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Kandydaci Porozumienia Ziemia
Ko�ciañska na burmistrzów i wójta

Lato na Ziemi �migielskiej.               Fot. blud

Rozpoczê³y siê wakacje - dla wielu okres
letniego odpoczynku, lecz dla innych
okres szczególnie wytê¿onej pracy. Tym
mieszkañcom Ziemi Ko�ciañskiej, któ-
rzy mog¹ korzystaæ z wolnego czasu
chcia³bym ¿yczyæ dobrego wypoczynku.
Zw³aszcza dzieciom i m³odzie¿y ¿yczê
udanych i radosnych wakacji.
Sezon letnich urlopów nie dla wszyst-
kich jest jednak okresem wypoczynku.
Dla rolników powiatu ko�ciañskiego bê-
dzie to czas ciê¿kiej pracy podczas ¿niw.
Mam nadziejê, ¿e mimo suchej aury te-
goroczne zbiory bêd¹ na tyle owocne,
by dawaæ nadziejê na lepsz¹  przy-
sz³o�æ.
Na stra¿y naszego zdrowia i bezpie-
czeñstwa pozostan¹ te¿ s³u¿by medycz-
ne, stra¿y po¿arnej i policji. Pañstwu
¿yczê spokojnej s³u¿by. To dziêki wam,
ci z mieszkañców powiatu ko�ciañskie-
go, którzy nigdzie nie wyjad¹, bêd¹ mo-
gli czuæ siê bezpieczni.
¯ywiê g³êbokie przekonanie, ¿e po wa-
kacjach wszyscy spotkamy siê wypoczê-
ci, a nade wszystko zdrowi, aby praco-
waæ dla dobra  Ziemi Ko�ciañskiej - na-
szej ma³ej Ojczyzny.

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia PZK

22 czerwca 2006r. odby³a siê konferen-
cja prasowa Stowarzyszenia "Porozu-
mienie Ziemia Ko�ciañska", na której
podani zostali kandydaci na burmistrzów
i wójta gmin wchodz¹cych w sk³ad po-
wiatu ko�ciañskiego.

Miasto Ko�cian - Micha³ Jurga, obecny
wicestarosta ko�ciañski,

Gmina Krzywiñ - Pawe³ Buksalewicz,
urzêduj¹cy burmistrz,

Gmina �migiel - Wiktor Snela, dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Czaczu, cz³onek Za-
rz¹du Powiatu Ko�ciañskiego,

Gmina Ko�cian - Henryk Bartoszewski,
urzêduj¹cy wójt.

Stowarzyszenie nie wystawi swojego
kandydata na stanowisko burmistrza w
Gminie Czempiñ, gdy¿ tak zdecydowali
cz³onkowie miejscowego Ko³a Stowa-
rzyszenia. W chwili obecnej Porozumie-

nie nie popiera ¿adnego z kandydatów
na terenie Czempinia, nie wyklucza jed-
nak udzielenia takiego poparcia w przy-
sz³o�ci.
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia ,,Poro-
zumienie Ziemia Ko�ciañska'' Andrzej
Jêcz uzasadniaj¹c decyzjê o przedsta-
wieniu kandydatów na cztery miesi¹ce
przed wyborami stwierdzi³, ¿e wynika to
g³ównie z szacunku do wyborców. Cho-
dzi o to, ¿eby wyborcy mieli czas zapo-
znaæ siê z dzia³alno�ci¹ i dorobkiem
kandydatów, bli¿ej ich poznaæ, zapytaæ
znajomych o opiniê. To, kto sprawuje
w³adzê w samorz¹dzie lokalnym ma
podstawowe znaczenie, bo sprawy ¿y-
ciowe mieszkañców rozgrywaj¹ siê w³a-
�nie tutaj. Dlatego Zarz¹d Stowarzysze-
nia uzna³, ¿e mieszkañcy powiatu po-
winni mieæ czas, by spokojnie i dog³êb-
nie zastanowiæ siê, na kogo nale¿y g³o-
sowaæ w zbli¿aj¹cych siê wyborach sa-
morz¹dowych.

Edward Strzymiñski
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Samorz¹d lokalny � powinno�ci obywateli

Z ¿ycia Stowarzyszenia

Wspólnota samorz¹dowa to mieszkañ-
cy gmin i powiatów ¿yj¹cy wspó³cze�nie,
ale tak¿e ci, którzy ¿yli tu kiedy� i ci, któ-
rzy przyjd¹ po nas. Funkcjonowanie tej
wspólnoty lokalnej jest fundamentem
stabilnej organizacji ¿ycia spo³ecznego
i zarz¹dzania publicznego. Samorz¹d
bowiem, to wykonywanie w³adzy przez
samych zainteresowanych.
Form¹ najwa¿niejsz¹, t¹ zewnêtrzn¹,
jest udzia³ w wyborach, a wiêc wybra-
nie radnego, wójta, burmistrza. Jaka
bêdzie to osoba, to przede wszystkim
zale¿y od ka¿dego z nas. T¹ osob¹
mo¿e byæ s¹siad, znajomy, ale musi
posiadaæ cechy, które zagwarantuj¹ jego
niezale¿no�æ. Wybory to wskazanie lu-
dzi zaufania publicznego, którzy dadz¹
gwarancjê kompetencji, uczciwo�ci,
bezinteresowno�ci  i przejrzysto�ci w
dzia³alno�ci publicznej.
To, co jest osi¹gniêciem naszych prze-
mian demokratycznych to jawno�æ w

¿yciu publicznym. W funkcjonowaniu
samorz¹du lokalnego, a wiêc gminne-
go, powiatowego, nie mo¿e byæ tajem-
nic. Finanse, przetargi, inwestycje,
sprzeda¿ mienia to wszystko sprawy, do
których pojedynczy obywatel powinien
mieæ dostêp. Jest kwesti¹ wa¿n¹, czy
tê wiedzê chce mieæ, a co za tym idzie,
czy ma wolê kontroli rz¹dz¹cych. Obo-
wi¹zkiem ka¿dego samorz¹du lokalne-
go jest posiadanie strony internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej, na
bie¿¹co aktualizowanej. Poza tym, ka¿-
dy mieszkaniec ma prawo otrzymaæ w
urzêdzie gminy informacje i posiada
mo¿liwo�æ wgl¹du do dokumentów do-
tycz¹cych dzia³alno�ci gminy.
W dzia³alno�æ lokalnych spo³eczno�ci
wpisane s¹ so³ectwa i rady osiedlowe.
To te¿ jest miejsce dla dzia³añ na rzecz
dobra wspólnego, jak równie¿ mo¿li-
wo�æ rozwi¹zywania bie¿¹cych proble-
mów najbli¿szego otoczenia.

Powstaje coraz wiêcej organizacji poza-
rz¹dowych i nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
gdy okrzepn¹, wywalcz¹ dla siebie miej-
sce we wspó³dzia³aniu z w³adz¹. Stan¹
siê miejscem aktywizuj¹cym wielu ludzi,
dostrzegaj¹cych potrzebê dzia³alno�ci
na rzecz innych. Je¿eli dzi� mamy do
wykorzystania pieni¹dze z Unii Europej-
skiej, to o tym jak to zrobiæ nie mog¹
decydowaæ tylko urzêdnicy, lecz miej-
scowi kupcy, dyrektorzy szkó³, miesz-
kañcy, �rodowisko kulturalne i spo³ecz-
ne.
Pozostawienie tak wa¿nych spraw jak
kierunki rozwoju naszych spo³eczno�ci
tylko rz¹dz¹cym przy najlepszych ich
intencjach jest ryzykowne. Trzeba wy-
korzystaæ mo¿liwo�ci,  które poka¿¹
politykom, ¿e dzia³aj¹ w naszym imie-
niu i w naszym interesie, a nie swoim.
Postawa obywatelska, to aktywny udzia³
ka¿dego z nas w ¿yciu publicznym.

Edward Strzymiñski

W dniu 01.12.2005 roku cz³onkowie Ko³a
Gminy Ko�cian dokonali wyboru swoich
przedstawicieli. Przewodnicz¹cym Ko³a
zosta³ Andrzej Przyby³a, cz³onek za³o-
¿yciel Stowarzyszenia, skarbnikiem  -
Roman Podgórski - dyrektor Gimnazjum
w Oborzyskach Starych, a sekretarzem
- Jolanta Kalewska - by³a dyrektor szko³y
podstawowej w Turwi.
Ko³o liczy obecnie 35 cz³onków.
Cz³onkowie Ko³a bardzo pozytywnie
ustosunkowali siê do inicjatyw podejmo-
wanych przez Zarz¹d Stowarzyszenia.
Postanowiono wesprzeæ  obóz rowero-
wy dla m³odzie¿y w  Oborzyskach Sta-
rych w  postaci rzeczowej oraz poprzez
udzia³.  Wielu cz³onków  Ko³a  jest stu-
dentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na spotkaniu 23.05.2006 roku poruszo-
no temat wyborów samorz¹dowych.
Nasze Ko³o w najbli¿szym czasie bêdzie
pracowa³o nad przygotowaniem listy 15
kandydatów na radnych do rady gminy
oraz 7 kandydatów na radnych do rady
powiatu.

Andrzej Przyby³a

 *
Ko³o terenowe w Krzywiniu ukonstytu-
owa³o siê 12 grudnia 2005 roku.
Powo³ano Zarz¹d w sk³adzie:
- Roman Majorczyk - pe³nomocnik,

- Janina Ogó³ - skarbnik,
- Marek ¯o³êdziewski - sekretarz.
Wstêpnie ustalono te¿ cele i zadania
ko³a. Za priorytety uznano m. in.: dzia-
³alno�æ Ko�ciañskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, wspó³zawodnictwo
wsi, aktywizacjê zawodow¹ mieszkañ-
ców gminy, pielêgnowanie miejscowych
tradycji, przywi¹zanie do miejsc pamiê-
ci narodowej. Realizacja tych  zadañ ma
prowadziæ do zbudowania spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego.
Tematem majowego spotkania cz³onków
ko³a krzywiñskiego by³o nakre�lenie
strategii dzia³añ Stowarzyszenia w cza-
sie zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹-
dowych. Podczas dyskusji zwrócono
uwagê na problemy lokalne, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem rozbudowy
bazy sportowo - rekreacyjnej w mie�cie
i gminie.

Marek ¯o³êdziewski

*
12 czerwca 2006r. powo³ano Zespó³
Redakcyjny Biuletynu ,,Ziemia Ko�ciañ-
ska''. Tworz¹ go przedstawiciele wszyst-
kich kó³ Stowarzyszenia: Jolanta Kalew-
ska (Ko³o Gminy Ko�cian), Wies³awa
Poleszak - Kraczewska (Ko³o �migiel),
Bo¿ena Stró¿yk (Ko³o Czempiñ), Maciej
Zielonka (redaktor naczelny; Ko³o Mia-

sta Ko�ciana) oraz Marek ¯o³êdziewski
(Ko³o Krzywiñ).
Informujemy ponadto, ¿e niebawem za-
cznie dzia³aæ strona internetowa Stowa-
rzyszenia. Jej adres to www.spzk.pl.
Znajd¹ siê na niej  informacje o stowa-
rzyszeniu, aktualno�ci oraz elektronicz-
ne wydanie dotychczasowych numerów
biuletynu  �Ziemia Ko�ciañska�.

Maciej Zielonka

My�li
Paw³a Buksalewicza

*
Naprawdê wolnym mo¿esz byæ
tylko w swojej wolnej ojczy�nie.

*
Nadmiar wolno�ci prowadzi
czêsto cz³owieka do wiêzienia.

*
Dla wielu Polaków jêzyk polski
staje siê jêzykiem obcym ...nie-
zbyt dobrze go znaj¹.
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Klemens Kruszewski � wybitny pedagog i wielki patriota

Nasze autorytety

Czy wspó³czesny �wiat ze swoj¹ dyna-
micznie rozwijaj¹c¹ siê technik¹ np.
komputerow¹ sieci¹, poczt¹ elektronicz-
n¹, umo¿liwiaj¹c¹ przesy³anie informa-
cji w dowolny punkt �wiata, potrzebuje
dzi� jeszcze osobowych wzorców do
na�ladowania?
Oto jest pytanie!
Czy grozi nam odhumanizowanie komu-
nikacji miêdzyludzkiej? Odpowied� jest
w zasadzie prosta. Nic nie jest w stanie
zast¹piæ bezpo�redniego kontaktu cz³o-
wieka z cz³owiekiem. Nawet wtedy, gdy
go ju¿ nie ma w�ród nas. Pozostaje w
pamiêci ludzi, którzy go znali i
dla których by³ zawsze wzorem
¿yciowej m¹dro�ci, ¿yczliwo�ci
dla ludzi i godnej uwagi posta-
wy obywatelskiej. O takich lu-
dziach mówimy, to by³ autory-
tet.
Warto siê zastanowiæ nad zna-
czeniem s³owa autorytet i wy-
ja�niæ, dlaczego ten problem
jest dzisiaj dla nas tak wa¿ny.
,,Ilustrowana Encyklopedia
PWN'' wydana w Warszawie w
2004r. tak przedstawia sens
tego pojêcia: ,,Autorytet - s³o-
wo pochodzenia ³aciñskiego -
oznacza spo³eczne uznanie,
presti¿ osób lub grup i instytu-
cji oparte na cenionych w da-
nym spo³eczeñstwie warto�ciach''.
W ¿yciu publicznym, szczególnie w sfe-
rze polityki obserwujemy niepokoj¹ce
zjawiska braku osób i instytucji ciesz¹-
cych siê spo³ecznym uznaniem.
Naszym zadaniem jest znajdowanie w
�rodowisku osób, które imponuj¹ m¹dro-
�ci¹ i cnot¹, tak¿e w�ród tych, którzy ju¿
odeszli.
Dla mnie i dla wielu mieszkañców Ko-
�ciana i okolicy, szczególnie za� dla m³o-
dzie¿y by³ takim autorytetem prof. Kle-
mens Kruszewski, wieloletni nauczyciel
Liceum im. O. Kolberga w Ko�cianie.
Byæ mo¿e, ¿e w³a�nie taki cz³owiek
mo¿e byæ ponadczasowym wzorem dla
obecnych i przysz³ych pokoleñ.
Klemens Kruszewski by³ z powo³ania
nauczycielem i wychowawc¹ . W Pañ-
stwowym Gimnazjum im. Stanis³awa
Kostki (taki by³ patron tej szko³y przed
wojn¹) w 1932r. zacz¹³ uczyæ ³aciny
nowy profesor.
Wcze�niej studiowa³ filologiê klasyczn¹
na Uniwersytecie Poznañskim. Ju¿ wte-
dy zauwa¿ono jego gruntown¹ wiedzê.
Zna³ jak ma³o kto dzieje staro¿ytne, p³yn-
nie t³umaczy³ teksty ³aciñskie, tak¿e w
mowie operowa³ tym jêzykiem, zna³ jê-
zyk grecki i niemiecki. Jako student zo-
sta³ zastêpc¹ asystenta w Katedrze Fi-
lologii Klasycznej prof. Sajdaka, kierow-

nika Katedry, dziekana i rektora Uniwer-
sytetu Poznañskiego.
Klemens Kruszewski mia³ to szczê�cie,
¿e móg³ s³uchaæ wyk³adów znakomitych
profesorów, znawców literatury greckiej
i rzymskiej, bo filologia klasyczna na
Uniwersytecie Poznañskim sta³a wtedy
na bardzo wysokim poziomie. W stycz-
niu 1932r. obroni³ pracê magistersk¹ i
otrzyma³ propozycjê pracy na uczelni.
Ze wzglêdów osobistych wybra³ pracê
nauczyciela w Pañstwowym Gimnazjum
im. �w. Stanis³awa Kostki w Ko�cianie.
Od samego pocz¹tku mia³ wielki pos³uch

u uczniów. Imponowa³ im rozleg³¹ wie-
dz¹, ale wymaga³ rzetelnej pracy i pil-
no�ci.
Warto wspomnieæ, ¿e K. Kruszewski
mia³ utrwalony system warto�ci, by³ cz³o-
wiekiem religijnym, ale tak¿e bardzo wy-
rozumia³ym dla pogl¹dów innych.
Od uczniów, swoich wychowanków, ¿¹-
da³ powa¿nego stosunku do nauki. Wal-
czy³ z k³amstwem i nieuczciwo�ci¹. Nie
znosi³ bezczelno�ci i tupetu. By³ wyma-
gaj¹cy, ale sprawiedliwy. Umia³ mobili-
zowaæ do wysi³ku. Przekonywa³
uczniów, ¿e prawdziwym bogactwem
cz³owieka jest jego warto�æ wewnêtrz-
na.
Zawsze jednak stawa³ w obronie ucznia,
je¿eli widzia³ skruchê i chêæ poprawy.
Wychowankowie czuli przed swoim wy-
chowawc¹ respekt, ale mimo to bardzo
go cenili.
Profesora Kruszewskiego zna³am wiele
lat. By³am wtedy nauczycielk¹ jêzyka
polskiego w Liceum Ko�ciañskim.
W latach 1959 - 1967 prof. Kruszewski
by³ dyrektorem Liceum.
Dla nauczycieli by³ niezwykle ¿yczliwy.
Imponowa³ nam rozleg³¹ wiedz¹ i zna-
jomo�ci¹ zasad dydaktyki ró¿nych
przedmiotów. Dzieli³ siê swoj¹ wiedz¹ i
do�wiadczeniem pedagogicznym. By³
wspania³ym cz³owiekiem, wielkim patrio-

t¹, a w trudnych czasach re¿imu komu-
nistycznego broni³ uczniów i nauczycie-
li, je¿eli im cokolwiek zagra¿a³o.
Odrêbn¹ kartê w ¿yciorysie prof. K. Kru-
szewskiego stanowi jego dzia³alno�æ pa-
triotyczna. W czasie okupacji bra³ udzia³
w konspiracji wojskowej w tzw. Sieci Dy-
wersji Pozafrontowej, a od 1942r. w Ar-
mii Krajowej. W Ko�cianie by³o kilka or-
ganizacji podziemnych, a w�ród ich
cz³onków przewa¿ali uczniowie i absol-
wenci Liceum.
Klemens Kruszewski wchodzi³ w sk³ad
sztabu Inspektoratu Obwodowego Armii

Krajowej w Ko�cianie.
W 1944r. wraz z innymi dzia-
³aczami podziemia zosta³
aresztowany przez gestapo i
osadzony w obozie �ledczym
w ¯abikowie, pó�niej wywie-
ziony do obozu koncentracyj-
nego Gross - Rosen, a stam-
t¹d do Mauthausen.
Uda³o mu siê prze¿yæ, ale
wróci³ do Ko�ciana w 1945r.
okaleczony, z mocno nad-
szarpniêtym zdrowiem.
Nie mo¿na w pe³ni oceniæ
postawy obywatelskiego za-
anga¿owania prof. K. Kru-
szewskigo, gdyby nie wspo-
mnieæ o jego rozleg³ej dzia-
³alno�ci spo³ecznej w powo-

jennych dziejach Ko�ciana. Wielk¹ jego
pasj¹ by³o harcerstwo. Ju¿ przed wojn¹
opiekowa³ siê gimnazjaln¹ dru¿yn¹ ZHP,
od 1933r. wspó³pracowa³ z Krêgiem
Przyjació³ Harcerstwa, a od 1937r. do
wojny pe³ni³ funkcjê Komendanta Hufca
Harcerzy w Ko�cianie.
Po wojnie wyznaczy³ sobie kilka wa¿-
nych celów: pracê w szkolnictwie, od-
budowê harcerstwa, pamiêæ o ofiarach
wojny i dzia³alno�æ w Towarzystwie Mi-
³o�ników Ziemi Ko�ciañskiej. Zostawi³
te¿ kilka publikacji, dotycz¹cych harcer-
stwa, dzia³alno�ci Armii Krajowej i przy-
czynki do opracowañ Powstania Wiel-
kopolskiego. Prof. Klemens Kruszewski
zmar³ 3 wrze�nia 1988r.
W opracowaniu Jerzego Zielonki p.t.
,,Klemens Kruszewski (1908 - 1988)''
zamieszczone jest wspomnienie ks. Ste-
fana Naskrêta, którego fragment pragnê
przytoczyæ na zakoñczenie:
,,Szanowny i bardzo drogi Pan Profe-
sor by³ pierwszy! Pierwszy, w kim zoba-
czy³em nie tylko mêczennika za sprawê
narodow¹, ale po prostu Cz³owieka,
Osobowo�æ, Wychowawcê. Pierwszy,
który okaza³ mi tyle przyja�ni i dobroci.
Pierwszy, który ukaza³ warto�ci; uczy³
m¹dro�ci i szlachetno�ci. By³ nie tylko
nauczycielem, ale - �wiadkiem''.

Barbara Mizerka
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Z dzia³alno�ci Ko�ciañskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Rozpoczynaj¹c rok akademicki z dr¿e-
niem serca �piewali�my ,,Gaudeamus
Igitur'' zastanawiaj¹c siê, co los nam
przyniesie.Dzi� staj¹c na koniec roku se-
mestralnego,z rado�ci¹ powiedzieæ mo-
¿emy, ¿e spe³ni³y siê nasza marzenia...''

Aniela £¹czna

Koñczymy pierwszy rok uczestnictwa w
zajêciach Ko�ciañskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Jest nas prawie dwu-
stu. Z rado�ci¹ stwierdzamy, ¿e stan licz-
bowy s³uchaczy prawie nie zmieni³ siê
od dnia inauguracji.
Tak szerokie zainteresowanie Seniorów
ustawiczn¹ edukacj¹ potwierdza s³usz-
no�æ inicjatywy Stowarzyszenia ,,Poro-
zumienie Ziemia Ko�ciañska'', Staro-
stwa Powiatowego, burmistrza Ko�cia-
na i wójta gminy Ko�cian o stworzeniu
nam warunków aktywnego, godnego
starzenia siê. Jeste�my za to wdziêcz-
ni.
Szczególne s³owa podziêkowañ kieru-
jemy do wicestarosty ko�ciañskiego
pana Micha³a Jurgi pe³ni¹cego funkcjê
kanclerza i do kierownika Kolegium
UAM w Ko�cianie, pana Mariana Przy-
szczypkowskiego, bêd¹cego jednocze-
�nie sekretarzem Ko�ciañskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.
Dziêkujemy Im za niezwyk³e zaanga¿o-
wanie i trud organizowania dzia³alno�ci
K.U.T.W. Dziêki Ich staraniom mieli�my
szansê uczestniczyæ w wyk³adach wy-
bitnych pracowników nauki ró¿nych
uczelni oraz znawców rozmaitych dzie-
dzin ¿ycia.
W tym miejscu pozwolê sobie na osobi-
st¹ refleksjê: ,,Naszym dzieciom czy
wnukom na uczelniach nie czêsto uda-
je siê s³uchaæ profesorów tej miary''.
Tre�ci wyk³adów obejmowa³y szeroki

zakres problemów wspó³czesnej rzeczy-
wisto�ci, za� forma ich przekazania by³a
zrozumia³a dla wszystkich s³uchaczy.
Problematyka wyk³adów pozostaje w na-
szej pamiêci i pozwala weryfikowaæ
spojrzenie na dalsze ¿ycie.
Uczestniczyli�my w czternastu sekcjach

p r o b l e m o -
wych o ró¿no-
rodnym cha-
rakterze. Pra-
ca w sekcjach
pozwala nam
rozwijaæ zain-
teresowania i
pasje ¿ycio-
we. Docenia-
my zaanga-
¿owanie spe-
cjalistów pro-
wadz¹cych
poszczegól-
ne sekcje. Ich
wiedza, umie-
jêtno�ci, do-
�wiadczenie i
pasja da³y

nam mo¿liwo�æ osi¹gania indywidual-
nych sukcesów. Wspó³dzia³anie w gru-
pach przysporzy³o nowych znajomych i
przyjació³.
Cieszy nas wysoka ocena dzia³alno�ci
Uniwersytetu w �rodowisku lokalnym.
�wiadczy o tym choæby artyku³ praso-

wy p.t. ,,Uniwersytet na pi¹tkê z plusem''.
Nie martwmy siê, ¿e w indeksach na-
szych nie ma ocen postêpów. Autorzy
�wiatowego bestselleru ,,Rewolucja w
uczeniu'' Gordon Dryden i Jeannette Vos

formu³uj¹c systemy oceniania zalecane
w dwudziestym pierwszym wieku stwier-
dzaj¹:
,,Na ocenê powinno sk³adaæ siê:
50% samooceny,
30% oceny kolegów,
20% oceny nauczyciela lub prze³o¿one-
go.
Wystawmy wiêc sobie cenzurkê. Czy
warto by³o uczestniczyæ w K. U. T. W.?
Czego siê nauczyli�my? Jak zmienia siê
nasze ¿ycie?
W grudniu 2005 roku powo³ana zosta³a
Rada S³uchaczy K. U. T. W. Dzia³a w
my�l przyjêtego przez ogó³ S³uchaczy
regulaminu. Wyznaczeni cz³onkowie
rady pe³ni¹ funkcjê ³¹czników miêdzy
organami Uniwersytetu a s³uchaczami i
prowadz¹cymi zajêcia poszczególnych
sekcji tematycznych. Mamy �wiado-
mo�æ tego, ¿e nie wszystko uda³o nam
siê zrealizowaæ. Rada w swym planie na
przysz³o�æ ma wiele ciekawych inicja-
tyw, które przeka¿e jako propozycje na-
stêpnej Radzie. Kole¿ankom i kolegom
serdecznie dziêkujê za wspó³pracê.
My�lê, ¿e nastêpny rok akademicki roz-
poczniemy w jeszcze liczniejszym gro-
nie.
W przekonaniu, ¿e zgodnie z my�l¹ G.
Dryden'a i Jeannette Vos ,,ludzie w do-
wolnym wieku mog¹ nauczyæ siê do-
s³ownie wszystkiego, je¿eli pozwoli im
siê zastosowaæ w³asny styl nauki i wy-

korzystaæ swoje mocne strony'', przyst¹-
pimy do inauguracji II roku akademic-
kiego Ko�ciañskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Kazimiera Michalczak
Przewodnicz¹ca Rady S³uchaczy
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Dojazd pewny i kontrolowany

Zdarzy³o siê to na pocz¹tku ostatniego
dziesiêciolecia minionego wieku. Dawno?
Chyba tak, zwa¿ywszy, ¿e wówczas ma³o
kto mia³ telefon komórkowy, komputery
by³y tak wolne, ¿e w przej�ciach miêdzy
oknami mo¿na by³o spokojnie wypiæ kolej-
ny ³yk kawy, a wyjazd na wczasy by³ wiel-
kim wydarzeniem dla ca³ej rodziny. My te¿
postanowili�my wyjechaæ. Do Karpacza,
bo ju¿ tam byli�my i zawsze nam siê po-
doba³o. ¯eby by³o pewniej i bezpieczniej
umówili�my siê z rodzin¹ brata, ¿e ten
wypad zrealizujemy wspólnie. Tym bar-
dziej, ¿e mogli�my od nich po¿yczyæ fiata
125p, wtedy ca³kiem dobre auto. Jedzie-
my. Mama, tata i dwoje dzieci w fiacie, a w
kolejnym samochodzie brat z rodzin¹, na-
stêpnych 5 osób, w tym troje dzieci. Oczy-
wi�cie jedziemy tak, ¿eby w razie potrze-
by móc sobie pomóc, czyli blisko siebie.
Jeste�my w Lesznie. I tu siê rozje¿d¿amy.
Co prawda wyjazd w kierunku G³ogowa
jest tylko jeden, ale mo¿na do niego doje-
chaæ ró¿nymi drogami. Spokojnie, my�lê,
na pewno spotkamy siê tu¿ za miastem.
Nie spotkali�my siê. Chyba oni maj¹ wiêk-
sz¹ wprawê i pojechali szybciej. Wobec
tego przyspieszamy. Mijamy G³ogów i nic.
Pewnie to my jeste�my szybsi, trzeba wiêc
zaczekaæ. Po 15 minutach
dochodzimy do wniosku, ¿e
musimy jednak jechaæ, bo
oni s¹ ju¿ na pewno bardzo
daleko. Takich zwolnieñ i
przyspieszeñ by³o jeszcze kilka a¿ do sa-
mego Karpacza. Nerwowi, zmêczeni
wje¿d¿amy do Karpacza. Kwatera by³a co
prawda zarezerwowana, ale to mój brat
zna³ adres. Mo¿e ju¿ tu s¹ i nas szukaj¹, a
jak nie, to pewnie zaraz bêd¹. Szczê�cie
nam dopisuje. Po up³ywie oko³o pó³ godzi-
ny wreszcie siê odnajdujemy. Kolejne pó³
godziny zajê³o nam ustalanie, kto jest bar-
dziej odpowiedzialny za zaistnia³¹ sytuacjê.
Po zaparkowaniu samochodów na parkin-
gu idziemy na kwaterê. Po drodze do po-
koju zgubi³em modu³ od autoalarmu fiata.
Jego szukanie dziewiêciu osobom zajê³o
kolejn¹ godzinê. Okaza³o siê w koñcu, ¿e
wyrzuci³em go z jakimi� �mieciami do ko-
sza.
Potem by³o ju¿ ca³kiem fajnie - wspania³a
pogoda, piêkna okolica i pe³ny wypoczy-
nek. Co z tego wszystkiego wynika? Dla
mnie co najmniej to, ¿e nawet jak co� pla-
nujesz, to dobrze, ¿eby inni dok³adnie wie-
dzieli co. Pozwala to unikn¹æ wielu niepo-
trzebnych problemów. I nie jest to wy³¹cz-
nie lekcja wakacyjna.

Wiktor Snela

Jak po wakacyjn¹ przygodê�,
to w Polskê.

Dzieci ju¿ mamy doros³e, wiêc od kilku ju¿
lat na wakacje wybieramy siê we dwoje z
¿on¹. Jedziemy po prostu w Polskê, bez
szczegó³owych planów, rezerwacji nocle-
gów itp. Ka¿dy dzieñ pisze swój w³asny
scenariusz, a drogowskazy zmieniaj¹ czê-
sto pierwotnie zamierzony kierunek jazdy.
Tak by³o w 2003 roku. W ci¹gu tygodnia
pokonali�my trasê 1300km.

tylnim siedzeniu nie by³o zbyt wygodne, ale
nie chcia³em wystawiaæ nóg przez drzwi
na ¿er komarom.
5. Rano czujê siê ca³y po³amany. Po �nia-
daniu idziemy znów nad morze, sma¿ymy
siê na raka. W po³udnie opuszczamy D¹b-
ki, jedziemy na Kaszuby. W pewnym mo-
mencie ¿ona zauwa¿y³a: "popatrz muzeum
po¿arnictwa!" Zawracamy! Gospodarz
mieszka po drugiej stronie ulicy. Zwiedza-
my! Skoñczy³o siê na tym, ¿e byli�my tam
pó³ dnia, dyskusjom nie by³o koñca ("trafi³
swój na swego"). Wieczorem docieramy
do Wdzydz Kiszewskich - piêkne jeziora i
Kaszubski Park Etnograficzny (chcia³em
go obejrzeæ jeszcze w czasach studenc-
kich). Nocleg znajdujemy ³atwo w gospo-
darstwie agroturystycznym.
6. Nastêpny dzieñ to zwiedzanie skanse-
nu. Tam oczywi�cie najd³u¿ej go�cili�my
w wiatraku (u nas nie ma takich "holen-
drów") potem kajak, k¹piele i rybka wie-
czorem u gospodarzy.
7. Czas wracaæ do domu, mamy przed
sob¹ wiele kilometrów. Przy �niadaniu po-
znajemy w³óczêgów takich jak my, z War-
szawy. On by³ w³a�cicielem zak³adu szklar-
skiego -zrobi³ miêdzy innymi szklany stó³
dla prezenterów "Panoramy" TVP2. Chce-
my ruszaæ, a tu ma³y problem - cieknie

ch³odnica (niestety autko
ju¿ stare) uratowa³ nas
pracownik stacji benzy-
nowej na trasie, poradzi³
kupiæ i wsypaæ jaki� pro-

szek. Okaza³o siê ¿e zadzia³a³ - nie musi-
my ju¿ dolewaæ co chwilê wody do ch³od-
nicy. Jedziemy. Pod wieczór doje¿d¿amy
do Mosiny, szybka decyzja, skrêcamy do
kuzynki, a tu w go�ciach mój serdeczny
kuzyn z rodzink¹, zostajemy na trochê -
Krzywiñ przecie¿ ju¿ blisko.
Jako pami¹tka po tych dniach pozosta³
nam album ze zdjêciami, widokówkami,
biletami wstêpu i komentarzami. Na koniec
jeszcze praktyczna rada dla tych, którzy
chcieliby siê  wybraæ na podobn¹ wypra-
wê: zawsze warto mieæ w samochodzie
ma³y namiot - bêdzie czasami wygodniej.

Pawe³ Buksalewicz

O wakacjach i siatkówce czyli
dlaczego jednak warto s³uchaæ

rodziców...
Mia³em w liceum dwóch serdecznych przy-
jació³ - Grzesia i Mirka. Spêdzali�my ze
sob¹ ka¿d¹ woln¹ chwilê, w tym tak¿e
wakacje. Pod namiot po raz pierwszy wy-
brali�my siê po ukoñczeniu drugiej klasy i
od tego momentu wspólne wypady w Pol-
skê organizowali�my co roku a¿ do koñca
studiów. Wyjazdy te obfitowa³y w przygo-
dy. Przygody jak przygody - jedne by³y
weso³e, inne za� po dzieñ dzisiejszy mro-
¿¹ nam krew w ¿y³ach podczas wspo-
mnieñ...
Najchêtniej wyje¿d¿ali�my nad wodê - nad
jeziora i nad Morze Ba³tyckie. Przygoto-
wania trwa³y zawsze kilka tygodni. Uczest-
niczyli w nich tak¿e nasi rodzice, czego

1. Pierwszego dnia poprzez zwiedzanie
pa³acu i parku w Mi³os³awiu, pa³acu w Ci¹-
¿eniu, klasztoru pocysterskiego w L¹dzie i
Muzeum Kolei W¹skotorowej w Wenecji
dotarli�my wieczorem do ¯nina. Nocleg
znale�li�my w drewnianym domku na cam-
pingu nad jeziorem. Tu¿ obok Browary
Tyskie organizowa³y piknik piwny - czyli
akurat�
2. Drugiego dnia pierwszym kursem ¯niñ-
skiej Kolei Powiatowej wybrali�my siê w
okolicê. Dojechali�my do koñca trasy do
G¹sawy. (Super frajda) W drodze powrot-
nej wysiedli�my w Biskupinie. Tu zmiany:
przyby³ obiekt dworu Popiela i zagroda
Wisza - scenografie do filmu "Stara ba�ñ"
- widaæ, ¿e ju¿ nas na�laduj¹ (Skansen
Filmowy "Soplicowo"), scenografie nie
gin¹, ale ¿yj¹ dalej. Po po³udniu zwiedza-
my jeszcze pa³ac w Lubostroniu - per³ê
polskiej architektury klasycystycznej.
3. Trzeciego dnia poprzez Strzelno - s³yn-
ne romañskie kolumny w klasztorze Nor-
bertanek i rotundê �w. Prokopa dociera-
my do Torunia. Tu oczywi�cie chodzimy po
starówce, k³aniamy siê Kopernikowi i re-
alizujê marzenie z dzieciñstwa - seans w
planetarium. Po drodze do Malborka wi-
dzimy drogowskaz: W¹brze�no - oczywi-
�cie miejsce urodzenia naszego s³ugi bo-

¿ego Bernarda (benedyktyna lubiñskiego),
wiêc szybka decyzja: skrêcamy, doje¿d¿a-
my, zwiedzamy� Poprzez ruiny zamku
krzy¿ackiego w Radzyniu doje¿d¿amy wie-
czorem do Malborka, a tu t³umy ludzi. Trwa
"Oblê¿enie Malborka", obserwowa³o je 30
tys. ludzi. Siedzieli�my wiêc na wa³ach,
obserwowali�my walki rycerstwa polskie-
go z krzy¿akami (porównywa³em je do
pokazów naszego bractwa). Po fajerwer-
kach ju¿ o zmierzchu pytamy w hotelu o
nocleg. ¯yczliwy recepcjonista mówi, ¿e
nie ma szans dzisiejszej nocy nawet w pro-
mieniu 60 km, wiêc jedziemy w kierunku
Elbl¹ga� W koñcu po kilku próbach jest
jeden skromny pokoik w wiejskim hoteli-
ku�
4. Po �niadaniu wracamy do Malborka,
zwiedzamy zamek, ogl¹damy wystawy. W
po³udnie na pro�bê ¿ony wyruszamy nad
morze, ale nie chcemy do t³oku, wiêc wy-
bieramy D¹bki (wtedy ma³o znana nam
nazwa). Na miejscu okazuje siê, ¿e to ku-
rort!!! Szukamy lokum: jeden, drugi pen-
sjonat -nic. Przed trzecim spotykamy tak¹
parê jak my, oni szukaj¹ ju¿ od rana w kil-
ku s¹siednich miejscowo�ciach. Co robiæ?
Upa³ jest straszny, wiêc wybieramy naj-
pierw piwo, potem k¹piel w morzu. Po ko-
lacji tañczymy w jednym z ogródków, po-
tem idziemy na spacer wzd³u¿ brzegu
morza, który koñczymy nocn¹ k¹piel¹.
Oko³o 1:00 wpadamy na pomys³ ¿eby wje-
chaæ na camping i przespaæ siê w samo-
chodzie. Przedstawiamy dozorcy nasz¹
pro�bê, a on z u�miechem wskazuje nam
rz¹d samochodów: "Tutaj nocuj¹ tacy sami
jak wy". Przy moim wzro�cie spanie na

Wakacje z... humorem i mora³ami

cd. na str. 6
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Czerwcówka w �miglu
Tegoroczny rajd rowerowy "Czerwców-
ka" odby³ siê 10 czerwca i mia³ swoj¹
metê w �miglu. Oko³o godz.14.00 cz³on-
kowie �migielskiego Ko³a witali pierw-
szych uczestników spotkania na tere-
nach rekreacyjnych przy Centrum Kul-
tury i Strzelnicy Bractwa Kurkowego.
Krótki odpoczynek przy kawie poprze-
dzi³ pierwsze w historii  Stowarzyszenia
Porozumienie Ziemia Ko�ciañska  za-
wody strzeleckie, przeprowadzone
przez go�cinnych �migielskich braci kur-
kowych. Z du¿ym powodzeniem strze-
la³y panie, szczególnie te, które (jak
same twierdzi³y) nigdy przedtem nie
mia³y broni w rêce. Dodatkow¹ atrakcj¹
sportow¹ by³y rozgrywki w boules.

Od 3 - 11 lipca odby³ siê letni obóz ro-
werowy zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Porozumienie Ziemia Ko�ciañ-
ska dla 50 uczestników - gimnazjalistów
z gmin powiatu ko�ciañskiego (po 10
osób z ka¿dej gminy). Inicjatywa ta zo-
sta³a podjêta przez nasze stowarzysze-
nie po raz drugi. G³ównym organizato-
rem obozu i autorem przebiegu wszyst-

Od dzieciñstwa woda zawsze by³a moj¹
pasj¹. Zawdziêczam to moim rodzicom,
z którymi ka¿de wakacje letnie spêdza-
³em nad wod¹. Zainteresowania zwi¹-
zane z wod¹  zacz¹³em realizowaæ w
czasie nauki w ko�ciañskim Kolbergu.
Uzyska³em wtedy wiele patentów wod-
nych. Wtedy te¿ rozpoczê³a siê moja
przygoda z p³etwonurkowaniem. Po-
cz¹tki by³y trudne. Problemy ze sprzê-
tem oraz transportem.
Po wielu latach swoj¹ pasjê mog³em
realizowaæ przy sekcji wodnej KP PSP
w Ko�cianie. Okaza³o siê , ¿e w okolicy
jest wiêcej osób, które uleg³y czarowi
nurkowania.
W roku 1999 wspólnie z kolegami za³o-
¿yli�my klub p³etwonurków TRITON i
rozpoczêli�my dzia³alno�æ szkoleniow¹.
Dziêki mo¿liwo�ci korzystania ze sprzêtu
Stra¿y Po¿arnej wielu m³odych ludzi

mog³o posmakowaæ tego fantastyczne-
go sportu. Nowe do�wiadczenia, dobry
sprzêt, grupa ludzi maj¹cych takie same
hobby sprawi³y, ¿e to, co kilka lat temu
by³o niemo¿liwe, dzisiaj sta³o siê osi¹-
galne. Zaczêli�my zachwycaæ siê flor¹ i
faun¹ nie tylko naszych akwenów wod-
nych. Spotkania oko w oko z o�miorni-
cami w Adriatyku w Chorwacji czy mu-
renami w Morzu Czerwonym w Egipcie
pozostan¹ w nas na zawsze.
Silna wola, pasja pozwalaj¹ pokonaæ
wszelkie trudno�ci i czyni¹, ¿e niemo¿-
liwe staje siê mo¿liwe. Zachêcam
wszystkich pasjonatów wody do zmie-
rzenia siê z tym wspania³ym sportem i
zapraszam do klubu TRITON.

Andrzej Przyby³a

Rowerami po raz drugi

Woda � sposób
na wypoczynek

Rajd zakoñczy³o wspólne ognisko. Nie
zabrak³o kie³basek i tradycyjnego chle-
ba z domowym smalcem. Dopisa³y za-
równo pogoda jak i humory uczestników.
Do zobaczenia za rok na kolejnym raj-
dzie!

Wies³awa Poleszak - Kraczewska

wówczas tak nie lubili�my (bo to jest aku-
rat to, czego tygrysy najbardziej nie lubi¹).
W pomocy brylowa³ tata Grzegorza. A naj-
gorsze by³o to, ¿e je�li chodzi o tzw. uwagi
co do naszego wyjazdowego wyposa¿e-
nia, przewa¿nie mia³ racjê. Gdy tylko po-
wiedzia³, ¿eby�my zabrali ze sob¹ kawa-
³ek sznurka, scyzoryk, latarkê, zreszt¹ co-
kolwiek - to w trakcie wyjazdu przedmiot
ten w pewnym momencie odgrywa³ rolê
kluczow¹ i okazywa³ siê niezbêdny. Po
powrocie i naszej wakacyjnej relacji tata
Grzegorza koñczy³ ze �miechem - ,,A nie
mówi³em?''.
Dwukrotnie wakacje spêdzili�my w metal-
chemowskim o�rodku wypoczynkowym w
Cichowie. P³ywali�my w jeziorze, korzysta-
li�my ze sprzêtu wodnego,  uprawiali�my
ró¿ne dyscypliny sportu. Na terenie o�rod-
ka by³o boisko do siatkówki. Grali�my wiêc
dwóch na jednego uznaj¹c, ¿e to najlep-
szy podzia³, gdy ma siê  do dyspozycji
trzech zawodników. Którego� dnia przyje-
chali rodzice Grzesia w odwiedziny. Do-
wie�li nam tyle jedzenia, jakby nas tam by³o
ze dwunastu (tê cechê rodziców zna na
tym �wiecie prawie ka¿de dziecko). Roz-
grywali�my w tym momencie do�æ zaciêty
mecz w siatkówkê. Tato Grzegorza zacz¹³
ogl¹daæ teren wokó³ boiska. - ,,Czego tam
szukasz?'' - zapyta³ lekko rozdra¿niony
Grzegorz. - ,,Rozgl¹da³em siê w³a�nie i

   Wakacje z... humorem i mora³ami         (dokoñczenie ze str. 5)

kich tras by³ tradycyjnie wójt Henryk
Bartoszewski, a baz¹ noclegow¹ - po-
dobnie jak w roku ubieg³ym - Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Oborzyskach Sta-
rych. Obóz móg³ siê odbyæ g³ownie dziê-
ki wsparciu finansowemu Departamen-
tu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzêdu
Marsza³kowskiego w Poznaniu, Kurato-
rium O�wiaty w Poznaniu oraz samorz¹-
dów Krzywinia, Czempinia i gminy wiej-
skiej Ko�ciana.

Maciej Zielonka

znalaz³em tak¹ odkryt¹ studzienkê... Uwa-
¿ajcie, ¿eby wam tam pi³ka nie wpad³a!'' -
odpowiedzia³ synowi. Wzi¹³ listewkê o sze-
roko�ci ok. 5 cm i po³o¿y³ na wlocie do stu-
dzienki.
Grzegorz, najlepszy matematyk w szkole,
umys³ �cis³y jakich ma³o, roze�mia³ siê i
powiedzia³ do nas - ,,Ta studzienka jest 30
metrów st¹d na wysoko�ci siatki boisko-
wej. Mo¿e nie jeste�my siatkarzami, ale w
tê stronê pi³ka na pewno nam nie zejdzie.
Pomijam sam fakt odleg³o�ci. A nawet je-
�li polecia³aby w tê stronê, to jakie jest
prawdopodobieñstwo, ¿e trafi akurat w tê
listewkê, która nie pokrywa wlotu do stu-
dzienki nawet w 5%?''. Po up³ywie kilku
minut serwowa³ Mirek. Po ,,serwisie ¿ycia''
pi³ka jak bomba przelecia³a tu¿ nad siat-
k¹. Grzegorz próbowa³ j¹ odebraæ, choæ
raczej wygl¹da³o to na samoobronê. Po
odbiciu pi³ka polecia³a w bok i zatoczyw-
szy prawie trzydziestometrowy ³uk uderzy-
³a... w listewkê, któr¹ jego tata po³o¿y³ na
wlocie do studzienki. Z krzese³ka pod pa-
rasolem, które sta³o przy wej�ciu do o�rod-
ka us³yszeli�my  dobrze nam znane - ,,A
nie mówi³em...''.
Mora³? Co¿... S³uchajmy rodziców przynaj-
mniej od czasu do czasu. Nawet wtedy,
gdy bêdziemy prawie pewni, ¿e nie maj¹
racji.

Maciej Zielonka
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Moje sportowe pasje (IV)

   Konkurs dla czytelników

Po raz pierwszy podczas pobytu na
Igrzyskach  - trzykrotnie odwiedzili�my
wioskê olimpijsk¹ ( 2 razy w Turynie i
raz w Siestere). Dziêki Sekretarzowi
Generalnemu PKOL-u - Adamowi Krze-
siñskiemu mogli�my spotkaæ siê z wiêk-
szo�ci¹ polskich olimpijczyków oraz "od
kuchni" zwiedziæ pomieszczenia, które
s³u¿y³y sportowcom ca³ego �wiata. Pod-
czas zwiedzania wioski w Turynie spo-
tkali�my tak¿e ksiêdza bi-
skupa Mariana Florczyka
- odpowiedzialnego za
sport w Episkopacie Pol-
ski oraz attache olimpij-
skiego Zbigniewa Boñka.
Dziêki pomocy Danieli Gili
- Polki od 30 lat mieszka-
j¹cej pod Turynem, mogli-
�my spotkaæ siê z kadr¹
polskich skoczków w Pi-
nerolo z Adamem Ma³y-
szem i trenerem Heinzem
Kutinem na czele. Naj-
pierw obserwowali�my
æwiczenia ogólnorozwojo-
we, a pó�niej grê w siat-
kówkê (któr¹ mia³em oka-
zjê sêdziowaæ). Po meczu wszyscy
skoczkowie byli przez pó³ godziny do
naszej dyspozycji. Ka¿dy otrzyma³ au-
tograf oraz móg³ zrobiæ sobie zdjêcie z
polskimi skoczkami. 4-osobowa delega-
cja uczestniczy³a w oficjalnym spotka-
niu z olimpijczykami, przedstawicielami
MKOL-u oraz w³adzami PKOL-u.
Dziêki pomocy Wojciecha Florkowskie-
go mogli�my zwiedziæ okoliczno�ciow¹
wystawê olimpijsk¹, zorganizowan¹
przez koncern "VISA".
Pobyt na Igrzyskach by³ tak¿e okazj¹ do
zwiedzania miasta "FIATA". Przede
wszystkim zobaczyli�my katedrê, w któ-

rej znajduje siê s³ynny "ca³un turyñski"
(oczywi�cie ogl¹dali�my tylko jego ko-
piê), muzeum egipskie oraz turyñsk¹
starówkê.
Byli�my �wiadkami ceremonii wrêczania
medali oraz przepiêknego pokazu
sztucznych ogni. Wielkim prze¿yciem
by³o równie¿ dwukrotne uczestnictwo we
mszy �w. niedzielnej. Raz na mszy w j.
w³oskim ksi¹dz powita³ nas w j. angiel-

skim i zachêci³ do �piewania pie�ni w ...
jêzyku polskim. Drugi raz uczestniczyli-
�my we mszy �w. w j. polskim z udzia-
³em Konsula Generalnego w Mediola-
nie - Adama Szymczyka oraz spotkali-
�my siê w salce parafialnej z nim, sio-
strami zakonnymi i Polakami mieszka-
j¹cymi w Turynie.
Nie oby³o siê oczywi�cie bez przygód.
Jedn¹ z nich by³a awaria autobusu w
godzinach szczytu w centrum Turynu.
Awaria by³a na tyle powa¿na, ¿e trzeba
by³o zepchn¹æ autokar na boczn¹ ulicê.
Wszyscy mê¿czy�ni i ch³opcy przepy-
chali autokar, co ubawi³o liczn¹ rzeszê

"gapiów" i policjê miejsk¹, która na ten
czas wstrzyma³a ruch. Wszyscy udali siê
do Casellette poci¹giem, a autokar zo-
sta³ odholowany. "Moto-Bus" stan¹³ jed-
nak na wysoko�ci zadania i nastêpne-
go dnia wieczorem przyjecha³ z Polski
nowy autokar.
Mimo, ¿e szko³a "Pascal" nie zapewni³a
nam noclegów, nawi¹zali�my kontakt z
nauczycielami i uczniami tej szko³y.
Wspólnie kibicowali�my na zawodach w
kombinacji norweskiej oraz spotkali�my

siê na okoliczno�ciowej
dyskotece. Rozegrali�my
tak¿e z reprezentacj¹ tej
szko³y mecz pi³ki no¿nej,
zakoñczony wynikiem 3:3.
Dyrekcja szko³y zosta³a za-
proszona na wizytê do Ra-
cotu jesieni¹ tego roku.
Podsumowuj¹c - by³ to nie-
zwykle udany wyjazd. Po
10 dniach pobytu na XX Zi-
mowych Igrzyskach Olim-
pijskich - pe³ni wra¿eñ,
prze¿yæ, ze zdjêciami i pa-
mi¹tkami wrócili�my szczê-
�liwie do Racotu. Wszyst-
kim zosta³y wspomnienia
oraz my�li - dok¹d pojedzie-

my nastêpnym razem...? Je�li chodzi o
Igrzyska  - to teraz kierunek - PEKIN
2008!
Wyjazd tak licznej grupy m³odzie¿y  by³
mo¿liwy dziêki pomocy finansowej Urzê-
du Gminy w Ko�cianie, Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Poznaniu oraz "Agromix"
- Rojêczyn, a tak¿e pomocy materialnej
firm: "EWMAR", DALTRANS, JUNA-
TRANS, AUGUSTO, STACJA PALIW -
MARKOWSKI, TRANS-MAR, "PIE-
PRZYK" oraz "MATUZ". Wyjazd wspo-
mogli równie¿ pos³owie: Waldemar Sta-
rosta oraz Roman Kosecki.

Wojciech Ziemniak

Wspomnieñ z Turynu ci¹g dalszy...

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 sierpnia 2006 roku. W�ród prawid³owych odpowiedzi
rozlosujemy nagrody.

1. Ksi¹dz Zygmunt Cieplucha, autor
�ród³owej pracy ,,Z przesz³o�ci Zie-
mi Ko�ciañskiej by³ proboszczem w:
a) Krzywiniu,
b) Ko�cianie,
c) Oborzyskach.

2. Hejna³ Ko�ciana jest odtwarzany z
wie¿y ko�ciañskiego Ratusza o go-
dzinie:
a)  11. 45,
b)  12. 15,
c)  12. 00.

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 3 naszego biuletynu to: 1. ok. 25. 000 mieszkañców, 2.
okolice Cichowa, 3. druga po³owa XVIII wieku. Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody wyloso-
wali: Magdalena Losy z R¹binia, Wac³aw Wojciechowski z G³uchowa, Marta Z³ota - Bar³o¿yk z Ko�ciana, Danuta Matuszko-
wiak z Choryni, Irena Golczak z G³uchowa, Anna Le�mian ze Starych Oborzysk, Maria Buksalewicz z Ko�ciana, Agata Szulc
z Racotu i £ukasz Taczkowski z Jerki. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a nagrody dostarczymy na adres domowy.  (M.Z.)

3. �migielskie liceum ogólnokszta³c¹-
ce mie�ci siê przy ulicy:

a) Mickiewicza,
b) Konopnickiej,
c) Prusa.
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