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Pomnik Papie¿a Jana Paw³a II  to sym-
bol, który wskazuje drogê i przypomina
o realizowaniu nauczania Ojca �wiête-
go.

Sprawozdanie z dzia³alno�ci Spo³ecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika Pa-
pie¿a Jana Paw³a II

Spotkanie za³o¿ycielskie Komitetu od-
by³o siê w dniu 1 lutego 2006r. w Staro-
stwie Powiatu Ko�ciañskiego.
Poprzedzi³o je zebranie sa-
morz¹dowców i proboszczów
ko�ciañskich parafii. Postano-
wiono wówczas, aby ksiê¿a
proboszczowie oraz Starosta
Powiatu Ko�ciañskiego, Bur-
mistrz Miasta Ko�ciana i Wójt
Gminy Ko�cian poprosili o
wspó³pracê osoby, które
stworz¹ komitet i bêd¹ reali-
zowaæ budowê pomnika.
Na spotkaniu w dniu 1 lutego
2006r. podjêto uchwa³ê o po-
wo³aniu i ukonstytuowaniu siê
Spo³ecznego Komitetu Budo-
wy Pomnika.
W jego sk³ad weszli:
z parafii p. w. NMP Wniebo-
wziêtej: Jan B¹czkowski i An-
drzej Foremski, z parafii p.w.
Ducha �wiêtego: Iwona Ga-
ertig i Jan Kozak, z parafii �w.
Brata Alberta: Anna Krêglew-
ska i Bogdan Wrzeszcz. Sta-
rostê Powiatu Ko�ciañskiego
reprezentuj¹ Barbara Mizerka
i Stefan ¯urek, Burmistrza
Miasta Ko�ciana Jerzy Adamski i Jan
Pawlak, Wójta Gminy Ko�cian: Roman
Podgórski i ¯aneta Ig³owicz - Nieæ.
Spo�ród tych osób wybrano zarz¹d w
osobach: Barbara Mizerka - przewodni-
cz¹ca, Jan Kozak - zastêpca przewod-
nicz¹cej, Anna Krêglewska - sekretarz.
W dniu 1 lutego 2006r. zebraniu prze-
wodniczyli Starosta i Wicestarosta Po-
wiatu Ko�ciañskiego oraz Burmistrz
Ko�ciana. Na zebraniu za³o¿ycielskim
przedyskutowano nastêpuj¹ce kwestie:
- lokalizacja pomnika; wstêpnie ustalo-
no Plac Niez³omnych przy Ko�ciele
p. w. Pana Jezusa. Problem lokalizacji
by³ jeszcze wiele razy dyskutowany, ale

ostatecznie pozosta³ Plac Niez³omnych,
- wykonawca pomnika - zaproponowa-
no nawi¹zanie wspó³pracy z profesorem
Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu
p. Andrzejem Florkowskim, który wska-
za³ artystê - rze�biarza Wies³awa Koro-
nowskiego - kierownika Katedry Rze�-
by na ASP w Poznaniu,
- ustalono datê ods³oniêcia pomnika na
dzieñ 2 kwietnia 2007r. w drug¹ roczni-
cê �mierci Papie¿a.

Na nastêpnych zebra-
niach, których w sumie
odby³o siê 12, omówiono
nastêpuj¹ce sprawy:
1. W Banku Spó³dziel-
czym w Ko�cianie otwar-
to konto Spo³ecznego Ko-
mitetu, na które ofiaro-
dawcy mogli wp³acaæ dat-
ki. Konto nadal jest aktu-
alne. Konto nr 67 8666
0004 0111 6047 4000
0001.
Pieni¹dze gromadzone na
koncie pochodz¹ od ofia-
rodawców oraz ze zbiórek
przy parafiach i zbiórek
ulicznych.
2. W dniu 9 maja 2006r.
Spo³eczny Komitet Budo-
wy podpisa³ umowê o
dzie³o z wykonawc¹ po-
mnika p. Wies³awem Ko-
ronowskim. W umowie za-
warte s¹ etapy realizacji
umowy i warunki p³atno-
�ci.

3. W ramach umowy wykonawca zobo-
wi¹za³ siê do wykonania modelu w skali
1:1. Model ten prezentowany by³ w ko-
�cio³ach i w Starostwie. Drugie zobowi¹-
zanie dotyczy sprawowania nadzoru w
czasie prac monta¿owych na miejscu.
4. Burmistrz Ko�ciana zobowi¹za³ siê do
renowacji Placu Niez³omnych, który ju¿
od kilku lat takiej renowacji wymaga³.
Przedstawiciele Komitetu kilka razy od-
wiedzili pracowniê p. Koronowskiego,
aby oceniaæ postêpy w opracowywaniu
pomnika.
5. Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika
przygotowa³ tak¿e uroczysto�æ po�wiê-
cenia i ods³oniêcia Pomnika. Uczyni³ to

Pomnik Papie¿a Jana Paw³a II

�wiêta Wielkiej
Nocy to czas
otuchy i nadziei.
Czas odradza-
nia siê wiary w
si³ê Chrystusa i
w si³ê cz³owie-
ka.
Oby � w i ê t a
Wie lkanocne
przynios³y Pañ-
stwu rado�æ,
pokój oraz wza-
jemn¹ ¿yczliwo�æ. By sta³y siê �ród³em
umacniania ducha.
Niech te �wiêta bêd¹ dla Pañstwa pe³ne
wiary oraz radosnych spotkañ przy wiel-
kanocnym stole.
¯yczê Pañstwu �wi¹t Wielkanocnych wy-
pe³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ¿ycia
wiosny i wiar¹ w sens ¿ycia.
¯yczê pogody w sercu i rado�ci p³yn¹cej z
faktu  Zmartwychwstania Pañskiego.

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia PZK

cd. na str. 2

Wiosna na Ziemi Czempiñskiej    fot. H. M¹ka
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22 lutego odby³o siê pierwsze w 2007
roku zebranie Czempiñskiego Ko³a Sto-
warzyszenia Porozumienie Ziemia Ko-
�ciañska.
Zebranie rozpocz¹³ kolega Józef �wi¹t-
kiewicz witaj¹c przyby³ych go�ci, szcze-
gólnie gor¹co powita³ Pana dr Karola
Marciniaka prezesa firmy DANKO spó³-
ka z o.o. "Hodowla Ro�lin", który wyg³o-
si³ prelekcjê na temat dzia³alno�ci za-
k³adu. Wyk³ad ten by³ skierowany
przede wszystkim do zainteresowanych
zagadnieniami zwi¹zanymi z naszym
wielkopolskim rolnictwem. Firma "DAN-
KO" z siedzib¹ w Choryni i Kopaszewie
ma ponad 125-letni¹ tradycjê. W ci¹gu
tego okresu wyhodowano dziesi¹tki od-
mian zbó¿ ciesz¹cych siê uznaniem rol-
ników w kraju i zagranic¹. O historii, te-
ra�niejszo�ci i przysz³o�ci, dr Karol Mar-
ciniak opowiada³ tak, ¿e z ogromnym za-
interesowaniem s³uchali go tak¿e ci, któ-
rzy na co dzieñ nie s¹ zwi¹zani zawo-
dowo z rolnictwem. Wyk³ad  pozwoli³ ze-
branym na poznanie zagadnieñ zwi¹za-
nych z hodowl¹ zbó¿. Po prelekcji ¿ywo
dyskutowano i  pytano o przysz³o�æ na-
siennictwa w Polsce.

Przemys³aw Michalak

14 marca 2007r. odby³o siê spotkanie
ko�ciañskiego ko³a Stowarzyszenia
PZK. Spotkanie pod nieobecno�æ pe³-
nomocnika ko³a Micha³a Jurgi (uczest-
niczy³ w tym dniu w spotkaniu wójtów i
burmistrzów w Poznaniu), prowadzi³
cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia Maciej
Zielonka. W zebraniu wziê³o udzia³ po-
nad 30 osób. Program dzia³ania Stowa-
rzyszenia PZK na rok 2007 omówi³ se-
kretarz Stowarzyszenia Edward Strzy-
miñski.   Bie¿¹ce dzia³ania Klubu Rad-
nych ,,Porozumienie Ziemia Ko�ciañ-
ska'' w Radzie Miejskiej Ko�ciana przed-
stawi³ przewodnicz¹cy klubu radnych
Miros³aw Wo�niak. Nastêpnie g³os za-
bra³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ko-
�ciana Piotr Ruszkiewicz, który zapro-
si³ cz³onków ko³a na ogólne zebrania rad
ko�ciañskich osiedli i przedstawi³ har-
monogram tych zebrañ. W wolnych g³o-
sach dyskutowano o bie¿¹cych proble-
mach miasta Ko�ciana.

Maciej Zielonka

Co prawda temat jest ju¿ lekko prze-
brzmia³y ale wart choæby wspomnienia.
W grudniow¹ niedzielê ubieg³ego roku
w sali sportowej Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Racocie spotkali siê
pasjonaci tak ostatnio popularnej w na-
szym kraju pi³ki siatkowej. Rozgrywki
mia³y wy³oniæ Mistrza Gminy Ko�cian.
Do rywalizacji przyst¹pi³o kilka zespo-
³ów z etatowymi faworytami na czele,
czyli zespo³ami z Racotu. Zgodnie z od-
wieczn¹ zasad¹ mówi¹c¹, ¿e w zdro-
wym ciele zdrowy duch, Porozumienie
Ziemia Ko�ciañska wystawi³o do spor-
towej rywalizacji zespó³ zró¿nicowany
wiekowo oraz  pod wzglêdem pe³nio-
nych funkcji. W sk³ad dru¿yny weszli:
Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Ko-
�cian, Adam Cichocki - Radny Powiato-
wy, Pawe³ Kaczmarek - Radny Powia-
towy, Stefan Jaworski - Dyrektor Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie oraz Miko³aj Micha³owski, Dawid
Kowalkowski i pisz¹cy te s³owa Woj-

Zarz¹d Porozumienia Ziemia Ko�ciañ-
ska na swym posiedzeniu w dniu 28 lu-
tego 2007 r. przyj¹³ program dzia³ania
Stowarzyszenia na 2007 rok, który
przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Organizacja "Kopaszewskiej Drogi
Krzy¿owej" w niedzielê palmow¹, to
jest 1 kwietnia 2007r.

2. Zorganizowanie rajdu rowerowego
"Czerwcówka" dla cz³onków Stowa-
rzyszenia - 3 czerwca 2007r.

3. Kontynuowanie dzia³alno�ci Ko�ciañ-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku oraz jego poszerzenie poprzez
wyk³ady w poszczególnych siedzi-
bach gmin.

4. Wydawanie kwartalnika "Ziemia Ko-
�ciañska".

5. Opracowanie znaczka organizacyjne-
go  Stowarzyszenia.

Z ¿ycia Stowarzyszenia

6. Organizacja III Rajdu Rowerowego po
Powiecie Ko�ciañskim dla uczniów
gimnazjów (50 osób) w terminie od 2
do 10 lipca 2007r.

7. Organizacja akcji letniej dla przed-
szkolaków.

8. Podjêcie dzia³añ w celu uzyskania
przez Porozumienie Ziemia Ko�ciañ-
ska statusu organizacji po¿ytku pu-
blicznego.

9. Wspieranie kó³ gminnych porozumie-
nia w organizacji wszelkich przedsiê-
wziêæ przez nie podejmowanych. Po-
nadto Zarz¹d Stowarzyszenia uzna-
je, ¿e zasadnicza dzia³alno�æ prowa-
dzona jest w ko³ach gminnych. St¹d
te¿ gor¹cy apel do ka¿dego cz³onka
Stowarzyszenia o w³¹czenie siê do
dzia³añ na rzecz mieszkañców po-
szczególnych miejscowo�ci i gmin.

Edward Strzymiñski

Program dzia³ania Stowarzyszenia na 2007 rok

ciech Kowalkowski.
Faza eliminacyjna odbywa³a siê w
trzech grupach. Zespó³ Porozumienia
bez trudu przebrn¹³ przez t¹ fazê i awan-
sowa³ do fina³u wraz z dwoma dru¿yna-
mi gospodarzy. Niestety oba mecze tej
fazy zakoñczy³y siê dla naszej dru¿yny
pora¿kami co skutkowa³o zajêciem trze-
ciej pozycji. Trzeba jednak podkre�liæ,
¿e oba mecze by³y bardzo zaciête i emo-
cjonuj¹ce do ostatnich pi³ek. Wynik osi¹-
gniêty w zesz³orocznych rozgrywkach
napawa optymizmem przed tegoroczny-
mi zmaganiami, bior¹c równie¿ pod
uwagê ewentualne wzmocnienia zespo-
³u po wy³owieniu kolejnych siatkarskich
talentów w szeregach Porozumienia.
Takim talentem jest niew¹tpliwie Bur-
mistrz Ko�ciana Micha³ Jurga.
Wzmocniona i bardziej zgrana dru¿yna
przyst¹pi do kolejnych rozgrywek wal-
cz¹c w sportowym duchu o coraz wy-
¿sze cele.

Wojciech Kowalkowski.

Siatkarskie Porozumienie

we wspó³pracy z proboszczami ko�ciañ-
skich parafii i przedstawicielami Staro-
stwa Powiatu Ko�ciañskiego i Miasta
Ko�ciana.
Program uroczysto�ci podano w wys³a-

nych zaproszeniach, a tak¿e na afiszach
rozwieszonych w  mie�cie.
W imieniu Spo³ecznego Komitetu Bu-
dowy Pomnika Papie¿a Jana Paw³a II
wyra¿am s³owa wdziêczno�ci i podziê-
kowania za z³o¿one datki. Naszym
¿yczeniem by³a idea, aby Pomnik Jana
Paw³a II by³ wspóln¹ w³asno�ci¹ miesz-

kañców ca³ej Ziemi Ko�ciañskiej. W³a-
sno�ci¹ aktualnych mieszkañców oraz
przysz³ych pokoleñ, aby by³ symbolem
naszego ukochanego Papie¿a i by przy-
pomina³, ¿e trzeba realizowaæ zasady
zawarte w Jego nauczaniu.

Przewodnicz¹ca Spo³ecznego Komitetu
Budowy Pomnika Papie¿a Jana Paw³a II

Barbara Mizerka

 Pomnik... (dok. ze str.1)
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Sekcja turystyki pieszej i rowerowej
Ko�ciañskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku rozpoczê³a dzia³alno�æ w pa�-
dzierniku 2005 roku. Zdecydowan¹
wiêkszo�æ cz³onków sekcji tak w roku
2005/2006 jak i w roku 2006/2007 sta-
nowi¹ Panie. Pierwszym wspólnym
przedsiêwziêciem by³ udzia³ w organi-
zowanym przez oddzia³ PTTK w Ko�cia-
nie rajdzie pieszym 40 Ko�ciañska Je-
sieñ nad Obr¹ z met¹ w
Racocie, w którym
uczestniczy³o 11 studen-
tów. Po kilku tygodniach
"rozruchu" liczba cz³on-
ków sekcji ustali³a siê na
poziomie 34. W czasie
roku akademickiego, tj.
od 22.10.2005 do
29.05.2006 odby³o siê
27 zajêæ, w tym 14 wy-
k³adów, 2 rajdy turystycz-
ne, 10 jednodniowych
wycieczek pieszych, ro-
werowych oraz autoka-
rowo-pieszych. Tematy-
ka wyk³adów obejmowa-
³a zagadnienia zwi¹zane
z organizacj¹ turystyki w
Polsce, walorami tury-
stycznymi Ko�ciana i
okolic, atrakcjami tury-
stycznymi pasm gór-
skich wchodz¹cych w
sk³ad Sudetów. Omawiano tak¿e atrak-
cje turystyczne miejscowo�ci, przez któ-
re wiod³y trasy odbywanych wycieczek.
W dniu 8 kwietnia dwudziestoosobowa
grupa wziê³a udzia³ w 51 Turystycznej
Wio�nie na Ziemi Ko�ciañskiej, poko-
nuj¹c pieszo trasê z £agowa przez Ci-
chowo do Bie¿ynia. Przeprowadzono
równie¿ majow¹, trzydniow¹ wycieczkê
do Jakubowic ko³o Kudowy Zdroju, pod-
czas której zwiedzono: Jaskiniê Nie-
d�wiedzi¹, ko�ció³ na górze Iglicznej,
Miêdzygórze, Adrspaskie Skalne Mia-
sto, miasto i zamek w Nachodzie (Cze-
chy), rezerwat "B³êdne Ska³y", sanktu-
arium, szopkê i skansen "U So³tysa" w
Wambierzycach oraz arboretum w Woj-
s³awicach ko³o Niemczy. W wycieczce
wziê³o udzia³ 39 osób. Zakoñczenie roku
akademickiego dla cz³onków sekcji
przygotowano w formie zlotu gwia�dzi-
stego z met¹ w wigwamie w Kotuszu.
Czê�æ uczestników przyby³a na metê do
Kotusza, jad¹c z Ko�ciana do Starego
Bojanowa rowerami, dalej do Bielaw
kolejk¹ w¹skotorow¹ i do Kotusza po-
nownie rowerami. Podczas biesiady w
wigwamie studenci otrzymali pami¹tko-
we dyplomy ukoñczenia I roku studiów.
Koniec roku akademickiego nie ozna-
cza³ zakoñczenia dzia³alno�ci sekcji. Z

inicjatywy Ryszarda Wawrzyniaka po-
wsta³ program letnich wycieczek rowe-
rowych . W czasie lata od czerwca do
wrze�nia odby³o siê 8 wyjazdów, w tym
dwa po³¹czone z udzia³em w spacero-
wych rejsach ¿aglówk¹ po jeziorze Wo-
nie�æ. Trasy wycieczek wiod³y m. in.
przez Nielêgowo, Gry¿ynkê, Gry¿ynê,
Racot, Kie³czewo, Bonikowo, Sepienko,
£agiewniki, Zadory, Jarogniewice, Mi-

koszki, Kurowo, Kokorzyn, Krzan, Ko-
tusz, £êki Wielkie, Sepno, Wonie�æ,
Parsko, Star¹ Przysiekê, Nac³aw, Piotr-
kowice, Jasieñ, Stare Oborzyska, Pia-
nowo, Osiek, Januszewo, Jurkowo, �wi-
niec, W³awie, Turew, Widziszewo, Gnie-
wowo, Jezierzyce, Zgliniec, Dêbiec
Nowy.
W pa�dzierniku 2006 roku dzia³alno�æ
sekcji turystyki pieszej i rowerowej zo-
sta³a wznowiona. W�ród chêtnych do
udzia³u w zajêciach znalaz³o siê 30 stu-
dentów z roku 2005/2006 oraz 37 "no-
wicjuszy". Taka liczebno�æ i struktura
grupy  wymusi³a konieczno�æ prowadze-
nia zajêæ teoretycznych w dwóch zespo-
³ach. Cz³onkowie obu zespo³ów wspól-
nie uczestnicz¹ w wycieczkach. Podob-
nie jak rok wcze�niej na inauguracjê
zajêæ wybrano udzia³ w 41 Ko�ciañskiej
Jesieni nad Obr¹ z met¹ w Starym Lu-
boszu. W sezonie zimowym zajêcia sek-
cji realizowano na przemian w formie
wyk³adów i wycieczek. W zwi¹zku z
ustanowieniem przez ko�ciañski oddzia³
PTTK Regionalnej Odznaki Turystycz-
nej cz³onkowie sekcji postawili sobie za
punkt honoru wype³nienie norm umo¿li-
wiaj¹cych zdobycie odznaki. Ten cel
wp³yn¹³ na ustalanie tras wycieczek -
studenci odwiedzili Kopaszewo, Roga-

czewo Wielkie, R¹biñ, Rakoniewice,
Prochy, Zielêcin, Parzêczewo, Kamie-
niec, Stare Popowo, Górsko, Przemêt,
Siekowo, Lubiñ, Gostyñ, Jeziory, Pusz-
czykowo, Rogalin, Rogaczewo Ma³e, Tu-
rew, Stary Go³êbin, Gorzyczki, Wo�ni-
ki, Cykowo, Karczewo, Ujazd, Szczepo-
wice, Bronikowo, Morownicê, W³osza-
kowice. Pobytowi w ka¿dej miejscowo-
�ci towarzyszy³o zwiedzanie ko�cio³a,

pa³acu, dworu itp. Tu-
ry�ci z niecierpliwo�ci¹
oczekuj¹ nadej�cia
wiosny, czasu, kiedy
bêdzie mo¿na zamie-
niæ autobus na rower.
Przebieg wycieczek
utrwalany jest w posta-
ci dokumentacji foto-
graficznej. Relacje z
wyjazdów ukazuj¹ siê
systematycznie w re-
gionalnej prasie.
Wspólne wyjazdy zin-
tegrowa³y wszystkich
cz³onków sekcji. Stu-
denci proponuj¹ tema-
ty kolejnych zajêæ oraz
projektuj¹ trasy na-
stêpnych wêdrówek.
Ju¿ teraz ciesz¹ siê na
zaplanowany na maj
czterodniowy wyjazd w
Góry Sowie.

Na koniec chcia³bym pozwoliæ sobie na
kilka osobistych uwag. Wydawa³oby siê,
¿e "trzeci wiek" bêdzie stanowi³ barierê
znacznie ograniczaj¹c¹ mo¿liwo�ci
uprawiania turystyki, zw³aszcza pieszej
i rowerowej. Tymczasem nic podobne-
go, nawet kilkudziesiêciokilometrowe
trasy rowerowe "zaliczane" s¹ przez licz-
ne grupy kolarskie. Chocia¿ ca³e moje
¿ycie zawodowe od pocz¹tku jest zwi¹-
zane z o�wiat¹, nie spodziewa³em siê,
¿e praca ze studentami "trzeciego wie-
ku" bêdzie �ród³em tak du¿ej satysfak-
cji. To prawdziwa przyjemno�æ, gdy ob-
serwuje siê ogromne zainteresowanie i
wielkie zaanga¿owanie studentów w
realizowane przedsiêwziêcia.

Leszek Michalczak

 Ko�ciañski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sekcja Turystyki Pieszej i Rowerowej

Ko�ciañski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku serdecznie zaprasza
na wyk³ad ks. biskupa prof. dr
hab. Marka Jêdraszewskiego
,,Nauczanie spo³eczne Jana
Paw³a II'', który odbêdzie siê w
czwartek 12 kwietnia 2007r. o
godzinie 18.00 w Sali wyk³ado-
wej Kolegium UAM przy ul. Ber-
nardyñskiej 2 w Ko�cianie.
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21 stycznia 1977 r. wyjecha³em do pra-
cy na pierwsz¹ zagraniczn¹ placówkê
naszego Zgromadzenia w Rzymie. Do
moich zajêæ nale¿a³a obs³uga domu, jaz-
da samochodem na lotnisko po Go�ci z
Polski i dok¹d by³o trzeba. W Kolegium
zatrzymywa³ siê tak¿e kard. Karol Woj-
ty³a.
Gdy zmar³ Ojciec �wiêty Pawe³ VI,
uczestniczy³em w rekolekcjach w Aricci
po drugiej stronie Jeziora Castel Gan-
dolfo. Do Rzymu zaczêli zje¿d¿aæ na
konklawe kardyna³owie z ca³ego �wia-
ta; przylecia³ tak¿e kard. Wojty³a. ¯a³o-
ba po zmar³ym papie¿u trwa³a 9 dni. To
w tym czasie kardyna³owie
spotykaj¹ siê na Watykanie na
obradach w godzinach przed-
po³udniowych i po po³udniu
celem zapoznania siê ze sob¹
oraz omawiaj¹ sprawy Ko-
�cio³a i �wiata. Trwaj¹ przygo-
towania do pogrzebu. Nastêp-
nie losowane s¹ pokoje na
czas trwania konklawe.
Dzieñ przed rozpoczêciem
konklawe z ks. Dziwiszem za-
wioz³em walizki ks. kard. Woj-
ty³y. Dwa dni wcze�niej ks.
Kardyna³ zaprosi³ do Kole-
gium czterech kardyna³ów. By³
w�ród nich kard. A. Luciani.
Podawa³em wówczas do sto-
³u posi³ki i mia³em to szczê�cie
- choæ sk¹d to wówczas mog³em wie-
dzieæ - ¿e oto spotka³em przysz³ego pa-
pie¿a. W oznaczonym dniu ks. Stanis³aw
Dziwisz, ks. Mieczys³aw Malicki i ja za-
wie�li�my kard. Wojty³ê na  konklawe.
Po¿egnali�my siê przed bram¹. Czas
p³yn¹³ w oczekiwaniu na bia³y dym z
Kaplicy Sykstyñskiej. Sta³o siê wreszcie.
Mieli�my papie¿a. Kardyna³owie wybra-
li na nastêpcê Paw³a VI kard. Albino Lu-
cianiego, który przyj¹³ sobie imiê Jana
Paw³a l.  Po rozwi¹zaniu konklawe po-
jechali�my z ks. Dziwiszem odebraæ ks
kard. Wojty³ê. Po powrocie do Kolegium,
wchodz¹c do domu, ks. Kardyna³ powie-
dzia³ do rektora, ks. Józefa  Michalika:
"Wybacz, Józiu, ¿em siê tak  licho spi-
sa³". Zaraz to wyja�niê. Otó¿  przed wy-
jazdem na konklawe ks. Kardyna³ ¿ar-
towa³, ¿e gdy zostanie papie¿em, to
ufunduje windê w Kolegium. Mia³aby s³u-
¿yæ przemieszczaniu siê miêdzy kaplic¹
a refektarzem.
Nastêpnie wszyscy rozjechali siê i  by³o
jak wcze�niej. Przyje¿d¿ali pielgrzymi,
odbywa³y siê audiencje z Ojcem �wiê-
tym Janem Paw³em I.   Pamiêtam tê
ostatni¹ z 27 wrze�nia 1978 r  Mia³em
wtedy go�ci z Polski. Pojechali�my
wspólnie na audiencjê, która odbywa³a
siê w Auli Paw³a VI. Wniesiono Ojca
�wiêtego na lektyce. Jak zwykle by³ ra-
dosny, a zarazem przejêty. Pozdrawia³
zebranych pielgrzymów, u�miecha³ siê.
Go�æ mój, z zawodu lekarz, zwróci³ uwa-

Wspomnienia Brata Mariana
gê, ¿e wygl¹d twarzy papie¿a wskazy-
wa³ na jakie� dolegliwo�ci sercowe, byæ
mo¿e zwi¹zane z ci�nieniem. Rano dnia
nastêpnego obieg³a ca³y �wiat wiado-
mo�æ -Ojciec �wiêty Jan Pawe³ I nie
¿yje.
Po 33 dniach pontyfikatu znów wszyst-
ko zaczê³o siê od nowa. Przyje¿d¿ali
kardyna³owie z ca³ego �wiata. Przyle-
cia³ tak¿e kard. Karol Wojty³a. Pojecha-
³em na lotnisko, aby go stamt¹d zabraæ
do Kolegium. Dziêki znajomo�ci z ks.
kapelanem lotniska mog³em przecho-
dziæ przez bramki kontrolne do stano-
wisk z baga¿ami. Po drodze min¹³em

ksiêdza w kapeluszu, jak siê okaza³o nie
pozna³em, ¿e by³ to kard. Wojty³a - tak
by³ zmieniony. Gdy doszed³em do sta-
nowiska z baga¿ami, zapyta³em ks.
Dziwisza gdzie jest ks. Kardyna³. Odpo-
wiedzia³ mi, ¿e poszed³ w kierunku wyj-
�cia. Uda³em siê w tamt¹ stronê i tam
go spotka³em. Zaraz przyszed³ ks. Dzi-
wisz z baga¿ami i pojechali�my na Ko-
legium na Awentynie.
W czasie ¿a³oby i w oczekiwaniu na
pogrzeb Jana Paw³a I je�dzili�my na
Watykan na spotkania z kardyna³ami.
Po losowaniu pokoi, 13 pa�dziernika
zawie�li�my z ks. Dziwiszem walizki ks.
Kardyna³a. Tym razem zamieszkaæ mia³
pod piêtrem papieskim. Mia³em okazjê
po raz drugi zobaczyæ przygotowania
kardynalskich pomieszczeñ. ¯adnych
telefonów, wszystkie okna zaplombowa-
ne, ca³kowita izolacja - ¿adnego kontak-
tu ze �wiatem zewnêtrznym. Zachowa-
nie kard. Wojty³y by³o tym razem od-
mienne. By³ bardzo zamy�lony, rozmo-
dlony; czu³o siê atmosferê jakby ju¿ co�
przeczuwa³.
14 pa�dziernika o godz. 16.00 rozpo-
czyna³o siê konklawe. Do tej pory na
Watykanie mieli zjawiæ siê kardyna³owie.
Tego dnia wcze�nie rano pojecha³em z
s. Maciej¹ na zakupy. Po powrocie oka-
za³o siê, ¿e w Kolegium nie ma ks. Kar-
dyna³a. Po Mszy �wiêtej telefonicznie
nadesz³a wiadomo�æ z Watykanu, ¿e
ciê¿ko zachorowa³ ks. bp Andrzej De-

skur. Kto� inny zawióz³ do niego ks.
kard. Wojty³ê. Po powrocie ks. Kardy-
na³ by³ jeszcze bardziej przygnêbiony i
zamy�lony. Trochê rozlu�nienia przysz³o
w czasie obiadu ze studentami - miesz-
kañcami Kolegium. Ksiê¿a ¿yczyli Kar-
dyna³owi wyboru na papie¿a. Potem po-
¿egnanie przed udaniem siê na konkla-
we.
Po obiedzie ks. Kardyna³ zadecydowa³,
¿e zaraz pojedziemy do Kliniki Gemelli,
by odwiedziæ ks. Abp Andrzeja, a stam-
t¹d bezpo�rednio na konklawe. Tak te¿
siê sta³o. O godz 15.50 byli�my na Wa-
tykanie. Przed bram¹ konklawe po¿e-

gnali�my siê z ks. kard. Ka-
rolem Wojty³¹.
O godz. 16.00 zamkniêto bra-
mê konklawe. Zamontowano
w niej obrotow¹ beczkê, jak
w klasztorach klauzurowych,
by t¹ drog¹ podawaæ kardy-
na³om posi³ki. Furtka w bra-
mie, któr¹ wchodzili kardyna-
³owie, zosta³a zaplombowana
a¿ do wyboru nowego papie-
¿a. Nasta³o wielkie oczekiwa-
nie. O sta³ych godzinach z
Kaplicy Sykstyñskiej unosi³
siê dym okazuj¹cy czy ju¿ wy-
brano papie¿a. Obserwowali
go i ci obecni na Placu �w.
Piotra i ci zgromadzeni przed
odbiornikami telewizorów.

Wreszcie 16 pa�dziernika radosna
wie�æ - "Habemus papam". Dla nas
Polaków radosne szczególnie. By³em
wtedy w Kolegium i ogl¹da³em telewi-
zyjn¹ transmisjê. Ks. Dziwisz poszuki-
wany by³ przez telefon oraz przez g³o-
�niki na Placu �w. Piotra - Ojciec �wiê-
ty ¿yczy³ sobie, by do Niego przyby³.
U nas w Kolegium ju¿ po pó³ godzinie
od og³oszenia wyboru kard. Karola
Wojty³y na papie¿a i jego pojawieniu siê
we frontonie Bazyliki zjawi³o siê bardzo
wielu reporterów i dziennikarzy z ca³e-
go �wiata. Filmowali dos³ownie wszyst-
ko, co siê da³o by mieæ jakie� materia³y
o Ojcu �wiêtym.
17 pa�dziernika wieczorem przyjecha³
do Kolegium ks. Dziwisz i powiedzia³ mi:
"Przygotuj samochód. Zawieziemy resz-
tê rzeczy, które zosta³y w Kolegium na
Watykan do Ojca �wiêtego". Pomog³em
przy pakowaniu, za³adowa³em do samo-
chodu i pojechali�my na Watykan. Po-
jecha³ te¿ wtedy rektor, ks. Michalik.
Wieczór ten bêdê pamiêta³ do koñca
mojego ¿ycia. Wjechali�my wind¹ na
piêtro Pa³acu Apostolskiego. Wypako-
wali�my walizki. Przysz³y siostry, które
pracowa³y przy Ojcu �wiêtym Janie
Pawle I. Ks. Dziwisz zapyta³ gdzie jest
Ojciec �wiêty. Odpowiedzia³y, ¿e jest w
kaplicy. Poszli�my wiêc tam, czu³em jak
nogi uginaj¹ mi siê z wra¿enia.
Klêknêli�my z ks. Rektorem w progu
kaplicy. Ojciec �wiêty klêcza³ na �rod-
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ku kaplicy. Widaæ by³o ciê¿ki, mosiê¿ny
klêcznik; wiekowy - niejeden papie¿ ju¿
z niego korzysta³. Ks. Dziwisz powiedzia³
nam w koñcu: "No, id�cie przywitaæ siê
z Ojcem �wiêtym!". Podeszli�my, mó-
wi¹c "Niech bêdzie pochwalony Jezus
Chrystus!". Ojciec �wiêty odpowiedzia³:
"Na wieki wieków. Amen". Potem przy-
wita³ siê z nami i gwar¹ góralsk¹ zapy-
ta³: "A có¿ ¿e siê tak po nocach w³óczy-
cie?" "Przyszli�my odwiedziæ Ojca �wiê-
tego" - odpowiedzieli�my. "Jak ¿e�cie
przyszli, to chod�cie, to mo¿e jako w tej
cha³upie nie zginiemy".
Tak to w Jego towarzystwie zaczêli�my
zwiedzaæ pokoje papieskie. Ojciec �wiê-
ty wspomina³, jak przed laty by³ przyjêty
z kard. Stefanem Wyszyñskim przez
Ojca �wiêtego Paw³a VI w pokoju, w
którym pracowa³. Byli�my te¿ w pokoju,
z którego udziela siê b³ogos³awieñstw
po modlitwie "Anio³ Pañski". Zobaczyli-
�my tak¿e sypialniê oraz wielk¹ biblio-
tekê, gdzie pó�niej przyjmowa³ pielgrzy-
mów.
Stali�my w tej bibliotece. Patrzy³em na
Ojca �wiêtego, na ten strój papieski
jeszcze tak dobrze nie spasowany. I w
pewnej chwili Ojciec �wiêty mówi do
mnie: "Marian, ju¿ nie pojedziemy na
basen pop³ywaæ". Trzeba tu dodaæ, ¿e
przed pierwszym konklawe je�dzili�my
na basen k¹pielowy do ksiê¿y Werbi-
stów. Odpowiedzia³em wtedy papie¿o-
wi, ¿e to bêdzie trudne, bo za du¿o stra-
¿y na Watykanie; ale dobrze by by³o,
gdyby na Watykanie znale�æ miejsce na
basen k¹pielowy, to my bêdziemy przy-
je¿d¿aæ.
Po zakoñczonej rozmowie po¿egnali-
�my siê i pojechali�my do Kolegium. To
by³o moje pierwsze spotkanie z Ojcem
�wiêtym, a do �wi¹t Bo¿ego narodze-
nia liczy³em te spotkania-by³o ich 28.
Przy ka¿dym spotkaniu Ojciec �wiêty
mówi³ - "To jest ten winowajca, który
mnie tu przywióz³ i zostawi³!"

PS. Tym razem sprawê windy w Kole-
gium przypomnia³ Ojcu �wiêtemu ks.
rektor Michalik. I obietnica sta³a siê fak-
tem. Papieska winda je�dzi do dzisiaj.
O jej pochodzeniu przypomina tablicz-
ka.

br. Marian Markiewicz
(W artykule wykorzystano zdjêcie z prywat-
nego zbioru br. Mariana)

Nasze autorytety

Urodzi³a siê 20 stycznia 1927 r. w rodzi-
nie Franciszka, elektromistrza, dyrygen-
ta-amatora, nauczyciela gry na mando-
linie i gitarze, oraz Janiny z Lenartów.
W latach 1933-1939 uczêszcza³a do
Polskiej Prywatnej Szko³y Koedukacyj-
nej w Ko�cianie, a po zakoñczeniu dzia-
³añ wojennych, do Gimnazjum i Liceum
im. �w. Stanis³awa Kostki w Ko�cianie.
Jednocze�nie od 10 roku ¿ycia uczy³a
siê gry na fortepianie. Po uzyskaniu
matury uczy³a siê w szko³ach muzycz-
nych I i II stopnia w Poznaniu, które
ukoñczy³a w 1955 r. dyplomem ukoñ-
czenia Szko³y Muzycznej.
W latach 1951 -1957 studiowa³a muzy-
kologiê na Uniwersytecie Poznañskim.
Pó�niej kontynuowa³a pracê naukow¹ i
w 1965 r. na podstawie pracy monogra-
ficznej �Ks. dr Józef Surzyñski� otrzyma-
³a stopieñ doktora nauk humanistycz-
nych. Równocze�nie 5 lat studiowa³a w
Instytucie Wy¿szej Kultury Religijnej.
Wcze�nie rozpoczê³a pracê dydak-
tyczn¹, ju¿ w okresie przedmaturalnym,
ucz¹c gry na fortepianie dzieci od 4 roku
¿ycia. W latach 1955-1974 by³a nauczy-
cielem przedmiotów teoretycznych w
Pañstwowej Szkole Muzycznej im. H.
Wieniawskiego w Poznaniu, uczy³a te¿
umuzykalnienia, nagrywa³a audycje
muzyczne, prowadzi³a zespo³y kameral-
ne oraz dyrygowa³a chórem.
W latach 1965-1969 dyrygowa³a or-
kiestr¹ Towarzystwa Mandolinistów Lira
w Ko�cianie (po �mierci swego ojca). Od
1966-1972 pracowa³a jeszcze w Szko-
le Muzycznej II stopnia im. F. Chopina
w Poznaniu i Centralnym O�rodku Pe-
dagogicznym Szkolnictwa Artystyczne-
go w Warszawie, pe³ni¹c funkcje kierow-
nika sekcji umuzykalnienia w oddziale
poznañskim.
W latach 1985-1993 prowadzi³a chór
ko�cielny im ks. dr J. Surzyñskiego przy
parafii farnej w Ko�cianie, zinwentary-

DR KRYSTYNA WINOWICZ
zowa³a bibliotekê nutow¹ chóru i pro-
wadzi³a jego kronikê.
Od 1974 r. do 1987 r. pracowa³a jako
adiunkt Zak³adu Muzykologii Instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu im A. Mic-
kiewicza w Poznaniu.
Po przej�ciu na emeryturê w 1987 r.
jeszcze przez 6 lat pracowa³a w Zak³a-
dzie Muzykologii w niepe³nym wymiarze
godzin.
W latach osiemdziesi¹tych z uporem
zabiega³a o utworzenie w Ko�cianie
Szko³y Muzycznej I stopnia i po jej otwar-
ciu od 1988 r. w niej pracowa³a.
Przez wszystkie lata pracy zawodowej
aktywnie dzia³a³a w Zwi¹zku Zawodo-
wym Pracowników Kultury, w którym
spo³ecznie pe³ni³a wiele funkcji. W 1981
r. zosta³a cz³onkiem "Solidarno�ci".
Jako muzykolog przez wiele lat by³a
cz³onkiem Rady Naukowej przy Towa-
rzystwie Muzycznym im. H. Wieniaw-
skiego w Poznaniu oraz przewodni-
cz¹c¹ Rady Naukowej Towarzystwa
Muzycznego im. K. Kurpiñskiego w
Lesznie. W 1975 r. wst¹pi³a do Sekcji
Muzykologicznej Zwi¹zku Kompozyto-
rów Polskich, a od 1980 r. zosta³a cz³on-
kiem Poznañskiego Towarzystwa Przy-
jació³ Nauk, gdzie od 1987 -1996 prze-
wodniczy³a Komisji Muzykologicznej
utworzonej m. in. Jej staraniem przy Wy-
dziale Nauk o Sztuce PTPN.
Jej zainteresowania naukowe dotyczy-
³y g³ównie polskiej kultury muzycznej
Wielkopolski, a szczególnie Poznania i
Ko�ciana oraz postaci ks. dra Józefa
Surzyñskiego i Adolfa Chybiñskiego.
Docenia³a warto�æ s³owa przelanego na
papier. Jej dorobek pisarski jest impo-
nuj¹cy. Jest autork¹ 19-stu pozycji
ksi¹¿kowych i ponad 100 artyku³ów. Nie-
które artyku³y przed opublikowaniem
by³y wyg³aszane jako referaty podczas
ró¿nych sesji naukowych i popularno-
naukowych.
Dr Krystyna Winowicz ju¿ w 1965 r.
wst¹pi³a do Towarzystwa Mi³o�ników
Ziemi Ko�ciañskiej, przez wiele lat by³a
cz³onkiem zarz¹du, wiceprezesem
(1986-2004) i od lutego br. jest cz³on-
kiem honorowym. I tutaj, by³a i jest naj-
wiêkszym autorytetem w dziedzinie kul-
tury muzycznej naszego regionu. Pani
Doktor za sw¹ dzia³alno�æ naukow¹ i
spo³eczn¹ by³a nagradzana wieloma od-
znaczeniami i innymi wyró¿nieniami.
Najbardziej cennymi s¹: Medal �w. Pio-
tra i Paw³a - nadany przez ks. arcybi-
skupa Stanis³awa G¹deckiego, medal z
okazji 125 lecia PTPN, medal 600-lecia
Miasta Ko�ciana i medal Zarz¹du Fun-
dacji Henryka,  Andrzeja i Wojciecha
Florkowskich "Ziemia Ko�ciañska Swe-
mu Mi³o�nikowi".

Józef �wi¹tkiewicz

My�li
Paw³a Buksalewicza

K³amstwo powinno pojedynkowaæ
siê z prawd¹, a woli walczyæ z in-
nym k³amstwem.

Kochaæ trzeba tak, aby nie by³o
¿adnego wolnego miejsca w sercu.

Czeka siê na dobro, z³o przycho-
dzi samo.
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Po raz pierwszy zapamiêta³am motocykl
jako ma³a dziewczynka. By³ to sprzêt mo-
jego brata jawa 175. Niestety brat mia³
wypadek i owa jawa by³a troszkê powygi-
nana. Pamiêtam jak przez mg³ê, gdy
mama dowiedzia³a siê o zdarzeniu,
porozbija³a motocykl tak bardzo, ¿e
nie sposób  by³o go naprawiæ. Kole-
dzy brata p³akali nad tym sprzêtem,
a moi rodzice nad po³amanym bra-
tem w szpitalu. Do dzi� siê zastana-
wiam, jak to by³o mo¿liwe, ¿e na ta-
kim motocyklu mo¿na siê by³o tak
za³atwiæ. Potem je�dzi³am z ojczy-
mem do pracy do ciotki na WSK 125.
Wujostwo mia³o spore gospodar-
stwo, budowa³o dom, a ojczym to
�wietny murarz, marz¹cy o du¿ym
fiacie, wiêc po robocie w miejsco-
wym PGR-ze pêdzili�my tym sprzê-
tem do Srocka Wielkiego. By³am
ma³a, wiêc czêsto je�dzi³am "na
baku", bez kasku. Zaleta takiej jazdy pole-
ga³a na tym, ¿e trzyma³am kierownicê i do-
skonale widzia³am drogê przede mn¹.
Czu³am siê jakbym to ja prowadzi³a. Nie-
dzielne wyjazdy na ploteczki do ciotek
wspominam ju¿ mniej ciekawie, bo mama
sadza³a mnie na kolanach, ma³o tego, ¿e
by³o ciasno to jeszcze widzia³am tylko kla-
py marynarki matczynego garniturku. Po-
tem pamiêtam czasy klasy czwartej, a
mo¿e pi¹tej�.kiedy to ojczym szed³ do
pracy a ja wyprowadza³am cichaczem
WSK i je�dzi³am po polach, tak by siê nie
dowiedzia³�to by³a prawdziwa szko³a jaz-
dy. W gara¿u spêdza³am czasem ca³e po-
po³udnia. Motocykl musia³ byæ w takim sta-
nie  jakim go wziê³am, a na polach nieco
siê brudzi³. Frajda by³a podczas jazdy i pod-
czas czyszczenia. S³ysza³am jak rozma-
wiali z wujkiem, ¿e co� ten motor mu za
du¿o pali, ci¹gle mechanik go przegl¹da³,

Motocyklowe pasjonatów podró¿owanie
a¿ siê wyda³o, ¿e WSK ma we mnie ama-
tora "krosowej jazdy". Ojczym wgrza³ mi
swoim beretem i kupi³ Rometa. Mog³am
legalnie je�dziæ, ale to ju¿ nie by³o to co

WSK. Marzy³am zawsze o Harleyu Dawid-
sonie . Mija³y lata �szko³a �rednia, stu-
dia, rodzina, dzieci �trzeba siê by³o ustat-
kowaæ. Kupili�my pierwszy samochód "Sy-
renkê" tak¹ na dwie osoby, pali³a chyba
ze 20 litrów na 100 km, mia³a piêkny kre-
mowy kolor, no i m¹¿ sam j¹ wyremonto-
wa³.
Marzenie o motocyklu by³o tak silne, ¿e
nie dawa³o spokoju u³o¿onej wiejskiej na-
uczycielce. Strach przed up³ywaj¹cym cza-
sem, przed staro�ci¹, widok samej siebie
w szyde³kowej chu�cie, w³osach upiêtych
w kok, okularach na nosie, stert¹ zeszy-
tów i czerwonym d³ugopisem w d³oni, tak
bardzo mnie prze�ladowa³, ¿e postanowi-
³am zaryzykowaæ. Nie sztuk¹ by³o od³o¿e-
nie sumki na motor, ale przekonanie mê¿a,
by pozwoli³ na zakup. Negocjacje trwa³y
kilka lat, a¿ w koñcu siê zgodzi³. Dzisiaj
je�d�my razem na dwóch motocyklach.

Moja niebieska Yamaha ma 1100 pojem-
no�ci, m¹¿ ma nieco wiêksz¹ Road Star
1700, o �licznym bia³o-czarnym lakierze,
w stylu retro. Jazda motocyklem sta³a siê

doskona³ym lekarstwem na zmêcze-
nie. Czujê siê wolnym cz³owiekiem,
smak wiatru delikatnie smagaj¹cego
twarz, zapach ziemi, a tak¿e ogrom-
ne ¿yciowe wyhamowanie, to jest to
co daje mi jazda.
Wakacje spêdzamy podró¿uj¹c po
Europie. Pierwszy sezon to wyprawa
na Wêgry. Tam najwiêksze wra¿enie
zrobi³a na nas malownicza miejsco-
wo�æ nad Balatonem - Tirany. To ska-
listy pó³wysep wcinaj¹cy siê w g³¹b
jeziora. Ozdob¹ pó³wyspu wznosz¹-
cego siê 25 m nad jego poziom  jest
jedenastowieczny ko�ció³, w którym
spoczywaj¹ szcz¹tki ówczesnego
monarchy Andrzeja I z dynastii Arpa-
dów. Nastêpny sezon poje�dzili�my

po Czechach, nastêpnie kibicowali�my
Kubicy podczas jego debiutu na Hungaro-
ningu w Budapeszcie. Nad Balatonem od-
wiedzili�my wêgierskie motocyklowe ma³-
¿eñstwo. Nastêpnie piêkna S³owenia i kil-
ka dni w Wenecji. Zatrzymali�my siê na
wyspie Lido, trzeba by³o promem prze-
transportowaæ motocykl, odpocz¹æ, wysu-
szyæ siê. Pospacerowali�my po urokliwych
uliczkach, karmili�my go³êbie na Placu
�wiêtego Marka, powzdychali�my pod Mo-
stem Westchnieñ. Nastêpny przystanek
by³ w ma³ej miejscowo�ci w Alpach, po-
tem ju¿ d³u¿szy postój w Wiedniu. Tu prócz
zwiedzania s³uchali�my przepiêknych kon-
certów w Katedrze, podziwiali�my koloro-
we kompozycje kwiatów w ogrodach.
W tym  sezonie motocyklowym zamierza-
my podró¿owaæ z dzieæmi. Pojedziemy
tam, gdzie jest ciep³o i nie pada deszcz.

Bo¿ena Stró¿yk

dotychczasowe osi¹gniêcia w promowa-
niu idei olimpijskiej, przyznano Klubowi
prawo do zorganizowania presti¿owego
"Biegu Dnia Olimpijskiego". Organizacja
tego rodzaju biegu jest przyznawana co
roku ka¿demu krajowi bêd¹cemu cz³on-
kiem MKOL-u.
Wszystkie racockie Biegi Olimpijskie po-
przedzane s¹ uroczystym otwarciem z
pe³nym ceremonia³em olimpijskim. Trasa
biegu wynosi ok. 5km o nawierzchni zró¿-
nicowanej, bez podzia³u na kategorie wie-
kowe. Nie jest te¿ prowadzona ¿adna kla-
syfikacja, poniewa¿ celem biegu nie jest
wy³onienie zwyciêzcy - jest nim po prostu
ka¿dy kto stan¹³ na starcie, kto wykaza³
wolê pobiegniêcia. Ka¿dy z uczestników
otrzymuje okoliczno�ciowy dyplom i z re-
gu³y drobny upominek, a tak¿e posi³ek.
W�ród wszystkich osób, które wziê³y udzia³
w Biegu rozlosowywane s¹ (na podstawie
numerów przyznanych dyplomów) cenne

nagrody tj. rowery górskie, telewizory, wy-
cieczki, sprzêt sportowy, koszulki itp.

IV. WYJAZDY KRAJOWE
Nie sposób ich wszystkich zliczyæ i wymie-
niæ, ale by³o ich do tej pory ok. 90. W wiêk-
szo�ci by³y to wyjazdy na imprezy sporto-
we rangi Pucharów i Mistrzostw Polski, Eu-
ropy i �wiata, gdzie wystêpowali�my w roli
kibiców. Jako czynni uczestnicy byli�my
natomiast na ró¿nego rodzaju imprezach
masowych tj. okoliczno�ciowych biegach,
spotkaniach ze sportowcami, Piknikach
Olimpijskich, galach "Mistrzów Sportu",
programach "Sportowcy Dzieciom", spo-
tkaniach z ówczesnym prezydentem
MKOL-u (Juanem Antonio Samaranchem),
a tak¿e sportowych nagraniach telewizyj-
nych i teleturniejach.

V. WYJAZDY ZAGRANICZNE
Wszystko zaczê³o siê 15 lat temu od "sza-
lonego" wówczas pomys³u wyjazdu na
Igrzyska Olimpijskie do Barcelony i trwa
"jak sen" do dnia dzisiejszego. Od tego

czasu "Jantarowcy" byli na wszystkich
igrzyskach z wyj¹tkiem tych, które odby-
wa³y siê w Salt Lake City w 2002 r., a mia-
nowicie w Barcelonie '1992, Lillehammer
'1994, Atlancie '1996, Nagano '1998, Syd-
ney '2000, Atenach '2004 i Turynie '2006.
Uczestniczyli tak¿e w takich wyjazdach jak:
"Szlakiem miast olimpijskich" czy te¿ im-
prezach sportowych o randze Mistrzostw
Europy i �wiata. Odwiedzali równie¿ Ko-
mitety Olimpijskie, a w 2000 r. mieli za-
szczyt spotkaæ siê z papie¿em Janem
Paw³em II podczas �wiatowego Jubileuszu
Sportowców w Rzymie.
Ostatni, z odnotowanych wyjazdów, odby³
siê w lutym 2007 r. - by³y to Halowe Mi-
strzostwa �wiata w Hokeju na Trawie w
Wiedniu (33 wyjazd zagraniczny!).

Uroczysto�æ 20-lecia Klubu Olimpijczyka
odbêdzie siê w sobotê, 14 kwietnia br. i
bêdzie po³¹czona z Wiosennymi Biegami
Prze³ajowymi oraz Powiatow¹ Inauguracj¹
"Dni Olimpijczyka".

Wojciech Ziemniak

20 lat... (dok. ze str. 8)
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GENEZA
Dnia 3 kwietnia 1987 r. powo³ano do ¿ycia
Klub Olimpijczyka "Jantar" przy ówczesnej
Szkole Podstawowej w Racocie - dzi� dzia-
³a przy Gimnazjum im. Polskich Olimpij-
czyków. Powsta³ on na bazie istniej¹cego
od 1982 r. Szkolnego Klubu Sportowego,
a nazwê "Jantar" - na cze�æ jednego ze
s³awnych koni w miejscowej stadninie - za-
proponowa³a m³odzie¿.
Wszystko zaczê³o siê w 1984 r. - kiedy to
szko³a w Racocie wygra³a konkurs pt.
"Sport dla ka¿dego". W nagrodê sze�ciu
uczniów wraz ze mn¹ wziê³o udzia³ w Ogól-
nopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Spor-
towych w Zielonej Górze. Tam wyró¿nili-
�my siê zredagowaniem gazetki zlotowej,
w nagrodê zostali�my zaproszeni na Kra-
jowy Zjazd SZS do Warszawy, a ja zosta-
³em wytypowany - jako jedyny nauczyciel
wychowania fizycznego w Polsce -  przez
Zarz¹d G³ówny SZS - do wyjazdu na Fe-
stiwal M³odzie¿y i Studentów do Moskwy.
Podczas festiwalu, który odby³ siê latem
1985 r., trafi³em do grupy, w której byli m.in.
olimpijczycy tacy jak: Agnieszka Czopek,
Grzegorz Filipowski oraz Krzysztof Zucho-
wa - pracownik AWF w Warszawie zafa-
scynowany kultur¹ antyczn¹. To w³a�nie
on wywar³ na mnie najwiêkszy wp³yw  i
dziêki niemu zacz¹³em interesowaæ siê
ide¹ olimpijsk¹. Pok³osiem pobytu w Mo-
skwie by³o zaproszenie p³ywaczki Agniesz-
ki Czopek do Racotu na spotkanie z m³o-
dzie¿¹. Wizyta mia³a miejsce w grudniu
1985 r. Kolejnymi olimpijczykami, którzy
odwiedzili Racot byli: kolarz Stanis³aw
Szozda i bokser Józef Grudzieñ.
I tak poprzez cykl spotkañ z olimpijczyka-
mi i sportowcami, a tak¿e inicjatywie Ra-
fa³a Pop³awskiego - ówczesnego dyrekto-
ra Wydzia³u Kultury Fizycznej i Turystyki
Urzêdu Wojewódzkiego w Lesznie - do-
sz³o do powstania Klubu Olimpijczyka
"Jantar". Z okazji Centralnej Inauguracji
"Dni Olimpijczyka" w Lesznie powo³ano w
sumie cztery kluby (w Racocie, Osiecznej,
SP nr 6 w Ko�cianie i SP nr 7 w Lesznie).

20 LAT KLUBU OLIMPIJCZYKA "JANTAR" W RACOCIE
Do dzi� przetrwa³ tylko jeden - Klub Olim-
pijczyka w Racocie.
Oficjalne rozpoczêcie dzia³alno�ci "Janta-
ra" nast¹pi³o w przededniu Centralnej In-

auguracji "Dni Olimpijczyka" w Lesznie.
Go�æmi honorowymi byli wówczas: br¹zo-
wa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Ber-
linie w 1936 r. - Maria Kwa�niewska-Ma-
leszewska, sekretarz generalny Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego - Miros³aw Wo-
dziñski, jedyny z³oty medalista olimpijski
reprezentuj¹cy Zrzeszenie Ludowe Zespo-
³y Sportowe - Ireneusz Paliñski, pierwsza
polska br¹zowa medalistka w p³ywaniu na
400m stylem zmiennym (Moskwa, 1980r.)
- Agnieszka Czopek oraz pierwszy i jedy-
ny olimpijczyk, reprezentuj¹cy Racot na
Igrzyskach Olimpijskich, je�dziec w
WKKW (Monachium, 1972 r.) - Wojciech
Mickunas. Nastêpnego dnia szko³ê w Ra-
cocie spotka³o wielkie wyró¿nienie - pod-
czas Inauguracji w Lesznie, jako pierwsza
w Polsce, otrzyma³a od PKOL-u Z³oty Me-
dal "Za zas³ugi dla Polskiego Ruchu Olim-
pijskiego". Mo¿na powiedzieæ, ¿e otrzyma-
li�my go w ramach "kredytu zaufania". Jak
widaæ, ten "kredyt" sp³acamy do dnia dzi-
siejszego.

Od tego momentu zaczê³a siê prawdziwa,
prê¿na dzia³alno�æ Klubu Olimpijczyka. A
oto w skrócie najwa¿niejsze osi¹gniêcia
Klubu na polu krzewienia idei olimpijskiej.

I. INAUGURACJE "DNI OLIMPIJCZYKA"
Co roku, na pocz¹tku kwietnia, obchodzo-
ne s¹ uroczysto�ci inauguruj¹ce "Dni Olim-
pijczyka", na które zapraszani s¹ sportow-
cy-olimpijczycy. Podczas uroczysto�ci za-
chowany zostaje ceremonia³ olimpijski,
który polega m.in. na zapaleniu znicza i
wci¹gniêciu flagi olimpijskiej na maszt.
Impreza ta po³¹czona jest z Wiosennymi
Biegami Prze³ajowymi dla m³odzie¿y - nie
tylko z województwa wielkopolskiego. W
biegu bierze udzia³ ok. 1000 uczniów, któ-
rzy s¹ podzieleni na kategorie wiekowe.
Ka¿dy uczestnik otrzymuje dyplom i posi-
³ek, a trzech najlepszych w poszczegól-
nych kategoriach medal i nagrody.

II. CENTRALNE INAUGURACJE "DNI
OLIMPIJCZYKA"
Organizowane s¹ co roku w innej miejsco-
wo�ci (zazwyczaj w du¿ych miastach Pol-
ski). W 1992 r. po raz pierwszy, w uznaniu
zas³ug dla krzewienia idei olimpijskiej, przy-
znano prawo do zorganizowania takiej im-
prezy ma³ej wiejskiej szkole w Racocie.
By³o to wielkie wydarzenie, nie tylko w hi-
storii Klubu, ale tak¿e w historii wsi i gmi-
ny Ko�cian.
Cz³onkowie Klubu Olimpijczyka "Jantar"
uczestniczyli a¿ w 18 Centralnych Inaugu-
racjach.

III. BIEGI OLIMPIJSKIE
Racot od kilkunastu lat jest mekk¹ sportu
masowego. Od wrze�nia 1994 r. organi-
zowane s¹ tutaj "Biegi Olimpijskie", w któ-
rych ka¿dorazowo uczestniczy kilka tysiê-
cy osób. Ideê Biegu doskonale ilustruje
has³o: "Je�li stan¹³e� na stracie to ju¿ zwy-
ciê¿y³e� - choæby� przybieg³ ostatni". W
1995 r. patronat nad biegami olimpijskimi
obj¹³ Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski
- i by³ to rok, w którym odnotowano bar-
dzo du¿¹ liczbê uczestników tj. ok. 4000
(a ok. 5000 zgromadzonych). Tylko w roku
1996 by³o ich wiêcej tj. ok. 5000 z ca³ej
Polski. W 2003 r., w dowód uznania za

   Konkurs dla czytelników
Podaj prawid³owe odpowiedzi na pytania. Zapisz je na kartce pocztowej i prze�lij na adres: Stowarzyszenie Porozu-
mienie Ziemia Ko�ciañska, ul. Iwaszkiewicza 5, 64 - 000 Ko�cian do koñca maja 2007 roku. W�ród prawid³owych
odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 5 naszego biuletynu to: 1. im. Oskara Kolberga, 2. I po³owy
XVIII w., 3. Czempiñ. Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody wylosowali: Anna Zdzinnicka z
Ko�ciana, Mateusz Marcinkowski z Ko�ciana, Renata Nowak ze �remu, Bo¿ena Stefaniak ze �migla, Maria Jurga z Nowego
Go³êbina, Irena Golczak z G³uchowa, Iwona Przyby³ z Nac³awia oraz Monika Losy z Krzywinia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody dostarczymy na adres domowy.  (M.Z.)

1. �migiel uzyska³ prawa miejskie na
prawie magdeburskim oko³o roku:

a) 1350,
b) 1400,
c) 1450.

2. Flaga Ko�ciana ma u do³u pas kolo-
ru:

a) zielonego,
b) ¿ó³tego,
c) niebieskiego.

3. Legenda o brzozie zwi¹zana jest ze
�redniowiecznymi ruinami ko�cio³a pod
wezwaniem �w. Marcina w:
a) Dêbcu Nowym,
b) Gry¿ynie,
c) Racocie.

cd. na str. 6

Spotkanie z Juanem Antonio Samaranchem


