób
X. Rekreacja wodna 15 osób
XI. Sekcja plastyczna 30 osób
XII. Terapia tañcem 90 osób
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Gaz - nasze bogactwo (II)

*
Tego jeszcze w Polsce nie by³o: na ko-
niec kadencji potrzebne bêdzie u³aska-
wienie dla prezydenta.

*
Obserwujê prywatyzacjê jêzyka polskie-
go - co na to PiS-arze?

*
Bo¿e Narodzenie  - �wiêta podczas któ-
rych choinka, zwierzêta i ma³y cz³owiek-
Bóg chc¹ wej�æ do naszych domów.

My�li
Paw³a Buksalewicza

Pod koniec lat 90 - tych ubieg³ego wie-
ku, kiedy trwa³y intensywne prace przy-
gotowawcze do rozpoczêcia budowy ko-
palni gazu "Ko�cian - Broñsko", na ba-
zie z³ó¿ odkrytych dziêki nowoczesnym
metodom, zadawali�my sobie pytanie
czy bêdziemy mogli z tego gazu skorzy-
staæ w przysz³o�ci? Kiedy nast¹pi³ czas
szczegó³owych uzgodnieñ dotycz¹cych
przebiegu gazoci¹gów i lokalizacji ko-
palni te pytania wraca³y coraz czê�ciej.
Temat ten dla mnie sta³ siê tak¿e wy-
zwaniem, które ju¿ wtedy podj¹³em i
nadal prowadzê.
Jeszcze w roku 1996, kiedy projektowa-
no nowe zasilanie miasta i gminy Ko-
�cian z gazoci¹gów Odolanów - Police
gazem GZ-50, razem z projektantami
uzgodni³em rozwi¹zania techniczne po-
zwalaj¹ce bez kosztów i nowych inwe-
stycji kierowaæ gaz do stacji redukcyj-
nej I w Czarkowie z obu gazoci¹gów tj.
f500 i f350. W tamtym czasie, z tych ga-
zoci¹gów przesy³ano gaz wysokometa-
nowy GZ-50. Kiedy w 1999 roku rozpo-
czêto eksploatacjê kopalni "Bonikowo",
wy³¹czono z systemu przesy³owego ga-
zoci¹g f350 i rozpoczêto nim przesy³aæ
gaz z Bonikowa do odbiorców korzysta-
j¹cych z gazu GZ 41,5 (w okolice Gro-
dziska Wlkp. i Rakoniewic oraz czê�cio-
wo poprzez t³oczniê Kotowo w inne re-
jony , czê�æ gazu trafi³a do stacji odazo-
towania do Odolanowa).  Urz¹dzenia
wybudowane w miejscu poboru gazu do
Ko�ciana we wsi Kobylniki, pozwoli³y
jednym zaworem zamkn¹æ gaz z gazo-
ci¹gu f350 (który teraz jest wykorzysty-
wany do przesy³u gazu z Ko�ciana), a
drugim otworzyæ dostawê gazu z gazo-
ci¹gu f500 dostarczaj¹cego gaz GZ-50.
Ca³a procedura, która teraz jest prowa-
dzona aby ko�ciañski gaz znalaz³ siê w
naszych domach skoñczy³aby siê bar-
dzo szybko, gdyby wykonaæ odwrotnie
do wy¿ej opisanych ruchy zaworami na
polu w Kobylnikach! Jakie to proste i ja-
kie niezrozumia³e. Technicznie przygo-
towali�my rozwi¹zanie, lecz teraz musi
byæ wola tych, którzy gazem zarz¹dza-
j¹. Jeszcze w poprzedniej kadencji sa-
morz¹dów, by³em z ówczesnym Staro-
st¹ Ko�ciañskim P. Jerzym Skorackim i
burmistrzami gmin z terenu powiatu ko-
�ciañskiego P. Miros³awem Wo�niakiem,
P. Paw³em Buksalewiczem, P. Jerzym
Cie�l¹ i P. Kazimierzem Dembnym w
siedzibie Polskiego Górnictwa Nafty i
Gazu w Warszawie, gdzie dok³adnie
omówi³em sytuacjê jaka zaistnia³a po
wybudowaniu kopalni.

Przedstawi³em rozwi¹zania techniczne
oraz ekonomiczne, przekaza³em ocze-
kiwania spo³eczne dotycz¹ce poprawy
warunków ¿ycia, a tak¿e szansê na roz-
wój gospodarczy Ziemi Ko�ciañskiej
przy stosowaniu gazu z naszej ziemi
jako energii .
I co z tego wynik³o?  Polityka!
Mimo zapewnieñ, ¿e spraw¹ zajm¹ siê
odpowiedni ludzie to praktycznie nic nie
zrobiono. Nie jest to jednak wina ludzi
pracuj¹cych w terenie, to nie kierownik
zespo³u kopalñ P. Czes³aw Klamiñski, to
nie kierownik kopalni "Ko�cian - Broñ-
sko" P. Józef Ko�bia³, to nie dyrekcja
Oddzia³u ZZGNiG, a wiec nie P. Stani-
s³aw Niedbalec i P. Stanis³aw Mamczur.
Nie oni s¹ odpowiedzialni za takie po-
dej�cie do naszych starañ. Winny jest
skomplikowany system zarz¹dzania i
dystrybucji gazu w Polsce, którego cen-
trum to PGNiG! Nie zra¿eni niepowodze-
niami, dalej staramy siê ten temat pro-
wadziæ! Na pocz¹tku tego roku wys³ali-
�my pismo konkretyzuj¹ce ca³okszta³t
zagadnieñ dotycz¹cych zaopatrzenia w
gaz naszego terenu, które opracowali-
�my wspólnie z P. Starost¹ A. Jêczem i
Przewodnicz¹cym Rady Powiatu Ko-
�ciañskiego P. E. Strzymiñskim. Odpo-
wiedzi nie ma do dzisiaj. Pojawi³a siê
pewna szansa za³atwienia i zakoñcze-
nia naszych starañ o "swój" gaz - kolej-
ne pismo, które trafi³o do PGNiG-u ma
spowodowaæ inne spojrzenie na  nasze
starania.
Obecnie Ko�cian i okolice zasilane s¹
gazem GZ-50 przez Wielkopolsk¹ Spó³-
kê Gazownicz¹ poprzez system przesy-
³u nale¿¹cy do innej spó³ki (ROP).
Kopalnia Ko�cian "S": system wydobyw-
czy nale¿y do Oddzia³u ZZGNiG w Zie-
lonej Górze. Prowadzi³em rozmowy z
kierownictwem Wielkopolskiej Spó³ki
Gazowniczej na temat zmiany gazu na
Ziemi Ko�ciañskiej. To trudne rozmowy
i na dzisiaj brak rozstrzygniêæ w tej spra-
wie. Z wyliczenia wynika, ¿e cena gazu
(uwzglêdniaj¹c kaloryczno�æ poszcze-
gólnych grup gazu), by³aby ni¿sza o oko-
³o 16%.
Potrzeba wiêc dalszych starañ - szcze-
gólnie teraz po zmianach ekipy z ulicy
Kruczej w Warszawie, gdzie mie�ci siê
siedziba PGNiG, aby spo³eczne oczeki-
wania mog³y byæ zrealizowane. Bêdê
dalej pracowa³ i zabiega³ aby w naszych
domach wykorzystywano nasz gaz -
wierzê, ¿e w tych staraniach nie jestem
odosobniony, wrêcz przeciwnie wielu
ludzi z bran¿y w pe³ni popiera te stara-

nia i utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e
jest to mo¿liwe. Zale¿y to tylko od in-
nych ludzi, którzy mo¿e nie do koñca ro-
zumiej¹, co to jest publiczna s³u¿ba na
rzecz lokalnej spo³eczno�ci.
Czy pogoñ za wielkim zyskiem ma wy-
graæ z rozs¹dkiem i potrzebami miesz-
kañców Ziemi Ko�ciañskiej?
O dalszych pracach nad w³¹czeniem
odbiorców do gazoci¹gów z ko�ciañskim
gazem napiszê w innym numerze na-
szej gazety.

Henryk Bartoszewski
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Do�æ tajemnicza gruba kamienna p³y-
ta na czempiñskim cmentarzu, przy-
krywa mogi³ê zapomnianego pionie-
ra polskiej wulkanologii, podró¿nika,
pisarza i kompozytora.

Maurycy Komorowicz urodzi³ siê w Kijo-
wie. Ojcem jego by³ wcze�nie zmar³y
Piotr i matka Helena z Horwattów. Szko-
³ê �redni¹ rozpocz¹³ w I Kijowskim Gim-
nazjum, ale po �mierci matki na trzy lata
przeniós³ siê do Cesarskiej Szko³y Praw-
niczej w Petersburgu. Jesieni¹ 1896 r.
wst¹pi³ do internatu oo. Jezuitów
w Chyrowie. Tam w 1902 r. ukoñ-
czy³ gimnazjum i uzyska³ �wia-
dectwo dojrza³o�ci. W nastêp-
nym roku wyjecha³ na studia do
Niemiec i naukê rozpocz¹³ na
uniwersytecie w Monachium. Po
roku wyjecha³ do Berlina, wst¹-
pi³ na wydzia³ chemiczny Wy-
¿szej Szko³y Technicznej w
Charlottenburgu i tam studiowa³
przez dwa lata. Jesieni¹ 1906 r.
przeniós³ siê na Uniwersytet Ber-
liñski, z którym studiami i prac¹
badawcz¹ zwi¹za³ siê na nastêp-
ne 6 lat, uzyskuj¹c w 1912 r. dok-
torat.
W czasie studiów Komorowicz
wykaza³ siê uzdolnieniami mu-
zycznymi. Skomponowa³ marsz
¿a³obny po �mierci przyjaciela,
oraz kilkana�cie pie�ni do nie-
mieckich tekstów, których czê�æ
wyda³o wydawnictwo muzyczne
"Media" w Berlinie.
Jak wynika ze wstêpu opubliko-
wanej w 1912 r. pracy doktorskiej
Komorowicz wcze�nie rozpocz¹³
samodzielne wyprawy i badania wulka-
nologiczne na wyspach Oceanu Atlan-
tyckiego. Dok³adne dane z przebiegu
jego podró¿y naukowych zawdziêczamy
te¿ samemu Komorowiczowi, który ka¿-
dej z wypraw po�wiêci³ osobn¹ ksi¹¿kê.
Natomiast w zilustrowaniu jego ksi¹¿ek,
du¿y udzia³ mia³a jego ¿ona Cecylia z
Popielów, która towarzysz¹c w trudach
podró¿y, bêd¹c uzdolnion¹ malark¹ far-
bami i o³ówkiem uzupe³nia³a dokumen-
tacjê fotograficzn¹ badanych obiektów.
Komorowiczowie w okresie od 1906 r.
do 1909 r. odbyli co najmniej trzy pod-
ró¿e badawcze, w tym jedn¹ trzymie-
siêczn¹ na Islandiê i dwie dwumiesiêcz-

ne na Maderê i Teneryfê, a tak¿e algier-
sk¹ Saharê. Informacje o podró¿y na Is-
landiê latem 1907 r. Komorowicz zamie-
�ci³ w artykule pt: "Notatki z podró¿y do
Islandii" oraz w obszernej i bogato ilu-
strowanej ksi¹¿ce pt: "Quer durch Is-
land" wydanej oko³o 1909 r. w Charlot-
tenburgu zadedykowanej ¿onie Cecylii.
Komorowiczowie przyp³ynêli do Reykia-
wiku w czerwcu 1907 r. po wielodniowej
i niewygodnej podró¿y morskiej, w któ-
rej towarzyszyli im miêdzy innymi cz³on-
kowie ekspedycji Niemieckiej Akademii

Nauk: znany wulkanolog Walther von
Knebel i Max Rudloff. Opu�cili Islandiê
1 wrze�nia 1907 r., a zebrane przez
Komorowicza  materia³y i poczynione
obserwacje stanowi³y du¿y wk³ad w po-
znanie geologii i przejawów wulkanizmu
na Islandii, jak równie¿ podstawê opu-
blikowanej piêæ lat pó�niej rozprawy dok-
torskiej. Natomiast o trudno�ciach wy-
prawy �wiadczy �mieræ dra Knebla i
Maxa Rudolfa w nurtach jeziora, wype³-
niaj¹cego krater wulkanu Askaja.
Wymownym dowodem uznania dla osi¹-
gniêæ 26-letniego wulkanologa by³o za-
proszenie Komorowicza na uroczysto-
�ci    jubileuszowe   100 - lecia   Londyñ-

skiego   Towarzystwa   Geologicznego.
Wiadomo�ci o nastêpnych dwóch pod-
ró¿ach Komorowiczów s¹ zawarte w
bogato ilustrowanej ksi¹¿ce "An Sonni-
gen Gestaden" zadedykowanej ksiê¿nej
Marii z Zamojskich Radziwi³³owej.
Komorowiczowie wyp³ynêli z Hamburga
prawdopodobnie w styczniu 1908 r. i po
piêciu dniach podró¿y z przystankiem w
Lizbonie, wyl¹dowali w Funchal na Ma-
derze zwanej przez Komorowicza "Wy-
sp¹ kwiatów" i przeprowadzili tam ob-
serwacje wulkanologiczne. Dwa miesi¹-

ce trwa³ pobyt Komorowiczów na
najwiêkszej z wysp Kanaryjskich
- Teneryfie. Tam po kilkudniowym
pobycie w Santa Cruz przenie�li
siê do miejscowo�ci Orata w po-
bli¿e wulkanu Pico de Teyde gdzie
Komorowicz przeprowadzi³ jego
obserwacje. Ponadto  z botani-
kiem niemieckim dr Burchartem
odby³ wycieczkê konn¹ po wyspie.
Wyniki tej wycieczki jak stwierdzi³
sam Komorowicz - pod wzglêdem
osi¹gniêæ naukowych by³y bardzo
bogate.
Druga wyprawa afrykañska mia³a
miejsce równie¿ prawdopodobnie
w 1908 r. w kwietniu-maju. Celem
jej by³o zapoznanie siê z geolo-
giczno-geograficzn¹ problematy-
k¹ genezy pustyni, opisanej w dru-
giej czê�ci ksi¹¿ki "An sonnigen
Gestaden". Komorowiczowie
przep³ynêli statkiem z Neapolu do
Tunisu i dalej poci¹giem do Con-
stantine. Po krótkim pobycie w
oazie Biskra, wyruszyli na wielb³¹-
dach drog¹ pocztow¹ do El Ouar-
gla, miasta na pustyni, w którym

mieszkali przez dwa miesi¹ce. Komo-
rowicz jeden z rozdzia³ów swej ksi¹¿ki
po�wiêci³ opisowi geograficznemu Sa-
hary, jej urozmaiconej budowie i morfo-
logii, oraz historii regionu. Komorowicz
omawia równie¿ zagadnienia genezy
bezodp³ywowych s³onych jezior, oraz
rozpatruje zagadnienia fizyczno-geogra-
ficzne warunków tworzenia siê pustyni.
Daj¹c upust swym zainteresowaniom
wulkanologicznym opisuje wystêpowa-
nie ska³ wylewnych w górach Ahaggar i
Tibesti, oraz obecno�ci gor¹cych �róde³
i wygas³ego krateru ko³o Nachtigal.
Komorowicz, wszechstronnie wykszta³-
cony, maj¹cy bogaty materia³ z odbytych

Maurycy Komorowicz
Mi³o�nik wulkanów
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Z ¿ycia Stowarzyszenia

1. Zebranie za³o¿ycielskie i uchwalenie
statutu - 8. 12. 2004r.

2. Zarejestrowanie Stowarzyszenia ,,Po-
rozumienie Ziemia Ko�ciañska'' i wpisa-
nie do Krajowego Rejestru Stowarzy-
szeñ - 30. 12. 2004r.

3. Walne Zebranie Cz³onków Stowarzy-
szenia i wybór Zarz¹du oraz Komisji
Rewizyjnej - 17. 01. 2005r.

4. Zebrania organizacyjne w poszcze-
gólnych gminach powiatu ko�ciañskie-
go - kwiecieñ 2005r.

5. Zorganizowanie wycieczki rowerowej
Kopaszewsk¹ Drog¹ Krzy¿ow¹ - 24. 04.
2005r.

Nasze stowarzyszenie obchodzi³o niedawno roczek. Poni¿ej najwa¿niejsze wydarzenia z pierwszego roku
dzia³alno�ci.

6. Zorganizowanie rajdu rowerowego
,,Czerwcówka''  do  Dêbca   Nowego -
4. 06. 2005r.

7. Wydanie   pierwszego   numeru Biu-
letynu   Informacyjnego ,,Ziemia Ko-
�ciañska'',     którego redaktorem na-
czelnym zosta³ Maciej Zielonka. Lato
2005r.

8. Zorganizowanie letniego obozu rowe-
rowego dla uczniów gimnazjów z tere-
nu powiatu ko�ciañskiego 4 - 9. 07
2005r. Udzia³ w obozie wziê³o 50
uczniów, po 10 z ka¿dej gminy.

9. Inauguracja dzia³alno�ci Ko�ciañskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 20.
10. 2005r.

10. Zebrania kó³ stowarzyszenia we
wszystkich gminach powiatu ko�ciañ-
skiego i wybór pe³nomocników kó³ - gru-
dzieñ 2005r.
Funkcje te objêli:
� Miasto Ko�cian - Micha³ Jurga,
� Miasto i Gmina Czempiñ - Jerzy Krzy-
   ¿ostaniak,
� Miasto i Gmina Krzywiñ - Roman Ma-
   jorczyk,
� Miasto i Gmina �migiel - Wies³awa
    Poleszak - Kraczewska,
� Gmina Ko�cian - Andrzej Przyby³a.

Ponadto w czasie zebrañ podsumowa-
no dzia³alno�æ, przyjêto wstêpne plany
dzia³ania na rok 2006, ustalono zasady
spotkañ kó³.

Edward Strzymiñski

podró¿y badawczych napisa³ i opubliko-
wa³ ksi¹¿kê popularnonaukow¹ o zjawi-
skach wulkanicznych pt: "Feuergewal-
ten" wyd. w 1909 r.
Promocjê doktorsk¹ Komorowicz otrzy-
ma³ 19 czerwca 1912 r. na Wydziale Fi-
lozoficznym Uniwersytetu Berliñskiego.
Praca doktorska pt: "Vulkanologische
Studien auf einigen Inselen des Atlanti-
schen Oceans" powsta³a na podstawie
licznych i wszechstronnych obserwacji
przeprowadzonych podczas podró¿y
badawczych. Wydana zosta³a w formie
ksi¹¿ki bardzo bogato ilustrowanej i nie-
zwykle starannie opracowanej i zadedy-
kowanej "Cieniom dziadka Artura Hor-
watta". Zosta³a bardzo dobrze ocenio-
na przez polskich przyrodników. Po-
chlebn¹ opiniê napisa³ dr Franciszek
Ch³apowski, oraz w pracy zbiorowej pt:
"Polska w kulturze powszechnej" S.
Paw³owski i E. Romer.
Wiosn¹ 1913 r. Komorowicz obejmuj¹c
stanowisko geologa rz¹dowego z ¿on¹
wyjecha³ do Indii Holenderskich. Za-
mieszkali w Batawii (Djakarcie), pó�niej
w Bogorie. Celem badañ wulkanologicz-
nych zleconych Komorowiczowi przez
rz¹d holenderski by³o: zbadanie przy-
czyn i zasiêg wstrz¹sów sejsmicznych,
jakie mia³y miejsce w tym rejonie w mar-
cu 1913 r. Opis i wyniki przeprowadzo-
nych badañ Komorowicz opisa³ w "Ze-
nitschrift für Wulkanologie".
Ciê¿ka praca, niezdrowy klimat wysp
Sundajskich, fatalnie odbi³ siê na zdro-
wiu Komorowiczów. Po powrocie z Indii

Holenderskich do Berlina zmar³a ¿ona
Komorowicza Cecylia, dzielna towa-
rzyszka jego podró¿y badawczych.
Równie¿ nabyta przez Komorowicza
podczas pobytu na Jawie ciê¿ka choro-
ba tropikalna, przy której leczeniu sto-
sowano silne narkotyczne �rodki prze-
ciwbólowe, zaczê³a i jemu mocno dawaæ
siê we znaki. Kosztowne leczenie po-
ch³onê³o nieznaczne rezerwy finansowe,
zu¿yte na organizowane wyprawy ba-
dawcze.
W 1919 r. ciê¿ko chorego popad³ego w
narkomaniê Komorowicza zabra³ z Ber-
lina do Gorzyczek jego wuj Edward Hor-
watt i umie�ci³ w skromnym, ale dobrze
wyposa¿onym domu w Gorzycach. Le-
�nik Antoni Walkowiak, który pracowa³
u Horwattów i wielokrotnie odwiedza³
Komorowicza w jego samotni, wspomi-
na³: �nawet wtedy mimo op³akanego
stanu zdrowia, snu³ on plany dalszych
podró¿y namawiaj¹c innych�
Silnie wyniszczony organizm przez nie-
uleczaln¹ chorobê i nadu¿ywanie mor-
finy sprawi³y, ¿e tak obiecuj¹co zapowia-
daj¹ce siê ¿ycie przyrodnika-humanisty
Maurycego Komorowicza trwa³o zaled-
wie 42 lata. Zmar³, w Gorzycach 7 stycz-
nia 1923 r. i w trzy dni pó�niej pochowa-
ny zosta³ na cmentarzu w Czempiniu.
Ta zapomniana prawie przez wszystkich
postaæ wulkanologa, podró¿nika, pisa-
rza i kompozytora z niema³ym trudem
zosta³a opracowana, przedstawiona i
przypomniana przez prof. Wojciecha
Narêbskiego w "Pracach Muzeum Zie-

mi" Nr.15 cz. I. W zakoñczeniu tego jak-
¿e interesuj¹cego opracowania prof. W.
Narêbski pisze:  Kiedy w pocz¹tku listo-
pada 1967 r. odwiedzi³em Czempiñ i
okolice, aby osobi�cie zapoznaæ siê z
miejscami zwi¹zanymi z ostatnim okre-
sem ¿ycia M. Komorowicza, niezamiesz-
ka³y dzi� dom w Gorzycach chyli siê ku
ruinie, a grób wyró¿nia siê jedynie wiel-
kim krzy¿em dêbowym. Zaledwie kilku
najstarszych mieszkañców Gorzyc, któ-
rzy dopomogli ks. S. Poczcie w identyfi-
kacji mogi³y, pamiêta³o dziwn¹ dla nich i
nieco tajemnicz¹ postaæ samotnika z
gorzyckiego domu, o którego nieprze-
ciêtnym dorobku naukowym i podró¿ach
badawczych dowiedzieli siê dopiero z
ust pisz¹cego te s³owa�
�Mo¿emy dzi� z pe³nym przekonaniem
stwierdziæ, ¿e przyczyn¹ tragicznego
przedwczesnego zgonu Maurycego Ko-
morowicza by³a jego pasja badawcza,
niepowstrzymana chêæ obserwacji zja-
wisk wulkanologicznych w najtrudniej
nawet dostêpnych rejonach naszego
globu, bez wzglêdu na koszty i warunki.
Ta w³a�nie pasja przyrodnika i humani-
sty doprowadzi³a go do utraty zdrowia,
co by³o przyczyn¹ przedwczesnej �mier-
ci�
Staraniem czempiñskich regionalistów,
bezimienn¹ mogi³ê ozdobi³a kamienna
p³yta nagrobna, przypominaj¹ca wspó³-
czesnym i potomnym zas³ugi i dzie³o
¿ycia Maurycego Komorowicza.

Józef �wi¹tkiewicz
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Stowarzyszenie Porozumienie
Ziemia Ko�ciañska zorganizo-
wa³o w dniach 4 - 9 lipca 2005r.
letni obóz rowerowy. Wziê³o w
nim udzia³ 50 uczestników -
gimnazjalistów z gmin powiatu
ko�ciañskiego (po 10 osób z
ka¿dej gminy).

Inicjatorem obozu oraz autorem
koncepcji wszystkich tras rowero-
wych by³ znany  animator turysty-
ki rowerowej, wójt Henryk Barto-
szewski. Roman Podgórski,  dy-
rektor Gimnazjum im. Jana Paw-
³a II w Oborzyskach  i jednocze-
�nie kierownik obozu przygotowa³
w swej szkole bazê noclegow¹.
Opiekunami m³odzie¿y byli wolon-
tariusze: Joanna Skrzypek, Kata-
rzyna Kruszona, Marcin Adam-
czak oraz cz³onkowie zarz¹du sto-
warzyszenia.
Uczestnicy w stowarzyszenio-
wych, ¿ó³tych koszulkach lidera,
dzielnie przejechali  6 wytyczo-
nych tras po gminach powiatu
ko�ciañskiego, w tym najd³u¿sz¹,
licz¹c¹ 84 km, po Ziemi Krzywiñ-
skiej. Po drodze zwiedzano zabyt-
ki oraz zak³ady pracy.
W³adze stowarzyszenia serdecz-
nie dziêkuj¹ sponsorom za wspar-
cie finansowe. S¹ to samorz¹dy
gmin Krzywiñ, Czempiñ i �migiel,
gminy wiejskiej Ko�cian oraz Ku-
ratorium O�wiaty w Poznaniu.
Produktami spo¿ywczymi wspar-
³a nas Obrzañska Spó³dzielnia
Mleczarska w Ko�cianie oraz fir-
my Mariana Kurasiaka, Albina
Bednarka i Konrada Tadeusza.
Specjalne podziêkowania nale¿¹
siê Powiatowej Komendzie Poli-
cji w Ko�cianie za profesjonaln¹
,,eskortê'' podczas przejazdów
g³ównymi ulicami Ko�ciana oraz
kierowcom stra¿ackiego ,,wozu
technicznego'' - Eugeniuszowi
Ruskowiakowi i Grzegorzowi Sta-
nis³awiakowi .

Do zobaczenia podczas przysz³o-
rocznego obozu.

Maciej Zielonka

Wspomnienia
z letniego
obozu
rowerowego

fot. Roman Podgórski
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Moje sportowe pasje (II)
Po ukoñczeniu studiów na AWF-ie w
Gorzowie Wlkp.  pracê zawodow¹ roz-
pocz¹³em 1.09.1981r. w Szkole Podsta-
wowej w Racocie. Trafi³em tam przez
przypadek, gdy¿ akurat tam by³o wolne
miejsce dla wuefisty. Przyjmowa³ mnie
do pracy dyrektor Czes³aw Ratajczak.
Pok³ada³ we mnie wielkie
nadzieje i dlatego od
pierwszego dnia stara³em
siê go nie zawie�æ. Nie
chcia³em tak¿e zawie�æ
oczekiwañ uczniów, dla
których by³em pierwszym
wuefist¹ - specjalist¹. Po-
cz¹tki by³y jednak trudne.
Zosta³em rzucony na tzw.
"g³êbok¹ wodê". W Raco-
cie nie by³o sali sportowej,
ani ... korytarzy w szkole.
Poza tym lekcje odbywa-
³y siê w dwóch budynkach
na innych ulicach. Nie
mieli�my sprzêtu sporto-
wego poza kilkoma gumo-
wymi pi³kami, jednym sto-
³em do tenisa sto³owego
oraz "zielonym boiskiem".
Byli za to uczennice i ucz-
niowie,  którzy  chcieli mieæ lekcje w-fu
z prawdziwego zdarzenia. Chcieli
uczestniczyæ w zajêciach pozalekcyj-
nych (mimo, ¿e na pierwszy SKS przy-
sz³y a¿ ... cztery osoby!)
Mija³y tygodnie, miesi¹ce - a ja uczy³em
siê byæ nauczycielem. Na studiach wie-
dzê i umiejêtno�ci zdoby³em w bardzo
dobrych warunkach, a tu w Racocie by³a
przys³owiowa "pustynia". Do tego mój
zapa³ by³ nieco t³umiony przez innych.

Pod koniec roku szkolnego nie pozwo-
lono mi zorganizowaæ wycieczki w góry
dla klasy VIII. Powód - za m³ody i niedo-
�wiadczony!
By³a to jedyna sytuacja, kiedy "siê pod-
da³em" i na wycieczkê nie pojecha³em.
Jednak minê³o kilka miesiêcy i tak¹ zgo

dê otrzyma³em. Z dwudziestoosobow¹
grup¹ uczniów z klas V-VIII pojecha³em
w listopadzie 1982r. na wycieczkê do
Miêdzygórza. By³ to wyjazd historyczny,
gdy¿ powo³ano do ¿ycia Szkolny Klub
Sportowy. Podczas wieczornej rozmo-
wy doszed³em z uczniami do wniosku,
¿e brakuje nam organizacji, w której
mogliby�my realizowaæ swoje turystycz-
no - sportowe zainteresowania. Po po-
wrocie na pierwszym zebraniu wybrali-

�my przewodnicz¹cego SKS-u, którym
zosta³ uczeñ kl. VIIIa - Arkadiusz Stani-
s³awiak. Wybrali�my tak¿e nazwê Klu-
bu - "JANTAR". By³ ponoæ w stadninie
znany koñ o takim imieniu. I tak zaczê³a
siê trwaj¹ca do dzi� dzia³alno�æ Szkol-
nego Klubu Sportowego "JANTAR".

Wraz z m³odzie¿¹ wprowadzili-
�my w ¿ycie wiele pomys³ów -
biwaki w Osiecznej, wycieczki
w góry, wyjazdy na ró¿ne zawo-
dy sportowe. Wspólnie ze Stad-
nin¹ Koni organizowali�my dla
uczniów i rodziców wyjazdy na
basen do �remu. W styczniu
1984r. nawi¹zali�my wspó³pra-
cê z Domem Dziecka we
Wschowie oraz pojechali�my
na pierwszy obóz zimowy do
�remu.
W maju 1984r. przyst¹pili�my
do konkursu "Sport dla ka¿de-
go", og³oszonego przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i
SZS. Okazali�my siê najlepszy-
mi w województwie leszczyñ-
skim i w nagrodê pojechali�my
na I Ogólnopolski Zlot SKS-ów

  do Zielonej Góry. Tam w³¹czyli-
�my siê do pracy Komendy Zlotu po-
przez prowadzenie zlotowej gazetki oraz
kroniki. Otrzymali�my za to nagrodê w
postaci zaproszenia na Zjazd Krajowy
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego do
Warszawy. Wziêli w nim udzia³: Korne-
lia Sikora, Beata Szymanowska oraz
Artur Opas. By³ to nasz debiut na arenie
ogólnopolskiej. (cdn.).

Wojciech Ziemniak

1. Symbolem �migla s¹:

a) byk i topór,
b) koniczyna,
c) wiatraki.

Podaj prawid³owe odpowiedzi na pytania. Zapisz je na kartce pocztowej i prze�lij j¹ na adres: Stowarzyszenie Porozu-
mienie Ziemia Ko�ciañska, ul. Iwaszkiewicza 5 64 - 000 Ko�cian do koñca stycznia 2006r. W�ród  prawid³owych
odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 1 naszego biuletynu to 1. Awdañcy, 2. W³adys³aw Jagie³³o,
3. Dezydery Ch³apowski.
Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody wylosowali: Jacek Skrzypek z Ko�ciana, Dorota Szym-
kowiak ze Zgliñca, £ukasz i Mateusz Szeszu³a z Przysieki Polskiej, Mateusz Zielonka z Ko�ciana, Katarzyna Matuszczak z
Ko�ciana i Henryk Linke z Ko�ciana. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a nagrody dostarczymy na adres domowy.

(M.Z.)

2. Krzywiñ by³ w wiekach �rednich
siedzib¹:
a) kasztelanii,
b) powiatu,
c) województwa.

3. Miasto Czempiñ powsta³o w:

a) X wieku,
b) XV wieku,
c) XIX wieku.

   Konkurs dla czytelników

Ziemia Ko�ciañska. Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Ko�ciañska. Wydawca: Stowarzyszenie
PZK. Redaktor naczelny: Maciej Zielonka. Adres redakcji: 64 - 000 Ko�cian, ul. Iwaszkiewicza 5. Druk: Madruk, Oborzyska
Stare, ul. Ko�ciañska 31. Nak³ad: 5000.

I Ogólnopolski Zlot SKS-ów w Zielonej Górze. 1984 rok.


