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Z potrzeby serca...

Czas �wi¹t Wielkiej Nocy
to okres wyj¹tkowy. Gdy
w niego wkraczamy to-
warzyszy nam budz¹ca
siê do ¿ycia przyroda.
�wiat  wokó³ nabiera
barw i staje siê piêkniej-
szy. Patrzymy na niego z
wiêkszym optymizmem i
rado�ci¹.

Drugiego kwietnia prze¿ywali�my pierw-
sz¹ rocznicê �mierci Papie¿a  - Jana
Paw³a II. Jak Polska d³uga i szeroka sta-
rano siê uczciæ ten znacz¹cy dla nas,
Polaków, ale tak¿e dla wielu narodów
�wiata, dzieñ. Ró¿norodne by³y formy
tych uroczysto�ci, ale Ci, którzy je orga-
nizowali, czynili to z potrzeby serca.
Ojciec �wiêty - Jan Pawe³ II by³,  jest i
zostanie najwiêkszym autorytetem mo-
ralnym wspó³czesnego �wiata, jego du-
chowym przywódc¹, orêdownikiem po-
koju i sprawiedliwo�ci.
By³ pierwszym papie¿em Polakiem, Sy-
nem tego Narodu i tej ziemi. Zostawi³
Ko�cio³owi powszechnemu niezwyk³e
dziedzictwo duchowe zawarte w 14 en-
cyklikach, niezliczonych listach apostol-
skich i adhortacjach, a tak¿e w kaza-
niach i przemówieniach wyg³aszanych
w czasie pielgrzymek do licznych kra-
jów �wiata. Ten duchowy testament jest
dla nas wielkim zobowi¹zaniem. Nale-
¿y o nim nie tylko pamiêtaæ, ale przede
wszystkim wcielaæ w ¿ycie, by w�ród
rozchwianych warto�ci wspó³czesnego
�wiata nie roztrwoniæ tego daru.
My�l o tym, by uczciæ pamiêæ Wielkiego
Papie¿a, zrodzi³a siê ju¿ wcze�niej u
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych
Ko�ciana. Realny wymiar przybra³a w
styczniu tego roku, gdy na wspólnym ze-
braniu spotkali siê proboszczowie trzech
parafii ko�ciañskich, przedstawiciele
Starostwa Ko�ciañskiego, Burmistrz Ko-
�ciana i Wójt Gminy Ko�cian. Zdecydo-
wano, ¿e zostanie wzniesiony pomnik
Jana  Paw³a II, który ma byæ darem
wszystkich  mieszkañców  Ziemi Ko-
�ciañskiej. Postanowiono wówczas po-
wo³aæ Spo³eczny Komitet Budowy Po-
mnika Ojca �wiêtego - Jana Paw³a II.
W dniu 1 lutego odby³o siê w Starostwie
Powiatowym spotkanie za³o¿ycielskie i

w sk³ad Spo³ecznego Komitetu wesz³o
po dwóch przedstawicieli trzech parafii
oraz po dwóch przedstawicieli Staro-
stwa, Miasta Ko�cian i Gminy Ko�cian.
Pomnik ma zostaæ wzniesiony na Placu
Niez³omnych  przy ko�ciele p. w. Pana
Jezusa.
Spo³eczny Komitet o¿ywiony wielk¹ po-
trzeb¹ serca rozpocz¹³ swoj¹ dzia³al-
no�æ. Pragnê podkre�liæ, ¿e ofiarn¹ po-
moc¹ s³u¿y nam prof. Andrzej Florkow-
ski. Wskaza³ nam wykonawcê projektu
pomnika, a jest nim adiunkt Akademii
Sztuk Piêknych w Poznaniu Wies³aw
Koronowski. Otrzymali�my ju¿ wstêpne
zdjêcia projektu, który przedstawia po-
staæ Ojca �wiêtego pochylonego z tro-
sk¹ nad ka¿dym cz³owiekiem. Pomnik
bêdzie odlany z br¹zu i ustawiony na
p³ytach z granitu.
Je¿eli wszystkie prace bêd¹ przebiega-
³y zgodnie z planem, to ods³oniêcie
pomnika   przewidziane   jest   na  dzieñ
2 kwietnia 2007r.  w  drug¹ rocznicê
�mierci Papie¿a - Jana Paw³a II. Spo-
³eczny Komitet Budowy Pomnika liczy
bardzo na duchowe i materialne wspar-
cie tego dzie³a przez mieszkañców Ko-
�ciana, wierz¹c, ¿e czyniæ to bêd¹ z
potrzeby serca.
W czasie II pielgrzymki do ojczyzny Oj-
ciec �wiêty wypowiedzia³ znamienne
s³owa:
,,Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!''.
Jan Pawe³ II by³ nastêpc¹ aposto³ów, za-
siada³ na Stolicy Piotrowej, by³ zwierzch-
nikiem ko�cio³a katolickiego, ale do koñ-
ca zachowa³ w sercu wielk¹ mi³o�æ do
swojej ojczyzny. Odp³aæmy mu wdziêcz-
nym sercem za to umi³owanie Polski i
rodaków, wspieraj¹c ten skromny dar.
Niech pomnik bêdzie wzniesiony z po-
trzeby naszych serc.

Barbara Mizerka

�migielskie wiatraki.

Niech tegoroczne �wiêta Wielkiej Nocy
bêd¹ dla Pañstwa �ród³em nadziei i od-
nowy.
Niech rado�æ ze Zmartwychwstania
Chrystusa i moc wiary p³yn¹ca z tych
dni, pozwol¹ z ufno�ci¹ patrzeæ w przy-
sz³o�æ.
Niech b³ogos³awieñstwo Zmartwych-
wsta³ego pozwoli Pañstwu zrealizowaæ
wszystkie dobre plany i zamierzenia.
Niech bêdzie �ród³em satysfakcji z pra-
cy dla tych, którzy j¹ maj¹ i rado�ci z jej
uzyskania dla tych, którzy jej poszuku-
j¹.
�wi¹teczne dni niech przynios¹ zgodê
w Pañstwa domach, aby przez ca³y rok
panowa³a w nich atmosfera rado�ci i
optymizmu towarzysz¹ca zwykle nadej-
�ciu wiosny. Oby�cie Pañstwo w zdro-
wiu mogli cieszyæ siê ka¿dym nowym
dniem.
Niech w naszych domach i rodzinach za-
panuje pokój, wzajemne zrozumienie,
wyrozumia³o�æ i umiejêtno�æ wybacza-
nia.
Oby  w naszych wioskach i miastach,
dla wspólnego dobra, zaistnia³o porozu-
mienie dla rozwi¹zywania wszystkich
wa¿nych spraw.

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia PZK
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Samorz¹d lokalny � powinno�ci sprawuj¹cych w³adzê
Artyku³em tym rozpoczynamy cykl po-
�wiecony samorz¹dowi terytorialnemu,
który jest form¹ organizacji pañstwa.
Samorz¹d i jego funkcjonowanie to
ogromny fragment ¿ycia spo³ecznego,
gospodarczego, kulturalnego, politycz-
nego i pañstwowego.
Mieszkañcy wybieraj¹ w³adze, które rz¹-
dz¹ gmin¹, powiatem i województwem.
Rz¹dz¹, czyli wykonuj¹ zadania publicz-
ne. Celem takiego zarz¹dzania jest osi¹-
gniêcie okre�lonych rezultatów oraz
spe³nienie oczekiwañ spo³eczno�ci lo-
kalnej. Samorz¹d nie jest czym� danym
z zewn¹trz. Jest systemem, w którym
ludzie maj¹ rz¹dziæ sami.
Zrozumienie, ¿e samorz¹d to nie wójt,
burmistrz, starosta, rada i urzêdnicy, tyl-
ko my wszyscy, nabiera wa¿nego zna-
czenia. Wybieramy w³adze samorz¹do-

we, a zarz¹dzanie sprawami publiczny-
mi ma siê odbywaæ pod kontrol¹ oby-
wateli.
¯eby dobrze rz¹dziæ w³adza lokalna
musi mieæ wiedzê o tym, co my�l¹ oby-
watele, musi byæ w sta³ym, ¿ywym kon-
takcie z miejscow¹ spo³eczno�ci¹ tak,
by nie powsta³ podzia³ na,,my i oni''.
Radni, wójtowie, burmistrzowie, staro-
stowie musz¹ rozumieæ, ¿e je�li nie ma
kontaktu miêdzy nimi a spo³eczno�ci¹
lokaln¹, to jest to koniec samorz¹du w
sensie spo³ecznym. Trudno bowiem
sprostaæ oczekiwaniom, ¿¹daniom czy
marzeniom mieszkañców, gdy siê ich nie
zna. Przekonanie ludzi bêd¹cych u w³a-
dzy o tym, ¿e s¹ najm¹drzejszymi i nie-
zast¹pionymi osobami na swoich urzê-
dach jest przyczyn¹ negatywnie wp³y-
waj¹c¹ na sposób sprawowania tej w³a-

dzy. Z³e, niew³a�ciwe sprawowanie obo-
wi¹zków na³o¿onych na w³odarzy na-
szych, miast, gmin i powiatów bardzo
czêsto przejawia siê w sposobie gospo-
darowania �rodkami publicznymi. Prio-
rytetem powinno byæ ich dobre wykorzy-
stanie. Jest ono dobre i najpe³niejsze
tam, gdzie wspomaga siê dzia³ania go-
spodarcze, przedsiêbiorczo�æ czy po-
trzeby spo³eczne.
Dzia³alno�æ samorz¹dów terytorialnych
mo¿e byæ dobra i efektywna tylko wte-
dy, gdy standardem w dzia³alno�ci pu-
blicznej bêdzie uczciwo�æ. Dlatego trze-
ba ograniczyæ korupcjê, nepotyzm, pa-
zerno�æ. ¯eby to osi¹gn¹æ musi nast¹-
piæ jasno�æ i przejrzysto�æ dzia³añ ad-
ministracji uto¿samiana z prawem do
informacji.

Edward Strzymiñski

Pierwszy rok dzia³alno�ci Ko�ciañskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku powoli
zmierza ku koñcowi. Uroczyste zakoñ-
czenie z wrêczaniem dyplomów za
pierwszy rok odbêdzie siê dnia
01.06.2006 roku. Do chwili obecnej uda-
³o siê zrealizowaæ wszystkie zaplanowa-
ne wyk³ady ogólne (wszyscy wyk³adow-
cy w sposób znakomity wywi¹zali siê z
wcze�niejszych zobowi¹zañ). Wyk³ady
ogólne cieszy³y siê du¿¹ frekwencj¹.
�rednia wynios³a ok. 87% s³uchaczy.
Ró¿norodna tematyka by³a odebrana z
wielkim zainteresowaniem, co uwidacz-
nia³o siê w licznych pytaniach i swobod-
nych wypowiedziach s³uchaczy. Prace
w sekcjach trwaj¹ bez wiêkszych zak³ó-
ceñ terminowych (wg przyjêtych pla-
nów). Frekwencja podczas zajêæ sekcyj-
nych jest ró¿norodna, najwiêksz¹ dys-
cyplinê wykazuj¹ s³uchacze zajêæ "Gim-
nastyka Mózgu" oraz zajêæ komputero-
wych.
Przygotowany program i zajêcia prowa-
dzone przez Pani¹ mgr Gra¿ynê Weber
maj¹ na celu usprawnienie organizacji
pracy mózgu i cia³a, co w efekcie wp³y-
wa na wiêksz¹ sprawno�æ w radzeniu
sobie z problemami ¿ycia codziennego.
Zdaniem wyk³adowcy efekty osi¹ga siê
dziêki æwiczeniom i technikom kinezjo-
logii edukacyjnej. Wykonuj¹c systema-
tyczne æwiczenia gimnastyki mózgu
mo¿na osi¹gn¹æ lepsz¹ synchronizacjê
i wspó³pracê pó³kul mózgowych, popra-
wê koordynacji ca³ego cia³a ( w tym lep-
sze zdolno�ci zapamiêtywania, koncen-
tracji itp.), zwiêkszenie motywacji do

O trzecim wieku...
nauki, energii do pracy i zabawy oraz
wzmocnienie aktywno�ci umys³owej i fi-
zycznej w ci¹gu dnia.
Znakomite przygotowanie w postaci
wysokich kwalifikacji z zakresu rehabili-
tacji i znajomo�ci technik kinezjologii
edukacyjnej dr P.E. Dennisona powodu-
je, ¿e zajêcia Pani magister Gra¿yny
Weber s¹ "oblegane" i  ciesz¹ siê wiel-
kim zainteresowaniem. Wiele osób pra-
gnie  ponownie uczestniczyæ w tych za-
jêciach w nastêpnym roku. Jednak o tym
jaki bêdzie nabór na te i inne zajêcia w
roku przysz³ym ustalimy wspólnie z
Rad¹ S³uchaczy w miesi¹cu maju.
Trzy grupy pilnie uczestnicz¹ w realiza-
cji cyklu zajêæ pt. "ABC komputera dla
Trzeciego Wieku". Program tych zajêæ
przygotowa³ mgr Jan Brzeziñski wspól-
nie z mgr S³awomirem Górnym - dyrek-
torem Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych i mgr Markiem Seleniukiem - wi-
cedyrektorem Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych. Cykl tych zajêæ realizuj¹ z
du¿ym powodzeniem i satysfakcj¹. Po-
trafi¹ pracowaæ z lud�mi starszymi, u
których  opór wobec nowych technolo-
gii informatycznych jest wyj¹tkowo du¿y.
Zajêcia prowadzone s¹ w pracowniach
komputerowych Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Ko�cianie, które s¹ pra-
cowniami najnowszymi i �wietnie wypo-
sa¿onymi. Autorzy zajêæ zak³adaj¹, ¿e
po rocznym kursie s³uchacze K.U.T.W.
opanuj¹ takie umiejêtno�ci  jak m. in.:
podstawy systemu operacyjnego Win-
dows XP Home, wykorzystanie prostych
aplikacji zawartych w systemie opera-

cyjnym, obs³ugê i korzystanie z przegl¹-
darki klienta pocztowego Outlook
Express, obs³ugê e-poczty z poziomu
strony udostêpniaj¹cej konto czy prze-
szukiwanie zasobów internetowych.

Autorzy programów, realizuj¹cy zajêcia
wy¿ej opisanych sekcji - Gimnastyki
Mózgu i ABC Komputera robi¹ to z wiel-
kim zaanga¿owaniem. Po�wiêcaj¹ swój
wolny czas (bez wynagrodzenia!), by
s³u¿yæ swoj¹ wiedz¹ i umiejêtno�ciami
ludziom starszym. Szczególny szacunek
i ogromne podziêkowania nale¿¹ siê im
za bezinteresown¹ postawê wobec dru-
giego cz³owieka.
W nastêpnym numerze o programach i
wyk³adowcach pozosta³ych sekcji oraz
o zasadach organizacyjnych w drugim
roku dzia³alno�ci.

Micha³ Jurga
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Gaz - nasze bogactwo (III)
Sprawy zwi¹zane z zaopatrzeniem na-
szego kraju w paliwo gazowe wracaj¹
czêsto na czo³o wielu mediów, a szcze-
gólnie wtedy, gdy pojawiaj¹ siê proble-
my z jego dostaw¹ z Rosji. Nie inaczej
by³o i w tym roku, kiedy znów przymkniê-
to kurki jako straszak na inne pañstwa
maj¹ce okre�lone problemy rozliczenio-
we. W takiej chwili zadajemy sobie py-
tanie co z gazem ko�ciañskim? Kiedy
bêdzie w naszych domach?  Uzmys³a-
wiamy sobie problem zale¿no�ci od do-
staw zewnêtrznych.
W wyniku podjêtych starañ przez Sta-
rostê Ko�ciañskiego i Wójta Gminy Ko-
�cian prowadzone by³y analizy ekono-
miczne procesu przestawienia odbior-
ców powiatu ko�ciañskiego na gaz Lw
(41,5) pochodz¹cy  ze z³ó¿ ko�ciañskich.
Bardzo mocno zaanga¿owa³ siê w przy-
gotowanie tych analiz "ko�cianiak" Pan
Piotr Dudziak z Wielkopolskiej Spó³ki
Gazowniczej pracuj¹cy na stanowisku
Zastêpcy Dyrektora ds. Technicznych w
Oddziale - Operator Systemu Dystrybu-
cyjnego Sp. z o.o. To dziêki niemu s¹
opracowane warianty zaopatrzenia od-
biorców z terenu Ko�ciana i okolic w gaz
z kopalni "Ko�cian - Broñsko". Wyniki
tych analiz przy za³o¿eniu, ¿e odbiór
bêdzie nastêpowa³ bezpo�rednio z ko-
palni pokaza³y, ¿e gaz ten bêdzie móg³
byæ wprowadzony do naszych sieci, a
Spó³ka  nie  poniesie  strat, które po-
wstawa³y przy korzystaniu z sieci prze-
sy³owych nale¿¹cych do "Gaz-Syste-
mu".  Wykonane analizy   sta³y   siê  pod-
staw¹ intensywnego prowadzenia roz-
mów  z  Zarz¹dami  Spó³ek  Gazowni-
czych w zwi¹zku z innym zaopatrzeniem
w gaz.
Dalszym impulsem do dzia³añ podejmo-
wanych przez nas sta³y siê wypowiedzi
Ministra Wo�niaka goszcz¹cego w Po-
znaniu w lutym 2006 r. w temacie mak-
symalnego wykorzystywania lokalnych
�róde³ gazu do zaopatrzenia miejsco-
wych odbiorców. W tym samym czasie
w Zarz¹dzie PGNiG w Warszawie na-
stêpowa³y zmiany personalne. Na sta-
nowisko Wiceprezesa Zarz¹du ds. In-
westycyjnych zosta³ powo³any dotych-
czasowy Dyrektor Zielonogórskiego
Oddzia³u Górnictwa Nafty i Gazu Pan
Stanis³aw Niedbalec.
Kierowany przez niego przez wiele lat
Oddzia³ budowa³ ca³y system wydoby-
cia i przesy³u gazu wraz z o�rodkiem w
Kokorzynie. Stanis³aw Niedbalec zna
wiêc w szczegó³ach mo¿liwo�ci zmiany
systemu zaopatrzenia w gaz naszego
terenu i sta³ siê wielkim zwolennikiem
lokalnego korzystania z miejscowych
�róde³.

Korzystaj¹c wiêc ze znanej mi przychyl-
no�ci cz³owieka, który o gazie wie
wszystko, umówi³em siê z nim na spo-
tkanie w Warszawie w siedzibie PGNiG
w dniu 15 marca 2006 r. W spotkaniu
uczestniczyli tak¿e Starosta Ko�ciañski
Pan Andrzej Jêcz oraz wspomniany ju¿
Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych w
Spó³ce Gazowniczej w Poznaniu Pan
Piotr Dudziak, który z upowa¿nienia Pre-
zesa Zarz¹du Wielkopolskiej Spó³ki
Gazowniczej w Poznaniu by³ g³ównym
konsultantem przy prowadzonych roz-
mowach. Wielka ¿yczliwo�æ i pe³ne po-
parcie ze strony Pana Stanis³awa Nie-
dbalca dla naszych wieloletnich starañ
o "ko�ciañski gaz" umo¿liwi³y dalsze pra-
ce nad planem wykorzystania  z³ó¿ ko-
�ciañskich.
Pe³na aktywno�æ ludzi mog¹cych mieæ
decyduj¹cy wp³yw na szybkie za³atwie-
nie spraw zwi¹zanych ze zmian¹ �róde³
zaopatrzenia, pozwala nam ¿ywiæ du¿¹
nadziejê, ¿e czas osi¹gniêcia zamierzo-
nego celu nie jest odleg³y.
Nasze starania zosta³y dodatkowo pod-
parte mo¿liwo�ci¹ pozyskania na teren
ziemi ko�ciañskiej nowego inwestora
jakim ma byæ Akwawit, który zamierza
wybudowaæ gorzelniê do produkcji eta-
nolu do paliwa benzynowego. Powsta-
nie takiej firmy uzale¿nione jest od wie-
lu czynników, a jednym z najwa¿niej-
szych jest tania energia gazowa jako
g³ówny sk³adnik kosztów produkcji eta-
nolu. Tak wiêc przestawienie systemu
zaopatrzenia w gaz z naszego terenu
wi¹¿e siê w przysz³o�ci z du¿¹ szans¹
na rozwój naszego regionu. Jest to nasz
cel strategiczny w procesie rozwoju go-
spodarczego. Pozyskanie naszego gazu
dla nowych inwestorów bêdzie skutko-
waæ wielkim o¿ywieniem gospodarczym
w tych dziedzinach, które wymagaj¹
du¿ej ilo�ci energii. Plan budowy gorzel-
ni jest tego dobrym przyk³adem.
Trudno dzisiaj odpowiedzieæ na pytanie
kiedy bêdziemy korzystaæ z "naszego"
gazu?
My�lê, ¿e jest dobry klimat, aby proces
w³¹czenia nas do systemu odbiorców
gazu podgrupy Lw (41,5) przebieg³ po-
my�lnie i zakoñczy³ nasze wieloletnie
starania pe³nym sukcesem, ku rado�ci
wszystkich odbiorców i tych obecnych i
tych przysz³ych, których liczba wzros³a-
by znacz¹co.  ̄ yczê sobie i czytelnikom
aby tak siê sta³o, jest to wa¿ny element
mojej pracy oraz pracy wspomagaj¹cych
mnie ludzi na ró¿nych stanowiskach i
pe³ni¹cych ró¿ne funkcje publiczne.
Do tematu powrócê, aby  poinformowaæ
Pañstwa o postêpach naszych dzia³añ.

Henryk Bartoszewski

Ko³o terenowe w �miglu za³o¿one zo-
sta³o przez 11 osób w maju 2005 r.
Obecnie liczy 17 cz³onków. Odbywa re-
gularne spotkania w ka¿dy ostatni po-
niedzia³ek miesi¹ca. Miejscem spotkañ
jest remiza OSP w �miglu. Na posie-
dzeniu w dniu 20 pa�dziernika 2005 r.
wybrano pe³nomocnika Ko³a, którym
zosta³a Wies³awa Poleszak - Kraczew-
ska. Przyjêto tak¿e plan dzia³alno�ci
Ko³a na najbli¿sze 6 miesiêcy.
Ustalono, ¿e cz³onkowie podejmowaæ
bêd¹ starania, by otoczyæ opiek¹ dzieci
z najubo¿szych rodzin. Ponadto Ko³o
skierowa³o do Zarz¹du Stowarzyszenia
propozycje zorganizowania wiosennego
zlotu cz³onków na terenie gminy �migiel
(rajd rowerowy z met¹ w �miglu i zawo-
dy strzeleckie na strzelnicy �migielskie-
go Bractwa Kurkowego) oraz wspó³-
udzia³ w organizacji ligi trójboju si³owe-
go. Cz³onkowie Ko³a przygotowali dwa
projekty skierowane do mieszkañców
Ziemi �migielskiej ("W¹skotorówk¹ w
przesz³o�æ regionu" oraz "Moja naj-
mniejsza Ojczyzna") i z³o¿yli poprzez
Zarz¹d Stowarzyszenia dwa wnioski o
�rodki finansowe na ich realizacjê do
Departamentu Kultury i Sztuki Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego.

Wies³awa Poleszak - Kraczewska

*          *          *

Cz³onkowie czempiñskiego ko³a  Stowa-
rzyszenia  "Porozumienie Ziemia Ko-
�ciañska" spotkali siê w tym roku dwu-
krotnie. Zgodnie ze statutem stowarzy-
szenia celem spotkañ jest miêdzy inny-
mi podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielêgnowanie polsko�ci, rozwijanie
�wiadomo�ci kulturowej i obywatelskiej.
W zwi¹zku z tym ka¿de spotkanie roz-
poczynamy od prelekcji przygotowanej
przez cz³onków ko³a. Józef �wi¹tkiewicz
przybli¿y³ nam postaæ Antoniego Jezier-
skiego, a nastêpnie rodzinê Wañkowi-
czów z Gorzyczek. Wyk³ady wzbogaco-
ne dokumentacj¹ i fotografiami staj¹ siê
inspiracj¹ do dyskusji.
Comiesiêczne spotkania s¹ wiêc wspa-
nia³¹ przygod¹ z histori¹ naszego regio-
nu. Poznajemy miejsca nam bliskie, ich
historiê, stajemy siê bardziej �wiadomy-
mi mieszkañcami naszej ma³ej ojczyzny.
Czempiñskie ko³o zaplanowa³o na wio-
snê wêdrówki i rajdy rowerowe.

Bo¿ena Stró¿yk

Z ¿ycia
Stowarzyszenia
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Kopaszewska Droga Krzy¿owa
Ten unikatowy szlak p¹tniczy, który wy-
znaczaj¹ stacje drogi krzy¿owej, wiedzie
przez pola, ³¹ki, lasy i rozstajne drogi z
Kopaszewa do R¹binia i z powrotem.
Tê, jak niektórzy nazywaj¹ ,,drogê mi³o-
�ci'', przed  ponad 150 laty ufundowa³
Jan Ko�mian po tragicznej �mierci swo-
jej ¿ony Zofii.
Specjalnego zezwolenia na jej za³o¿e-
nie 31 stycznia 1854 r. udzieli³ Papie¿
Pius IX i 3 pa�dziernika 1855 roku pro-
boszcz krzywiñski, ks. Franciszek Po-
niecki w asy�cie 18 kap³anów po�wiêci³
14 stacji, z których pierwsz¹ i ostatni¹
umieszczono na kaplicy w Kopaszewie.
Dwie �rodkowe stacje wmurowano przy
g³ównej bramie ko�cio³a w R¹biniu. Na
skrzy¿owaniach dróg na wybudowanych
kapliczkach umieszczono po dwie sta-
cje, wskazuj¹c równocze�nie kierunek
dalszej drogi.
Jan Ko�mian, cz³owiek o wyj¹tkowych
walorach intelektualnych, po powstaniu
listopadowym, w którym bra³ udzia³,
musia³ udaæ siê na emigracjê do Fran-
cji. W 1838 r. w Tuluzie ukoñczy³ prawo
i uzyska³ uprawnienia adwokackie, bli¿-
sze by³o mu jednak dziennikarstwo. Od
1839 r. zamieszka³ w Pary¿u gdzie na-
wi¹za³ kontakty z Adamem Mickiewi-
czem,  Charlesem de Montalembertem
i innymi wybitnymi osobisto�ciami. W
1843 r. w Dre�nie, Ko�mian pozna³ gen.
Dezyderego Ch³apowskiego i otrzyma³
od niego propozycjê wydawania w Po-
znaniu czasopisma prawicowo - katolic-
kiego. Ta znajomo�æ zaowocowa³a pó�-
niej �lubem Jana Ko�miana z córk¹ gen.
D. Ch³apowskiego  - Zofi¹, który zosta³
zawarty w Berlinie 16 maja 1846 r. i po-
b³ogos³awiony przez arcybiskupa po-
znañskiego Leona Przy³uskiego. Mówio-
no pó�niej, ¿e to ma³¿eñstwo by³o bar-
dziej z woli genera³a i on by³ jego inicja-
torem, ale z zachowanych listów wyni-
ka, ¿e m³odzi darzyli siê uczuciem. Ko�-
mianowie zamieszkali w Berlinie, ponie-
wa¿ Jan nie otrzyma³ zgody na pobyt w
Ksiêstwie. Od czerwca 1845 r. Ko�mian
rozpocz¹³ wydawanie "Przegl¹du Po-
znañskiego", którego by³ redaktorem i
czo³owym publicyst¹. W marcu 1848 r.
z polskim legionem akademickim wyje-
cha³ z Berlina do Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego, by wzi¹æ udzia³ w po-
wstaniu. W Pogrzybowie  k. Raszkowa
dosta³ siê do niewoli pruskiej i dwa mie-
si¹ce spêdzi³ w wiêzieniu. Po 1848 r.,
Ko�mianowie zamieszkali w Kopasze-

wie, wcze�niej kupionym przez gen D.
Ch³apowskiego.
¯ycie rodzinne Ko�mianów nie uk³ada-
³o siê. Zofia chorowa³a, dozna³a urazu
g³owy po wypadku kolejowym pod Ra-
domskiem, a urodzenie martwego dziec-
ka spowodowa³o u niej zaburzenia psy-
chiczne. 25 pa�dziernika 1853 r. Zofia
pope³ni³a samobójstwo wypijaj¹c truci-
znê w Kopaszewskim parku.
�mieræ ukochanej ¿ony by³a nie tylko
wstrz¹sem dla Jana Ko�miana, ale tak-
¿e przyczynkiem do wielu przemy�leñ.
Byæ mo¿e wówczas, gdy wielokrotnie
przemierza³ drogê wiod¹c¹ w�ród pól i
lasów, któr¹ przeszed³ pogrzebowy kon-
dukt do ko�ció³ka w R¹biniu, zrodzi³a siê
my�l o Drodze Krzy¿owej i kap³añstwie.
Ko�mian zamówi³ we Francji dla Drogi
Krzy¿owej p³askorze�by z lanego me-
talu, a w miejscu, gdzie jego ¿ona ode-
bra³a sobie ¿ycie, w kopaszewskim par-
ku, postawiono figurê Matki Boskiej Bo-
lesnej. Dla kaplicy w Kopaszewie ufun-
dowa³ miêdzy innymi z³oty kielich, pate-
nê i monstrancjê, które zaginê³y podczas
Powstania Warszawskiego, a zosta³y
wywiezione z Kopaszewa przed nadej-
�ciem II wojny �wiatowej. By³ inicjato-
rem i wspó³twórc¹ szpitala w Ko�cianie,
który otwarto 25 lutego 1864 r. i nazwa-
no "Domem chorych i sierot �w. Zofii".
W 1856 r. Ko�mian wst¹pi³ do semina-
rium duchownego i w 1860 r. otrzyma³
w Gnie�nie �wiêcenia kap³añskie. Mszê
prymicyjn¹ odprawi³ w R¹biniu przy gro-
bie ¿ony. Pó�niej by³ proboszczem w
Krzywiniu, wspó³pracowa³ z Edmundem
Bojanowskim. Piastowa³ te¿ rozmaite
godno�ci ko�cielne, z których najwa¿-
niejsz¹ by³a funkcja delegata Mieczys³a-
wa kardyna³a Ledóchowskiego na obie
diecezje. Zmar³ 20 wrze�nia 1877 r. w
Wenecji i pochowany zosta³ w poznañ-
skiej katedrze.
W czasie II wojny �wiatowej Niemcy
zniszczyli dwie kapliczki pomiêdzy Ro-
gaczewem i R¹biniem. Uratowane od
zniszczenia metalowe tablice ze stacji
V i X oraz VI i IX po wojnie wmurowano
w �ciany ko�cio³a w R¹biniu.
W setn¹ rocznicê po�wiêcenia drogi ks.
pra³at Jan Gierliñski, proboszcz z Krzy-
winia, zamierza³ zorganizowaæ wspólne
nabo¿eñstwo dla okolicznych parafii, ale
nie otrzyma³ stosownego zezwolenia od
ówczesnych w³adz. Dwa lata trwa³y sta-
rania i 22 wrze�nia 1957 r. po odprawio-
nej mszy �wiêtej w kopaszewskiej ka-

plicy oko³o 2 tys. p¹tników wyruszy³o
drog¹ krzy¿ow¹. Po 25 latach uroczy-
sto�ci odby³y siê w asy�cie pracowników
S³u¿by Bezpieczeñstwa.
W 1992 r. dla przywrócenia dawnej
�wietno�ci Kopaszewskiej Drodze Krzy-
¿owej powsta³ Spo³eczny Komitet. Od-
budowano zniszczone przez Niemców
kapliczki, a metalowe ozdobne p³asko-
rze�by oddano do konserwacji. Wów-
czas okaza³o siê, ¿e stanowi¹ one bar-
dzo du¿¹ warto�æ artystyczn¹ i s¹ uni-
kalnym zabytkiem. Dla ich uchronienia i
zabezpieczenia przed z³odziejami, de-
cyzj¹ Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, wykonano repliki, a orygina³y
umieszczono w przypa³acowej kaplicy w
Kopaszewie. Odnowiona Kopaszewska
Droga Krzy¿owa, zosta³a po�wiêcona 18
czerwca 1987 r.
Droga, któr¹ przemierza³ Jan Ko�mian
do grobu ukochanej ¿ony o¿ywa. Ura-
towana od zniszczenia i zapomnienia
jest czê�ci¹ �cie¿ki ekologiczno - dydak-
tycznej Parku Krajobrazowego im. gen.
Dezyderego Ch³apowskiego. Coraz czê-
�ciej odwiedzana przez grupy zorgani-
zowane, turystów i uczniów szkó³, któ-
rym patronuje gen. D. Ch³apowski. Jest
tu czas nie tylko na wspominanie tam-
tych wydarzeñ sprzed ponad pó³tora
wieku, ale i jak napisa³ ks. Jan Gierliñ-
ski "�przebywaj¹c chêtnie blisko dwa-
dzie�cia kilometrów Drogi Krzy¿owej, za
której odprawienie niejednemu sercu
Bóg przebaczy winy i daruje kary, za-
oszczêdzi do�wiadczeñ i codziennych
krzy¿y�".

Józef �wi¹tkiewicz

My�li
Paw³a Buksalewicza

*
Pañstwo dla narodu jest, jak but dla nogi.
Zelówka to gospodarka, a sznurowad³a
to prawo.

*
Patriotyzm jest �ród³em ¿ycia narodu.

*
Gdy nie umiesz nic powiedzieæ o swych
przodkach - niewiele mo¿esz powie-
dzieæ o sobie.
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Marian Koszewski
Nasze autorytety

Marian Koszewski urodzi³ siê  20 wrze-
�nia  1923 roku w Ko�cianie, w domu
przy ulicy Poznañskiej 18. Jego ojciec
Józef by³ mistrzem stolarskim, typowym
wielkopolskim rzemie�lnikiem, cz³owie-
kiem oszczêdnym, dobrze zorganizowa-
nym i ceni¹cym pracê. Matka Mariana
Koszewskiego - Katarzyna z d. Roszak
- pochodzi³a ze �wiêciechowy. Rodzina
stanowi³a dla Mariana zawsze  warto�æ

szczególn¹, nadrzêdn¹. Z domu wyniós³
g³êbok¹ religijno�æ, która idzie w parze
z tolerancj¹ dla innych. Umi³owanie do
ksi¹¿ek przej¹³ po bracie Mieczys³awie.
Znaj¹c warto�æ pracy rodzice cenili wie-
dzê i nie szczêdzili pieniêdzy na wy-
kszta³cenie syna, który zosta³ uczniem
Gimnazjum i Liceum im. �w. Stanis³awa
Kostki w Ko�cianie. Ko�ciañskie gimna-
zjum by³o szko³¹, która w swych wycho-
wankach w szczególny sposób budowa-
³a umi³owanie Ojczyzny. W czasie woj-
ny zda³ najwa¿niejszy egzamin z patrio-
tyzmu, zda³ celuj¹co. Najpierw pracowa³
przy kopaniu umocnieñ obronnych mia-
sta w okolicach Czacza, a nastêpnie
wraz z trzema kolegami Edmundem Ra-
jewskim, Stefanem Szymkowiakiem i Jó-
zefem Sa³ackim utworzy³ w grudniu
1940r. organizacjê konspiracyjn¹ ,,Pakt
Czterech''. Wspólnie wydawali  podziem-
n¹ gazetkê ,,Wolno�æ''. Zawiera³a ona
informacje z nas³uchów radiowych sta-
cji zagranicznych oraz wiersze i artyku-
³y Edmunda Rajewskiego. 13 sierpnia
1941 r. Marian Koszewski zosta³ aresz-

towany  za dzia³alno�æ konspiracyjn¹.
19 sierpnia przewieziono go do Fortu VII
w Poznaniu,  a nastêpnie do wiêzienia
przy ul. M³yñskiej. Wiêziono go w obo-
zach Auschwitz, oraz Mauthausen -
Gusen. Na M³yñskiej przebywa³  w celi,
w której dok³adnie by³o s³ychaæ trzask
spadaj¹cego no¿a gilotyny...
,,W  pa�dzierniku  i  listopadzie 1941 r.
egzekucje  odbywa³y  siê  �rednio dwa

razy w tygodniu. Co dnia nó¿ spada³ od
12 - 15 razy. Skazañców dzieñ przed
�mierci¹ przenoszono do tzw. celi �mier-
ci. Wywlekano ich po kolacji i pêdzono
przez korytarz, popychaj¹c i bij¹c. Ró¿-
nie zachowywali siê w tym momencie.
Jedni p³akali, inni �piewali pie�ni nabo¿-
ne, jeszcze inni szli ku �mierci w niemej
rezygnacji. Byli te¿ tacy, którzy wznosili
okrzyki. Do dzisiaj d�wiêczy mi w uszach
okrzyk, jaki rozleg³ siê którego� wieczo-
ru na korytarzu i dotar³ do naszej celi: -
Jeszcze Polska nie zginê³a, chocia¿ my
giniemy!'' (M. Koszewski - ,,Pamiêæ''
Ko�cian 2003). To w tamtym czasie za-
czê³a siê rodziæ w Marianie potrzeba
upamiêtniania prze¿yæ wiêziennych. Po
wojnie podj¹³ dzia³alno�æ w organiza-
cjach kombatanckich, zrzeszaj¹cych
by³ych wiê�niów politycznych. Od tego
momentu kierowa³ siê zasad¹, ¿e pa-
miêæ o tych, którzy zginêli w wiêzieniach
i obozach za to, ¿e byli Polakami nie
mo¿e zanikn¹æ. Chêæ odkrywania prze-
sz³o�ci i jej upamiêtniania, urzeczywist-
nia³ dzia³aj¹c w Towarzystwie Mi³o�ni-

ków Ziemi Ko�ciañskiej od momentu
za³o¿enia TMZK w 1961 roku. Wraz z
Jerzym Zielonk¹ podj¹³ w Ko�cianie
badania dziejów powiatu w latach oku-
pacji hitlerowskiej, które prowadzi do
dzi�.
Jest zdania, ¿e dbaæ o przesz³o�æ i hi-
storiê powinien ka¿dy. Przyk³adem ta-
kiego podej�cia i jednocze�nie wska-
zówk¹  dla innych jest jego ksi¹¿ka ,,Uli-
ca Poznañska 18'' wydana nak³adem
w³asnym w 2005 roku, w której opisuje
historiê swego domu rodzinnego. Co
ciekawe, zbiera korespondencjê nie-
przerwanie od 1945 roku. Ka¿dy list,
zaproszenie, kartka z wakacji - znajdu-
je odpowiednie miejsce w jednym z wie-
lu segregatorów. Swoj¹ dzia³alno�æ pod-
sumowuje mottem Primo Levi'ego, w³o-
skiego pisarza, wiê�nia Auschwitz, au-
tora wstrz¹saj¹cych  relacji obozowych
- ,,Kto nie ma wspomnieñ, nie ma przy-
sz³o�ci''.
Marian Koszewski jest honorowym oby-
watelem miasta Ko�ciana, wspó³za³o¿y-
cielem i honorowym cz³onkiem TMZK,
Stowarzyszenia Absolwentów Gimna-
zjum i Liceum w Ko�cianie, wybitnym
dzia³aczem organizacji kombatanckich,
wspó³za³o¿ycielem ,,Przyjaciela Ludu'' w
Lesznie i   cz³onkiem powiatowej grupy
badawczej  ,,Wierni Niepodleg³ej''.
Posiada liczne odznaczenia i medale,
w�ród których warto�æ wyj¹tkow¹ ma
pami¹tkowy medal wybity na 60. rocz-
nicê wyzwolenia obozu KL Auschwitz -
Birkenau.
Jest autorem rozlicznych publikacji o te-
matyce II wojny �wiatowej, wyspecjali-
zowa³ siê w gromadzeniu materia³ów o
losach Ko�cio³a katolickiego i ducho-
wieñstwa ko�ciañskiego w latach oku-
pacji.

Maciej Zielonka

Fot. Bogdan Ludowicz
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Stoi przy drodze otulony cieniem starych
lip - ma³y, drewniany, modrzewiowy ko-
�ció³ - jeden z najcenniejszych zabytków
architektury sakralnej naszego regionu.

Pochodzi z I po³owy XVIII wieku i jest
prawdziw¹ ozdob¹ piêknej Ziemi �mi-
gielskiej.
Wybudowany zosta³ w latach 1738-1739
z inicjatywy Apolonii z Raczyñskich Ja-
raczewskiej, ówczesnej w³a�cicielki dóbr
bronikowskich. Pierwotnie sk³ada³ siê
jedynie z prezbiterium, wie¿y i nawy
g³ównej. W 1936 r. architekt W. £ukom-
ski opracowa³ projekt dobudowy dwóch
symetrycznie po³o¿onych kaplic drew-
nianych i dwóch przedsionków, maj¹-
cych poprawiæ ogólny stan bezpieczeñ-
stwa budynku. Rzeczone kaplice i przed-
sionki wybudowane zosta³y w 1939 r.
Niezaprzeczalne walory artystyczne i
historyczne tej ma³ej �wi¹tyni sprawi³y,
¿e ju¿ w ubieg³ym stuleciu wpisana zo-
sta³a do rejestru zabytków decyzj¹ kon-
serwatora z dnia 25 listopada 1932 r.
Ko�ció³ parafialny w Bronikowie jest
obiektem o konstrukcji drewnianej, zrê-
bowej, posiadaj¹cym prezbiterium z za-
chowanymi ostatkami. Zrêbowa nawa i
dobudowane kaplice maj¹ �ciany od
zewn¹trz wzmocnione konstrukcj¹ ryglo-
w¹. Wie¿a i zakrystia zosta³y  tak¿e od

Serva me

zewn¹trz dodatkowo oszalowane. Ca³y
dach �wi¹tyni pokryto pojedynczym gon-
tem. Wie¿ê natomiast, której zwieñcze-
nie stanowi he³m z latarni¹ z 1786 r. otula

³uska drewniana.  Stropy ko-
�cio³a w nawie g³ównej i pre-
zbiterium tworz¹ drewniane
kasetony przybite do istniej¹-
cych belek stropowych.
Wnêtrze ko�ció³ka kryje w so-
bie trzy niezwyk³ej urody baro-
kowe o³tarze.  Z  tego samego
okresu pochodz¹ drewniane
polichromowane ambona i
chrzcielnica oraz wiele bezcen-
nych zabytków wyposa¿enia
ruchomego.
Od chwili swego powstania do
dzi�, przez blisko 270 lat, s³u-
¿y ludziom jako czynny ko�ció³
parafialny. Jest dla nich miej-
scem kultu i powodem do
dumy, a ostatnio tak¿e i wiel-
kiej troski. Zgodnie bowiem z
opini¹ techniczn¹, wydan¹ na
zlecenie Wojewódzkiego Urzê-
du Ochrony Zabytków w Po-
znaniu wiosn¹ 2004 roku, ogól-
ny stan ko�cio³a jest tak dale-
ce niezadawalaj¹cy, i¿ wyma-
ga on pilnie generalnego re-
montu. Koszt tego przedsiê-
wziêcia oszacowano na blisko

              450.000 z³.
Na terenie parafii powsta³ Spo³eczny Ko-
mitet  Remontu Ko�cio³a. Dziêki jego wy-
si³kom zgromadzono �rodki finansowe
wystarczaj¹ce na to, by w 2005 r. prze-
prowadziæ I etap
prac budowlanych.
Dokonano ca³kowi-
tej renowacji pre-
zbiterium i zakrystii,
remontuj¹c dach,
�ciany oraz wej�cia
boczne �wi¹tyni.
Najhojniejszymi
darczyñcami Komi-
tetu okazali siê
sami parafianie,
którzy zebrali 75%
potrzebnej kwoty.
Pozosta³e �rodki
ofiarowa³y w³adze
powiatu ko�ciañ-
skiego, firmy i zak³ady pracy z regionu
oraz sponsorzy prywatni. Jest to jednak
ledwie czwarta czê�æ przewidzianych
kosztów.
Obecnie, z uwagi na poziom zniszcze-
nia, klasê obiektu i wynikaj¹ce z tego

Nr konta Spo³ecznego Komitetu
Remontu Ko�cio³a:

Bank Spó³dzielczy w �miglu
95 8667 0003 0002 2796 2000 0020

zalecenia konserwatorskie, dotycz¹ce
szczególnej ochrony polichromii we-
wnêtrznych, malowide³ i pozosta³ych
obiektów zabytkowych, stanowi¹cych
wyposa¿enie ko�cio³a, najpilniejszym
zadaniem  jest przeprowadzenie remon-
tu wiê�by dachowej nad naw¹ g³ówn¹ i
kaplicami bocznymi ko�cio³a oraz wy-
miana pokrycia dachu na nowy gont.
Zgromadzenie �rodków finansowych,
które umo¿liwi³yby przeprowadzenie
wymaganego zakresu prac przerasta
mo¿liwo�ci samych parafian, dlatego te¿
szlachetn¹ ideê uratowania bronikow-
skiej �wi¹tyni wspieraj¹ równie¿ ludzie
nie zwi¹zani bli¿ej z parafi¹, ofiarowu-
j¹c pieni¹dze i zabiegaj¹c o pozyskanie
kolejnych ¿yczliwych sponsorów.
Ko�ció³ p.w. �w. Franciszka z Asy¿u w
Bronikowie nale¿y do grupy �wi¹tyñ
o programowo skromnej architekturze,
ale jego zgrabna, piêkna bry³a, nawi¹-
zuj¹ca do  tradycyjnego kszta³tu, stwo-
rzonego na terenie Wielkopolski ju¿ w
okresie gotyku, stanowi cenn¹ warto�æ
architektoniczn¹ i kulturow¹. Budowle
tego typu ³atwo niszczej¹ i zbyt czêsto
gin¹ bezpowrotnie. Trzeba ratowaæ i za-
chowaæ dla przysz³ych pokoleñ ten nie-
zwyk³ej klasy zabytek, niew¹tpliwie na-
le¿¹cy do naszego dziedzictwa kulturo-
wego.
"Serva me - servabo te" szepcze cicho
do ka¿dego z nas ma³y modrzewiowy
ko�ció³ek z Bronikowa - "uratuj mnie -
uratujê ciebie"

Wies³awa Poleszak-Kraczewska

Ko�ció³ w Bronikowie

Zniszczenia s¹ ogromne...
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Moje sportowe pasje (III)

   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.

W dniach 10 - 21 lutego 2006 roku 48 -
osobowa grupa Szkolnego Klubu Spor-
towego "JANTAR" w Racocie uczestni-
czy³a w wyje�dzie na XX Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie w Turynie. By³ to ju¿ siód-

my wyjazd olimpijski (Barcelona 1992,
Lillehammer 1994, Atlanta 1996, Naga-
no 1998, Sydney 2000, Ateny 2004), a
29 - ty wyjazd zagraniczny (pierwszy
odby³ siê w 1992 r.).
W�ród uczestników wyjazdu by³o 19
uczniów i absolwentów Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Racocie, 2
cz³onków Klubu Szermierczego z Brod-
nicy oraz po raz pierwszy piêcioro dzie-
ci z domów dziecka w S³awie, Wscho-
wie i Bodzewie. Pozosta³¹ grupê stano-
wili sympatycy Klubu SKS "JANTAR" i
dzia³acze olimpijscy m.in. z Grodkowa
(woj. opolskie), Pyrzyc (woj. zachodnio-
pomorskie), Inowroc³awia (woj. kujaw-
sko - pomorskie), Gorzowa i Wschowy
(woj. lubuskie), Poznania, Konina i
Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie) oraz
z Warszawy.
Wyjazd by³ planowany 2 lata i gdyby nie
pomoc konsula w Mediolanie p. Andrze-

Podaj prawid³owe odpowiedzi na pytania. Zapisz je na kartce pocztowej i prze�lij j¹ na adres: Stowarzyszenie Porozumienie
Ziemia Ko�ciañska, ul. Iwaszkiewicza 5, 64 - 000 Ko�cian do koñca maja 2006 roku. W�ród prawid³owych odpowiedzi rozlosu-
jemy nagrody.

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 2 naszego biuletynu to: 1. wiatraki, 2. kasztelanii, 3. XV
wieku. Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody wylosowali: Emilia Buchert z Krzywinia, Lech
Ko�ciañski z Ko�ciana, £ukasz i Mateusz Szeszu³a z Przysieki Polskiej, Pawe³ Naskrêt z Nowego Dworu,  Henryk Linke z
Ko�ciana oraz Eugenia i Witold £akomy z Nowego Dworu. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a nagrody dostarczymy na
adres domowy.                                                                                                                                                                      (M.Z.)

1. Ko�cian liczy:

a) ok. 15.000 mieszkañców,
b) ok. 25.000 mieszkañców,
c) ok. 35.000 mieszkañców.

2. Zespó³ drewnianych budowli folwar-
ku Soplicowo, znajduje siê w okolicach:
a) R¹binia,
b) Czerwonej Wsi,
c) Cichowa.

3. Pa³ac klasycystyczny w Racocie
powsta³ w drugiej po³owie:
a) XVII w.,
b) XVIII w.,
c) XIX w.

ja Szyd³o oraz szefa Polonii we W³o-
szech p. Mieczys³awa Rasieja, to nie
doszed³by do skutku. Pocz¹tkowo byli-
�my wytypowani w 2004 r. przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i Sportu do

programu "Jedna
szko³a - jedna repre-
zentacja" ze szko³¹
"Pascal" w Gioveno,
niedaleko Turynu. Ne-
gocjacje dotycz¹ce
noclegów zakoñczy³y
siê fiaskiem (o czym
poinformowano nas w
listopadzie 2005 r.).
Ostatecznie p. Rasiej
znalaz³ nam noclegi w
O�rodku Salezjañ-
skim w Caselette (30
km od Turynu). Decy-
zjê tê otrzymali�my
dopiero w po³owie
stycznia br. Tak wiêc
czasu na przygotowa-

nie, nabór uczestników i znalezienie
sponsorów by³o niewiele. Wspólnie z
Dyrekcj¹ Gimnazjum w Racocie ustali-
li�my zasady naboru uczniów. Nabór
trwa³ do 6 lutego ( wyjazd zaplanowany
by³ na 9 lutego).
W samo po³udnie 9 lutego wyjechali�my
do Turynu. Podró¿ by³a d³uga (22 go-
dziny), mêcz¹ca oraz trochê niebez-
pieczna, gdy¿ od Drezna ca³y czas pa-
da³ �nieg. Jednak autokarem firmy "Moto
- Bus" dojechali�my do Caselette szczê-
�liwie. Ju¿ pierwszego dnia pojechali-
�my poci¹giem pod stadion komunalny
w Turynie, gdzie odbywa³a siê ceremo-
nia otwarcia XX Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich. Na stadion nie weszli�my, gdy¿
bilety kosztowa³y 850 euro. Jednak sto-
j¹c niedaleko wej�cia pozdrawiali�my
poszczególne ekipy narodowe, a szcze-
gólnie polsk¹!
G³ównym celem naszego pobytu na

Igrzyskach by³o kibicowanie polskim
sportowcom. Dopingowali�my naszych
skoczków na du¿ej i �redniej skoczni w
Pragelato. Dziêki pomocy Polskiego
Komitetu Olimpijskiego staæ nas by³o na
kupno biletów po preferencyjnych ce-
nach (ok. 30-40 euro). Oficjalnie bilety
kosztowa³yby nas od 110 do 170 euro.
Na turniej kwalifikacyjny na du¿ej skocz-
ni otrzymali�my je gratis! Pobyt na try-
bunach skoczni w gronie kilku tysiêcy
kibiców z ca³ego �wiata by³ niesamowi-
tym prze¿yciem i wspania³¹ zabaw¹. Do
szczê�cia zabrak³o tylko medalu. Jako
grupa byli�my od razu zauwa¿ani i za-
praszani do wspólnej zabawy na trybu-
nach (tañce, �piewy itp.). Najwa¿niej-
szym by³ jednak fakt podziwiania najlep-
szych skoczków �wiata, w tym oczywi-
�cie Polaków: Ma³ysza, Mateji, Huli oraz
Stocha. Tego ostatniego w sposób

szczególny wspomaga³a Elwira Popra-
wa, która w³asnorêcznie wykona³a pla-
kat "Kamil Stoch is the best". Inny
uczestnik wyjazdu - 12-letni Jêdrzej z
Brodnicy - otrzyma³ plastron od Rober-
ta Kranjca ze S³owenii. Oprócz skocz-
ków mogli�my podziwiaæ sportowców w
narciarstwie klasycznym, biathlonie,
kombinacji norweskiej, ³y¿wiarstwie
szybkim, curlingu, hokeju na lodzie oraz
zje�dzie. (cdn)

Wojciech Ziemniak


